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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبریک و تهنیت

مجمع خیرین مدرسه ساز ناحیه یک همدان

جناب آقای  

سید جعفر سعیدی منش 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت

 سرپرست  اداره آموزش و پرورش ناحیه یک همدان 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

امید است در سایه ایزد منان همواره پیروز و سربلند باشید.

همچنین از خدمات ارزنده جناب آقای بهمن پارسا 
در زمان مدیریت آن اداره نهایت تقدیر و تشکر را داریم 

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

حسین قراباغی  
انتخـاب شایسته جنابعالی  به عنوان 

رئیس کمیسیون اقتصاد
 سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اسالمی شهر همدان 

این  شک  بدون  نموده  عرض  تبریک  صمیمانه  را 
انتخاب نشأت گرفته از کارآمدی، تخصص، تجربه، 
تعهد و لیاقت حضرتعالی است. از درگاه ایزد منان 

سعادت و تداوم تعالی را برایتان آرزومندیم.

هتل پارسیان بوعلی 

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

حسین قراباغی  
انتخـاب شایسته جنابعالی  به عنوان 

رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
انتخاب شایسته جنابعالی حاصل تالش، پشتکار و 

همت شماست که موجب کسب توفیقات ارزشمندی در 
گردشگری همدان شده است. همواره برایتان دوام عزت 
و سالمت را از خداوند بزرگ مسألت داریم، امیدواریم در 
راه دستیابی به توسعه گردشگری در شهر همدان بیش 

از پیش موفق و موید باشید.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان همدان

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

حسین قراباغی  
انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را به سمت رئیس کمیسیون 
اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر 

همدان  صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم
از  گرفته  نشأت   ، شایسته  انتصاب  این  شک  بدون 
کارآمدی ، تخصص ، تجریه ،تعهد  و لیاقت و شایستگی 

باالی حضرتعالی  در این زمینه بوده است  
و  سیادت  جنابعالی،سعادت،  برای  منان،  ایزد  گاه  ازدر 
تداوم تعالی و توفیق برای خدمتی سرشار از شور و نشاط 

آرزومندیم.

از طرف جمعی از فعاالن گردشگری استان همدان

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

حسین قراباغی  
انتخـاب شایسته جنابعالی  به عنوان 

رئیس کمیسیون اقتصاد
 سرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اسالمی شهر همدان 

دارد  شما  شایستگی  و  ازلیاقت  نشان  که  را 
تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

 امید است در سایه ایزد منان پیروز و سربلند 
باشید

هتل پارسیان همدان

تبریک و تهنیت 

به این واسطه بر خود الزم می داریم انتخاب روسای ۸ کمیسیون 
و مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان 

جناب آقای کامران گردان 
رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان 

و برادر ارجمند جناب آقای حمید بادامی نجات
نایب رئیس شورای شهر اسالمی شهر همدان و  هیأت رئیسه محترم 

جامعه هتلداران استان همدان 

بدینوسیله انتخاب شایسته بزرگواران که نشان از لیاقت و درایت شما است را  تبریک عرض می نماییم. مطمئناٌ مدیریت 
اثر بخش و توأم با تجارب برجسته و گرانقدر شما، بستر مناسبی برای پیشرفت و توسعه پایدار شهر همدان  فراهم خواهد 

نمود.از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالی و توفیق جنابعالی در مسیر خدمت به شهروندان همدانی را مسالت داریم.
 

رضوان سلماسی 
رئیس کمیسیون

 فرهنگی اجتماعی  

سید مسعود عسگریان 
رئیس کمیسیون نظارت
 بازرسی و امور اداری

حسین قراباغی 
رئیس کمیسیون اقتصاد

سرمایه گذاری و گردشگری شورا

علی رحیمی فر 
رئیس کمیسیون

فنی و عمرانی شورا

علی فتحی 
رئیس کمیسیون خدمات شهری 

حمل ونقل و ترافیک و محیط زیست شورا

نرگس نوراله زاده 
ریاست کمیسیون شهرسازی و 

معماری شورا 

مریم روانبخش 
 رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی 

به شکایات مردمی شورا 

اکبر کاوسی امید 
رئیس کمیسیون 

برنامه،  بودجه و مالی شورا 

جواد گیاه شناس 
ریاست مرکز

 مطالعات و پژوهش های شورا

را تبریک و تهنیت عرض نموده و برای یکایک بزرگواران که انتخاب آنها نشان از شایستگی و توانایی آنها 
می باشد بهروزی را آرزومندیم امید آنکه  در سایه عنایات الهی و تأکیدات خاص حضرت ولی عصر)عج( و 

رهنمودهای مقام معظم رهبری در خدمتگذاری به شهروندان همدان پیروز و موفق باشید

از نامی رها شده 
تا بامی بر فراز 

نهاوند

 

6

باورهای مردمی نسبت به 
کاالی ایرانی را تخریب نکنید

  پس از آن همه تالطم شدید و عنان گسیخته 
اقتصادی که حدود یک سال و نیم پیش کشورمان 
را درنوردید و افزایش قیمت ها و گرانی دامن هر 

چیز بی ارزش اما قابل خرید و فروش را گرفت.

متحد نبودن شوراها و 
تک روی شهرداری کبودراهنگ

 دوره پنجم شورای اسالمی شهر کبودراهنگ 
که از اوایل شــهریور ماه 97 بســیار پرچالش و 
پرحاشیه آغاز شــد  و این مسئله همچنان ادامه 

دارد و هر یک از اعضا سعی دارند...

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبرداد

بررسی وضعیت70 واحد 
تولیدی غیرفعال

در روزهای پایانی تابستان دراستان انجام می شود

میزبانی 4 رویداد بین المللی و ملی

مردم باید خواسته هایشان را در جایی عنوان کنند
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آثار تخریبی قاچاق کاال همچون مواد مخدر است

 آثار زیانبار ورود کاالی قاچاق به کشور همانند مواد مخدر است اما قبح استفاده از این 
قبیل کاالها در جامعه به مثابه مواد افیونی نیست.

مدیرکل قاچاق کاال و ارز استانداری همدان گفت: باید کاری کرد که مردم به قاچاقچیان 
کاال به دید افرادی که کار ناپسند و غیر اخالقی انجام می دهند نگاه کنند.

حبیــب ا... مومیوند تاکید کرد: 1۲ تیر 81 به دســتور رهبر معظم انقالب ســتاد منