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سهميه سوخت
با كارت بانكى

كاغذ نيست 
گواهينامه صادر 
نمي شود
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يادداشت روز

2

مديران سابق
 استان را رها نكنند

  يكى از نكات حائز اهميت كه نيكبخت، 
استاندار ســابق همدان در مراسم تكريم و 
معارفه مدير ارشد استان مطرح كرد، كمك 
به اســتاندار جديد و استفاده از ظرفيت ها 
و فرصت ها براى توسعه استان بود.استاندار 
ســابق همدان به صراحت گفت كه با اتمام 
مسئوليت خود در اســتاندارى، استان رها 
نخواهد كرد و همچنان براى پيشــرفت و 
توسعه اســتان تالش خواهد كرد.اين گفته 
نيكبخت كه با اســتقبال و خرسندى فعاالن 

استان به ويژه رسانه ها مواجه شد.

يادداشت ميهمان

2

خبر آمد
 خبرى در راه است 

 در نخســتين روز از هفتــه ى جارى، 
همزمــان با شــروع رســمى كار ســعيد 
شاهرخى در قامت استاندار جديد همدان، 
جلســات مهمى به رياســت ايشــان و با 
حضور مديران دستگاههاى مختلف اجرايى 
از جمله شــوراى مديران راه و شهرسازى 
برگزار شــد كه نويد بخش احياء رويكرد 
جهادى و زدودن غبار روزمره گى از كالبد 
عملكردى حوزه شهرســازى است .گويا 
زمان آن رســيده اســت كه متوليان اصلى 
ساماندهى شهر از انزواى دير پاى خويش 

خارج شده.

معرفى كارتن  خواب ها به 137

دفتـر

 در شهرستان ماليرتغيير كرد در شهرستان ماليرتغيير كرد

تلفن: تلفن: 3224660032246600--081081

آدرس :آدرس :  
مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست 

احمدى پور، ساختمان زنديه احمدى پور، ساختمان زنديه 

در ايستگاه بيست و پنجم چه گذشت؟

از كيمياى همدلى تا رسيدن به كمال

پ

آگهـى مـزايـده
فروش فوق العاده امالك و مستغالت ( مزايده شماره دوامداد استان همدان)

 اداره كـل كميته امـداداستـان همــدان

اداره كل امداداستان همدان در نظر دارد 9فقره ازامالك مسكونى، ادارى و زمين هاى با كاربرى آمده درجدول ذيل متعلق به خود را از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد و اقساط و بدون دريافت كارمزد به 
فروش برساند.

و همچنين 6فقره ازامالك رابراى اجاره يكساله 
لذا متقاضيان خريدواجاره مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و اسناد مزايده از تاريخ1397/9/6 لغايت 1397/9/18 همه 
روزه  به جز ايام تعطيل از ساعت .8لغايت 14 به اداره تداركات كميته امداد استان همدان واقع در همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان- اداره 

تداركات مراجعه فرمايند و يا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفى شده اخذ نمايند.
مالحظات:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده خريدها مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بانكى در وجه كميته امداد استان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد 
دريافت نمايند. (براى اجاره 5٪مبلغ اجاره يكساله جهت تضمين ارائه شود)

2)متقاضيان مى بايست رسيد سپرده ماخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و پس از درج فقط 
نام و نام خانوادگى متقاضى بر روى آن پاكت داخل صندوق پيشنهادات انداخته شود.

3) فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.
4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است.

5) متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به ُمهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6) حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.

7) مذكوراً توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد بعمل آورند.
8) دريافت اقساط طى چك هاى صادره طرح صياد (چكهاى جديد)از سوى بانك ها ( جز صندوق قرض الحسنه ) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به حسابهاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.

9) درصورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول 15٪ درصد تخفيف به ماخذ سال (روزشمار) نسبت به مانده خواهد شد.( جهت امالك جدول فروش)
10) درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضى حداكثر ظرف مدت 5 روز كارى عودت داده خواهد شد.

ــرق ناحيــه2-اداره كل كميتــه امدادامــام خمينــى (ره) اســتان همــدان - اداره تــداركات  تلفــن  ــروى اداره ب ــه نشــانى : همــدان - بلوارفلســطين - روب مهــم : اداره كل كميتــه امداداســتان همــدان ب
http://www.emdadimam.ir: اينترنتــى  آدرس   -  081-31449000-31449999-31449333

زمان برگزارى : دو شنبه-1397/9/19 ساعت ده صبح محل برگزارى مزايده : . همدان - بلوارفلسطين - روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان 
امالك زير جهت فروش به مزايده گذاشته شده ومتقاضيان فقط پيشنهاد خريد بايستى ارائه نمايند
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قيمت پايهنحوه انتقال سندشرايط پرداختكاربرىنوع ملكم
( ريال )

30٪نقد الباقى در36قسط يكماهه وتحويل پس از فرهنگىعرصه و اعيان269/81847121448گل تپه –خوابگاه امدادكبودرآهنگ1
وصول50٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

9،300،000،000

40٪نقد الباقى در24قسط يكماهه وتحويل پس از مسكونىعرصه و اعيان288200عادىخيابان امام –كوچه رضوانفامنين2
وصول100٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

1،000،000،000

مقابل شهردارى – كوچه صالح آباد3
داتش نشانى

پس ازوصول 100٪ نقد وتحويل پس از وصول100٪ثمنمسكونىعرصه--500عادى
100٪ثمن

900،000،000

خيابان رسالت- كوچه نهاوند4
بوستان پنجم

پس ازوصول 100٪ نقد وتحويل پس از وصول100٪ثمنانتظامىعرصه و اعيان324305عادى
100٪ثمن

2،950،000،000

سه راهى شاطر آباد- جاده نهاوند5
خيرقلى –انبار امداد

50٪ نقد الباقى در12قسط يكماهه وتحويل پساز حمل و نقلعرصه و اعيان1500150عادى
وصول۱۰۰٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

2،900،000،000

نزديك پارك چمران –مالير6
ساختمان داروخانه

پس ازوصول 100٪ نقد وتحويل پس از وصول100٪ثمنتجارىعرصه و اعيان17150300
100٪ثمن

40،000،000،000

نزديك پارك چمران – مالير7
جنب داروخانه

پس ازوصول 100٪ نقد  وتحويل پس از وصول100٪ثمنتجارىعرصه و اعيان--28/29/3319
100٪ثمن

31،900،000،000

بلواربهشتى – جنب مالير8
فرماندارى –ساختمان انبار

50٪ نقد الباقى 12قسط يكماهه وتحويل پس از فضاى سبزعرصه و اعيان--2043580
وصول100٪ثمن

پس ازوصول 
100٪ثمن

7،800،000،000

توضيح: ملك رديف2 پس از تعريض 137،15مترمربع ازآن باقى مى ماند.   ومزايده امالك زير بصورت اجاره يكساله مى باشدومتقاضيان فقط پيشنهاد اجاره ارائه نمايند وقابل فروش نيست
قيمت پايه مدت اجارهشرائط پرداخت اجارهكاربرىنوع ملكاعيانعرصهشمارهآدرسشهررديف

يكماهه(ريال)
پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايتانباراعيانى7860----همدان –مريانج -انبارامدادهمدان1

98 /10 /1
20،000،000اجاره يكساله

ميدان امام – طبقه همكف همدان2
ساختمان امداد

پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايت تجارىاعيانى---1192
98 /10 /1

80،000،000اجاره يكساله

ميدان امام – طبقه اول همدان3
ساختمان امداد

پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايت تجارىاعيانى--1192
98 /10 /1

50،000،000اجاره يكساله

ميدان امام – طبقه دوم همدان4
ساختمان امداد

پرداخت اجاره بصورت ماهانه از97/10/1لغايتتجارىاعيانى--1192
98 /10 /1 

20،000،000اجاره يكساله

نوبت اول

جنـاب آقايتبريك و تهنيت

 سيدسعيـد شاهـرخـي 
انتخاب شايسته جنابعالي را به عنوان 

استانـدار استـان همـدان 
كه بيانگر تعهد، كارآمدي و شايستگي هاي برجسته آن برادر گرامي در صحنه هاي 

خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوري اسالمي است تبريك عرض نموده، موفقيت و 
سربلندي شما را از درگاه خداوند منان مسألت داريم.

شركت قنـد هكمتـان (سهـامي عام)

مسافران در اين جاده به مقصد نمي رسند

شنبه خونين نهاوند و 
وعده هاى در راه مانده

 
■ كارشناسان مى گويند:حادثه خيزترين و مرگ بار ترين محورهاى استان در نهاوند است كه ساالنه كشته، زخمى و خسارات 

بسيارى را بر جاى مى گذارد

الهي تبار: واحدهاي بازسازي شده آسيب نديده اند

تكرار قصه پرقصه زلزله براى مردم كرمانشاه
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يادداشت روز

يادداشت ميهمان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

كاغذ نيست گواهينامه صادر نمي شود
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان با بيان اينكه 
زمــان و مهلت قانونى و مقرر ثبــت و صدور گواهينامه رانندگى 
يك هفته اســت، گفت: به علت كمبود كاغذ مخصوص صدور 
گواهينامه مدت صدور آن ممكن اســت بيشــتر از يك هفته و تا 

يك ماه به طول انجامد.
 على فكرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: با توجه به شرايط 
و وضعيت فعلــى كمبود كاغذ معضلى براى صــدور گواهينامه 
رانندگى شده اســت كه متقاضيان پس از آزمون و ثبت قبولى آنها 
در سايت و تشــكيل پرونده بايد مدتى را براى صدور گواهينامه 

خود صبور باشند.
وى ادامه داد: اين مشــكل نه تنها در استان همدان بلكه در سطح 
كشــور گريبانگير شده است و به محض تأمين مواد اوليه و كاغذ 
مخصوص، روند صدور گواهينامــه براى متقاضيان ادامه خواهد 

داشت.
فكرى با بيان اينكه متقاضى پس از گذشــت مدتى مى تواند براى 
پيگيرى به پليس راهور ناجا مراجعه كند، عنوان كرد: بســيارى از 
متقاضيان با ثبت آدرس اشــتباه موفق به دريافت گواهينامه خود 
نمى شــوند و اين مــورد هيچ ارتباطى با كمبــود كاغذ و صدور 

گواهينامه ندارد.
رئيــس پليــس راهــور اســتان همــدان در پايــان گفــت: صــدور 
و ثبــت كارت هــاى ســوخت ارتباطــى بــه پليــس راهــور نــدارد 
ــس 110 ــز پلي ــه مراك ــت ب ــراى ثب ــد ب ــهروندان مى توانن و ش

مراجعــه كننــد.

يك ماه از گم شدن «آيناز» مى گذرد
 متأسفانه پس از گذشت يك ماه از گم شدن «آيناز» هيچ سرنخ 

و نشانه اى از او پيدا نكرديم.
رئيس پليس آگاهى اســتان همدان گفت: : تالش پليس آگاهى 
اســتان براى يافتن اين دختر بچه 7 ساله همدانى همچنان ادامه 
دارد و تا يافتن ســرنخ و نشــانه اى اين تالش بى وقفه متوقف 

نخواهد شد.
رضا زارعى در گفت وگو با ايســنا، افزود: در صورت يافتن 
ســرنخى از آيناز تحقيقات و بررسى براى يافتن دختر مفقود 
شــده دو چندان خواهد شد و اميدواريم بتوانيم اين گمشده 
را به آغوش گــرم خانواده اى كه يك ماه  چشــم انتظارند، 

بازگردانيم.
ــرد و  ــارى ك ــت ي ــهروندان درخواس ــر از ش ــار ديگ ــى ب زارع
ــه و  ــر بچ ــن دخت ــاهده اي ــهروندان در صــورت مش ــت: ش گف
يافتــن ســرنخ و نشــانه اى از او و يــا مشــاهده مــوردى مشــكوك 
ــه پليــس اطــالع داده و مــا را در يافتــن ايــن گمشــده يــارى  ب

دهنــد.

خبرخبر

بسيجيان براى تحقق تمدن نوين اسالمى پيشگام شوند
 فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان گفت: بسيجيان بايد براى تحقق منويات رهبر فرزانه انقالب به ويژه درباره 

تمدن نوين اسالمى پيشگام شوند.
مظاهر مجيدى همزمان با آخرين روز بسيج در اجتماع هزاران نفرى بسيجيان اين استان در سالن امام على (ع) با گراميداشت 
ياد و خاطر شهدا به ويژه شهيد شاخص برادران ديباج اظهار داشت: تاسيس بسيج هديه بزرگى است كه خداوند آن را توسط 

امام راحل بر اين امت ارزانى كرد.
وى افزود: دومين گردهمايى بزرگ بسيجيان در كمتر از 2 ماه با حضور 30 هزار تن از بسيجيان در 10 نقطه از همدان برگزار 

شد در حاليكه كشورهاى خارجى براى برگزارى چنين تجمع هاى بزرگى بايد ميلياردها تومان هزينه كنند.
فرمانده سپاه استان همدان گفت: بسيجيان با حضور در اين گردهمايى بزرگ نشان دادند كه اگر صدها بار فراخوان داده شود 

آنها براى حفظ دين اجابت كرده و شرايط سخت نيز مانع از حضور آنها نمى شود.
مجيدى با بيان رشــادت هاى شهيد چيت سازان در عمليات كربالى چهار يادآورى كرد: شايد احساس شود كه اين عمليات 
موفق نبود اما پس از بررسى نقش سپاه همدان در اين عمليات مى توان به وضوح توفيقات رزمندگان اين استان را درك كرد.

همدان چهار هزار واحد خون به تهران ارسال كرد
 چهار هزار واحد خون از ابتداى سال جارى تا پايان آبان امسال به تهران ارسال شد.

مديركل انتقال خون همدان اظهار كرد: مركز انتقال خون همدان فرآورده مازاد خود را پيشــتر به استان هاى تهران، خوزستان 
و سيستان بلوچستان ارسال مى كرد.

افشين محمدى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: با توجه به مسافت طوالنى همدان تا استان هاى خوزستان و سيستان بلوچستان 
و نبود زمينه ارسال محموله از طريق ناوگان هوايى، ارسال خون به اين 2 استان به استانهاى ديگرى محول شد.

وى اضافه كرد: طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته در شبكه خونرسانى كشور، اين استان در سالجارى ملزم به تهيه و ارسال 
سه هزار و 500 واحد خونى به تهران است.دكتر محمدى اضافه كرد: اين استان تاكنون چهار هزار واحد خون مازاد به تهران 

ارسال كرده است و پيش بينى مى شود اين آمار تا پايان سال به پنج هزار واحد برسد.
وى گفت: شبكه خونرسانى كشور وضعيت خون هاى موجود در مراكز انتقال خون را رصد و پايش و در صورت نياز تدابير 
الزم براى ارسال محموله به مكان هاى مورد نظر را اتخاذ مى كند.مديركل انتقال خون همدان اظهار داشت: اين استان پشتيبان 

كرمانشاه در زمينه خونرسانى نيست اما در صورت ضرورت، خون مورد نياز در اختيار آنها نيز قرار مى گيرد.

مديران سابق، استان را رها نكنند
  يكى از نكات حائز اهميت كه نيكبخت، استاندار سابق همدان 
در مراســم تكريم و معارفه مدير ارشد استان مطرح كرد، كمك به 
استاندار جديد و اســتفاده از ظرفيت ها و فرصت ها براى توسعه 

استان بود.
استاندار سابق همدان به صراحت گفت كه با اتمام مسئوليت خود در 
استاندارى، استان رها نخواهد كرد و همچنان براى پيشرفت و توسعه 

استان تالش خواهد كرد.
اين گفته نيكبخت كه با اســتقبال و خرســندى فعاالن استان به ويژه 
رســانه ها مواجه شد، نشــان از يك نگاه مترقيانه و البته دلسوزانه به 
مســائل استان است كه چنانچه همه مديران اين نگاه را داشته باشند، 

روند توسعه با كمترين مانع يا مشكلى تداوم مى يابد.
اين موضوع در حالى مورد تاكيد نكبت قرار مى گيرد كه تاكنون بيشتر 
مديرانى كه داراى مسئوليت در استان بوده اند، پس از اتمام مسئوليت 

و رفتن از استان، ديگر توجهى به استان نداشته اند.
اســتاندار ســابق اين شــرايط را تغيير  داده و قصد دارد همچنان در 

خدمت  مردم باشد.
كمك هاى نيكبخت آز جهات مختلف مى تواند براى اســتان مفيد و 

مثمر ثمر باشد. 
از يكســو تجربه موفق استاندار سابق در جذب سرمايه گذار و فراهم 
نمودن زمينه هاى ســرمايه گذارى كه او نيازهاى اصلى استان است، 

قطعا براى مديريت ارشد استان حائز اهميت خواهد بود.
عالوه بر اين ارتباط ســازنده نيكبخت با چهره هاى ذينفوذ و داراى 
قدرت تاثيرگذارى باال مى تواند در رفع بســيارى از موانع توسعه و 

اجراى طرح هاى مفيد  در استان موثر واقع شود.
نيبخت در تعامل سازنده با بخش هاى مختلف و تالش براى استفاده 
از ظرفيت ها و امكانات موجود استان تجربه هاى موفقى دارد كه قطعا 

بايد از آنها استفاده شود.
به طور كلى مديريت 5 ســاله نيكبخت در استان به رغم فراز نشيب 
هاى فراوان، يك تجربه ارزشمند است كه شاهرخى با توجه به اينكه 
رويكرد اســتاندار سابق را به نوعى مورد توجه قرار داده است،  از آن 

استفاده خواهد كرد.
البته اين تجارب ارزشمند و مفيد در مورد همه مديران مى تواند صادق 
باشد و چقدر خوب است كه سايرين هم چنين نگاهى را داشته باشند 
كه بعد از اتمام مسئوليت خود همچنان مسائل استان را دنبال كنند و تا 

جايى كه امكان دارد به مدير پس از خود كمك كند.
امروز نيكبخت در حركتى ارزشمند سعى در حمايت مديريت جديد 

استان دارد كه اين امر مى تواند براى استان بسيار مفيد باشد.
اين روند مى تواند در اســتان ادامه يابد و هــر مدير اجرايى پس از 

واگذارى مسئوليت خود به ديگرى، استان را رها نكند.

 به بهانه ى ديدار مديران راه و شهرسازى همدان 
با استاندار جديد

 خبر آمد ؛ خبرى در راه است 
■ شهرسازى وظيفه تنها شهردارى نيست 

پرويز محمدى»
 در نخســتين روز از هفته ى جارى، همزمان با شــروع رسمى 
كار سعيد شــاهرخى در قامت اســتاندار جديد همدان، جلسات 
مهمى به رياست ايشــان و با حضور مديران دستگاههاى مختلف 
اجرايى از جمله شــوراى مديران راه و شهرســازى برگزار شد كه 
نويــد بخش احياء رويكرد جهــادى و زدودن غبار روزمره گى از 

كالبد عملكردى حوزه شهرسازى است .
گويا زمان آن رســيده اســت كه متوليان اصلى ساماندهى شهر از 
انــزواى دير پاى خويش خارج شــده ، از ماشــين امضاء بودن و 
بايگانى كردن پرونده ها ى كليدى شهر به عامليت و نقش آفرينى 
اجرائى در راســتائى تحكيم زير ســاخت ها و تعريف طرحهاى 

توسعه محور كالن شهر تمدن ساز هگمتانه ؛ قدم بردارند .
بانك هاى مسكن و شهر بايد پيشقراول حمايت و سرمايه گذارى 
جهت پروژه هاى درجه يك و شناســنامه دار شــهرى باشــند تا 
رســالت واقعى دگرگونى بنيادى در فعاليتهاى عمرانى و راه سازى 

با تزريق تكميلى اعتبار ات مالى محقق و تسريع گردد. 
در كنار رســتاخيز تحول گرا و تحســين برانگيز شهردارى همدان 
كــه با آمدن عباس صوفى در مدتى كوتاه در تطور چهره شــهر و 
پيشرفت پروژه هاى معطل مانده گذشته، گامهاى بلندى را برداشته 
است و استاندار پيشــين همواره شهردار پرتالش كنونى را ستوده 
است؛ مى طلبد ساير مسئوالن ذيربط هارمونى الزم را با ريتم عمل 
گرائى و تحــول خواهى ايجاد نمايند تا آرمان ايجاد كالن شــهر 
مدرن كه بدليل پتانسيل هاى گوناگون از حيث سابقه كهن مدنيت؛ 
جغرافياى منحصر بفرد؛ گذرگاه و پل ارتباطى استان هاى همجوار؛ 

فرهنگ و گويش هاى متنوع عامه، تحقق و عينيت يابد.
محوريت گردشــگرى و اشــاعه جاذبه هايش، براى گردشگران 
خارجى و مســافران داخلى عزم همگانــى را طلب مى كند . همه 
دســتگاههاى اجرائــى مرتبط و وظيفه مند بخصــوص نهاد راه و 
شهرســازى و ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى  بايد قدرى 
افزونتر از گذشته با چاشنى غيرت و جديت با كار آميخته شوند و 
از جايگاه رصد كننده و قضاوتگر مطلق به كارگردان تصميم ســاز 

و عامل مبدل شوند.
آنجاست كه براى  تامين بودجه هاى مصوب ساليانه عمرانى ،ديگر 
شــهردارى ها نيازمند تراكم فروشى ناخواسته و بى هويت ساختن 
فيزيك شــهر نخواهند بود ؛ بلكه حمايــت مالى بانك ها؛ جذب 
قابل توجه سرمايه از طريق صنعت توريسم و تقويت حلقه اتصال 
و انتقال بين شــهرى كه همان ســفر هوائى و راه آهن باشد ؛ راه 
اندازى موتور تعالى و ارتقاء و ســالمت ســاختار شهر را فراهم 

خواهند آورد .
 آنچــه كــه نبايــد از آن غافــل بــود نقــش بــى بديــل  اســتاندار بــه 
عنــوان نماينــده رســمى دولــت بــا نگاهــى كارشناســانه و برنامــه 
ريــز در راســتاى تنويــر خــط مشــيها و همســو ســازى نيروهــاى 
بومــى و هــم افزايــى توانمنــدى نهــاد هــاى ذيربــط اســت كــه 
ــوزه  ــران ح ــا مدي ــاه ب ــه كوت ــان جلس ــاهرخى در هم ــعيد ش س
وســيع راه و شهرســازى نشــان داد مــورد عنايــت ويــژه اســت و 

حتمــا تعييــن كننــده خواهــد بــود.
كوتاه ســخن اينكه براى ساختن همدان؛ اهتمام همه همدانى ها و 
دســتگاههاى اجرايى و همچنين همكارى نهادهاى نظارتى شرط 

الزم و كافى ست نه فقط تالش ارگان غير دولتى شهردارى....

1- ميهمان همايش روز يكشــنبه عنوان دولتي نداشــته است. گفته 
مي شود حضور شــهيندخت موالوردي در مراسم جوانان به صورت 
افتخاري بوده اســت. گويا دليل آن بازنشســتگي 2 روز قبل وي بر 
اساس قانون منع بازنشســتگان بوده است. گفتني است دستيار سابق 
رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي پيش از اجراي قانون استعفاي 

خود را تقديم دولت كرده بود. 
2- منبت به نام اســتان فارس ثبت جهاني شــده است. گفته مي شود 
شوراي جهاني صنايع دستي شهر آباده را به عنوان شهر جهاني منبت 
ثبت كرده است. اين ثبت در حالي انجام شده است كه برخي مسئوالن 
در استان از ثبت مبل و منبت به نام مالير خبر مي دادند. گويا چند شهر 
ديگر نيز به دنبال ثبت اين هنر به نام خود هستند. گفتني است پيش از 

اين نماينده هاي مالير از نحوه ثبت منبت انتقاد كرده بودند.
3- برخــي از مديران به اســتقبال تغيير رفته اند. گفته مي شــود با 
انتصاب استاندار جديد، برخي مديران خود را آماده رفتن كرده اند. 
گويا اين مديران كه شامل فرمانداران، مديران كل و مياني خواهند 
بود، اين روزها كمتر در جلســات و برنامه ها ديده مي شوند. گفته 
مي شود برخي از انتصاب هاي مديران از زمان نيكبخت بنا به برخي 

مصلحت ها بوده است!

 به دليل تعدد پروژه هاى شهرى، كاهش 
درآمد شــهردارى و افزايش مصالح مورد 
نياز طرح ها باعث شده كه سرعت پيشرفت 

پروژه ها كاهش يابد.
نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در 
گفت و گو بــا فارس درباره توقف و يا كند 
شدن سرعت پروژه هاى شهرى اظهار كرد: 
درآمدهاى شــهردارى تنها به مردم وابسته 
اســت و به هيچ منبعى جز مــردم متصل 

نيست.
حميد بادامى نجات افزود: با ضعيف شدن 
نيز  شــهردارى  درآمدهاى  مــردم  اقتصاد 
كاهش مى يابد و هر زمــان نيز درآمدها و 
فعاليت هاى مردم رونق بگيرد، شــهردارى 

نيز تقويت مى شود.
نايــب رئيــس شــوراى اســالمى شــهر 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اينك ــا بي ــدان ب هم
ــر  ــت تأثي ــهردارى تح ــاى ش ــز درآمده ني
ــه  ــرار گرفت ــردم ق ــادى م ــت اقتص وضعي
اســت، تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه حضور 
ــا  ــاط ب ــتان ها و ارتب ــى اس ــوراى عال در ش
ــه برخــى از  ــم ك ســاير شــهردارى ها مى بين
شــهردارى ها در پرداخــت حقــوق كاركنــان 

ــز دچــار مشــكل شــدند. خــود ني
وى با اشــاره به اينكه در شهردارى همدان 
حداقل ما اين مشــكالت را نداريم، ادامه 

داد: اما كاهش درآمدها بر روى پروژه هاى 
تعريف شده شهرى تأثير گذاشته و سرعت 

انجام آن را كاسته است.
شــهردارى  اينكه  بيــان  با  بادامى نجــات 
پروژه هايى را در ســال جارى آغاز كرد و 
هرگز تصور نمى كرد كه قيمت ها تا حدود 
400 درصد افزايش يابد، خاطرنشــان كرد: 

افزايش قيمت مصالح براى اتمام پروژه ها، 
پيمانكاران را با مشكل مواجه كرده است.

وى با اشاره به اينكه پل شهيدهمدانى يك 
پروژه ملى است، گفت: چهار استان از اين 
پروژه استفاده مى كنند و الزم بود كه براى 
احداث و تكميل آن اعتبارات ملى در نظر 
گرفته شود اما شهردارى يك تنه وارد اين 

پروژه شد.نايب رئيس شوراى اسالمى شهر 
همدان اظهار كــرد: الزم بود كه نمايندگان 
مجلــس در اين پــروژه ورود مى كردند و 
از اعتبارات ملى مبلغــى به آن اختصاص 
مى دادند تا شــهردارى بتوانــد زودتر اين 

پروژه را به اتمام رساند.
وى با بيان اينكه تعداد پروژه هاى شهردارى 
زياد است، افزود: كاهش درآمد شهردارى 
و افزايش بى ســابقه هزينه ها باعث شــده 

است كه سرعت انجام پروژه ها كند شود.
بادامى نجــات تأكيــد كرد:  بــا اين حال 
شوراى شــهر به دنبال يافتن راه هايى براى 
درآمدزايى و يا اخذ تسهيالت براى تكميل 

پروژه هاى ناتمام است.
وى با اشــاره به اينكه برخــى از عوامل 
دخيــل در طوالنى شــدن انجام پروژه ها 
خارج از اراده شــهردارى و شوراى شهر 
اســت، گفت: در حال حاضــر پروژه ها 
متوقــف نشــده و در حــال انجــام كار 
اســت و حقوق نيروى انسانى شهردارى 

مى شود. پرداخت 
نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
اظهار كرد: شــورا به دنبــال ايجاد درآمد 
پايدار براى شــهردارى اســت تــا اگر در 
سال هاى آينده نيز اين نوع مشكالت پيش 

آمد، با مشكل مواجه نشود.

نايب رئيس شوراى شهر همدان مطرح كرد

كاهش درآمد و افزايش قيمت مصالح 
دليل كندى پروژه هاى شهرى

 معــاون هماهنگى قرارگاه مركزى خاتم 
االنبيا(ص) با تأكيــد بر اينكه عملكرد يك 
مسئول، مساوى با اصل انقالب نيست و اگر 
مســئولى ضعيف عمل مى كند نبايد انقالب 
اسالمى را زير سوال ببريم، گفت: مسئوالن 
نبايد با گفتن مشكالت، مردم را دچار يأس 

و نا اميدى كنند.
على شــادمانى در تجمع بزرگ بســيجيان 
عاشورايى شهرستان مالير در سالن 3 هزار 
نفرى الغدير اين شــهر به مناسبت روز ملى 
بســيح مســتضعفين، با بيان اينكه انقالب 
اسالمى ثمره شهيدان است و افتخار انقالب، 
خانواده هاى معظم شــهدا و ايثارگران جان 
بركف هســتند، گفت: جمهورى اســالمى 
كمتر يك صــدم درآمد ارزى خود را خرج 
نيروهــاى مقاومت كرده اســت و ثمره آن 

امنيتى بوده كه امروز در كشور داريم، چراكه 
اگر جنگــى رقم مى خورد بايد صدها برابر 

هزينه مى  كرديم.
 وى گفت: امروز دشــمنان و منافقان براى 
ايجاد تزلــزل، نا اميدى و بدبينى در مردم و 
ايجاد تفرقه در كشور بيشترين هزينه را مى 

 كنند.
به گزارش ايسنا، پاسدار تأكيد كرد: در اين 
شرايط حساس كنونى مردم بايد با آگاهى و 
بصيرت، فريب اين ياوه گويى ها را نخورند 
و به فرمايشــات رهبرى معظــم و بزرگان 
گوش فرا داده و هر سخنى را بدون تحقيق 

نپذيرند.
وى با بيان اينكه بســيجى واقعى به معناى 
انقالبــى بــودن، انقالبى حركــت كردن و 
انقالبى ماندن در صحنه هاى مختلف است، 

اظهاركــرد: راه اندازى هســته هاى مقاومت 
توسط امام خمينى(ره) پس از جنگ تحميلى 
راهى براى ترويج فرهنگ بسيجى در منطقه 

بود.
شادمانى با اشاره به اينكه بسيج يعنى عشق 
بــه خدا، پايدارى و جوانمردى و بســيجى 
مظهر ديندارى اســت، با استناد به سخنان 
رهبــر معظم انقالب در خصوص بســيج، 
ادامــه داد: ايشــان در 5 بخش بســيجى را 
معرفى كردند كه نخستين قسمت آن داشتن 
"بصيرت" است و بســيجى واقعى بايد به 
وظايف و تكاليف خود آشنا بوده و بصيرت 

الزم را داشته باشد.
وى با تأكيد بر اينكه مســئوالن سپاه وظيفه 
دارند در راســتاى بصيرت  افزايى بسيجيان 
تــالش كنند، گفــت: يك بســيجى هرگز 

احساس ضعف نكرده و در راه هدف متعالى 
خــود پايدار مى ماند و هر تبليغات كذب و 

سختى او را از راه باز نمى  دارد.
قــرارگاه  هماهنگــى  معــاون 
خاتم االنبيا(ص) دومين ويژگى بســيجى 
كرد:  بيان  و  عنوان  بودن"  "فراجناحى  را 
بســيجى از رهبر خود پيــروى مى  كند 
و همواره در خط و پشــتيبان انقالب و 

هستند. فقيه  واليت 
شادمانى خاطرنشــان كرد: بسيج متشكل 
از اليه هــاى مختلفى از اقشــار مختلف 
يكديگر  بايد  مختلف  اليه هاى  و  اســت 
را بــراى قدرت افزايــى كمــك كرده و 
ويژگى هــاى مختلف يكديگر را افزايش 
به  بســيج  ويژگى  ســومين  اين  و  دهند 

شمار مى رود.

معاون هماهنگى قرارگاه مركزى خاتم االنبيا(ص):

عملكرد يك مسئول، مساوى با اصل انقالب نيست

 نايب رئيــس كميســيون حقوقى و 
قضايى مجلس شوراى اسالمى گفت: به 
منظور رفع پيامد ناهماهنگى هاى موجود 
در ارائــه خدمات بيمه طاليى و پايه كليه 
ايثارگران شــاغل و بازنشســته، سازمان 
برنامــه و بودجه و دســتگاه هاى اجرايى 
براى برقــرارى بيمه تكميلــى ايثارگران 
شاغل در دستگاه ها و پيگيرى جدى براى 
موضوع بيمه تكميلى ايثارگران بازنشسته، 

توافق كردند.
محمد كاظمــى در گفت وگو با ايســنا، 
با اشــاره به مــواد 12 و 13 قانون جامع 
خدمات رسانى به ايثارگران، افزود: در اين 
مواد شــرح ارائه خدمات به ايثارگران و 
مشخص شده  دستگاه ها  فعاليت  محدوده 
و همه مســئوالن بايد براى اجراى قانون 

تالش كنند.
ــه  ــه ب ــه توج ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
خدمــات  از  ايثارگــران  رضايــت 
ــت،  ــرورى اس ــده ض ــه ش ــى ارائ درمان
بــه مشــكالت كنونــى در تعامــل بــا 
شــركت هاى بيمه گــر اشــاره كــرد و 
ــى  ــت برخ ــر در پرداخ ــه داد: تأخي ادام
ــائل  ــت مس ــه عل ــى ب ــاى درمان هزينه ه
ــودن بررســى بعضــى  ــر ب مالــى و زمان ب
ــت  ــى اس ــكى از موضوعات ــناد پزش اس
كــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه مرتفــع 

مى شــود.
كاظمــى با بيــان اينكه دســتگاه ها بايد 
بهتريــن تصميم و قــرارداد را براى بيمه 
تكميلى ايثارگران درنظر بگيرند، به لزوم 
تأمين اعتبــار الزم براى انعقــاد قرارداد 

با شــركت بيمه گر اشــاره و خاطرنشان 
كرد: بســيارى از دســتگاه ها به سرعت 
بيمه تكميلى ايثارگران شــاغل را برقرار 
با  جهادكشــاورزى  وزارت  و  كرده انــد 
هماهنگى سازمان برنامه و بودجه مشكل 
بيمه تكميلــى ايثارگران شــاغل در اين 

وزارتخانه را حل كرده است.
نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى ادامه داد: با تأميــن اعتبار الزم 
براى  آموزش وپــرورش  وزارت  بــراى 
بيمه ايثارگران شــاغل در اين وزارتخانه 
موافقت شــده اســت و پيگيرى جدى 
براى رفع مشــكل بازنشستگان صندوق 

بازنشستگى كشورى نيز ادامه دارد.
وى بــا تأكيد بر ضرورت رعايت عدالت 
در ارائــه خدمــات درمانى، بيــان كرد: 

شــرح و ســطح خدمات بنياد شــهيد و 
امــور ايثارگران به ايثارگران در قرارداد با 
شركت بيمه گر آمده و هر سازمانى مختار 
است با هر شــركت بيمه اى قرارداد بيمه 
تكميلى خود را منعقد كند به اين شــرط 
كه تمامى ســطوح خدمات درمانى در آن 

برقرار باشد.
پرستارى  حق  كرد:  خاطرنشــان  كاظمى 
از تعهــدات بيمه تكميلى خارج  شــده 
و از شــهريورماه 1396، از طريــق فيش 
حقوقى پرداخت مى شــود، هم اكنون 51 
هزار نفر جانباز و 30 هزار نفر از والدين 
و همســران شــهدا كه بيمــارى خاص 
دارند، حق پرســتارى دريافت مى كنند و 
متقاضيان مى توانند درخواســت خود را 

براى اقدام ارائه دهند.

نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس:

بيمه تكميلى ايثارگران شاغل و بازنشسته برقرار شد

سامانه بارشى از همدان خارج مى شود
 كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: سامانه بارشى كه از 
روز پنجشــنبه هفته گذشته وارد اين استان شــده بود، از شرق استان 

خارج مى شود. 
محسن موسوى شكيب در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه از امروز سه 
شنبه تا جمعه پديده بارشــى در استان نخواهيم داشت، افزود: از روز 

جمعه سامانه بارشى خوبى وارد استان مى شود.

فعاالن در طب 
سنتى ساماندهى 
مى شوند
 آيين نامه جديد ارائه خدمات طب سنتى 
توسط وزارتخانه ابالغ شده و طبق آن فعاالن 

در حيطه طب سنتى و ايرانى ساماندهى مى 
شــوند.مدير اداره نظارت بر درمان دانشگاه 
علوم پزشكى همدان گفت: برخى افراد غير 
پزشك اقدام به مداخله در امر درمان بيماران 

در قالب طب سنتى مى كنند.
على گودرزى در گفــت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى براى پيشگيرى از فعاليت اين طيف 

از افراد و سامان دادن به فعاالن اين بخش، در 
آيين نامه تدابيرى را اتخاذ كرده است.

مدير اداره نظارت بر درمان دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان گفت: اســناد و مدارك اين 
افراد توســط دانشگاه علوم پزشكى دريافت 
شــده و پس از بررســى، در صورت داشتن 
صالحيــت علمى و عملى و تجربه كافى در 

اختيار وزارتخانه قرار مى گيرد.

گودرزى افزود: حوزه طب ســنتى وزارت 
بهداشــت و درمان پس از بررســى پرونده 
ارسالى از دانشگاه علوم پزشكى مجوز صادر 

مى كند.
وى بيان كرد: فعاليت افراد غير پزشــك در 
حيطه طب ســنتى و مداخلــه در امر درمان 
آسيب هاى جبران ناپذيرى به افراد وارد كرده 

است.
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كوالك و بارش شديد برف در گردنه اسدآباد
 مدير اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرستان اسدآباد از كوالك و بارش شديد 

برف در گردنه اين شهرستان خبر داد.
ساسان رســتمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بارش و كوالك شديد برف در محور 

گردنه اسدآباد آغاز شده و سطح جاده سفيد است.
وى با اشــاره به ضرورت و لزوم بســتن زنجيرچرخ در راستاى تردد رانندگان از محور 
گردنه اســدآباد تصريح كرد: هم اكنون 15 دســتگاه ماشــين آالت و 20 نفر از همكاران 

راهدارى در محور گردنه به صورت آماده باش قرار دارند.
رســتمى از رانندگان خواست خودروهاى خود را به تجهيزات ايمنى و وسايل گرمايشى 

مجهز كرده و هنگام تردد در گردنه اسدآباد نكات ايمنى الزم را رعايت كنند.
15 آذرماه  ينكه طرح زمســتانه راهدارى شهرســتان از  دامه با بيان ا وى در ا
دامــه دارد، تصريح كرد:  15 فروردين ســال آينده ا آغاز خواهد شــد و تا 
21 نفــر در راهــدارى و حمل ونقل جاده اى اســدآباد فعاليــت دارند كه با 
4 اكيپ  60 نفــر در  آغــاز طــرح زمســتانه تعداد همــكاران و نيروهــا به 

مى يابد. افزايش 
رســتمى با اشــاره به پيش بينى دپو 7 هزار تن نمك و ماســه در راستاى طرح زمستانه 
راهدارى اســدآباد در راســتاى گردنه و ديگر نقاط گفت: اين شهرستان داراى تعداد 4 

راهدارى در گردنه اسدآباد، مركز اداره، كليايى و چهاردولى است.

خبـر

پيروزى  هسته هاى مقاومت برگرفته از 
انقالب اسالمى است

 جانشــين فرمانده سپاه ناحيه مالير گفت: پيروزى هاى هسته هاى 
مقاومت در كشــورهاى اســالمى برگرفته از فرهنگ انقالب اسالمى 

است.
به گزارش فارس على مرتضى زنگنه در همايش 3 هزار نفرى بسيجيان 
عاشــورايى شهرســتان مالير ضمن تبريك هفته بسيج و تقارن آن با 
هفته وحدت با بيان اينكه بسيج برگرفته از فرهنگ عاشورا و راه امام 
حسين(ع) است، تفكر بسيجى را به معناى ايستادگى در برابر ظلم و 

حمايت از مظلوم در برابر مستكبران جهان دانست.
وى با اشاره به اينكه امروز بسيج به دنبال ايجاد وحدت و پاشيدن بذر 
محبت در ميان امت  اســالم است افزود: بسيج با تفكر خود ملت هاى 
مســلمان را به مقاومت و ايستادگى فراخوانده و به دنبال اين است تا 
بتواند با درس مقاومت ريشه ستم را در كشورهاى مختلف بخشكاند.
جانشــين فرمانده ســپاه ناحيه مالير بسيح را شــجره طيبه و ميراث 
جاودان امام راحل براى ايران دانست و تصريح كرد: همه امروز وظيفه 
داريم اين ميراث گران بها و جاويدان را همچون رودخانه خروشــانى 

در مسير جهان اسالم حفظ كنيم.
وى با اشــاره به حركت بسيجيان در هشت سال دفاع مقدس در 
مقابله با دشــمنان تصريح كرد: ملت ايران در هشــت سال دفاع 
مقدس انقالب خود را به دنيا صادر كرد و پشــت دو ابرقدرت 

شكست. را  بزرگ 
زنگنه بــا بيان اينكه امروز پيروزى هاى هســته هاى مقاومت در 
كشــورهاى اســالمى حاصل همين تفكــر و برگرفته از فرهنگ 
انقالب اســالمى است، گفت:  دشمنان در آســتانه چهلمين سال 
پيــروزى انقالب به دنبال اين هســتند كام ملــت ايران را تلخ 
كننــد اما نمى دانند مردم ايران همواره در مســير واليت حركت 

مى كنند.
وى اضافه كرد: ملتى كه توانســته طى 40 سال گذشته از گردنه هاى 
ســخت عبور كند امروز نيز خواهد ايستاد و خود را براى رسيدن به 

قله هاى هويت و عظمت انقالب آماده مى كند.

شهردار نهاوند خبر داد:
آماده باش مديريت بحران شهردارى نهاوند 

در فصل بارش
 شهردار نهاوند ازآماده باش كامل نيروهاى اين شهردارى با توجه 
به بارندگى ها خبر داد و گفت:با توجه به پيش بينى بارندگى، مديريت 
بحران شهردارى نهاوند نيز در اين زمينه براى خدمت به شهروندان در 

آماده باش كامل هستند.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند؛ محمد حسين پور با اشاره 
به حضور نيروهاى خدمات شــهرى در سطح شهر و به منظور مهار 
آبگرفتگى و كنترل آبهاى ســطحى و جلوگيرى از بروزهرگونه حادثه 
احتمالى گفت: براى اطمينان از كنترل اين مشكالت احتمالى اقداماتى 
نظير شناسايى نقاط آبگير، استقرار نيروها به همراه تجهيزات، اولويت 
بندى معابر اصلى و فرعى، بررسى پيام هاى مربوط به آبگرفتگى معابر 

در سنوات گذشته و ... انجام شده است .
حسين پور ادامه داد: مديريت شهرى در نظر دارد در برنامه ميان مدت 
خود، تمهيدات الزم را به منظور جمع آورى آب هاى ســطحى شهر 
از طريــق ايجاد همكارى و ارتباط حوزه هاى خدمات شــهرى، فنى 
و عمرانــى و همچنين اداره آب و فاضــالب در نظر بگيرد و با ادامه 
و توســعه شبكه جمع آورى فاضالب شــهرى و جلوگيرى از ورود 

فاضالب به شبكه آب هاى سطحى از مشكالت مذكور بكاهد .
شــهردار نهاوند در پايان از شهروندان خواســت تا با رعايت موارد 
زيســت محيطى، نريختن زباله و ضايعات ساختمانى در جوى ها و 
معابر، شهردارى نهاوند را در جلوگيرى از بروز خسارت به تاسيسات 

و معابر شهرى، ايجاد ترافيك و آبگرفتگى يارى نمايند .

شهردارى نهاوند به منطقه «رضى آباد» 
خدمات شهرى ارائه دهد

 مديركل راه و شهرسازى استان همدان گفت: شهردارى نهاوند بايد 
به منطقه «رضى آباد» خدمات شهرى ارائه كند.

به گزارش مهر ، حســن ربانى ارشد در جلسه ستاد باز آفرينى پايدار 
نهاوند كه با حضور نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى 
و فرماندار اين شهرستان برگزار شد؛ اظهار داشت: تمام فرايند قانونى 

الحاق روستاى «رضى آباد» به شهر انجام شده است.
وى ادامه داد: شــهردارى نهاوند بايد به «رضى آباد» خدمات شهرى 
ارائه كند چراكه «رضى آباد» ديگر روســتا نيست و يك منطقه شهرى 

محسوب مى شود.
ربانى افزود: براى بافت فرسوده نهاوند با توجه به اينكه اين شهرستان 
روى گسل اصلى زلزله قرار دارد، برنامه بازبينى پيش بينى شده و براى 

تاييد به تهران ارسال شده است.
مهندس ربانى ارشــد گفت: با توجه به امضاى قرار داد ســال 1388 
براى حل مشــكالت شهرك شــهيد حيدرى نهاوند بايد جلسه اى با 
حضور فرماندار، شــهردار و مدير كل اداره راه و شهرســازى استان 
برگزار شود تا موانعى كه موجب تاخير در حل مشكالت اين شهرك 

شده، شناسايى و رفع شود.

برگزارى جشن هاى هفته وحدت 
در 50 منطقه از نهاوند

 رئيس تبليغات اســالمى نهاوند گفت: جشن هاى هفته وحدت با 
برنامه ريزى هاى انجام شده در 50 نقطه شهرستان نهاوند برگزار شد.

حجت االسالم موسى محبى در گفتگو با مهر افزود: جشن هاى نبوت 
همزمان با هفته وحدت در نهاوندبرگزار شد.

وى اظهارداشت: جشــن هاى هفته وحدت در 50 نقطه شهرستان و 
با همكارى روحانيون مســتقر، مبلغان خود استقرار، روحانيون طرح 
هجرت و هيئت امناى مســاجد و هيئت هــاى مذهبى و آحاد مردم 

متدين و خداجوى برگزار شد.
رئيس تبليغات اسالمى نهاوند از ميزبانى مساجد شهرى و روستايى در 
برگزارى مراسم ويژه هفته وحدت خبر داد و افزود: همسو با برگزارى 
مراسم مختلف در سراسر ايران، مساجد نهاوند و روستاهاى تابعه در 
اين روزها مملو از جمعيت شد و مردم ميالد حضرت محمد مصطفى 

(ص) را به جشن و شادى نشستند.
حجت االســالم محبى عنوان كرد: نماد اين آيين ها برگزارى مراسم 

مولودى خوانى با همراهى كانون مداحان شهرستان بوده است.
رئيس تبليغات اســالمى نهاونــد همچنين گفت: مولــودى خوانى، 
سخنرانى، تبيين سيره نبوى، برپايى ايستگاه هاى صلواتى، شعر خوانى 

در اين ايام مدنظر بود.

رمز پيروزى بسيج وحدت كلمه و ايستادگى 
است

 امام جمعه نهاوند رمز پيروزى بسيج را وحدت كلمه و ايستادگى 
مقابل دشــمنان دانســت و گفت: وظيفه همه هوشيارى و صيانت از 

خانواده در برابر القاهاى دروغ دشمن است.
به گزارش مهر، حجت االسالم  عباسعلى مغيثى در اجتماع 4 هزارنفرى 
بسيجيان نهاوند با اشاره به آيه 145 سوره مباركه آل عمران، گفت: هر 
پيامبرى كه از صدر اسالم آمد رديون  به معناى بسيجيان با ايشان بودن 

و موجب پيروزى پيامبران شدند.
وى با اشاره به اينكه بســيجيان در زمان ما رديون امام خمينى(ره) و 
مقام معظم رهبرى هستند، گفت: يكى از ويژگى هاى مهم بسيج واليت 

مدارى است كه همان واليت خدا و امام زمان است.
وى با اشاره به توطئه هاى دشمن براى از بين بردن اتحاد و همدلى در 
جامعه، گفت: امروز دشــمن و ضدانقالب به دنبال برهم زدن امنيت 
كشــور هستند لذا مردم و اقشار مختلف جامعه بايد بدانند و هوشيار 
باشند كه مشكالت كشور جز در جمهورى اسالمى و به دستان مردم 

در هيچ كجاى دنيا حل شدنى نخواهد بود.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

 نهاوند- معصومه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: شــنبه هفته جارى سوم آذر 
مــاه  رد جاده هاى نهاونــد به خون و 
حادثه مرگ شهروندان نهاوندى رسيد كه 

يك شهر را عزادار كرد.
مســيرهايى كه سال ها بلكه چندين دهه 
اســت كه مسئولين و متوليان از بهسازى 
و اصــالح آن مــى گويند و هر ســاله 
پيمانكار تغيير مــى دهند و چند قدم از 
كار را اجــرا و بازبه بهانه نبود اعتبارات 
در كما فرو مى رود و در چراغ خاموش 
وعده هاى به مقصد نرســيده مسولين و 
مدعيان خدمت، جان مردم در پيچ و خم 
محورهاى حادثه خيز شهرستان به غارت 

حادثه ها مى رود.
حادثه  كارشناســان  گفته  اســاس  بر 
خيز ترين و مــرگ آورترين راه ها و 
محورهــاى مواصالتى در شهرســتان 
نهاوند اســت كه تصادف هاى منجر به 
مرگ در اين مسيرها به آمارهاى هفتگى 
رسيده اســت.تنها 24 ساعت از حضور 
مديركل راه و شهرســازى در شهرستان 
و تمديد وعده اصالح و ســاماندهى راه 
هــاى پرحادثه نهاوند از زبــان نماينده 
نهاوند در مجلس نگذشته بود كه  حادثه 
در جاده هاى نهاوند روز مرگبارى را به 

شب خونين رسانيد.
 شنبه مرگبار در محورهاى حادثه 

خيز
روز شنبه نهاوندى ها هفته خود را با حادثه 
آغــاز كردنــد از واژگونى و ســقوط يك 
دستگاه پژو در ساعت  16:25 در كمربندى 
نهاوند و تصادف يك دستگاه پژو با تريلى 
كه در ســاعت 19:30 در محور نهاوند به 
كرمانشــاه محدوده روســتاى دهقان آباد 
چولك  رخ داد كه اين حادثه نيز متاسفانه 

6كشته بر جا گذاشت.
 تصادف محور آورزمان

خودرو نيســان با پرايد  در جاده آورزمان 
يك كشته و 2 مجروح بر جايى گذاشت.

حمل  كاميون  برخورد  در  6كشته 
سوخت محور فيروزان

رئيس پليس راه شهرســتان نهاوند از كشته 
شــدن 6 نفــر در برخــورد كاميون حمل 
ســوخت با پژو 405 در محــور نهاوند - 

فيروزان خبر داد.
روح اله گمار گفت: شنبه شب در  برخورد 
يك دســتگاه كاميون حمل سوخت با يك 
دستگاه سوارى پژو 405 در محور نهاوند - 
فيروزان تقاطع روستاهاى چولك و دهقان 
آباد، 6  سرنشين خودروى 405 در دم جان 

باختند.
وى با اشاره به اينكه در پى وقوع اين حادثه 
عوامل امــداد جاده اى فيروزان ســريعًا به 

محل حادثه اعزام شدند، گفت: 6 سرنشين 
ســوارى 405 به علت شــدت جراحات 

وارده در دم جان خود را از دست دادند.
در مجمــوع تصــادف هــاى شــنبه در 
محورهاى حادثه خيز نهاوند 8نفر كشته و 

4نفر مجروح شدند.
27 ســال با 10پيمانكار براى ســاماندهى 
محــور آورزمــان يكــى از پيمانــكاران 
قديمــى نهاونــد مى گويد: ســال 70 بود 
كه پيمانكارى ســاماندهى و اصالح جاده 
آورزمان را آغاز كردند آن زمان اين محور 
را به نام بزرگراه كربال مى گفتند و قرار بود 
18ماهه بزرگراه شود و حاال پس از گذشت 
27 سال  با تغيير 10 تيم پيمانكارى  هنوز 
نتوانسته اند يك راه كه نهايت آن در حوزه 
اســتحفاظى 2 شهرستان به 40 كيلومتر مى 
رســد و ســهم نهاوند 12 كيلومتر است و 
8 كيلومتر آن باقى مانده به اتمام برســانند 
و مسافران و شــهروندان نهاوندى هستند 
كه در گرو وعده ها و بى اهميتى مســولين 

قربانى مى دهند.
 مردم از تمديد وعده هاى خونين 

گله مندند
مــردم مى گويند: چرا يــك پروژه در يك 
شهرســتان بايد اين همه سال بال تكليف و 
الك پشتى پيش برود و مسولين ما همچنان 
بازى هاى سياســى و وعده هايشان را به 

خون مردم رنگين كنند؟
اين شــهروند نهاوندى مى گويد: تصادف 
شنبه شــب در محور فيروزان يك شهر را 
داغــدار كرد و همه ما در غم اين حادثه در 
آن شب بارانى پر درد داغداريم اما مسولين 

ما همچنان وعده مى دهند.
چندين ســال است هر مســولى وزيرى 
به ايــن منطقه مــى آيد وعــده اى مى 
دهــد و مــى رود و نتيجه آن مى شــود 
پــل نيمه كاره كفراش كه ماههاســت در 

ورودى شهر رها شــده، يا پل شعبان كه 
كارشناسى نبود و تعطيل شد و به شهرك 
انتقال داده شــد كه گويــا اين پروژه هم 

كلنگى خورد و تعطيل شد.
از شعبان تا آورزمان، از كفراش تا كنگاور 
قتلگاه مســافران و رانندگانى شــده است 
كه ســال هاست از اين مســير تنها وعده 
ســاماندهى محورهاى حادثــه خيز را مى 

شنوند و مى ميرند.

در شــرايط فعلى انتظار مى رود مســولين 
از نماينده تا مســولين استانى و شهرستانى 
حوزه راه همه انرژى خود را براى ساماندهى 
راههاى پر حادثه و نقاط حادثه خيز نهاوند 
بگذارند و ســايه حادثه هاى شوم و خونين 
مرگبار را در جاده هاى نهاوند از ســر مردم 
كوتاه كنند و بهانه هاى متعدد از جمله نبود 
اعتبارات و بروكراسى ها  بيش از اين با جان 

مردم بازى نكنند.

مسافران در اين جاده به مقصد نمي رسند

شنبه خونين نهاوند و وعده هاى در راه مانده 
■ كارشناسان مى گويند:حادثه خيزترين و مرگ بار ترين محورهاى استان در نهاوند است كه ساالنه كشته، زخمى و خسارات 

بسيارى را بر جاى مى گذارد

تجليل از فعاالن 
عرصه نماز 
اسدآباد
 دبير ستاد اقامه نماز شهرستان اسدآباد 
از تجليل فعاالن عرصه نماز اين شهرستان 

خبر داد.
مصطفى عليجانى در گفت وگو با ايسنا، ، 
با اعالم اين خبر افزود: فعاالن عرصه نماز  
شهرستان در سومين اجالسيه نماز اسدآباد 

تجليل خواهند شد.
وى با اشاره به برگزارى سومين اجالسيه 
نماز شهرســتان در 6 آذرماه ســالجارى 
گفت: اجالســيه ســالجارى با محوريت 
"شــيوه ها و مهارت هاى دعوت به نماز"
در دســتور كار قــرار دارد كه براســاس 

پيش بينى ها بيــش از 500 نفر از مردم و 
جامعه هدف ميهمان اين همايش خواهند 

بود.
عليجانى محل برگزارى اجالســيه امسال 
نماز شهرستان را ســالن اجتماعات اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اسدآباد اعالم كرد 
و يادآور شــد: فرهنگسازى مهم عاشورا، 
خواندن به وقت و جماعت نماز توسط امام 
حسين(ع) بود كه بايد اين امر مهم در اين 
اجالسيه ها بيش از پيش در جامعه اشاعه و 

ترويج داده شود.
وى با بيان اينكه اين همايش با هدف ترويج 
فرهنگ اقامه نماز، برخوردارى از معنويات 
نماز با ارتقاء هر چه كيفى تر برنامه ها برپا 
خواهد شد، اظهار كرد: سخنران ويژه امسال 
اجالسيه نماز شهرســتان اسدآباد آيت اهللا 
طه محمــدى نماينده ولى فقيه در  اســتان 

همدان خواهد بود.
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آمريكا امروز مفلوك تر شده است
 وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح گفت: آمريكا امروز به 
«آمريكاى مفلوك تر» تبديل شــده اســت. ملت ايران، 40 سال پيش 
آمريكا به عنوان نماد اســتكبار را از سرزمين اسالمى ايران بيرون كرد 
و با افتخار جشــن چهل سالگى اســتقالل را در سه ماه آينده برگزار 

مى كند.
به گزارش ايرنا ، امير ســرتيپ امير حاتمى تصريح كرد: ملت ايران، 
چهل ســال پيش آمريكا به عنوان نماد استكبار را از سرزمين اسالمى 
ايران بيرون كرد و با افتخار جشن چهل سالگى استقالل را در سه ماه 

آينده برپا خواهد كرد.
وزير دفاع خاطرنشان كرد: اين حركت ايران اسالمى براى ساير ملت 
هاى منطقه كه سرزمين شان را از وجود استكبار پاكسازى كنند تبديل 
به يك الگو شده است و امروز آثارى جدى از اراده ملتهاى جهان براى 

مقابله با استكبار ديده مى شود.

استيضاح ظريف سياسى است 
نه عملكردى

 نماينده مردم پاكدشت در مجلس شوراى اسالمى گفدرباره تالش 
برخى از نمايندگان جهت استيضاح وزير امور خارجه گفت: استيضاح 
آقاى ظريف سياسى است و صنفى و عملكردى نيست. آقاى ظريف 
برگزيده مجلس اســت و آقاى روحانى هم او را معرفى كرده اســت 
به اين جهــت برخى كه از آقاى روحانى دلخــورى دارند به نحوى 

مى خواهند بگويند كه ما هستيم.
محمد قمــى در گفت و گو با ايلنا تصريح كــرد: آقاى ظريف هم به 
هرجهت كارهاى خوبى براى كشور انجام داده است حال اگر فرض 
كنيم اشتباهى هم در يك مصاحبه داشته باشد، اين منجر به استيضاح 
نمى شود. از اين گذشته همين مجلس قانون پولشويى را هم تصويب 

كرده است و به نظر مى آيد كه اين ها بازى هاى سياسى است.
اين نماينده اصالح طلب مجلس دهم درباره پارامترهاى اميد به آينده 
گفت: از نظر من پارامتر اميد به آينده اين است كه ما تربيت قرآنى را 
ترويج كنيم كه شامل ايمان، اخالص، صبر، توكل، مقاومت و اقتصاد 
مقامتى، دشمن شناسى است. ما معتقد هستيم كه اين فراز و نشيب ها 
وجود دارد و در راه پيامبران هم بوده اســت امــا باالخره پيروز آنها 
بودند. ما بايد در صحنه اجرا هم براى حل مشــكالت مردم گام هاى 

اساسى برداريم.

 در كشور وحدت نباشد ستون نظام متزلزل 
خواهد شد

 يك عضو فراكسيون مستقلين مجلس شوراى اسالمى گفت: اگر 
در كشور وحدت نباشد ستون نظام متزلزل خواهد شد.

سيد احسن علوى در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت وحدت 
در بين گروه هاى سياســى و اقوام و مذاهب كشور بيان كرد: وحدت 
نبايد تنها مختص به يك هفته شود، بلكه هميشه وحدت بايد در كشور 
برجسته باشد. گاهى برخى از كج انديشان كه هنوز نگاه و نظر ساطع 
رهبر انقالب را ندارند با يك نوشــته يا حرف خدشــه اى به وحدت 

وارد مى كنند.
نايب رييس كميسيون عمران مجلس در ادامه تصريح كرد: امروز اگر 
ايران اســالمى وحدت نداشته باشد، دشــمن به راحتى به آن هجوم 
مى آورد. تنها زمانى مرزها و قدرت امنيتى ما قابل نفوذ خواهد بود كه 

از درون وحدت ما تضعيف شود.

برجام را زنده نگه داريد
 در اين نبرد بايد پيروز شويم

 رئيس ســازمان انرژى اتمى كه براى شــركت درسومين سمينار 
همكارى هاى هســته اى ايران و اروپا به بروكســل ســفر كرده ، طى 
ســخنانى ابراز اميدوارى كرد كه اعضاء برجام، اين توافق را زنده نگه 
دارند و افزود: اين نبردى است كه بايستى در آن پيروز شويم چون از 

عهده بازنده شدن بر نمى آييم.
به گزارش ايرنا، على اكبر صالحى در نشست خبرى مشترك با ميگل 
آرياس كانيته، كميسيونر انرژى اتحاديه اروپا گفت:شايد برجام بهترين 
توافقى كه اعضاء مذاكره كننده آرزو داشــتند نبود اما در شرايط كنونى 
تنها توافق ممكن است؛ چنانچه رئيس جمهورى ايران آن را توافقنامه 

برد-برد خوانده است.
وى افزود:اميدواريــم كه جامعه جهانــى و اعضاء برجام تمام تالش 
خود را براى حفظ ايــن توافق صورت دهند، چون اگر اين توافق از 
بين برود "نه كشــور من، نه اتحاديــه اروپا و نه جامعه جهانى" از آن 

نفعى نخواهند برد.
معاون رئيس جمهورى كشــورمان بابيان اينكه برجام مكمل نظام منع 
گسترش ســالح هاى هسته اى است هشدار داد: اگر اين توافق از بين 

برود اوضاع تغيير مى كند و هرج ومرج به وجود مى آيد.
وى گفت:اتحاديه اروپا تالش هاى زيادى را صورت داده تا برجام را 
حفظ كند ومن از موضع اروپا در اين رابطه تقدير مى كنم؛ آن ها در اين 
رابطــه ثابت قدم بوده اند و به صراحت اعالم كرده اند كه برجام از نگاه 

آن ها براى امنيت اروپا مهم است.
صالحى گفت:اميدواريم كه به كمك يكديگر در كنار روســيه و چين 
برجام را زنده نگه داريم.اين نبردى است كه بايستى در آن پيروز شويم 

چون از عهده بازنده شدن برنمى آييم.
وى ابراز اميدوارى كرد كه اظهارات سياســى اروپا، چين و روســيه 
بــه عمل تبديل شــود، چراكه در غير اين صورت چشــم انداز آينده 

"غيرقابل پيش بينى خواهد بود"
رئيس ســازمان انرژى اتمى كشورمان كالم خود را اين چنين به پايان 
برد كه بايســتى از فرصت هايى كه برجام ايجاد كرده اســت نهايت 

بهره بردارى را به عمل آورد.

سخنگوى شوراى نگهبان:
مهندسى بررسى صالحيت ها در انتخابات 

88 راحت تر بود
 ســخنگوى شــوراى نگهبان، گفت: اگر قرار بــود خداى ناكرده 
شــوراى نگهبان در انتخابات 88 دخالت يا مهندسى كند در بررسى 

صالحيت ها انجام مى داد.
به گزارش ايسنا عباسعلى كدخدايى در هفتمين قسمت از مستند بدون 
توقف كه شــامگاه شنبه سوم آذر ماه از شبكه سه نمايش داده شد، در  
رابطه با برخى ابهامات انتخابات رياســت جمهورى سال 88 و سوال 
يكى از حاضرين در برنامه درباره «مهندســى انتخابات»، اظهار كرد:  
يك جايى گفتم ما هيچ كدام در شــوراى نگهبان مهندس نيستيم. ما 
كه از مهندسى سر در نمياريم.يكى ديگر از منتقدين در تشريح منظور 
مهندســى انتخابات مثال زد كه فرضا در يك اســتان نماينده اصالح 
طلــب و اصولگرا داريم امكان دارد اقبــال عمومى به نماينده اصالح 
طلب بيشــتر باشد. حا اگر شوراى نگهبان نماينده اصالح طلب را رد 

صالحيت كند، آيا اين مهندسى محسوب نمى شود؟
كدخدايى پاسخ داد: چرا. اين امر فراتر از مهندسى و يك تخلف و در 
واقع گناه بزرگى است كه اصال قابل كتمان نيست و بايد همه برخورد 
كنند. همان منتقد در ادامه به صحبت سخنگوى شوراى نگهبان واكنش 
نشان داد و گفت: شما در يك برنامه اى زمانى كه مجرى از شما پرسيد 
«اگر شما شــخصى را رد صالحيت كرديد و بعدها متوجه شديد كه 

اشتباه كرديد چه مى كنيد؟ و شما پاسخ داديد توبه مى كنيم».
قائم مقام دبيرشوراى نگهبان در پاسخ، عنوان كرد: دو نكته وجود دارد. 
آن جا بحث اين بود كه ممكن است شوراى نگهبان در بررسى و تاييد 
صالحيت ها اشــتباه كند؟ گفتم ما همه انســان هستيم و از غيب خبر 
نداريم. انسان هم جايزالخطا است و ممكن است اشتباه كند. اگر اشتباه 
كرديم و قابل جبران بود حتما جبران مى كنيم. اگر نتوانســتيم جبران 
كنيم بايد حداقل توبه كنيم اما نكته مهمى كه مى فرماييد اين است كه 
گفتيد مهندســى كرديم. يعنى ما به زعم شما يك اصالح طلب را رد 
كرديم چون يك اصولگرا قصد داشــت بيايد. مى گويم اگر اين اقدام 
عامدا انجام شده اين تخلف و جرم است و طبق قانون انتخابات اصال 
بايد همه ما را محاكمه كنند. بحث شــوخى نيست. بله اگر من اشتباه 
كردم و دستم خورد به اين ليوان و شكست پول ليوان را مى دهم. كار 

ديگرى هم نمى توان انجام داد.
منتقدين به اين بخش از صحبت هاى كدخدايى واكنش نشــان داده و 

گفتند: سرنوشت يك ملت است.
كدخدايى، تصريح كرد: ببينيد شــما مى توانيد بگوييد همه انسان ها به 
هيچ وجه خطا نمى كنند؟ ما نگفتيم كه خطا مى كنيم. ما دقت و توجه 
الزم را داريم اما ممكن اســت خطا كنيم. اين صريح ترين بيان است. 
آيا مى توانيم بگوييم همه ما به هيچ وجه مرتكب گناه، تخلف و جرم 
نمى شــويم؟ نه! انسان است و جايز الخطا.اگر بگوييد براى اين مواقع 

چه ساز و كارى داريد؟ مى گويم اين ساز و كار.
يكى ديگر از منتقدين خطاب به كدخدايى گفت: شما جورى از روى 
كتاب و قانون جواب مى دهيد كه ما احساس مى كنيم اگر بيرون برويم 
دنيا گلستان است، در صورتى كه اينطور نيست. آنقدر از سال 88 و يا 
انتخابات اخير سال 96 ابهام در سر مردم وجود دارد كه فكر نمى كنم 
اگر شما بگوييد دو يا سه گزارش وجود دارد مردم توجيه شوند. قطعا 
شما درست مى گوييد ولى آنچه مردم مى بينند چيز ديگرى است. اگر 
88 آنقدر واضح بوده چرا اينقدر اتفاقات بد افتاد؟ چقدر زندانى شدند 

و هنوز خاطرات بد آن زمان در ذهن مردم مانده است؟
كدخدايى، خاطرنشــان كرد: ما ناچاريم. اينها ابزار كار ما اســت. شما 
در مورد انتخابات سال 96 هم ابهام داريد؟ آنهايى كه خاطره بد ايجاد 
كردند واقعا بايد بروند توبه كنند. انتخابات 88 انتخابات شيرينى بود و 
شيرينى آن را عده اى به كام مردم تلخ كردند. اگر قرار بود خداى ناكرده 
شــوراى نگهبان دخالتى كند يا مهندسى كند يا اقداماتى انجام دهد در 
بررســى صالحيت ها انجام مى داد. مگر كار راحت تر انجام نمى شد؟ 
شما در بررسى صالحيت ها آقاى موسوى را تاييد كرديد، آقاى كروبى 
و آقاى رضايــى را تاييد كرديد حاال در برگــزارى انتخابات دخالت 
مى كنيد؟ خب از ابتدا تاييد صالحيت نمى كرديد. اين كه راحت تر بود.

بايد خدماتى كه به شاغالن داده مى شود به بازنشستگان هم ارائه شود
 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى او به اجراى ماده 85 قانون كار اشاره كرد و گفت: بايد همه خدماتى كه به شاغالن 

داده مى شود، به بازنشستگان هم ارائه شود.
به گزارش مهر، جمشيد تقى زاده با اشاره به جلسات مختلفى كه با كميسيون هاى مجلس دربارة قانون خدمات كشورى گذاشته 
شده است، گفت: اين قانون هنوز در كميسيون ها در دست بررسى است و بايد تا زمانى كه از كميسيون ها خارج نشده است، 

دوستان نظراتشان را بدهند تا بتوانيم مطالب جمع بندى شده را به آنها منتقل كنيم.  
تقى زاده با اشــاره به اينكه در بحث بيمه تكميلى ســعى شده است تا سهم پرداختى صندوق بيشتر از سهم بازنشستگان باشد، 

گفت: هرآنچه از دستمان برمى آيد براى بازنشستگان انجام مى دهيم.     
او به اجراى ماده 85 قانون كار اشاره كرد و گفت: بايد همه خدماتى كه به شاغالن داده مى شود، به بازنشستگان هم ارائه شود.
مدير عامل صندوق بازنشســتگى كشورى گفت: خواسته هاى بازنشستگان را به اضافه مواد ديگرى به بيمه آتيه سازان حافظ 
تكليف كرديم تا به بازنشســتگان ارائه كنند.مدير عامل صندوق بازنشســتگى كشورى با اشاره به سامانه ثبت نام براى اشتغال 

فرزندان بازنشستگان گفت: تاكنون حدود 260 هزار نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند.

6/5ميليون نفر بيمه ندارند
 مديرعامل بيمه ســالمت گفت: بر اســاس آمار سازمان آمار كشور حدود 6 و نيم ميليون نفر در كشور فاقد بيمه هستند كه 

بيمه شدن اين ميزان بيمه نشده براى بيمه سالمت ساالنه حدود سه هزار ميليارد تومان هزينه دارد.
طاهر موهبتى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: بســيارى از مردم منتظر هستند هر وقت دچار بيمارى شدند و به بيمه نياز 
داشتند، خود را بيمه كنند كه اين موضوع تعداد بيمه شدگان را قابل تغيير كرده است.وى اضافه كرد: هر چقدر هم كه در حوزه 
مديريت و پيشــگيرى هزينه شود، اما نمى توان به مردم گفت كه بيمار نشويد؛ بنابراين وقتى ساالنه 190 ميليون بار مراجعه به 
پزشك و مراكز درمانى داريم، طبيعى است كه هزينه ها زياد است. زمانى هم كه شرايط اقتصادى سخت شود طبيعى است كه در 
حوزه سالمت آثار آن بر مردم سخت گيرانه تر مى شود و الزم است در اين حوزه حمايت هاى الزم صورت گيرد.مديرعامل بيمه 
سالمت با بيان اينكه بودجه سال 98 را با مبلغ 23 هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده ايم، اظهار داشت: الزم است كه بودجه سال 
آينده بيمه ســالمت واقعى ديده شود.وى گفت: اميدواريم بودجه طرح تحول سالمت نيز براى سال آينده واقعى تدوين شود؛ 
جمعيتى كه ما بايد به آنها خدمت ارايه دهيم، مشخص است؛ البته در جريان محدوديت مالى دولت قرار داريم ولى موضوعى 

كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نبايد اين محدوديت به حوزه سالمت مردم وارد شود.

مهدي ناصرنژاد »
  اين روزهــا آنچنان درگير گراني قيمت 
كاالهاي اساسي و خوراكي هستيم كه يادمان 
مي رود وقتي توي مغازه بقالي ســر كوچه، 
قوطي هاي رب گوجه فرنگي و حلب روغن 
نباتي و بسته هاي ماكاروني و ده ها قلم جنس 
جورواجــور گلچين مي كنيم و توي ســبد 
چرخدار تلنبار مي سازيم، الاقل يكبار هم از 
آقاي بقال بپرسيم، «مشدي جان... دل خوش 
سيري چند مي فروشي!؟» (ياد آن شاعر شهير 
بخير) شــايد هم اگر مي بود پاســخ مي داد، 
«اينجا هيچ گلي به رنگ عشق نيست»، شايد 
به اين دليل كه وقتي گراني است، امكان هر 
اتفاقي هم هست! مثل آن اتفاقي كه مي گفتند 
چون فلفل زردچوبه وارداتي اين روزها كمي 
گران شده است، يك شير پاك  خورده به فكر 
افتاده تا استخوان پودر شده داخل زردچوبه 
قاطــي كند و كيلويي فــالن تومان به خورد 
مردم بدهد. البته آن شــير پاك خورده اصًال 
خبر نداشته اســت كه پودر استخوان ممكن 

است سرطان زا باشد! 
تــا اينجا كه هيچ گلي به رنگ عشــق نبوده 
است، اما آنطرف تر يك درمانگاه شبانه روزي 
است و كمي هم باالتر مي شود آمبوالنس هايي 
را كه به بيمارستان هاي اطراف تردد مي كنند، 
شــماره كرد! گراني كه باشــد هيچ بيمار و 
غيربيمار نمي شناســد و به همين علت اين 
روزها بيمارســتان ها و اورژانس ها هم مملو 
از انسان هايي است كه ناخوش احوالند و درد 
مي كشند. آقايان دكتر مي گويند فشار خون باال 
از آن دسته بيماري هايي است كه پنهان است 
و خيلي ها متوجه عالئم ظاهري آن نمي شوند 
و حتي اغلب بيماران امروزي كه به صورت 
اورژانسي به بيمارســتان ها منتقل مي شوند، 
داراي فشار خون باال هستند كه كار خيلي از 

مي كشد! CCU و ICU آنها به
گراني ها همچنان بيــداد مي كند و مي گويند 
در يكي از شــهرهاي دور يك آقاي قصاب 
به جاي گوشت راســته گوساله، پشت مزه 
االغ توي ترازوي ديجيتال مغازه خود گذاشته 
اســت و پول گوشت گوسفندي كيلويي 70

هزار تومان از مشتري بخت برگشته دريافت 
كرده است. 

مي بينيم كه هيچ كجا هيچ گلي به رنگ عشق 
نيســت! البته خدا خيرشان بدهد آن وزارت 
بهداشتي ها را كه متوجه االغ فروشي قصاب 
شهرشــان شــده اند و با هماهنگي هاي الزم 

ترتيب (مغازه) آقاي قصاب را داده اند!
نگارنده همينطور يكريز داشــتم مي نوشتم 
كه يكي از دوستان تحريريه ترمزم را كشيد 
و گفــت: «فالني آخر گرانــي و زردچوبه 
اســتخواني و گوشت گوســفند االغي چه 
ربطي به بيمارســتان و اينجا و آنجا دارد!؟» 
من هم يك فكري كردم و گفتم: «چند لحظه 
آنطرف تر بنشين تا پاســخت را بخواني» و 
مــن ادامه دادم كه به ظاهر هيچ شــباهت و 
ماهيت مشتركي بين بقالي و بيمارستان قابل 
رؤيت نيســت، اگر به ظاهــر هم اين همه 
بيماري هاي جورواجور و شلوغ با گراني ها 
ارتباط خويشاوندي نداشته باشند، اما مي شود 
تنگي نفس و سنگيني قفســه سينه را با آن 
حلب هاي روغــن نباتي يك جورايي با هم 
دست به دست داد! و مي ماند اينكه ما حرف 
بقال سر كوچه مان را خوب نگرفتيم كه دل 

خوش را كه نمي شــود به سودا گذاشت و 
خريدوفروش كرد، بلكه بايد دل خوش را با 
تمام وجود، در وجود خود، به وجود آورد و 
احساس كرد. دل خوش كه باشد همه جا و 
همه گل ها رنگ عشق دارند و مي شود با آن 
زندگي كرد. دل خوش را مي توان در تحمل و 
رفتار و متانت و بينش آدم ها جست و يافت. 
اصوالً ما آدم ها دو دســته ايم و مي خواهيم تا 
دو دسته بمانيم! دسته اول همان هايي هستند 
كــه متانت و بينش دارند و اهل كاشــتن و 
پروراندن مي باشند. استدالل مي كنند كه اين 
نهال را مي كاريم و مي پرورانيم و حاصل به 
بار مي آوريم تا ديگران در سايه ســار آن آرام 
بگيرند و لختي دل خوش باشند و برگ وباري 
بسازند و جان بگيرند. اما دسته دوم كساني 
هستند كه هيچگاه تيشه از دستشان نمي افتد 
و دائم دنبال آن هستند تا درختي را از ريشه 
بيندازند و با آن اجــاق بي خبري هاي خود 
را داغ نگــه دارند! از ســويي ديگر آدم هاي 
دســته اول عشق و دوســتي و مهر را فقط 
در رنگ وروي بهــار نمي بينند و در پهناي 
عمر خود در هر پاييز و در هر فصل خزاني 
به مهر وماه و عشق و مهرباني مي انديشند، 

عشــق را هــم در همه رنگ ها جســتجو 
مي كننــدو فريادشــان اين اســت كه هيچ 
پاييزي باغ تنهايي و گاه زردي و پژمردگي 
نيســت و در بيداد خزان است كه مي شود 
نغمه عشق را از تمام رنگ هاي زردو سرخ 
و سبز وارغواني شنيد و با آن سرود زندگي 

سر داد.
راست گفت آن جان شيفته و عاشق كه آدم ها 
به غلط در اين بازار چندسوي سوداگري از 
حكيم خانه و مظفريه و سبزه ميدان و سرگذر 
و راســته بازار تو در تــو مي گردند و چانه 

مي زنند و پاشنه به زمين مي كوبند!
مي گفت چرا به آنســوتر قدم نمي گذاريد؟ 
چرا به دامان الوند و گلگشت هاي عباس آباد 
و گنجنامه و حيدره و بهشــت شرقي شهر 
نمي گذريد؟ چرا از پاييز زيباي همدان نشان 
رنــگ ارغوان را نمي گيريد؟ چرا عشــق را 
رد رنگ هاي هزار رنگ پاييز شــهر و دامنه 
روســتاهاي باصفاي امامزاده كوه و طبيعت 
شگفت انگيز گوشه گوشــه هاي زاگرس در 
اقليم جنوبي استان همدان جستجو نمي كنيد؟
اينجا عشق هست و هر گل و نشانه هاي آن 

رنگ عشق دارد!

اينجا هيچ گلي به رنگ عشق نيست

طرح روز

اينفوگرافيك: ايرنا

 در پژوهشى كه مازيار مواليى و همكاران 
در رابطه با ميزان شيوع سوء رفتار با سالمندان 
در ايران طى ســال هاى 1384 تا 1394 انجام 
داده اند، اين نتيجه به دســت مى آيد كه ميزان 
ســالمندآزارى در ايران بسيار بيشتر از ساير 
كشورهاســت. همچنين در بيــن انواع آن به 
ترتيب سالمندآزارى عاطفى (30/7 درصد)، 
غفلت  (25/4درصد)،  روانى  ســالمندآزارى 
سالمندآزارى  درصد)،  ســالمندان (25/1  از 
مالى (19/7 درصد)، ســالمندآزارى جسمى 
(13/1 درصد) و طردشدگى (117/7 درصد) 
شايع ترين انواع سالمندآزارى در ايران هستند.

يكى از آسيب هاى اجتماعى كه امروزه جوامع 
با آن رو به رو هســتند پديده سالمندآزارى 
اســت كه ميزان شــيوع آن در ايــران 56.4
درصد برآورد شــده اســت. ايــن در حالى 
اســت كه در كمتر از 40 ســال ديگر سهم 
سالمندان از جمعيت كشور بيش از 30 درصد 
خواهد بود. بديهى اســت كه چنين شرايطى 
سالخوردگى جمعيت ايران در آينده اى نزديك 
را اجتناب ناپذيــر جلوه داده و الزم اســت 
تمهيدات خاصى درباره مسائل مربوط به آن 

انديشيده شود.
به گزارش ايسنا، سوء رفتار با سالمند عبارت از 
انجام دادن يا ندادن رفتارى خاصى به صورت 
عمدى يا غيرعمدى توســط مراقبت كننده يا 
فرد قابل اعتماد ديگر است كه باعث افزايش 
خطر و صدمه يا تجاوز به حقوق انســانى و 
كاهش كيفيت زندگى در فرد سالمند (باالتر 
از 60 سال) مى شود. اين سوء استفاده ممكن 
اســت به صورت فيزيكى، جنســى، روانى 
عاطفى، غفلت، ترك كردن يا بهره بردارى مالى 
باشــد و عوارضى همچون كاهش اعتماد به 
نفس، احساس نااميدى، بى تفاوتى و مشكالت 

روحى روانى را در سالمند به جا بگذارد.
در پژوهشى كه مازيار مواليى و همكاران در 
رابطه با ميزان شيوع ســوء رفتار با سالمندان 
در ايران طى ســال هاى 1384 تا 1394 انجام 
داده اند، اين نتيجه به دســت مى آيد كه ميزان 

ســالمندآزارى در ايران بسيار بيشتر از ساير 
كشورهاســت. همچنين در بيــن انواع آن به 
درصد)،  عاطفى (30.7  سالمندآزارى  ترتيب 
ســالمندآزارى روانى (25.4 درصد)، غفلت 
از ســالمندان (25.1 درصد)، ســالمندآزارى 
مالى (19.7 درصد)، ســالمندآزارى جسمى 
(13.1 درصد) و طردشــدگى (11.7 درصد) 

شايع ترين انواع سالمندآزارى در ايران هستند.
پژوهشــگران فوق علت پيشى گرفتن موارد 
سالمندآزارى در ايران نسبت به ساير كشور ها 
را به عوامــل مختلفى نســبت مى دهند كه 
از بيــن آن ها مى توان بــه عوامل اجتماعى و 
فرهنگى، تعاريــف و مفهوم هاى متفاوت از 
ســالمندآزارى، گزارش نكردن و بيان دقيق 

اين واقعه، نبود ابزار هاى مناسب و استاندارد 
و مشــكالت مربوط به جمع آورى اطالعات 

اشاره كرد.
همچنين در رابطه با علل زمينه ســاز ســوء 
رفتار با سالمندان، قرار گرفتن ايران و ساير 
كشــور هاى در حال توسعه در موقعيت حد 
واســط بين ســنتى بودن و صنعتى بودن و 
تأكيد سالمندان بر حفظ ارزش ها و باور هاى 
اصيل (به ويژه دينى) را مى توان به عنوان علل 
اصلى زمينه ســاز بروز اختالف بين آن ها و 

فرزندانشان دانست.

نتايج پژوهش هاى صورت گرفته نشان داد

شيوع 56/4 درصدى سالمندآزارى در ايران
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رفع همپوشانى 2/5 ميليون نفر
 مدير عامل ســازمان بيمه ســالمت از رفع همپوشانى 2 تا 2.5
ميليون بيمه شده خبر داد و گفت: بزودى تعداد واقعى بيمه شدگان 

مشخص مى شود.
طاهر موهبتى در گفتگو با مهر در مورد طرح همپوشــانى گفت: 
اين طرح مدتى اســت كه از سوى سازمان بيمه سالمت اجرايى 
مى شــود و ســازمانهاى بيمــه اى نيز در اين خصــوص با ما 

همكارى مى كنند.
وى گفت: به منظور رفع همپوشــانى با كميته امداد، سازمان تامين 
اجتماعى وســازمان تامين اجتماعى نيروهاى مســلح تفاهم نامه 
همكارى به امضا رســيده كه در اين خصوص اقدامات الزم انجام 

مى شود.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت تاكيد كرد: براساس اقدامات انجام 
شده تا كنون 2 تا 2.5 ميليون همپوشانى بيمه اى رفع شده است و 
اميدواريم تا پايان سال با حذف تمامى همپوشانى ها تعداد واقعى 

بيمه شدگان مشخص شود.
ــرادى  ــداد اف ــه اينكــه در حــال حاضــر تع ــا اشــاره ب ــى ب موهبت
ــت،  ــتر اس ــور بيش ــت كش ــد از جمعي ــه دارن ــه بيم ــه دفترچ ك
گفــت: بيــش از 80 ميليــون دفترچــه بيمــه ميــان بيمــه شــدگان 
ســازمانهاى مختلــف وجــود دارد ايــن درحالــى اســت كــه گفتــه 
مــى شــود حــدود 10 درصــد از مــردم ايــران نيــز بيمــه نيســتند 
بــه هميــن دليــل بايــد هــر چــه زودتــر در جهــت رفع مشــكالت 

همپوشــانى اقــدام شــود.
به گفته وى، در اين صورت مى توان در جهت بيمه  شدن اقشارى 

كه به داليل مختلف بيمه نيستند اقدام كرد.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

22 درصد كودكان و نوجوانان ايرانى اختالالت رفتارى دارند
 طبق برآورد سال 1396 انجمن علمى روانپزشكان ايران، حدود 22 درصد كودكان 

و نوجوانان ايرانى داراى اختالالت رفتارى هستند.
فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان گفت: بر همين اساس، ميزان اختالالت 
كودكان و نوجوانان 6 تا 18 سال در مجموع بين پسرها 24 درصد و دخترها 20 درصد 
اســت، همچنين اين اختالالت در گروه سنى 6 تا 9 سال 22 درصد و در گروه سنى 

10 تا 14 سال 23 درصد برآورد شده است.
محمدرضا محمدى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اختالل افسردگى در ميان گروه 
سنى 15 تا 17 سال ميان دختر و پسر به دليل بروز دوران بلوغ و نابسامانى هاى بدنى، 

طبق آمار ارائه شده 21 درصد كاهش نشان مى دهد.

خدمات مراكز اقامتى درمان اعتياد پوشش بيمه اى ندارند
 اكنون فقط معتادانى مشــمول بيمه مى شــوند كه به مراكز درمان سرپايى مراجعه 
مى كننــد؛ در حالى كه اســتفاده از مراكز اقامتى هزينه باالتــرى دارد اما خدمات اين 
مراكز تحت پوشش بيمه قرار نمى گيرند.رئيس مركز توسعه پيشگيرى و درمان سازمان 
بهزيستى كشور گفت: بيمه معتادان چهار سالى است كه در اختيار بيمه سالمت است؛ 
ســال گذشــته اعتبار بيمه درمان اعتياد حدود 78 ميليارد تومان بود اما اين بيمه فقط 
در اختيار معتادانى قرار گرفت كه به مراكز ســرپايى مراجعه كردند.فاطمه عباسى در 
گفت وگو با ايرنا افزود: اين ســازمان هزينه درمان معتــادان در ديگر مراكز از جمله 
كمپ هــاى ترك اعتياد را نيز از بودجه هاى ذاتى خــود مى پردازد اما اين امر موجب 

مى شود ساير فعاليت هاى بهزيستى تحت تاثير قرار گيرد.

بيمه تكميلى فرهنگيان تا آخر آذر تمديد شد
 نماينده تام االختيار شركت «آتيه سازان حافظ» در امور فنى قرارداد بيمه هاى درمان 
تكميلى وزارت آموزش و پرورش، از تمديد قرارداد اين شركت با آموزش و پرورش 

براى يك ماه ديگر خبر داد.
ســعيد شــاكرمى در گفت وگو با ايســنا، همچنين از پرداخت هزينه هــاى درمان به 
بيمه شــدگان خبر داد و گفت: « بيش از 210 ميليارد ريال از اين هزينه ها در آبان ماه 

امسال پرداخت شد.»
به گفته وى با اعتبار تامين شــده از سوى اداره كل تعاون وزارت آموزش و پرورش، 
ظرف مدت ســه روز كليه هزينه هاى متفرقه بيمه شــدگان تا نيمه مرداد ماه گذشته و 

هزينه درمان بيماران خاص تا پايان آبان ماه پرداخت شد.

معرفى كارتن  خواب ها به 137
  مردم محل كارتن خوابها را به ســامانه 137 شــهردارى همدان 
گزارش دهند، البته نه براى اقدامات پليســى بلكه براى معرفى آنها به 
گرم خانه ها و مددســراها تا در ســرماى زمستان، دچار يخ زدگى و 

سرمازدگى نشوند.
كارتن خواب ها، فراموش شدگان زندگى اجتماعى امروز هستند كه 
هيچ كس آنها را به خاطر نمى آورد، ســرماى استخوان سوز زمستان 
جان آن ها را تهديد مى كند هرچند، آنان خود را دوست ندارند اما ما 
مى توانيم دوستشــان داشته باشيم و با معرفى آنها به سرپناهى گرم از 

مرگى تلخ نجاتشان دهيم.
سال هاى گذشته در سراسر كشور با برودت هوا و ريزش برف موجب 
مرگ برخى از افراد بى ســرپناه و كارتن خــواب بوديم ، اما امروز به 

يارى شهردارى همدان شاهد اين اتفاقات ناگوار نخواهيم بود.
در همين رابطه معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان با اعالم 
آمادگى نســبت به ســاماندهى افراد كارتن خواب در شب هاى سرد 
زمستان مى گويد: براى حمايت از آسايش افرادى كه شب هايشان در 
كوچه ها و خيابان هاى شهر به صبح مى رسد، آمادگى كامل داريم تا در 

سرپناهى گرم به آنها خدمات رسانى شود.
وحيد على ضمير بيان كرد: بالغ بر 13 هزار نفرشب، كارتن خواب از 
ابتداى امســال تاكنون در گرمخانه متعلق به شهردارى همدان اسكان 

داده شدند.
وى اضافه كرد: شهردارى به منظور ساماندهى متكديان، كارتن خوابها 
و افراد بى سرپرســت ، از ابتداى سال 97 تاكنون بيش از 85 متكدى 
جمع آورى كرده كه پس از غربالگرى به بهزيستى، كميته امداد، مراجع 
قضايى معرفى شــده اند و يا به خانواده يا شهرستان محل سكونتشان 

انتقال داده شده اند.
على ضمير خاطرنشان كرد: نيروهاى  شهردارى نسبت به جمع آورى 
افراد كارتن خواب اقدام مى كنند و بعضى از آنها خود متقاضى اسكان 
هستند كه شبانه بالغ بر 60 نفر از افراد بى سرپناه در اين مركز اسكان 

داده مى شوند.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با اشاره به اسكان افراد كارتن 
خواب در گرمخانه شــهردارى كه روزانــه گنجايش پذيرش به طور 
ميانگين 80 نفر را دارد، اظهار داشــت: كارتن خوابها حضورشان در 
گرم خانه تنها محدود به ســاعات شب اســت و افراد متقاضى براى 

حضور در گرم خانه بدون هيچ محدوديتى مى توانند مراجعه كنند.
على ضمير با بيان اين كه گرمخانه در طول سال داير و 2 نفر نيرو به 
صورت ثابت در آنجا مستقر است عنوان كرد: از ابتداى امسال تاكنون، 
گرمخانه بيش از يك ميليارد و 200 ميليون ريال هزينه داشته است و 
توزيع غذا در 2 نوبت شــام و صبحانه، مواد شوينده و بهداشتى براى 

مصرف كارتن خوابها در آنجا ارايه مى شود.
وى ادامه داد: متوليان گرم خانه در خصوص اســناد هويتى، اشــتغال 
و بازگشــت به خانواده افراد مذكور با ثبت احــوال، امور اجتماعى 
استاندارى، سازمان فنى و حرفه اى و سازمان بهزيستى همكارى الزم 

را دارد.
على ضمير تاكيد كرد: شهروندان همدانى مى توانند در صورت مشاهده 
افراد كارتن خواب، در تماس تلفنى با مركز 137 موضوع را اعالم كنند 
تا اين افراد توسط نيروهاى گشت شهردارى به گرمخانه منتقل شوند.

كتابهاى مجاز براى آموزش در مدارس
 كمرئى با اشــاره به ممنوعيت كتاب هاى كمك آموزشى در دوره 
ابتدايى گفت:مديران مدارس مجاز به اســتفاده كتاب هاى مورد تاييد 
ســازمان پژوهــش وزارت آموزش و پــرورش در كتابخانه مدارس 
هســتند. «عليرضا كمرئى» در گفتگو با شبســتان درباره  نظارت بر 
اجراى ممنوعيت برگزارى آزمون در مدارس گفت: در تابستان گذشته 

بخشنامه اى از سوى شوراى عالى آموزش و پرورش ارسال شد.
مديــر كل ارزيابى عملكــرد وزارت آموزش وپــرورش افزود: اين 
بخشــنامه بر ممنوعيت برگزارى آزمــون و ورود كتاب هاى كمك 

آموزشى كه سيستم آموزشى ما را مختل مى كند تاكيد كرده است.
وى تصريــح كرد: حذف آزمون هاى زايــد در مدارس و ممنوعيت 
كتاب هاى كمك آموزشى تاكيدى بر مصوبه 951 بود و بيشترين تاكيد 
بــر منوعيت برگزارى آزمون و ورود كتاب هاى كمك آموزشــى در 
دوره ى ابتدايى بود. وى ادامه داد: در دوره متوسطه بر اساس قواعدى 
برخى از آزمون ها به صالح ديد مركز سنجش و آموزش كشور مجاز 
است كه  بايد موسسات مسيرى كه امكان حضور در مدرسه  را دارند 
را طى مى كردند.كمرئى تصريح كرد: موسسات آموزشى بايد تقاضا را 
به اداره كل اســتانى خود بدهند و اداره كل ها تا 15 شهريور به مركز 
ســنجش درخواست مى دهند؛ و مركز سنجش پس از بررسى منابع، 
صالحيت فنى آنان مجوز صادر مى كند و آنان مى توانند در مدارس 

متوسطه حضور يابند.

خبر ورزشي: ما قرمزهاي دوست داشتني هستيم دشمن نيستيم 
 ما هم آبى هاى هم دوست داشتنى هستيم!!

همدان پيام: فعاليت غيرقانوني برخي عينك فروشي ها 
 مى گى يعنى شماره عينك رو اشتباهى مى دن!!

ابزار ورزشــي: برانكو: به همگروهي هايمان حق مي دهم از رويارويي 
با پرسپوليسي ها بترسند 

 يعنى اين پرسپوليسى ها اينقدر ترسناكند!!
ايران ورزشي: اآلن وقت اين حرف ها نيست 

 پس وقت قصه گفتنه!!
اقتصاد: توپ در زمين وزارت اطالعات 

 وزارت اطالعالت هم قاطى تيم ملى شد!!
شرق: ترامپ عليه قاضي القضات

 بدون شرح!!
اصالحات: هيچ شباهتي با سال هاي اول انقالب نداريم

 با اين همه مد معلومه كه شبيه نمى شيم!!
همدان پيام: ترامپ: اگر از آل ســعود حمايت نكنيم حمايت اسرائيل 

به خطر مي افتد 
 پس منظورت اينه!!

همشهري: كشتار يك ميليون پرنده مهاجر
 قتل عام به پرنده ها هم رسيد!! 

جوان: يك سكه در ماه، هزينه نگهداري هر زنداني مهريه 
 اينا رو بدن به شاكى كه بهتره!!

دنياي اقتصاد: فرمول ضد طبقاتي يارانه بنزين 
 اميدواريم مثل فرمول يارانه ها نباشه!! 
مهر: هواپيمايي كه با كمك باد پرواز مي كند 

 بادكنك!!
كورده واري: صد نكته كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

 يكيش رو هم ياد بگيرن كافيه!!
ايران: حلقه ياران مهربان گرد نگين كتاب

 بدون شرح!! 
اطالعات: اروپا بايد براي امنيت جهاني هزينه كند 

 براى امنيت خودش هزينه كنه!!

83درصد تماس هاى برقرار شده بامركز 125 
همدان مزاحمت تلفنى بوده است

 رئيس سازمان آتش نشانى همدان بااشاره به برقرارى 420 تماس 
تلفنى طى يك روز بــا مركز 125 همدان گفت: 83 درصد تماس ها 

مزاحمت تلفنى بوده است.
محمدرضــا بياناتى در گفتگو با مهر افزود: طبــق اعالم مركز پيام و 
كنترل فرماندهى عمليات 3 عمليات امداد و نجات حاصل تالش آتش 

نشانان همدان در مدت يك روز بوده است.
رئيس سازمان آتش نشانى همدان گفت: روز چهارم آذرماه شهروندان 
همدانــى 420 مرتبه با ســامانه 125 تماس گرفته اند كه از اين تعداد 

تماس 3 مورد منجر به عمليات شده است.
بياناتى بابيان اينكه 10 تماس براى مشاوره و راهنمايى برقرار شده و 
55 تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه 352 مورد از تماس ها نيز 

ايجاد مزاحمت بوده است.
وى گفت: عمليات انجام شــده در اين مدت 3 مورد عمليات امداد و 
نجات شامل 2 مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در جواديه و 
شهرك انديشه و تست گاز منوكسيد كربن در اعتماديه بوده كه توسط 

آتش نشانان به انجام رسيد.
رئيس سازمان آتش نشانى همدان عنوان كرد: تعداد 2 نفر نجات يافته 

طى اين عمليات گزارش شده است.

اصالح مواد امتحانى كنكور كارشناسى ارشد 98
 اصالحيه مجموعه ها و مواد امتحانى آزمون كارشناســى ارشد ناپيوسته سال 1398

توسط سازمان سنجش آموزش كشور منتشر شد.
به گزارش مهر، در مجموعه امتحانى 1131 مطالعات جهان، براى رشته گرايش «مطالعات 
جهان گرايش مطالعات جنوب آفريقا» درس شماره 15 با عنوان «تاريخ و فرهنگ جنوب 

آفريقا» به زبان انگليسى اضافه شد.
در مجموعه امتحانى 1156 آماد، در قسمت توضيحات پذيرش دانشجو، دانشگاه علوم 

انتظامى امين نيز به عنوان پذيرنده اضافه شد.
در مجموعه امتحانــى 1208 رياضى تغييراتى در ضرايب برخى دروس امتحانى اعمال 

شد.
در مجموعه امتحانى 1218 مجموعه تاريخ و فلســفه علم در قســمت عناوين دروس 
امتحانى، «زبان تخصصى (انگليســى) به «زبان عمومى و تخصصى (انگليســى)» تغيير 

يافت.

نوسانات فشارخون ريسك ابتال به آلزايمر را 
افزايش مى دهد

 تحقيق جديد نشــان مى دهد نوسانات فشــارخون ممكن است فرد را در معرض 
ريسك باالى زوال عقل يا بيمارى آلزايمر قرار دهد.

به گزارش مهر، محققان دريافتند افرادى كه فشــارخون سيستوليك شان (عدد باال) هر 
روز در نوســان است در مقايســه با افراد داراى فشارخون ثابت تر، بيش از دو برابر در 

معرض ابتال به انواع زوال عقل يا بيمارى هاى آلزايمر قرار دارند.
همچنين اين مطالعه نشــان داد اين گروه از افراد حدود سه برابر بيشتر در معرض ابتال 
به «دمانس عروقى»، به دليل ســخت شــدگى عروق خونى، قرار دارند. دمانس عروقى 
شــايع ترين نوع زوال عقل بعد از آلزايمر است.تامويكى اوهارا، سرپرست تيم تحقيق، 
در اين باره مى گويد: «يافته هاى اصلى ما نشــان مى دهند افزايش روز به روز تغييرات 

فشارخون، فاكتور پرخطر مهمى در ابتال به انواع زوال عقل و بيمارى آلزايمر است.»

كيت تست خودارزيابى ايدز در داروخانه ها عرضه مى شود
 كيت تســت خودارزيابى ايدز به زودى در داروخانه ها ارائه مى شود، دستورالعمل 
خودارزيابى ايدز نيز تدوين شــده و به زودى اجرايى مى شود، با اين روش بيماريابى 

ايدز در كشور با دقت بيشترى انجام مى شود.
معاون بهداشــت وزير بهداشت گفت: در حال حاضر به اين سمت حركت مى كنيم كه 
بيماريابى ايدز را بيشتر كنيم و اعتقاد ما اين است كه مى توانيم تعداد بيشترى از بيماران 

مبتال به ويروس ايدز را شناسايى كنيم.
عليرضا رئيسى در گفت و گو با ايرنا با افزود: بر اساس سياست هايى كه وجود داشت، 
تاكنون مجوز آزمايش هاى خود ارزيابى در كشــور وجود نداشــت؛ اما از اين پس با 
ارائه اين كيت هاى آزمايش، اگر كســى رفتار پرخطر داشــته است يا مشكوك به ابتال 
است مى تواند از اين تست ها استفاده كند. اين تست ها تحت كنترل وزارت بهداشت 
در داروخانه هاى سراســر كشور عرضه مى شود و خود فرد مى تواند با استفاده از اين 

كيت هاى آزمايش ارزيابى ابتال به ايدز را انجام بدهد.

 چند ماهى از سالروز زلزله مهيب كرمانشاه 
در آبان ماه 96 نگذشته است.هنوز مردم اين 
ديار پس لرزه هاى ناشــى از زلزله را در تن 

خود حس مى كنند.احساس غريبى است.
مردم ديگر بــه اين پس لرزه ها عادت كردند 
اما يكشنبه شــب باز هم زمين به شدت در 
كرمانشــاه لرزيد و مردم دچار مصدوميت و 

خسارت شدند
به گفته مسئوالن كرمانشاه از شب يكشنبه تا 
صبح ديروز 152 زمين لرزه داشــته ايم كه از 
اين تعداد 2 مورد باالى 5 ريشتر، 7 مورد بين 
4 تا 5 ريشــتر و 37 مورد بين 3 تا 4 ريشتر 

بوده است.
كماكان رســيدگى به مشكالت مناطق زلزله 
زده درجريان اســت. بنابر آمار ارائه شده از 
150 روستاى مناطق زلزله بازرسى  هاى الزم 
صورت گرفته است. اين بازرسى ها به منظور 
برآورد خسارات احتمالى و كمك هاى مورد 

نياز انجام مى شود.
فرهاد فروزى مســؤول شــبكه لرزه نگارى 
اســتان كرمانشــاه در اين باره گفت: اگرچه  
محل گسل زلزله شب گذشته كمى با گسل 
زمين لرزه بزرگ آبان سال گذشته فاصله دارد، 
اما در همان زون گسلى خردشده قرار گرفته 

و پس لرزه همان زلزله محسوب مى شود. 
معاون سياسى استاندار كرمانشاه هم مى گويد: 
واحدهاى مسكونى شــهرى و روستايى در 
حال ساخت و يا ســاخته شده توسط بنياد 
مســكن، در زلزله شــب گذشــته مقاومت 
مطلوبى از خود نشــان  دادند و آسيب جدى 

نديدند.
محمد ابراهيم الهى تبار اظهار كرد: تخريب 
كامل و جدى در مناطق زلزله زده رخ نداده 
اســت و فقط به بخشى از منازل مسكونى 
و... خســارات جزيى وارد شــده كه كار 
تعمير و بازسازى آنها از سر گرفته خواهد 
شد  وى بيان كرد: بسته هاى امدادى و تغذيه 
به مناطق زلزله زده رسيده اند و خوشبختانه از 

نظر امكانات و ملزومات فول هستيم.
الهى تبار با اشــاره به اينكــه يكى از عمده 
مشكالت مناطق زلزله زده كدر بودن آب آنها 
به دليل زمين لرزه بوده اســت، اظهار داشت: 
اســتانهاى معين همدان، كردستان، لرستان و 
ايالم در منطقه مســتقر شدند و در صورت 
عدم تداوم پس لرزه ها مشكل خاصى در تأمين 

آب شهرهاى منطقه وجود ندارد.
وى تعداد كسانى كه به مراكز درمانى مراجعه 
كرده اند را(تا لحظه تنظيم خبر) 730 نفر اعالم 
كرد و اظهار داشــت: از اين تعداد 18 نفر كه 
اميد مى رود حال آنها نيز رو به بهبودى باشد 
بسترى هســتند كه خوشبختانه شاهد موارد 

فوتى نبوديم.
اســتاندار  امنيتــى  سياســى  معــاون 
حفــظ  بــراى  كــرد:  بيــان  كرمانشــاه 
ــا ،  ــى مهده ــروز تمام ــردم دي ــش م آرام
مــدارس و دانشــگاه ها تعطيــل بودنــد.
وى بيان كرد: هنوز خسارت مالى حاصل از 
اين زلزله برآورد نشــده است كه كارشناسان 

ستاد بحران در حال ثبت خسارت هستند.
مدير كل بنياد مســكن استان همدان نيز كه 
مســئوليت و مديريت بازسازى روستاهاى 
ســرپل ذهاب را عهده دار شــده است در 
خصوص خســارت وارده بــه واحدهاى 
بازسازى شده و يا ساخته شده گفت:  زلزله  
يكشنبه شب هر چند براى مردم مهيب بود 

اما با توجه به اينكه خسارت مالى و جانى 
چندانى در پى نداشت آزمونى بود كه نشان 
داد اگر واحد مســكونى با رعايت ضوابط 
فنى و مهندسى ساخته شود شاهد خسارت 

جانى نخواهيم بود.
حسن ظفرى افزود: به جز مواردى در ترك 
خوردگى منــازل قديمى كه البتــه آنها هم 
كمــاكان از مقاومت الزم برخــوردار بودند 
شاهد آسيب چندانى در بحث منازل سر پل 

ذهاب نبوديم.
وى با اشاره به اينكه زلزله مساله اى اجتناب 
ناپذير است گفت: بايد ياد بگيريم كه با زلزله 
و در كنار آن زندگــى كنيم كه اين موضوع 
جز با رعايت مسايل ايمنى در ساخت و ساز 

مهيا نمى شود.
 ســه محموله اقالم كمكى هالل 

احمر به كرمانشاه ارسال شد
معــاون امــداد و نجات 
جمعيــت هــالل احمر 
همدان گفت: سه محموله 
شامل اقالم كمكى هالل 
خودروهاى  بــا  احمــر 
ســنگين از اين استان به 
كرمانشاه  شــيرين  قصر 

ارسال شد.
حميد عرفى يگانه افزود: 
اين اقالم شامل 400 تخته 
پتو و سه هزار بطرى آب 

معدنى نيم ليترى است.
وى اضافه كرد: 500 بسته 
غذايى شــامل تن ماهى، 
و  حبوبات  لوبيا،  كنسرو 
روغن بــه همراه پنج تن 
احمر  هالل  توسط  برنج 

اين اســتان به كرمانشاه ارســال شد.معاون 
امداد و نجــات جمعيت هالل احمر همدان 
بيان كرد: با توجه به اينكه همدان معين استان 
كرمانشاه هنگام بروز زلزله است در نخستين 
زمان پس از بروز زلزله اعضاى اين جمعيت 
در اتاق مديريت بحران تشكيل جلسه دادند.

عرفــى يگانه ادامه داد: 2 تيم پنج نفره آوار 
بردارى و يك تيم آنست به همراه 2 قالده 
سگ در نخســتين ساعت زلزله عازم قصر 
شيرين شــدند.وى افزود: پس از ارزيابى 
مناطق زلزله زده ، 10 تيم پنج نفره اســكان 
از اين استان در قصرشيرين حضور يافتند 
تا نسبت به اسكان اضطرارى زلزله زدگان 

اقدام كنند.

 بيمارســتان هاى همــدان براى 
پذيرش مصدومان زلزله آماده هستند

در همينــت ارتبــاط رئيس دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان از آمادگى تمامى بيمارستان ها 
و مراكز درمانى اين اســتان بــراى پذيرش،  
پشــتيبانى و امداد رسانى به مصدومان زلزله 

كرمانشاه خبر داد.
حبيب ا... موســوى بهار اظهار داشــت: به 
دنبال اعالم وقوع زلزله اخير كرمانشاه تمامى 
حوزه ها و زيرساخت هاى بهداشتى، درمانى، 
مراكز آموزشى درمانى و فوريت هاى پزشكى 
استان همدان به منظور ارايه خدمات در الزم 

در حالت آماده باش قرار گرفت.
وى اضافه كرد: همچنين تخت هاى موجود 
در چهار بيمارستان اين استان براى پذيرش 
مصدومــان احتمالى زلزله كرمانشــاه آماده 

شدند.
علوم  دانشــگاه  رئيــس 
پزشــكى همــدان اظهار 
تخت  يكصــد  داشــت: 
بعثــت، 37 بيمارســتان 
تخت بيمارستان آيت اهللا 
شهيد قدوســى نهاوند به 
همراه پنج تخت آى سى 
يو، 30 تخت بيمارســتان 
عليمراديــان نهاوند و 25

امام  بيمارســتان  تخــت 
آماده  مالير  حســين(ع) 

بسترى مصدومان هستند.
موســوى بهار افزود: يك 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
و همچنين اورژانس 115

اســتان همــدان در آماده 
باش بــراى ارايه خدمات 

مورد نياز به زلزله زدگان هستند.
وى بيان كرد: طبق آخرين اطالعات به دست 
آمده بيــش از 500 تن در اين زلزله مصدوم 
شدند كه 95 درصد از آنها به صورت سرپايى 
پزشكى  علوم  دانشــگاه  شدند.رئيس  مداوا 
همدان اظهار داشــت: با ايــن وجود تاكنون 
درخواست كمك از حوزه درمان اين استان 
صورت نگرفته و مصدومى به اســتان هاى 

معين كرمانشاه اعزام نشده است.
موسوى بهار بيان كرد: دانشگاه علوم پزشكى 
همدان در تماســى با مركز مديريت فوريت 
هاى «اى او سى» آمادگى خود را اعالم كرده 
و آنها با توجه به اشــرافيت از توان، استعداد 
نيروها و ميزان دارو و تخت هاى بيمارستانى 

نسبت به مديريت حادثه و انتقال مصدومان 
تصميم گيرى مى كنند.

خدمات  آمــاده  همدان  اورژانس   
رسانى به زلزله زدگان كرمانشاه است

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
اورژانس اين استان از آمادگى كامل براى ارائه 
خدمــات امدادى به زلزله زدگان كرمانشــاه 

برخوردار است.
حبيب معصومى اظهار داشــت: طبق تماس 
با تهران و دانشــگاه علوم پزشكى كرمانشاه، 
تاكنون براى اعزام نيرو اعالم نياز نشده است.

وى اضافــه كرد: در صــورت اعالم، نيروى 
مورد نياز در اختيار كرمانشــاه قرار گرفته و 
بيمارستان هاى اين استان براى پذيرش بيمار 

به حالت آماده باش درمى آيند.
به گــزارش ايرنا، پس از بروز زلزله ســال 
گذشته در مناطق غربى كشور، بيش از 500

تخت از بيمارستان ها و مراكز درمانى همدان 
براى پذيرش مصدومان مهيا و 134 مصدوم 
در سه بيمارستان بعثت، آتيه (تامين اجتماعى) 

و فاطميه پذيرش شدند.
زمين لرزه اى به قدرت 6,4 درجه در مقياس 
امواج درونى زمين (ريشــتر) ســاعت 20 و 
7 دقيقه و 31 ثانيه حوالى ســرپل ذهاب در 
استان كرمانشاه را لرزاند.مركز اين زمين لرزه 
به طول جغرافيايى 45,7 و عرض جغرافيايى 
34,38 در عمق 7 كيلومترى از ســطح زمين 
روى داد.اين زلزله در 17 كيلومترى ســرپل 
ذهــاب، 18 كيلومترى قصرشــيرين و 33
كيلومترى گيالنغرب در اســتان هاى ايالم و 

كرمانشاه اتفاق افتاده است.
اين زمين لرزه در اكثر شــهرهاى كرمانشاه، 
ايالم، لرســتان، تبريز و اروميه نيز احساس 
شــده اســت.در پى اين زلزله 6,4 ريشترى، 
پس  لرزه اى به بزرگى 3,5 ريشــتر، ساعت 
20 و 31 دقيقه و 46 ثانيه امشب، حوالى قصر 
شــيرين را به لرزه درآورد. اين زمين لرزه در 
عمق 10 كيلومترى در طول جغرافيايى 45,65
و عــرض جغرافيايى 34,33 و در فاصله 21

كيلومترى قصر شيرين، 24 كيلومترى سرپل 
ذهاب و 32 كيلومترى گيالنغرب در اســتان 

كرمانشاه به وقوع پيوست.
شــدت زمين لرزه امشب كرمانشاه به حدى 
بوده است كه در استان هاى بغداد، سليمانيه، 
اربيل، كركوك، صالح الدين، االنبار، ديالى، 
كربال و نجف و اســتان واسط نيز احساس 

شده است.

الهي تبار: واحدهاي بازسازي شده آسيب نديده اند

تكرار قصه پرقصه زلزله 
براى مردم كرمانشاه

با  كه  بگيريــم  ياد  بايد 
زلزله و در كنار آن زندگى 
جز  موضوع  اين  كه  كنيم 
با رعايت مســايل ايمنى 
مهيا  ســاز  و  ساخت  در 

نمى شود
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گرانى لوازم خانگى ربطى به فروشندگان ندارد!
 در شرايطى كه بازار لوازم خانگى با مشكل افزايش قيمت دست و پنجه نرم مى كند، 
رييس اتاق اصناف ايران معتقد است كه مساله  گرانى ربطى به فروشندگان ندارد و مشكل 

در توليد و تامين اين كاالها است.
در پى نوســانات بازار ارز كه از اواخر سال گذشته تاكنون كم و بيش ادامه داشته است، 
بازار برخى محصوالت همچون لوازم خانگى با چالش ها و مشكالتى روبه رو شد كه از 
جمله آن مى توان به گران فروشــى و عدم فروش از ســوى برخى از عرضه كنندگان اين 
كاال اشــاره كرد. در پى بروز اين مشكالت بازار همچنان با تغييرات قيمتى مواجه شد و 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز چندين بار به پرونده توليدكنندگان 
و فروشــندگان لوازم خانگى ورود كرده و با آنهــا برخورد كرد، اما با وجود چالش ها و 
مشكالت فراوان بين توليدكنندگان و فروشندگان كه هر يك تقصير را به گردن يكديگر 
مى اندازند، مشخص نيست كه عامل اصلى گرانى و گران فروشى لوازم خانگى چيست؟

در ايــن رابطه رئيس اتاق اصناف ايران اظهار كرد: در زمينه  لوازم خانگى توليد نســبت 
به گذشــته بهتر شده است، اما همچنان كافى نيست و يقينا در برخى از لوازم خانگى به 
واردات نيــاز داريم. به ويژه در كاالهايى كه مزيت توليد داخل آنها وجود ندارد يا كمتر 

از نياز داخلى است.
على فاضلى به ايسنا گفت: يكى از اساسى ترين مسائلى كه در اين زمينه بايد به آن توجه 

مى شد، مشكالت كارخانجات و توليدكنندگان لوازم خانگى است كه البته بخشى از آنها 
حل شــده است و به طور نســبى بازار لوازم خانگى نسبت به اوايل تابستان، وضعيت و 

شرايط بهترى دارد اما همچنان مطلوب نيست.
رئيس اتاق اصناف ايران بيان كرد: همچنان گرانى در بازار لوازم خانگى مشاهده مى شود 

كه نمى توان آن را كتمان كرد.
فاضلى در پاسخ به ســوالى مبنى بر اين كه در زمينه  گرانى و گران فروشى لوازم خانگى 
مشــكل در توليد اين كاالهاست يا عرضه و فروش آنها، اينگونه توضيح داد كه "مسلما 
مشــكلى در فروشندگان اين كاالها وجود ندارد و عمدتا طبق قانون سود منطقى در اين 

بازار وجود دارد، اما مشكل اصلى توليد لوازم خانگى و عرضه آنها است".

بازار

يارانه پنهان بنزين؛ روزى 35 ميليون دالر
 به گفته كارشناســان، قاچاق سوخت درحالى درحال انجام است 
كه نرخ ســوخت در ايران واقعى نيست و دولت مبلغ زيادى يارانه به 
سوخت اختصاص مى دهد. به گفته مسئوالن  اكنون روزانه 35 ميليون 
دالر يارانه پنهان به بنزين اختصاص مى يابد و در مجموع در شش ماه 
نخســت امســال بيش از 5/5 ميليارد دالر يارانه به بنزين تعلق گرفته 
است. نكته نهفته در اين موضوع اين است كه پرداخت ارقام هنگفت 
به عنــوان يارانه بنزين كه نيمى از آن بــه دهك هاى ثروتمند جامعه 
اختصاص مى يابد و همين طور قاچاق بنزين با قيمت يارانه اى، هر دو 

از نمودهاى بى عدالتى است.
پيش بينى مى شــود بــا ادامه روند كنونى مصرف بنزين در كشــور با 
قيمــت فعلى يارانه پنهانى كه دولت بايــد بابت بنزين پرداخت كند، 
از 35  ميليــون دالر به 45 ميليون دالر در روز افزايش خواهد يافت. 
با احتســاب نرخ تسعير ارز به ميزان 42000 ريال، يارانه پنهان بنزين 
حــدود ماهانه براى هر نفر 460 هزار ريال بوده اســت كه پيش بينى 
مى شود در ماه هاى آينده اين رقم به 700 هزار ريال افزايش يابد. اگر 
جمعيت ايــران را 80 ميليون در نظر بگيريم و به هر فرد ماهانه 460
هزار ريال يارانه بنزين پرداخت شود، يعنى دولت ماهانه 3680 ميليارد 

تومان يارانه پرداخت مى كند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، براى سال 1395 بيش از 50 درصد 
مبلغ يارانه پنهان به ســه دهك پردرآمد كشور اختصاص يافته و باقى 
آن بين هفت دهك ديگر توزيع شده است. از 30 ميليون دالر يارانه اى 
كه دولت در سال 1395 براى بنزين  پرداخت كرده، بيش از 15 ميليون 
دالر از اين يارانه بين سه دهك درآمدى باال تقسيم شده و باقى مانده 

آن بين هفت دهك ديگر توزيع شده است.
 قدم هاى اوليه براى احياى كارت سوخت

اين آمار و ارقام وحشــتناك بود كه دولت را بر آن داشت تا 
براى مقابله با قاچاق ســوخت چند ســناريو را مورد بررسى 
قــرار دهد كــه مهم ترين آن احياى كارت ســوخت بود تا از 
ايــن طريق مانيتورينگ مصرف امكان پذير شــود. با اســتفاده 
از كارت هاى هوشــمند ســوخت، مقدار مصــرف با در نظر 
گرفتــن جزئياتى همانند مصرف ســوخت در انواع خودروها 
مى شــود  بررســى  پرمصرف  و  كم مصرف  مناطق  پراكندگى  يا 
كه اين نوع اطالعات براى مديريت مصرف ســوخت كشــور 

است. مهم  بسيار 
البته قدم هاى اوليه براى بازگرداندن كارت ســوخت از زمستان سال 
گذشــته با اطالعيه شــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
برداشــته شد و شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى همان 
زمان اعالم كرد طبق مصوبه مجلس شوراى اسالمى، استفاده از كارت 
سوخت براى متقاضيان سوخت گيرى خودرو بار ديگر الزامى خواهد 
شد. ضمن اعالم اين خبر هم چنين تاكيد شد افرادى كه كارت سوخت 
ندارند، بايد به منظور جلوگيرى از ايجاد مشكل، نسبت به اخذ كارت 

سوخت اقدام كنند.

يك كارشناس تاكيد كرد
هنر كنيم قدرت خريد مردم را نگه داريم

 يك كارشــناس اقتصادى با پيش بينى اين كه سال آينده نرخ تورم 
اندكى پايين خواهد آمد، ولى به دليل كاهش قدرت خريد به پيشــواز 
ركود اقتصادى خواهيم رفت، هرگونه افزايش دســتمزد كمتر از نرخ 

واقعى تورم را فاقد توجيه دانست.
حميد نجف بيان كرد: اخيرا زمزمه  افزايش 20 تا 25 درصدى حقوق ها 
را مى شنويم در حالى كه لطماتى كه به دليل شرايط اقتصادى ماه هاى 
اخير به كاركنان و كارگران و بازنشستگان و ساير حقوق بگيران وارد 
شد به قدرى بود كه به كاهش شديد قدرت خريد خانوارها انجاميد.

وى ادامــه داد: با توجه به آن كــه هنوز نمى دانيم كه در ماه هاى آينده 
چه اتفاقاتى مى افتد و براى ســال بعد هم پيش بينى هاى الزم صورت 
نگرفته است، معتقدم كه افزايش 25 درصدى به هيچ عنوان هزينه هاى 
زندگى را پوشش نخواهد داد و هنر كنيم بتوانيم قدرت خريد مردم را 

براى سال آينده نگه داريم.
اين كارشــناس اقتصادى به ايسنا گفت: مركز آمار نرخ تورم نقطه به 
نقطه آبان ماه را 34 درصد اعالم كرده كه نشــان مى دهد با جا به جا 
كردن چند قلم در ســبد كاالى مصرفى خانوار نمى توان تورم را كمتر 
نشان داد و بر اســاس آن درصد كمى براى حقوق و دستمزد درنظر 

گرفت.
نجف با بيان اين كه به شرايط قبل از سال 97 برنمى گرديم، پيش بينى 
كرد كه سال آينده ميزان تورم كمى پايين بيايد و دولت از طريق كنترل 

هزينه ها و نقدينگى در سطح جامعه تورم را كاهش دهد.
اين كارشــناس اقتصــادى در عين حال درباره عــدم دريافت كمك 
جبرانى دولت توســط برخى از كاركنان، گفت: سياستى كه در پيش 
گرفته شــده صرفا يك مســكن موقتى براى آرام كردن فضاى روانى 
جامعه بود تا نشان بدهيم كمك هاى جبرانى اختصاص يافته است در 

حالى كه مى دانيم به همه كاركنان داده نشده است. 
نجف در پايان با هشــدار نسبت به كوچك شدن سفره هاى كارگران 
و حداقل بگيــران،   افزود: در صورتى كه افزايش دســتمزدها پايين تر 
از تــورم واقعى باشــد به كوچك شــدن ســفره هاى مــردم، ايجاد 
ناهنجارى هاى اجتماعى فراوان  و تحميل جرم و فســاد و جنايت به 

جامعه منجر خواهد شد.
 در حالــى كه هنوز درصد افزايش حقوق كاركنان براى اليحه بودجه 
سال آينده نهايى و اعالم نشده است اما رئيس سازمان برنامه و بودجه 
اخيــرا اعالم كرد كه در بودجه ســال 1398 براى كاركنان دولت رقم 
قابل توجهى افزايش منظور شــده اســت. پيشتر يك عضو كميسيون 
تلفيق بودجه 97 گفته بود به اندازه كافى ارزهاى ريالى، دالرى و يورو 
در صنــدوق ذخيره داريم و مى توانيم حقوق پرداختى 17 ميليون نفر 

حقوق بگير كشور را افزايش دهيم.

براى دومين سال متوالى
سود سهام عدالت 5/3 ميليون نفر واريز شد

 رئيس ســازمان خصوصى سازى از واريز سود سهام عدالت پنج 
ميليون و 300 هزار نفر افراد تحت پوشــش كميته امداد و بهزيستى 

كشور خبر داد.
ــراى دوميــن  ــان ايــن كــه ب ــا بي ميرعلــى اشــرف پورى حســينى ب
ســال متوالــى ســود ســهام عدالــت از شــركت هــاى ســرمايه پذيــر 
وصــول و بــه مشــموالن پرداخــت مــى شــود، افــزود: امســال در 
نخســتين روز آذر و همينطــور در آســتانه ميــالد پربركــت پيامبــر 
ــن ســود  ــر صــادق (ع) دومي ــام جعف اعظــم (ص) و حضــرت ام

ســهام عدالــت بــه حســاب مشــموالن واريــز شــده اســت.
رئيس ســازمان خصوصى ســازى از واريز سود ســهام عدالت 
5 ميليــون و 300 هزار نفــر افراد تحت پوشــش كميته امداد و 
بهزيســتى كشور خبر داد و گفت: سود ساير افراد به مرور هر ماه 
يا دو ماه يكبار پس از دريافت پول از شــركت هاى سرمايه پذير 

پرداخت مى شود.
وى با اشــاره به اينكه روند پرداخت ســود عدالت امسال نسبت به 
سال گذشته كمى متفاوت است، به مهر گفت: پارسال در نوبت اول 
يك سوم سود به تمامى مشموالن پرداخت شد اما امسال سياست بر 

اينكه سود سهام بصورت گروهى و كامل تسويه شود.
ــته 150 ــال گذش ــت: س ــازى گف ــى س ــازمان خصوص ــس س رئي
ــان  ــون توم ــك ميلي ــموالن داراى ي ــه مش ــود ب ــان س ــزار توم ه
ســهام پرداخــت شــد و اغلــب ايــن مشــموالن از محــل تخفيــف 
ــن  ــتى از اي ــداد و بهزيس ــه ام ــزان در كميت ــن عزي ــت، بنابراي اس

ــتند. ــوردار هس ــف برخ تخفي
وى در ادامه افزود: ســال گذشته نوبت اول 50 هزار تومان و نوبت 
دوم 100 هزار تومان ســود به اين مشموالن پرداخت شد كه خيلى 

جلوه نكرد.
پورى حسينى تصريح كرد: امسال از ابتدا 175 هزار تومان به حساب 
كم درآمد ترين اقشــار يعنى مشموالن زيرپوشش نهادهاى حمايتى 
مانند كميته امداد و بهزيستى واريز و به مرور هر ماه يا دو ماه يكبار 
پس از دريافت پول از شــركت هاى سرمايه پذير سود سهام به بقيه 

اقشار جامعه به نوبت پرداخت خواهد شد.
وى ادامه داد: در حال حاضر تنها سود سهام عدالت مددجويان كميته 
امداد و مســتمرى بگيران سازمان بهزيستى واريز و سود بقيه اقشار 

جامعه هنوز پرداخت نشده است.
رئيس سازمان خصوصى ســازى يادآورشد: افزون بر پنج ميليون و 
300 هزار نفر هم اكنون زير پوشــش كميته امداد و بهزيستى كشور 

هستند.

 با اتصال ســهميه ســوخت به كارت 
بانكى، از روزى كه ســوخت سهميه بندى 
شود شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
سهميه ســوخت را به كارت بانكى اعالم 

مى كند.
وزيــر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: 
اتصال ســهميه ســوخت به كارت بانكى 
از ديروز (دوشــنبه) با زيرســاخت دولت 
الكترونيــك برقرار و در صورت ســهميه 
بندى شدن سوخت، كارت بانكى به عنوان 

كارت سوخت عمل خواهد كرد.
محمدجواد آذرى جهرمى افزود: كار اتصال 
از صبح ديروز شروع شده و در اين مرحله 

فقط اتصال مطرح است.
وزيــر ارتباطات بــه ايرنا گفــت: اتصال 
سهميه ســوخت به كارت بانكى از طريق 
زير ســاخت دولت الكترونيك انجام شده 
كه يكى از برنامه هاى شبكه ملى اطالعات 

است.
به گفته آذرى جهرمى، از نخســتين دقايق 
صبح امروز (دوشــنبه) تا ساعت 11 پيش 

از ظهــر، نزديك به 151 هــزار مراجعه به 
ســامانه ثبت نام كارت سوخت ثبت شده 
كه اين روند در روز هاى آينده براســاس 

جدول اعالم شده ادامه مى يابد.

وزير ارتباطات گفت: حــدود 330 ميليارد 
تومان هزينه صدور كارت سوخت است كه 
با اين اتصال، هزينه ها كاهش خواهد يافت.

براساس اعالم شركت ملى پااليش و پخش 

فرآورده هاى نفتى، «ثبت نام مالكان خودرو 
ســوخت،  كارت  فاقد  موتورســيكلت   و 
به صورت الكترونيكى در ســامانه خدمات 
www.mob. دولــت همراه به نشــانى
gov.ir و اپليكيشن خدمات دولت همراه، 
با نصب آن در گوشــى هاى هوشمند تلفن 

همراه در دسترس عموم قرار مى گيرد.
ورود بــه ســامانه هاى اينترنتى براســاس 
آخرين رقم شــماره ســمت راست تلفن 
همــراه مالكان خودرو، انجــام و از فردا با 
شــماره 99 آغاز مى شــود. در هيچيك از 
مراحل ثبت نــام، چه به  صورت حضورى 
در دفاتــر پليــس +10 و چــه به  صورت 
اينترنتى، نيازى به ارائه رمزهاى كارت هاى 

بانكى نيست».
اين شــركت پيش از اين، از قطعى شــدن 
بازگشت كارت ســوخت خبر داده بود و 
ضرب االجل 21 روزه  اى از سوم تا 24 آذر 
براى ثبت نام كارت ســوخت المثنى براى 
مالكانــى كه فاقد كارت كارت ســوخت، 

تعيين كرده بود

 كارشناســان معتقدند كليد حل مسئله 
مســكن مهر، در گروى مديريت واحد آن 
در وزارت راه و شهرسازى است و مشكل 
تاميــن مالــى آن نيز با اســتفاده از بخش 
خصوصى و اقســاط بازگشتى مسكن مهر 

قابل حل است.
ــر  ــه وزي ــاه معارف ــان م ــم آب ــنبه نوزده ش
حضــور  بــا  شهرســازى  و  راه  جديــد 
معــاون اول رئيــس جمهــور برگــزار شــد 
ــا محمــد اســالمى بــه صــورت رســمى  ت
ــن  ــدى شــود. اي ــاس آخون ــن عب جايگزي
جابــه جايــى در حالــى صــورت مــى 
گيــرد كــه بــا توجــه بــه كارنامــه ناموفــق 
ــارات  ــكن، انتظ ــدى در بخــش مس آخون
از اســالمى در ايــن بخــش باالســت. 
ــس  ــاه، رئي ــنبه 5 مهرم ــه ش ــى ك موضوع
جمهــور نيــز در صحــن مجلــس شــوراى 
ــه آن  ــود ب ــاى خ ــالمى در صحبت ه اس
ــه  ــت در زمين ــت: دول ــرد و گف ــاره ك اش
مســكن بــه ملــت بدهــكار اســت و بايــد 

ــد. ــران كن جب
بى شــك يكــى از نكاتــى كــه متولــى 
ــه  ــراى آن برنام ــد ب ــكن باي ــد مس جدي
ويــژه داشــته باشــد، انجــام تعهــدات 
دولــت نســبت بــه تكميــل و تحويــل 
واحدهــاى باقــى مانــده مســكن مهــر 
اســت. موضوعــى كــه بــا توجــه بــه 
ــان  ــاالى آن در زندگــى متقاضي اهميــت ب
ايــن طــرح كــه عمومــا از اقشــار ضعيــف 
ــم  ــام معظ ــر مق ــد، تذك ــط بودن و متوس
رهبــرى را نيــز بــه همــراه داشــت. ايشــان 
در اوليــن ديــدار بــا اعضــاى هيــأت 
دولــت حســن روحانــى در 5 شــهريورماه 
ــدى  ــه ج ــتار توج ــا خواس 1393 صراحت
هــاى  پــروژه  تكميــل  بــراى  دولــت 
ــد:  ــدند و گفتن ــر ش ــكن مه ــام مس ناتم
ــكن  ــرح مس ــل ط ــا اص ــاالً ب ــر احتم «اگ
مهــر و يــا نحــوه تزريــق اعتبارهــاى بانكى 
بــه آن مخالفتــى وجــود دارد، امــا ايــن را 
ــون  ــد ميلي ــون چن ــه اكن ــم ك ــم بداني ه
نفــر چشــم انتظــار تكميــل مســكن مهــر 
هســتند و بايــد ايــن كار بــه طــور جــدى 

ــد». ــام برس ــه اتم ــود و ب ــرى ش پيگي
از 500 بيش  چندســاله  انتظار   

واحدهاى  تحويل  براى  خانواده  هزار 
خود

ــكن در  ــناس مس ــى، كارش ــدى غالم مه
گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر بــا تاكيــد 
ــد راه  ــر جدي ــژه وزي ــزوم توجــه وي ــر ل ب
ــت:  ــر گف ــكن مه ــه مس ــازى ب و شهرس
ــاى  ــه ه ــه در برنام ــور ك ــالمى همانط اس
خــود اعــالم كــرده اســت، بايــد در عمــل 
هــم تكميــل و تحويــل واحدهــاى باقــى 
ــت  ــزو اولوي ــر را ج ــكن مه ــده مس مان
هــاى كارى خــود قــرار دهــد. هــم اكنــون 
بيــش از 500 هــزار واحــد مســكن مهــر 

بــه متقاضيــان آن هــا تحويــل داده نشــده 
اســت كه عمــده ايــن متقاضيــان از اقشــار 
ــه  ــن جامع ــه پايي ــط ب ــط و متوس متوس
هســتند. بــى شــك افزايــش قيمــت هــاى 
اخيــر در بــازار اجــاره، فشــار ســنگينى بــه 

ــت. ــرده اس ــا وارد ك ــن خانواده ه اي
 تكميل مســكن مهر؛ تســكينى 
براى كاهش توليد و عرضه مســكن 

در اين سال ها
اين كارشــناس اقتصادى با بيــان اين كه 
بازار مســكن سال هاست با كمبود توليد و 
عرضه مســكن مواجه است، گفت: تكميل 
واحدهاى مسكن مهر مى توانست بخشى 

از مشكل عرضه مسكن را حل كند.
وى افــزود: مطابق با داده هاى حاصل از 
سرشمارى ســال 95، در حالى كه تعداد 
خانوار كشــور به 24.1 ميليون نفر رسيده 
اســت كل موجودى مسكن كشور 22.8 
ميليون واحد اعالم شــده است. از طرفى 
در اين ســال ها به صورت ميانگين بيش 
از 700 هزار ازدواج صورت گرفته است 
كــه بازار مســكن بايد پاســخگوى نياز 
مسكن آن ها نيز باشد. بنابراين در حالى 
كه نياز قطعى كشــور به توليد ساالنه 1.5 
تا 2 ميليون واحد مســكونى است، آمار 
توليد مســكن در 5 ســال اخير كمتر از 

400 هزار واحد در سال بوده است.
استانداران  به  مسئوليت  تحويل   

دردى از مسكن مهر دوا نمى كند
به گفته اين كارشــناس اقتصاد مســكن، 
تكميل واحدهاى مسكن مهر، نيازمند ورود 
جدى وزارت راه و شهرســازى است زيرا 
اين پروژه ملى با همكارى دســتگاه هاى 
مختلف مانند وزارت نيرو و شــهردارى ها 

به پايان مى رسد.
غالمــى در مورد دادن مســئوليت تكميل 
واحدهاى باقى مانده به اســتاندارى ها نيز 
گفت: بسيارى از مشــكالت مسكن مهر، 
مانند بحث انشــعابات شهرهاى جديد، در 
سطح وزارت خانه هاست و استاندارى ها 
نمى توانند به اين مسائل مانند وزارت راه 
و شهرســازى ورود كنند. ضمن اينكه بنابر 
آمار اعالم شــده توسط وزارت كشور، 14
اســتاندار با اجراى قانون منع به كارگيرى 
بازنشستگان بايد مسئوليت خود را تحويل 
دهند كه اگر خود آقاى اسالمى كه استاندار 
مازنــدران بود را هم به اين ليســت اضافه 
كنيم، نيمى از اســتانداران به زودى تغيير 
خواهند كــرد. عــالوه بر ايــن در مورد 
مسائل مالى مسكن مهر، بايد تصميم هاى 
حاكميتى اتخاذ شود كه در عهده استانداران 

نيست.
مسكن  زيرساختى  مشكالت  اگر   
بدون  واحدى  هيچ  شــود،  حل  مهر 

متقاضى نمى ماند
غالمى در مورد مشكل بدون متقاضى بودن 

واحدهاى مسكن مهر نيز گفت: به جرأت 
مى توان گفت تمام واحدهاِى مسكن مهِر 
تكميل شــده، داراى متقاضى هستند و اگر 
واحد مسكن مهرى بدون متقاضى مانده به 
دليل فراهم نشــدن زيرساخت ها، روبناها 
و امكانــات اوليه مانند آب و برق و گاز و 
مسيرهاى دسترسى است. مسئوالن وزارت 
راه و شهرســازى نشانى واحدهاى تكميل 
شــده و داراى امكانات اوليــه زندگى كه 
بدون متقاضى هســتند را در اختيار رسانه 

ها و مردم بگذارند.
وى افزود: با توجه به افزايش قيمت مسكن 
در ماه هاى اخير، گزارش ها از داغ شــدن 

بازار مســكن مهر اطراف تهران 
خبر مى دهند.

مهر  مسكن  مالى  تامين  مشــكل 
با اقســاط بازگشتى آن قابل حل 

است
غالمى مســائل مالــى واحدهاى 
باقى مانده مســكن مهــر را قابل 
حــل دانســت و گفــت: نبــود 
مديريت الزم و دلســوزانه براى 
اين پروژه ملى باعث شد اقساط 
بازگشــتى مســكن مهر به خود 
اين پــروژه اختصاص پيدا نكند. 
در حالــى كه اگر ايــن اتفاق مى 
افتاد، اين پروژه با هزينه بســيار 
كمتر به اتمام رســيده بود. اكنون 
نيز اين امــكان وجود دارد. كافى 
اســت بانك عامل بخشى از اين 
اقســاط را كه تا كنون نزديك 20
هزار ميليارد تومان بايد باشــد را 

در همين پروژه استفاده كند.
خصوصى  بخــش  ورود   

براى حل مشكل خدمات 
وى در مــورد مشــكل خدمات 
مســكن  هاى  پروژه  روبنايــى 
مهــر گفــت: پيشــنهاد ديگرى 
كــه وزارت راه و شهرســازى 
مى تواند اجرا كند، اســتفاده از 
ظرفيت بخــش خصوصى براى 
حل مشــكل خدمــات عمومى 
مســكن  هاى  پروژه  روبنايى  و 
مهر اســت. با توجه به افزايش 
قيمــت هــاى اخيــر، زمين ها 
و ســاختمان هاى مســكن مهر 
تقاضــاى بســيارى پيــدا كرده 
اســت. وزارت راه مى تواند با 
تخصيــص زمين هــاى خود به 
تامين  ازاى  در  خصوصى  بخش 
و تحويل  ساخت  مانند  خدماتى 
 ... و  مسجد  بيمارستان،  مدرسه، 
امكان اســتفاده از فرصت هاى 
تجارى و اقتصادى اين زمين ها 

را به خود آن ها واگذار كند.
 فعال شــدن پروژه هاى 

اقتصاد  تقويت  حال  راه  مهر،  مسكن 
در دوره تحريم ها

غالمى گفت: اصــالح و تداوم طرح هايى 
مانند مســكن مهر و بهســازى و نوسازى 
مســكن روســتايى، مى تواند سبب رونق 
توليد مسكن و همچنين رونق ساير بخش 
هاى اقتصاد كشــور شود. به ويژه اينكه در 
شرايط تحريمى، بخش هايى مانند مسكن 
كه وابســتگى كمترى بــه واردات دارند، 
بايد مورد توجه بيشــترى قــرار گيرند كه 
از ايــن منظر، نقش و جايــگاه وزارت راه 
و شهرسازى در دوره تحريم ها از اهميت 

بااليى برخوردار است.

پروژه به استانداران واگذار نشود

مديريت مسكن مهر يكپارچه باشد

وزير ارتباطات مي گويد زيرساخت الزم براي استفاده از كارتهاي بانكي وجود دارد

سهميه سوخت با كارت بانكى

پ

آگهـى منـاقصـه عمـومى 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
(ماه) 

مبلغ ضمانتنامه شاخص تعديلمبلغ اوليه    (ريال)
(ريال)

تهيه مصالححداقل رتبه

پيمانكارآب90600000دارد61811295366نهاونددارسيبه،قشالق نجفبازسازى چشمه ها و خطوط انتقال

اجراى خط انتقال مجتمع عظيم دره 
از روستاى سوليجه تا مخزن 500 

متر مكعبى

پيمانكارآب1248900000دارد1224977672995كبودراهنگسوليجه/عظيم دره

شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق نقشه و 
مشخصات فنى موجود براساس فهرست بهاى سال 1397 از طريق برگزارى مناقصه عمومى و سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه تمايل همكارى 

دارند واگذار نمايد .
 نوع ، كيفيت و كميت كاال و خدمات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است .

 انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى 
است .

 ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت سهماه از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى سه 
ماه ديگر قابل تمديد باشد.

 تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه 
مورخ 1394/09/22 هيئت وزيران

مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت 

نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر دريافت و با توجه به مندرجات 
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 1397/9/24 نسبت به بارگزارى اسناد به 
صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند.در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت 

مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1397/9/24 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز يكشنبه مورخ 1397/9/25 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت 

طبق آدرس مزبور انجام مى شود.
 متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل نمايند .

 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه 
درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات مشروط 
، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir : پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 
www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

شماره مناقصه : 973053
مرحله اول- نوبت اول   
روزسه شنبه مورخ :1397/9/6
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 سرمربى موفق تيم فوتبال پاس همدان 
با بيان اينكه قطع به يقين به بابلسر اعزام و 
برابــر رقيب به ميدان خواهيم رفت، گفت: 
امتيازاتى كه از دست داديم به  خاطر ضعف 

بدنى بچه ها بود. 
احمد جمشيديان پيرامون صحبت هايى كه 
در فضاى مجازى مبنى بر لغو ســفر پاس 
به بابلســر و عدم رويارويى اين تيم برابر 
شهداى اين شهر در هفته يازدهم ليگ دسته 
دوم فوتبــال ايران مطرح شــده بود، اظهار 
كرد: با ت وجه به مسافت  طوالنى و اينكه 
سفرهاى ما به شهرهاى مختلف بايد زمينى 
صورت پذيرد، از ابتداى مسابقات تصميم بر 
اين شد تا دو روز زودتر به شهرهاى ميزبان 
اعزام شويم تا هم بچه ها با شرايط كنار بيايند 

و هم استراحت الزم انجام شود.
وى در گفت وگــو با فارس تصريح كرد: 
به  خاطر كمبود منابع مالى سفر تيم براى 

ما با قطار يا هواپيما امكان پذير نيســت و 
هفته هاى ابتدايى 20 ســاعت طاقت فرسا 
را بــا اتوبوس به جــان خريديم تا راهى 
بندرعباس شويم.ســرمربى تيــم فوتبال 
پاس همدان عنوان كــرد: قرار بود صبح 
ديروز راهى بابلســر شويم كه منابع مالى 
تامين نشــد و هم اكنون پيگير هســتيم و 
نهايتا امروزصبح به اين شــهر سفر كنيم.
وى خاطرنشان كرد: به هرحال ما دوست 
داشــتيم تيم هرچه زودتر راهى بابلســر 
شود و مجبوريم ديرتر اعزام شويم، بحث 
اينكه نرويم اصال مطرح نبوده و هواداران 
هم نگران نباشند.جمشــيديان در ادامه با 
اشاره به شرايط خوب پاس در هفته هاى 
اخير ليگ دسته دوم افزود: همه مى دانند 
كــه من يك تيم آمــاده و مهيا را تحويل 
نگرفتم و پاســى كه من در اختيار داشتم 
خالى از بازيكن بــود و بدتر اينكه 10 تا 

12 روز بيشتر وقت نداشتيم.
وى ادامه داد: متاسفانه بازيكنان ليگ دسته 
دوم و ليــگ يك برخــالف بازيكنان ليگ 
برتــرى حرفه اى عمــل نمى كنند و قبل از 
شروع مســابقات خيلى به خود و شرايط 
جسمى شان اهميت نمى دهند، به همين دليل 
بازيكنى كه وارد تمرين مى شود شايد از 20
يا 30 درصد آمادگى برخوردار باشد كه همه 
اينها مشكالت مارا دوچندان مى كرد.بازيكن 
سابق استقالل تهران با بيان اينكه بازيكنان 
ما مشكالت بدنى زيادى داشتند و ورود 
به مسابقات دشــوار بود، تاكيد كرد: اگر 
مــن تيم را از يك مربى تحويل مى گرفتم 
شــرايط فرق مى كــرد و مى دانســتم كه 
بازيكنان آماده هستند، اما تيم اصال تمرين 
نداشــت و در ابتداى مسابقات امتيازاتى 
هم كه از دســت داديــم به خاطر ضعف 

بدنى بچه ها بود.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 13976032005000524 مورخ 1397/08/23 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عبدالوهاب صالح فرزند 
كبود به شــماره شناسنامه 1780 شماره ملى 4070528385 
صادره از خرم آباد در ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت 
21/62 مترمربع پالك 1 الي 5 فرعي از 135 اصلي بخش يك 
نهاوند واقــع در خيابان حافظ حقوق ارتفاقي ندارد خريداري 
از مالك رســمي عليرضا زماني و غيره محرز گرديده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 166)
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/09/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/09/21
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 
نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326005000523 مورخ 1397/08/23 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي مجيد ذوالفقاري فرزند 
مظفر به شــماره شناسنامه و شــماره ملى 3950083480 
صادره از نهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان مرغداري به 
مســاحت 9000 مترمربع پالك - فرعي از 32 اصلي بخش دو 
نهاوند واقع در جاده بروجرد كيلومتر 12مرغدارى ذوالفقارى 
سمت چپ حقوق ارتفاقى ندارد       خريداري از مالك رسمي 
باباعلي جمشــيدي و غيره  تصرفات مالكانه متقاضى نسبت 
به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 164)
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/09/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/09/21
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي طاهري فرزند حســين داراى شماره 
شناسنامه  11481 متولد 1367 به شرح دادخواست 
كالســه 970776ح 127 از اين حوزه درخواســت 
گواهى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان متوفيه پري لطيفي فرزند احمد به شماره 
شناســنامه  95 متولد 1337 در تاريخ 97/08/03 
در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفيه منحصر است به: پدرش و 2 
فرزند پســر و 1 فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 
1- احمد لطيفي فرزند حاجي شــيخعلي به شماره 
شناسنامه 664 متولد 1305 پدر متوفيه 2- علي اكبر 
طاهري فرزند حســين به شماره شناسنامه 8978 
متولــد 1356 فرزند متوفيــه 3- مجتبي طاهري 
متولد  شناســنامه 11481  شماره  به  حسين  فرزند 
1367 فرزند متوفيه 4- ليال طاهري فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 2765 متولد 1360. ارزش ماترك 
متوفيه پري لطيفي فرزند احمد بيش از 30 ميليون 
ريال مي باشــد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 
ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 

(3397
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف 
همدان

آگهي حصر وراثت
خانم ســيما رنجبريــان فرزنــد محمدنقي داراى شــماره شناســنامه  
3860531298 متولد 1371 به شــرح دادخواســت كالسه 970647/ح127 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان محمدنقي رنجبريان فرزند رضا به شماره شناسنامه  592 متولد 
1324 در تاريخ 1397/07/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 2 فرزند دختر به اسامي ذيل والغير 
1- ســيما رنجبريان فرزند محمدنقي به شــماره ملي 3860531298 متولد 
1371 2- ســحر رنجبريان فرزند محمدنقي به شــماره ملي 3860367811 
متولد 1370. ارزش ماترك متوفي محمدنقــي رنجبريان فرزند رضا بيش از 
30 ميليون ريال مي باشد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3399)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

اخطاريه
اخطارشونده: فرهاد جليلي قدر

نام پدر: معراج
شغل آزاد

آدرس: خيابان البرز، كرج، مشكين دشت، بلوار شهيد جالل لو، كوچه گلريزان، 
خيابان پاييزان، منزل معراج جليلي قدر

محل حضور: شــوراي حل اختالف گل تپه حوزه 111 به نشاني: خيابان شهيد 
مطهري، جنب دادگاه عمومي

وقت حضور: چهارشنبه مورخه 97/09/28 ساعت 15:00 
علت حضور: در خصوص دادخواست معصومه شكري مهماندار به طرفيت شما 
به خواسته تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (طالق) در موعد مقرر فوق 

در جلسه شورا حضور يابيد. (م الف 3398)
دبيرخانه حوزه 111 شوراي گل تپه

آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه هگمتانه به شــماره 3927 مــورخ 97/12/14 مورد 
درخواست آقاي ايرج زريني وارده به شماره 12367/ن/96 مورخ 1396/12/8 مبني 
بر افراز مقدار ســند شماره 22996 مورخ 1396/11/26 دفتر اسناد رسمي شماره 21 
نهاوند به مقدار همگي و تمامت يك چهارده صدم ســهم مشاع از نه سهم از هفده 
ســهم از ده سهم از 320 سهم ششــدانگ پالك 70 الي 75 فرعي از 21 اصلي قريه 
بيان بخش دو نهاوند را خريداري و مالك مي باشد و افراز در موعد مقرر 1397/1/27 
به عمل آمده كه حدود و حقوق به شــرح ذيل مي باشد: ششدانگ يك قطعه زمين 
جهت احداث گلخانه قسمتي از پالك 70 الي 75 فرعي از 21 اصلي بخش دو نهاوند 
به مساحت (5300 مترمربع) با حدود اربعه (شماال): به طول 54/80 متر فنسي است 
به باقيمانده 21 اصلي (شــرقاً) به طول 31/89 متر و 9/58 متر و 43/30 متر (كه هر 
دو قسمت شمالي محسوب مي گردد) مرزيست به باقيمانده 21 اصلي و طول 23/68 
متر و 3/26 متر هر دو قسمت فنسي است به راه بين مزارع (جنوباً): به طول 34/30 
متر و 21/65 متر و 21/31 متر و 39/60 متر فنســي است به راه دسترسي به منع آب 
از پالك 21 اصلي (غربــاً): به طول 3/54 متر و 8/78 متر و 3/17 متر و 2/86 متر و 
17/85 متر و 6/08 متر و 26/74 متر و 4/12 متر فنســي است به باقيمانده 21 اصلي 
حقوق ارتفاقي ندارد كه با افراز مقدار فوق برابر تصميم شــماره 4125/ن/97 مورخ 
1397/9/5 مبني بر قبول افراز موافقت گرديده اســت و نظر به اينكه متقاضي اعالم 
نموده است كه اسامي و نشاني ساير مالكين مشــاعي را نمي داند لذا به ساير افراد 
حقيقي و حقوقي كه به هر نحو خود را داراي حقــي مي دانند ابالغ مي گردد كه در 
اجراي ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع ماده 6 آيين نامه همان قانون چنانچه 
به عمليات افراز معترض مي باشند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تقديم و گواهي مشعر بر طرح دعوي را اخذ و 
به اداره ثبت نهاوند تقديم نمايند در غير اين صورت پس از سپري شدن موعد مقرر 

نسبت به صدور سند مالكيت افراز اقدام خواهد شد.(م الف 173)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد نهاوند 

هيأت فوتبال همدان، ميزبان بزرگ ترين 
رويداد المپياد نخبگان

 المپياد استعدادهاى برتر ورزشى در شرايطى در اقصى نقاط كشور در 
حال برگزارى اســت كه بيشترين شركت كننده در اين المپياد مربوط به 

رشته فوتسال خواهد بود.
نخستين دوره المپياد فوتسال نخبگان از پنجم تا نهم آذرماه در دو سالن 
امام على(ع) و پورياى ولى دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان با شركت 
بيش از 650 شــركت كننده برگزار خواهد شد، رقمى كه بيشترين آمار 

شركت كننده در المپياد هم محسوب مى شود.

ميزبانى از تيراندازى با كمان و فوتســال المپياد نخبگان در شرايطى به 
همدان سپرده شد كه فوتسال بيشترين شركت كننده را به خود اختصاص 
داده و از هميــن رو اعضــاى هيأت فوتبال اســتان همدان به خصوص 
كميته هايى همچون فوتسال و روابط عمومى روزهاى شلوغ و پرترافيكى 

را شپرى مى كنند.
به گزارش فارس، در چند هفته اخيــر محمدرضا جابرى رئيس كميته 
فوتسال و حسين روزخوش رئيس دپارتمان اين كميته و همچنين ميثم 
فتاحى مسئول روابط عمومى اين هيأت زحمات فراوانى متقبل شده اند 

تا اين رويداد به نحو مطلوب در همدان برگزار شود.
ضمن اينكه از همكارى خوب دانشــگاه آزاد اسالمى كه همواره ميزبان 

شايسته اى از رويدادهاى ورزشى بوده نيز به راحتى نبايد عبور كرد.
مراســم افتتاحيه اين دوره از مســابقات صبح ديروز برگزار شد و  قرار 
است 32 تيم از استان هاى مختلف كشور به رقابت با يكديگر بپردازند.

رئيــس هيأت فوتبال همدان با بيان اينكــه 650 نفر به عنوان بازيكن و 
عوامل اجرايى در اين رويداد حضور خواهند داشــت، گفت: از هفته ها 
پيش جلســات متعددى برگزار و كميته ها را فعــال كرديم تا تجربه اى 

بزرگ در استان شاهد باشيم.
عباس صوفى با بيان اينكه همدان قطب گردشگرى است و اين رويدادها 
به لحاظ اقتصادى هم مى تواند كمك شايانى به توسعه استان كند، عنوان 

كرد: در المپياد فوتسال از 32 استان شركت كننده داريم.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

همايش پياده روى خانوادگى 
در مالير برگزار شد

 رئيــس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: همزمان با هفته بســيج 
و گراميداشــت هفته وحدت، همايش بزرگ پيــاده روى خانوادگى با 
شــعار «نه به اعتياد» در روستاى «على آباد دمق» از توابع بخش جوكار 

برگزار شد.
مهدى رضايــى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در اين همايش 
بزرگ، اهالى روستاى على آباد دمق در كنار مديركل ورزش و جوانان 
همدان، نمايندگان مردم مالير در مجلس و جمع كثيرى از مسئوالن اين 

شهرستان در اين همايش حضورى پرشور داشتند.
وى برگزارى همايش هاى پياده روى خانوادگى را گامى مهم در راستاى 
همگانى كردن ورزش و تشويق مردم به ورزش و شور و نشاط در كنار 
خانواده دانســت و افزود: در تالش براى برگزارى همايش هاى پياده 

روى خانوادگى در سطح روستاهاى اين شهرستان هستيم.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير اعتياد و مواد مخدر را دشمن ورزش 
دانست و ادامه داد: اهالى روستاى على آباد دمق با حضور پرشور خود 
در كنار مسئوالن ورزش دوســت استان و شهرستان، خواستار زدودن 

گرد و غبار اعتياد شدند.
رضايى برگزارى برنامه هاى ورزشــى متنوع در سطح روستاها براى به 
دست آوردن شادى، نشاط و تندرستى خانواده ها و جوانان روستايى را 
از ديگر خواسته هاى حاضران در اين راهپيمايى عنوان كرد و افزود: در 
اين راستا خانه ورزش در حال راه اندازى در روستاهاى اين شهرستان 

است.
وى پرداختن خانواده ها به ورزش را يكى از اولويت هاى كنونى دانست 
و ادامه داد: همراه با ساير مسئوالن و نمايندگان مالير تمام تالش و توان 
خود را به كار گرفته ايم تا بتوانيم در راســتاى توســعه ورزش به ويژه 

ورزش همگانى گام مهمى در روستاها برداريم.
رضايى گفت: در اين همايش جوايزى همچون دوچرخه، كارت هاى 
هديه، فرش و كمك هزينه بيمه به قيد قرعه به شــركت كنندگان اهدا 

شد تا بتوانيم مردم را بيش از گذشته نسبت به ورزش عالقه مند كنيم.

AFC: كى روش بدنبال اولين قهرمانى 
بعد از 40 سال

گزارشــى  در   AFC  
سرمربيان حاضر در جام ملت 
هاى آســيا را مورد بررســى 
قرار داد و نوشــت: كارلوس 
كى روش به قهرمانى در جام 
ملت هاى آســيا چشم دوخته 

است.
بــه  گــزارش  ايســنا ، جام 
ملت هاى آسيا تقريبا 40 روز 
ديگر در كشــور امارات آغاز 
مى شــود و تيم   ملــى فوتبال 

ايران نيز بايــد در اين دوره از رقابت ها با تيم هاى يمن، ويتنام و عراق 
پيكار كند.ســايت AFC در گزارشــى به معرفى سرمربيان حاضر 
در اين رقابت ها پرداخته اســت و درباره گروه ايران نوشــت: تيم  
 ملــى فوتبال ايران قصد دارد براى اولين بار از ســال 1976 اين بار 
با هدايت كارلوس كى روش 65 ســاله كه از ســال 2011 عهده دار 
هدايت تيم   ملى فوتبال ايران اســت به مقام قهرمانى دست يابد. اين 
مربى پرتغالى توانسته است تيم   ملى ايران را به جام جهانى برساند. 
همچنين ســرچكو كاتانچ، سرمربى تيم   ملى فوتبال عراق قرار است 
در اين دوره از رقابت هاى هدايت عراقى ها را بر عهده داشته باشد. 
سرمربى 55 ساله اسلوونيايى در ماه سپتامبر به عنوان سرمربى جديد 
اين  كشور انتخاب شد. او در كشورش يعنى در اسلوونى از احترام 
زيادى برخوردار است، چون توانســت در سال 2002 اسلوونى را 

براى اولين بار به جام جهانى   برساند.
پارك سانگ هيو 59 ساله هدايت تيم   ملى فوتبال ويتنام را برعهده دارد 
و توانســته  است سطح اين تيم را  نسبت به گذشته افزايش دهد. اين 
مربى با تجربه پيش تر هدايت تيم زير 23 ساله هاى ويتنام را هم برعهده 
داشت.هم چنين يان كوچيان 60 ساله نيز اخيرا هدايت تيم   ملى فوتبال 
يمن را بر عهده گرفت. يمن يكى از ســه كشورى است كه براى اولين 
بار حضور در جام ملت هاى آســيا را تجربه مى كند و حاال اين مربى با 

تجربه به دنبال سطح نتايجى در خور و شايسته است.

وزير ورزش بر تكميل ورزشگاه پنج هزار 
نفرى مالير تاكيد كرد

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى گفت: در ديدارى 
كه با وزير ورزش و جوانان داشتم، وى بر شتاب گيرى روند تكميل و 

بهره بردارى از ورزشگاه پنج هزار نفرى مالير تاكيد كرد. 
محمد كاظمى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: عمليات اجرايى 
ورزشگاه پنج هزار نفرى مالير به عنوان يكى از مصوبات سفر رئيس 

جمهورى با مساحتى حدود 40 هزار مترمربع در حال اجرا است.
وى تكميل اين طرح بزرگ ورزشى را از اولويت هاى اين شهرستان 
برشــمرد و افزود: اميدواريم هر چه سريعتر اعتبارات مورد نياز براى 
تكميل ورزشــگاه پنج هزار نفرى ماليــر به عنوان يكى از طرح هاى 

با پيشرفت فيزيكى باالى وزارت ورزش و جوانان اختصاص يابد.
كاظمى همچنين شــتاب گيرى روند تكميل و بهره بردارى از استخر 
سامن را از ديگر تاكيدات وزير ورزش و جوانان برشمرد و ادامه داد: 
در اين نشست تصميم هاى الزم براى تقويت كمى و كيفى زيرساخت 

هاى ورزشى اين شهرستان اتخاذ شد.
نائب رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلس دهم ادامه داد: وزير 
ورزش و جوانان همچنين قول مســاعد داد خانه جوانان مالير مرمت 

و بهسازى شود.
وى بيان كرد: همچنين 500 ميليون ريال اعتبار به منظور رفع نيازهاى 
جارى حوزه ورزش مالير با نظر مساعد وزير ورزش و جوانان به اين 

شهرستان اختصاص يافت.
نماينــده مردم ماليــر در مجلس اختصاص حجم قابــل توجهى از 
تجهيزات و وســايل براى مراكز ورزشــى شــهر و روستاهاى مالير 
همچون تشك كشتى و تاتامى را از ديگر نتايج اين نشست عنوان كرد.

مربى تيم ملى ريكرو دختران:
تداوم برگزارى المپياد منجر به شكوفايى 

استعدادها مى شود

 تــداوم برگزارى المپياد اســتعدادهاى برتر منجر به شناســايى و 
شكوفايى نخبه ها در رشته هاى مختلف ورزشى مى شود.

مربــى تيم ملى ريكرو نوجوانان و جوانان دختر كشــور در حاشــيه 
برگــزارى المپياد ورزشــى تيراندازى با كمان كشــور در همدان به 
خبرنگار ايرنا اظهار داشت: انتظار داريم اين المپياد به صورت مستمر 
هر سال و يا 2 سال يكبار برگزار شود تا روند استعداديابى به خوبى به 
اجرا در آمده و بتوانيم براى تيم هاى ملى نوجوانان و جوانان پشتوانه 

سازى الزم را داشته باشيم.
زهرا شــعبانى بيان كرد: همدان در برگزارى المپياد استعدادهاى برتر 
تيراندازى با كمان بسيار شايسته عمل كرد و اكنون نيز در حال نظارت 

بر عملكرد فنى كمانداران و شناسايى استعدادها هستيم.
شــعبانى اضافه كرد: اين المپياد ميدان بســيار مطلوبى براى شناسايى 
ظرفيت هاى آينده تيراندازى با كمان كشــور اســت و در سال هاى 

گذشته در اين رده سنى برنامه هاى اين چنينى نداشتيم.
وى خاطرنشان كرد: اين استعدادهاى برتر فرصت حضور در تيم ملى 
نوجوانان را پيدا مى كنند و به طور قطع آينده درخشانى پيش روى آنها 
است. مربى تيم ملى ريكرو دختران نوجوان و جوان كشور يادآور شد: 
در ادامه برنامه هاى تيم ملى قرار است در ماه جارى مسابقات انتخابى 

را برگزار كنيم و برترين ها به اردو دعوت مى شوند.
شعبانى افزود: با توجه به اينكه سال آينده رقابت هاى قهرمانى جهان 
در اســپانيا را پيش رو داريم از هم اكنون بايــد در تدارك اردوها و 

دعوت از بهترين ها باشيم.
وى وضعيــت تيرانــدازان با كمان دختران ريكــرو نوجوان و جوان 
كشورمان در ســطح آسيا را مطلوب دانســت و افزود: سال آينده با 
كسب يك نشان نقره موفق به كسب سهميه شديم و روند روبه رشد 

كمانداران اين 2 رده سنى كشورمان روبه رشد است.
المپياد اســتعدادهاى برتر تيراندازى با كمان داخل ســالن كشور به 

ميزبانى همدان در حال برگزارى است.

 روز شــنبه مراســم تجليل از قهرمانان 
ســبك هاى آزاد رشــته كاراتــه از جمله 
كيوكوشين ماتسوشيما در حالى برگزار شد 
كــه غايب بزرگ آن متوليان هيأت بودند و 
قهرمانــان با هزينه هاى شــخصى مربيان و 

خانواده ها مورد تجليل قرار گرفتند.
ســالن ورزشــى چندمنظوره شــهردارى 
همدان در شهرك شهيد مدنى روز گذشته 
ميزبان نزديــك به 100 نفــر از قهرمانان 
خانواده هايشان  و  كاراته  آزاد  ســبك هاى 
بود. اين برنامه باشــكوه براى رشته اى كه 
ظرف چند ســال اخير در سكوت خبرى 
روزگار گذارنــده، بيــش از انــدازه قابل 
اهميت بود اما لكه ســياه برگــزارى اين 
برنامه غيبت متوليان هيأت كاراته اســتان 
همدان بود كه گويا به خود زحمت حضور 
در مراسم تجليل را ندادند تا بار ديگر ثابت 
شــود هرجا در ورزش برنامه ها مردمى و 
داوطلبانه باشــد گويا بازدهى مناسب ترى 

هم خواهد داشت.

 قصه وقتى جالب تر بود كه در قحط  الرجال 
مســووالن و متوليان هيــأت كاراته اعم از 
رئيس و دبير، قهرمانــان جوايز خود را از 

دستان مجرى صداوسيما دريافت كردند!
اينكه در برخى هيأت ها، براى روسا به دليل 
مشغله هاى كارى فراوان وقتى براى حضور 
فيزيكــى در هيــأت باقــى نمى ماند، يك 
اپيدمــى دردنــاك در ورزش همدان تلقى 
مى شــود كه از قرار معلوم به كاراته استان 
هم ســرايت كرده و رئيس هيــأت كاراته 
اســتان در يك مراسم تجليل حتى حضور 

هم پيدا نمى كند!
نماينــده  شــيخ مرادى  زهــره 
كيوكوشين كاراته ماتسوشيما همدان پيرامون 
اين مراســم به فارس گفت: از ماه ها پيش 
براى اين مراسم برنامه ريزى شده بود تا با 
همكارى شــهردارى از نفراتى كه صاحب 
قهرمانى هاى متعدد و فراوان هستند، تجليل 

كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: سه سال است كه در 

تيم ملى اردونشــين داريم و روز گذشــته 
از 28 قهرمــان كــه هفت نفــر آنها داراى 
افتخارات بيشــترى هســتند، با هزينه هاى 

كامال شخصى تجليل به عمل آمد.
شــيخ مرادى بــا بيــان اينكه به ورزشــى 
مستقل هســتيم، تاكيد كرد: هزينه هاى اين 
برنامه كامال شــخصى و از سوى مربيان و 

خانواده هاى قهرمانان تامين شد.
نماينده كيوكوشين كاراته ماتسوشيما همدان 
با بيان اينكه نمى خواهيم در رشته ورزشى 
ما سياســت آميخته با ورزش باشد، افزود: 
ســنگ هاى بزرگى مقابل پاى ماســت اما 
ســعى داريم مســير قهرمانى و افتخارات 

هموارتر از قبل باشد.
وى با بيــان اينكه ظرف چند ســال اخير 
مسابقات ســبكى را با هزينه هاى شخصى 
برگــزار كرده ايم، گفــت: اميدواريم هيأت 
كاراته اســتان بيش از پيــش ما را حمايت 
كند تا قهرمانى و افتخارات ورزشكاران ما 

تداوم داشته باشد.

در كاراته همدان چه مى گذرد؟

وقتى خانواده ها از فرزندان 
قهرمان خود تجليل مى كنند!

همدان عنوان سوم 
مسابقات ورزشى 

بيماران هموفيلى را 
كسب كرد

 رئيس هيأت ورزشى بيماران خاص 
استان همدان از كســب عنوان سومى 
هموفيلى  بيماران  ورزشــى  مسابقات 

كشور توسط تيم همدان خبر داد.
مهدى مجلســى در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: تيم اســتان همدان با كسب 
97 امتياز در مسابقات قهرمان كشورى 
ورزشكاران هموفيلى و دياليزى عنوان 
ســومى در قســمت تيمى را به دست 

آورد.
وى تصريح كرد: در اين مسابقات و در 
رشته دارت محمد احمدى مطلق عنوان 
نايب قهرمانى را كســب كرد و محسن 

قراباغى پنجم شد.
رئيس هيأت ورزشــى بيماران خاص 
استان همدان با بيان اينكه اين مسابقات 
بــه مدت ســه روز در شــهر اصفهان 
برگزار شد، ادامه داد: همچنين روح اهللا 
هفتمى  عنوان  همدان  از  حيدرى فيروز 
رشته شطرنج در اين دوره از مسابقات 

را كسب كرد.
وى عنوان كرد: در اين دوره از مسابات 
قهرمان كشــورى بيماران هموفيلى و 
دياليزى 21 استان كشور حضور داشتند 
كه تيم همدان موفق به كســب عنوان 

سومى شد.

باشگاه ورزشى شهر 
ازندريان مالير 

افتتاح شد
 همزمان با ســالروز والدت پيامبر 
اعظــم(ص) و امام جعفــر صادق(ع)، 
نخســتين باشــگاه پرورش اندام شهر 
ازندريــان از توابع بخش جوكار مالير 

افتتاح شد.
به گزارش ايرنا، رئيس اداره ورزش و 
جوانان ماليــر در اين آيين گفت: اين 
باشــگاه در زمينى به مســاحت 190 
مترمربع احداث شد و داراى تجهيزات 

و دستگاه هاى ورزشى مدرن است.
مهدى رضايى بيان كرد: 2 ميليارد ريال 
اعتبار براى ســاخت و راه اندازى اين 

باشگاه هزينه شده است.
وى با بيان اينكه راه اندازى باشگاه هاى 
ورزشــى مى تواند در سالمت جسم و 
روح جوانان تاثيرگذار باشد، ادامه داد: 
اين باشگاه در 2 نوبت صبح براى بانوان 

و بعدازظهر براى آقايان فعال است.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان مالير 
اظهار داشــت: تالش ما توسعه ورزش 
در ســطح روستاها و شــهرهاى تابعه 
شهرستان است تا بتوانيم ورزشكارانى 
در سطح ملى و بين المللى تربيت كنيم.

اعتصاب پرسپوليسى ها 
به خاطر مشكالت مالى

 بازيكنــان پرســپوليس بــه دليل 
مشكالت مالى،  ديروز حاضر به تمرين 
نشدند.به گزارش ايسنا، با اعالم برانكو 
ايوانكويچ بازيكنان پرسپوليس  به دليل 
مشكالت  خصوص  به  مشكالتشــان 
مالى اعتصاب كردند و حاضر به تمرين 

نشدند.
برانكو گفت: آن ها مشــكالت زيادى 
دارند و زندگى و درآمد آن ها از فوتبال 
است و امروز به خاطر اعتراض تمرين 

نكردند تا انتظاراتنشان برآورده شود.
اعتصاب بازيكنان پرسپوليس مشخص 
نيســت چند روز ادامه پيدا كند و اين 
احتمال وجود دارد كه حتى در روزهاى 
آتى نيز، ســرخ ها در تمرين تيمشــان 

شركت نكنند.

سرمربى فوتبال پاس همدان:

خيال هواداران راحت به بابلسر مى رويم
■ امتيازاتى كه از دست داديم به  خاطر ضعف بدنى بچه ها بود



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

چمدانگردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

نيمه ابري - وزش باد- بارش برف و باران

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  6 آذر ماه 1397  19 ربيع االول 1440  27 نوامبر 2018  شماره 3346

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:33 
خورشيد         07:00                   طلوع 
اذان ظهر                      12:03
غروب خورشيد              17:06

اذان مغرب                   17:25 
نيمه شب شرعي           23:20

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

5 8 8 8 8 6 6 6 8 7 8
-3 1 1 -2 -1 -2 -2 -1 0 0 -2  
85 85 85 85 90 85 85 85 85 85 85

2018 ■
همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018

20182018

■ حديث:
امام علي(ع):

برادر راستين تو، كسى است كه با جانش تو را پاس بدارد و تو را بر مال و زن 
و فرزندان خويش، مقّدم بدارد.

غرر الحكم : ج 2 ص 111 ح 2014

گام اول در استقرار مركز جهانى پيوند 
UNWTO صنايع دستى و گردشگرى

 معــاون صنايع دســتى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى گفت: «بنا به پيشنهاد جمهورى اســالمى ايران، سازمان 
جهانــى گردشــگرى (UNWTO)، مركــز پيوند صنايع دســتى و 
گردشــگرى جهانى را زير نظر اين سازمان ايجاد مى كند كه مقر آن در 

ايران خواهد بود.»
پويــا محموديان افزود: «در فاز اول در جهت عملياتى و اجرايى كردن 
مقر و مركز صنايع دستى زيرمجموعه سازمان جهانى گردشگرى، اولين 
كنفرانس صنايع دســتى و توريســم را با حضور نمايندگان كشورهاى 
عضو اين سازمان در تابستان سال 98 در ايران برگزار مى كنيم تا به تبادل 
تجربيات در زمينه صنايع دستى و گردشگرى بپردازيم.» وى خاطرنشان 
كرد: «ما مشــغول برنامه ريزى و ارائه نقشــه راه و برنامه هاى عملياتى 
هســتيم و با مراوده با ســازمان جهانى گردشــگرى در پايان اجالس 
جهانى اين ساختار موجوديت خود را به مركزيت ايران اعالم مى كند.» 
محموديان دربــاره روند اتخاذ اين تصميم نيز توضيح داد: «در ســفر 
دبيركل ســازمان جهانى گردشگرى، به كشورمان با اعتقاد به پيوندهاى 
ناگسستنى صنعت گردشگرى و صنايع دستى، پيشنهاد تاسيس يك مركز 
صنايع دســتى زيرمجموعه سازمان جهانى گردشگرى از طرف ايران به 
دبيركل داده شد.» معاون صنايع دستى افزود: «بعد از مباحث و مذاكرات 
فشــرده با هدف تعميق پيوندهاى بين صنايع دســتى و گردشگرى و 
هم افزايى اين دو صنعت در راستاى افق گشايى براى چشم انداز هر دو 
صنعت در جهان، با تاســيس آن موافقت و بنا شد مقر اين ساختار در 

جمهورى اسالمى ايران باشد.»

اين هتل عجيب مخصوص صخره نوردان است
هتلى عجيب و غريب 
در ارتفاع 121 مترى! 

 اين روزها هر يك از هتل داران به نوبه ى خود در تالش هستند تا با 
انجام خالقيت هاى بيشتر، گردشگران زيادترى را به سمت خود جذب 
كنند. در همين راستا هتلى در كشور پرو ساخته شده كه به راستى جذاب 
و دوست داشتنى است. اين هتل درواقع سه سوئيت مجزاست كه كامال 
بر روى صخره قرار گرفته اند، صخره اى كه در ارتفاع 121 مترى دره ى 

مقدس واقع شده است.
ظرفيت اين هتل تنها 8 نفر است اما با اين حال طرفداران زيادى دارد. 
نــام حقيقى اين هتل Skylodge Adventure Suites اســت 
كــه مى توان آن را معادل عبارت ســوئيت هايى براى ماجراجويى قرار 
دارد. نكته اى كه باعث شــهرت اين هتل شده چشم انداز فوق العاده و 
موقعيت قرارگيرى سوئيت هاســت. از نكات ديگرى كه بد نيست در 
رابطه با اين اقامتگاه جذاب بدانيد مى توان به ممنوعيت سيگار كشيدن 

و صبحانه هاى خوش آب ورنگش اشاره كرد.
ناگفته نماند كه اين اقامتگاه واى فاى ندارد به همين خاطر مكان خوبى 
براى تنهايى و دور شــدن از زندگى هاى شلوغ شهرى ست. افرادى كه 
در اين هتل اقامت داشته اند آن را شبيه به كندوى زنبور مى دانند و بيان 
كرده اند كه تجربه ى بسيار جذابى است. افرادى كه عالقه مند هستند كه 
شب را در سوئيت هاى لوكس اين هتل به سر ببرند بايد بدانند كه براى 
اين كار الزم اســت حدود 400 متر پيــاده روى كنند؛ اما اين پياده روى 
ارزشــش را دارد زيرا اين اتاق ها هريــك داراى چندين تخت، حمام 
خصوصى و 6 پنجره هســتند كه اقامتى فراموش نشــدنى را برايتان به 

ارمغان مى آورند.
اين هتل لوكس و منحصربه فرد با محيط زيست همخوانى دارد و تالش 
شده تا كمترين آسيب را به محيط زيست برساند. به ميهمانان اين هتل 
پيشنهاد مى شود كه دست كم 1 ليتر آب آشاميدنى همراه داشته باشند تا 

در مسير پياده روى اذيت نشوند.

شهر هخامنشى؛ ميزبان 
گردشگران از نوروز 98

 محوطــه تاريخى ريوى يكى از شــهرهاى مهم 
دوران هخامنشــى در شمال شــرق از نوروز 1398 
پذيراى گردشــگران داخلــى و خارجى خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومى پژوهشــگاه ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى، سرپرست فصل ششم كاوش باستان 
شناســى در محوطه ريوى شهرستان مانه و سملقان 
در خراسان شــمالى با اعالم اين خبر گفت: «تاكنون 
5 فصل كاوش هاى باستان شناســى در محوطه ريوى 
با مشاركت باستان شناسان آلمانى انجام شده است و 
فصل ششم اين كاوش ها از مهر ماه سال جارى آغاز و 
در ميانه آبان ماه به پايان رسيد.» محمدجواد جعفرى 
با اشاره به ثبت محوطه ريوى با وسعتى 110 هكتارى 
در ســال 1346 در فهرســت آثار ملى كشور گفت: 
«ريوى يكى از مهم ترين محوطه هاى دوران تاريخى 
شمال شرق كشور است كه پژوهش هاى باستان شناسى 
هدفمند در آن مى تواند موجب ارتقاى شناخت ما از 
هويت تاريخى منطقه و رشد صنعت گردشگرى در 

استان شود.

بازديد از چغازنبيل تا اطالع 
ثانوى ممنوع شد

 مدير پايگاه ميراث جهانى چغازنبيل گفت: به دليل 
خيس بودن اين سايت و شرايط بد جوى و جلوگيرى 
از آسيب رســيدن به بنا و گردشگران، بازديد از اين 

مكان تا عادى شدن شرايط جوى ممنوع است.
به گزارش روابط عمومــى ادارهكل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خوزستان، عاطفه روشنويى 
با اعالم اين خبر گفت: «باتوجه به اين كه بارندگىهايى 
كه در  محل ســايت چغازنبيل رخ مىدهد، از آنچه 
در شهر شوش اتفاق مىافتد متفاوت است و در اين 
سايت شاهد ريزش بارانهاى تند با قطرههاى درشت 
هســتيم، آسيبپذيرى ديوارها و كف بنا افزايش پيدا 
مىيابد؛ چراكه اين بنــا داراى كففرشهاى اصيلى 
است كه راه رفتن روى اين كففرشها در زمانى كه 
خيس هســتند، تخريب و كوتاه شدن عمر آنها را به 

دنبال خواهد داشت.»
او بــا بيان اينكه از همينرو نمىتوانيم اجازه ورود و 
بازديد از محوطه را در روزهاى بارندگى بدهيم افزود: 
«باتوجه به اينكه ساير قسمتهاى محوطه از جمله 
مســاكن موقت دورههاى مختلــف تاريخى، بقاياى 
حصارها و آثار مرتبط با زيگورات نيز داراى ساختار 
معمارى و تاريخى هستند، از اينرو، دروازه ورودى 
كه در پائين چغازنبيل و در پشت عرصه قرار دارد را 
بستهايم و متأسفانه نمىتوانيم اجازه ورود گردشگران 

را به عرصه چغازنبيل در اين مقطع زمانى بدهيم.»
مديــر پايگاه ميــراث جهانى چغازنبيل با اشــاره 
به اينكــه اولين وظيفه ما، حفاظت از ســايت و 
رعايت قوانين و قواعد نگهدارى از آن اســت، از 
عموم گردشگران خواســت كه در راستاى حفظ 
اين ميــراث گرانقدر فرهنگى كــه متعلق به خود 
آنها است، با عوامل پايگاه همكارى الزم را داشته 
باشند و تا عادى شرايط جوى از مراجعه به سايت 

چغازنبيل خوددارى كنند.
او از گردشگران درخواست كرد همواره پيش از آنكه 
از مسيرهاى دور و نزديك به سايت چغازنبيل مراجعه 
كنند، حتماً با هواشناسى هماهنگ باشند چراكه حتى 
اگر هوا آفتابى باشــد اما 24 ســاعت قبل از آن باران 
باريده باشــد نيز نمىتوانيم اجازه ورود به عرصه را 

بدهيم.
رشنويى خاطرنشان كرد: «ما حتى امروز مجبور شديم 
كارگاه مرمت را نيز در محل سايت تعطيل كنيم چرا 
كه حضور كاگرها روى آجرها آسيبرسان بود.» او در 
پايان تأكيد كرد: «هنگامى كه زمين خيس است و دو 
روز پياپى باران باريده قطعاً نمىتوانيم اجازه بازديد از 
عرصه را بدهيم و تقاضا داريم در اين راستا گردشگران 

عزيز نيز با ما همكارى كنند.»
بنابر اعالم ســازمان هواشناسى بارندگى شديد همراه 
با رعد و برق تا اواخر روز دوشــنبه در نقاط مختلف 

استان خوزستان ادامه خواهد داشت.

بى نيازى از واردات سرنگ جراحى 
آنژيوپالستى با ساخت نمونه داخلى

 گروهى از محققان دانشــگاه علم و صنعت موفق به توليد سرنگ 
«اينفليتور» براى اســتفاده در جراحى آنژيوپالستى شده اند كه ضمن 
صرفه جويى ارزى مزايايى از جهت فنى و استفاده راحت تر نيز دارد.

به گزارش ايرنا، ســرنگ اينفليتور (inflator syringe) از تجهيزات 
يكبارمصرف حوزه قلب و عروق اســت كــه در بادكردن بالن در عمل 
آنژيوپالستى و استنت/stent  گذارى (فنرگذارى) در درمان انسداد عروق 
كرنرى بيماران قلبى كاربرد دارد. اين محصول ساالنه به ميزان حدود 300 
هزار عدد در كشور مصرف مى شود و كامال وارداتى است؛ طورى كه به 
واســطه آن با احتساب ميانگين قيمت هر سرنگ حدود 15 يورو، ساالنه 

معادل چهار ميليون و 500 هزار يورو ارز از كشور خارج مى  شود. 

راه اندازى نخستين مركز نوآورى دانشگاه 
علم و صنعت در هفته پژوهش

 معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه علم و صنعت ايران گفت: 
اولين مركز نوآورى دانشــگاه همزمان بــا هفته پژوهش و فناورى 
راه اندازى مى شــود و تقدير از دو دســته پژوهشگران برتر فعال 
در حوزه پژوهش هاى بنيادى و كاربردى از ديگر برنامه هاى اين 

دانشگاه است.
 به گزارش ايرنا،بيســت و پنجم آذر از سوى شوراى فرهنگ عمومى 
كشــور به نام روز پژوهش نام  گذارى شــده اســت. وزارت علوم 
تحقيقات و فناورى نيز از ســال 1379  چهارميــن هفته آذر ماه را به 
نام هفته پژوهش خواند و از ســال  1384  اين نام به هفته پژوهش و 

فناورى تغيير يافت.

بدون نياز به كارت هاى بانكى خريد كنيد
ــامانه اى  ــدازى س ــه راه ان ــق ب ــا موف ــتارت آپ ه ــى از اس  يك
شــده اســت كــه بــه كمــك آن مى تــوان بــدون نيــاز از كارت هــاى 

بانكــى خريــد كــرد.
بــه گــزارش خبرنــگاران جوان؛همــراه داشــتن شــماره كارت 
اعتبــارى بــراى انجــام فعاليــت هــاى بانكــى ضــرورى اســت  امــا  
ــردى مخصــوص  ــام كارب ــق يــك ن ايــن ســامانه هوشــمند از طري

ــد. ــد مى كن ــد و خري ــال مى ده ــول انتق پ
همــراه با اين ســامانه جديــد ديگر نيازى به شــما ه كارت هاى 
اعتبارى نيســت بلكه هنگامى كه خواهان خريد چيزى باشيد تنها 
كافيست نا مخصوص به خود را وارد سامانه كرده و خريد خودرا 

انجام دهيد.

هوش مصنوعى متخصص اورژانس مى شود
 كارشناســان درحال پياده ســازى نوعى الگوريتــم برپايه هوش 
مصنوعى هســتند كه بتواند بيمــاران نيازمند به درمــان اضطرارى 
را شناســايى كند. به گــزارش خبرنگاران جوان، اســتفاده از هوش 
مصنوعى و حتى ربات هاى انســان نما به شــدت مورد توجه جامعه 
پزشكى درجهان قراردارد به طورى كه مقام هاى بيمارستان، ايپسويچ، 
ســه كارمند ربات دربيمارستان خود استخدام كرده اند كه به كاركنان 
بيمارســتان در كنترل و هماهنگى مراجعان بيمارستان، تعيين وقت و 

بررسى و ارسال مدارك هاى پزشكى و آزمايش خون كمك كنند.
بر اســاس اين مدل رايانه اى بنابر سابقه خانوادگى، دارو هاى مصرفى 
فرد و شــيوه زندگى فرد تعيين مى شود و به اين ترتيب اولويت بندى 

بيماران انجام مى شود.

توليد پارچه دوجداره ضد صدا
  پژوهشگران دانشگاه صنعتى اميركبير موفق به ساخت پارچه هاى 
دوجداره اى شــدند كه قادر به جــذب آلودگى هاى صوتى در محيط 

است.  
بــه گــزارش مهــر ، محمــد داودآبــادى فراهانــى فــارغ 
مهندســى  دانشــكده  ارشــد  كارشناســى  دوره  التحصيــل 
وجــود  گفــت:  اميركبيــر  صنعتــى  دانشــگاه  نســاجى 
آلودگى هــاى  از  يكــى  ناهنجــار  و  نامطلــوب  صداهــاى 
ســلب  موجــب  آلودگــى  ايــن  و  اســت  محيــط  زيســت 
گونــه  ايــن  رفــع  بــراى  كــه  مى شــود  افــراد  آســايش 
ــط  ــش آن توس ــراى كاه ــى ب ــاى متفاوت ــا روش ه آلودگى ه

محققــان ارائــه شــده اســت.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 بيســت و پنجمين جشــنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجــوان با حضور هنرمندان، 
مديران فرهنگى و هنرى در همدان به ايستگاه 
پايانى رسيد . مراسم اختتاميه بيست و پنجمين 
جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان در 
همدان همزمان با ميالد رسول اكرم در مجتمع 
فرهنگى همرى ابن ســينا برگزار شد . در اين 
مراســم معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و هنرمندانى چون اصغر همت، 
بهرام شاه محمدلو، گالب آدينه، مريم سعادت، 
مريم كاظمى به عنوان دبير جشــنواره، الله 
صبورى و بهرام دوســت قرين حاضر بودند 
و هنرمندانى چون مجيد قناد، حســين محب 
اهرى، پانته آ بهرام كه كار داورى در جشنواره 
را برعهده داشــتند ، بنا بر توضيح مجرى به 
داليلى همچون بيمارى غيبت داشتند . البته در 
اين ميان به دليل برگزارى جلســات متعدد با 
حضور برخى مســئوالن كشورى در استان ، 
استاندار همدان كه قرار بود يكى از سخنرانان 
برنامه باشــد نيز حضور نداشت  و نكته مهم 
ديگر غيبت همه 9 نماينده مجلس شــوراى 

اسالمى در اين برنامه بود .
  تئاتر كودك كيمياى همدلى است

سيد مجتبى حسينى معاون هنرى وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى نيز يكى ديگر از سخنرانان  اين 
مراســم بود ؛ از نگاه وى  جشنواره تئاتر كودك 
كيمياى همدلى است و اين همدلى بارها وبارها 

تجربه شده است.
حســينى اظهار كرد: خوشحالم كه در اين ايام و 
در روز ميالد پيامبر اكرم(ص) و فرزند كريمش 
در بيســت و پنجمين ايستگاه قطار تئاتر كودك 
هســتم و اميدوارم كه اين جشنواره به اتفاقات 
خوش مزين شده باشد.وى با بيان اينكه ميزبانان 
اين جشنواره از همين امروز با شور و ذوق نقشه 
جشــنواره 26 ام را در سر  مى پرورانند، افزود: 
فرهنــگ و هنر هر جامعه بــه نوعى نحوه ابراز 
احساس در آن جامعه  است و بيان كننده كيفيت 
زندگى آن هاست. حســينى ادامه داد: شناخت 
و  طريــق تعالــى اين هنر بايد در دســتور كار 
قــرار گيرد و چرا كه تئاتر از مهترين جلوه هاى 
هنرى اســت و هميشــه در اولويت دولت ها و 
حكومت ها قرار داشته است. معاون امور هنرى 
وزارت ارشــاد تصرح كرد: به هنر به عنوان عام 
و به تئاتر به عنوان يك هنر و رســانه در جامعه 

بايد توجه شــود  چرا كه تئاتر مردم را به گفت 
گو، تعالى و صلح سوق مى دهد. جشنواره تئاتر 
كودك كيمياى همدلى است و اين همدلى بارها 
وبارها تجربه شده است.وى ادامه داد: تئاتر امروز 
متعهدانه به وجود آمده و عالج آسبب ها خواهد 
بود و به شــكل دلخواه مى آموزاند.تئاتر كودك 
و نوجوان امروز در يك صدســالگى خود قرار 
دارد و اين مهم به همت باغچه بان قد كشــيد و 
به باغســتان امروز رسيد و بايد بى درنگ شنيده 
شود.بايد شگرد هاى تربيتى در نمايش بازنگرى 
شــود و هم قدمى خانواده هــا و همكارى  آنها 
ميتوانــد در تاثيرگذارى آن نقش آفرين باشــد.

معاون امــور هنرى وزارت ارشــاد در پايان از 
مسئولين اســتان و هنرمندان 
سخت كوش تئاتر تشكر كرد 
و گفــت: تئاتر پديده آورنده 
اميد و رو به ترقى است و ما 
نيز با تاسيس تماشاخانه هاى 
مخصوص تئاتر كودك توجه 
خود را بيش از پيش نشــان 
خواهيم داد و در سال بعد به 
جز در همدان به موازات در 
ديگر استان هاى خواهان اين 
جشــنواره را برگزار خواهيم 

كرد.
 اميد تبديل كودكان به 

زنان و مردان آهنين  
در بخش ديگر اين مراســم 
دوره  دبيــر  كاظمى  مريــم 
بيســت و پنجم جشــنواره 

تئاتــر كودك و نوجوان با ســخنرانى كرد ؛ وى 
با ســالم به كــودكان و نوجوانان ايــران، مردم 
همــدان و همه هنرمندان گفت: جشــنواره اى 
ديگر را باهم به پايان برديم.جشــن ها متاثر از 
رويدادها و رويدادها متاثر از شــرايط اجتماعى 
هستند، افزود: هويت يعنى شخصيت مستقل و 
خوشبختى.وى در ادامه گفت: اميدوارم زير چتر 
شعار جشــنواره زمينه تبديل كودكان به زنان و 
مردان آهنين  فراهم شــود. كاظمى با بيان اينك 
جشنواره تئاتر كودك و نوجوان قادر نيست همه 
مشكالت شخصى، شغلى و اجتماعى ما را حل 
كند، افــزود: اما تئاتر مى تواند به فعاليت هنرى 
مــا جهت بدهد.كاظمى با بيان اينكه دنياى تئاتر 
محدوديتــى ندارد چون نمايــش حد و مرزى 

ندارد، اضافه كرد: توجه همه را به كمپين حمايت 
از نمايش اليورتويست اثر كانون اصالح و تربيت 
تهران جذب مى كنم و اميدوارم با مشاركت خود 

در كمپين، زمينه اتفاقات خوبى را فراهم كنيم.
 تئاتر مسيرى براى نگاه بلند و رسيدن 

يه كمال
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
در آيين اختتاميه جشــنواره گفت: هنر جريانى 
است براى نگاه بلند و رســيدن يه كمال؛ تئاتر 
يكى از مســير هايى اســت كه رسيدن به كمال 
را هموار ميكند اگر نگاه ما بلند باشــد آسمان با 
همه  ارتفاعش به بلنداى زمين نمى رســد. نگاه 
بلند نيازى به  توجه فيزيكى  آسمان ندارد نگاه 
كه بلند باشد  زمين  بلند ترين  
جاى هستى اســت و تئاتر اين 

مسير را فراهم ميكند.
درويــش نژاد تئاتــر كودك و 
نوجوان را پايه خالقيت دانست 
و گفت : براى رســيدن به كمال  
چــون زيبايــى دارد و كودك 
شفافيت و صداقت دارد كودك 
كمال را مى ســازد و بين زمين 
و آســمان پيوند مــى زنند اين 
مســئول به گفته هاى افالطون  
افالطون   : وگفــت  زد  گريزى 
ميگويد كــه مــا اصالتمان در 
ماورا اســت اگر نگاهمان بلند 
باشد زمين هم ماورا است  اگر 
چشممان به افق باشد در شب 
هم مى شــود خورشيد را ديد. 
وى افزود: بيســت و پنج دوره پيش شخصى به 
نام  محمد حسين صوفى جشنواره تئاتر كودك 
را در همــدان   بنيان نهاد و امروز جاى تقدير از 

اين شخصيت بزرگ است.
 زيرسقف ســالن اجراى مراسم چه 

گذشت 
و اما اين برنامه حواشــى متعددى را نيز با خود 
همراه داشــت ،  اين مراسم در سالن 500 نفرى 
مجتمع فرهنگى هنرى ابن ســينا برگزار شــد ،  
محل برگزارى مراســم به دليل ظرفيت محدود 
نتوانســته بود پذيراى همه عالقمندان باشــد و 
شايد اين مهم موجب شــد آيين اختتاميه مملو 
از جمعيت به نظر برســد . در اين ميان اجراى 
نمايش شادى گروه تئاتر از بندرعباس و پانتوميم 

و اجراى موسيقى شاد بخشى متمايز از سالهاى 
پيش بود .

يكى از بخش هاى  قابل تقدير مراسم پايانى اين 
رويداد ؛  كار «سميرا سليمانى فارسانى» نويسنده 
نمايشنامه «ماه و ماهى» از فارسان بود كه جايزه 
خــود را تقديم بچه هاى كانون اصالح و تربيت 

براى بازى در نمايش «اوليور توئيست» كرد.
در ميان  تقدير از بخش هاى مختلف اين دوره از 
جشنواره، آن چه دقايقى اجراى برنامه را متوقف 
كرد و مورد توجه حاضران قرار گرفت اعتراض 
چند گروه تئاتر بود كه به نحوه داورى و انتخاب 
برترين ها اعتراض كردند، اعتراضى كه چند بار 
همزمان با اجراى مراســم انجام شــد. اعتراض 
هنرمنــدان همدانــى به نــوع داورى در بخش 
خردســال يكى از اين موارد بود و اينكه برخى 
داوران اصال در اين جشــنواره براى ديدن آثار 
حضور نيافته بودند. يكى از هنرمندان همدان نيز 
وسط اعالم برترين ها با صداى بلند اعالم كرد كه 
حق همدان در اين جشــنواره ناديده گرفته شده 
اســت.اعتراض به اعطاى فقط يك جايزه در هر 
بخش از ديگــر موضوعاتى بود كه باعث گاليه 
هنرمندان شــده بود، موضوعى كه تعدادى آن را 
با صداى بلند عنوان كردند. در اين ميان اعتراض 
عكاســان خبرى همدان به بى نظمى موجود در 
ســالن و نبود شــرايط براى عكاســى از ديگر 
موضوعاتى بود كه باعث شــد تعدادى از آنها به 

شرايط موجود اعتراض كنند . 
در ادامــه اين مراســم تجليل از محمدحســين 
صوفــى ، بنيانگذار جشــنواره تئاتــر كودك و 
نوجوان همدان و شــهرام شــيروانى با حضور 
سيد مجتبى حسينى معاون هنرى وزير ، شهرام 
كرمى مديركل هنرهاى نمايشى ، صوفى شهردار 
همدان ، اردشــير صالح پور و عليرضا درويش 
نــژاد برگزار شــد. در پايان ايــن بخش بود كه 
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى اعالم كرد : 
دبيرخانه دائمى جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان از فردا مستقر مى شود و كار خود را 
آغاز خواهد كرد. به هر ترتيب ، بيست و پنجمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان 
همدان با حضــور هنرمندان، معاون هنرى وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، مسئوالن تئاتر كشور و 
مديران فرهنگى و هنرى استان همدان در سالن 
بوعلى با معرفى برترين هاى نمايش كودك در 

بخش هاى رقابتى به آخر رسيد .

در ايستگاه بيست و پنجم چه گذشت ؟

از كيمياى همدلى تا رسيدن به كمال

به  متعهدانه  امــروز  ئاتر 
آسبب  عالج  و  آمده  وجود 
ها خواهد بود و به شــكل 
آموزاند.تئاتر  مى  دلخواه 
كودك و نوجوان امروز در 
قرار  خود  صدسالگى  يك 
همت  به  مهم  اين  و  دارد 
به  و  كشيد  قد  بان  باغچه 
باغســتان امروز رسيد و 
بايد بى درنگ شنيده شود

تا كنون زلزله به هيچ يك 
از بناهاى تاريخى 
همدان آسيب نزده

 معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان گفت: تا 
كنون به هيچ يك از بناها و آثار تاريخى اســتان به 

علت زلزله آسيبى وارد نشده است.

احمد ترابى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: كار 
مرمت و پايه اى بر اســاس طرح هاى ارائه شده بر 
روى بناها صورت گرفته البته استحكام سازى همه  

بناها انجام نشده است.
وى با اشــاره بــه برخى از بناهــاى تاريخى نظير 
بازار مالير و همدان، ادامه داد: براى ايمن ســازى 
و استحكام بخشــى به بودجه  زيادى نياز است كه 
در حــال حاضر اداره كل ميــراث فرهنگى توانايى 

پرداخت آن را ندارد.
ترابى با بيان اينكه براى استحكام بخشــى آثار نياز 
به طرح مصوب در ميراث فرهنگى داريم، تصريح 
كرد: براى مرمت و اجراى ايمن ســازى يك بنا در 
ابتدا بايد طرحى آماده شــده ســپس اين طرح در 
شــوراى فنى همدان مصوب و به تهران ارســال 
شود و پس از تأييد سازمان ميراث فرهنگى، اجازه  

اجراى طرح را خواهيم داشت.

وى تأكيد كرد: علت طى شدن اين مراحل طوالنى، 
جلوگيرى از ســليقه گرى در مرمت آثار و بناهاى 
باستانى و استفاده از يك شيوه  واحد در اين زمينه 
اســت.معاون ميراث فرهنگى اســتان همدان در 
پايان خاطرنشــان كرد: در استان بناهايى با قدمت 
چندهزار ســال وجود دارد كه به لطف خدا بر اثر 
زلزله، هيچ آسيبى به آنها وارد نشده و همانند قبل 

پابرجا هستند.


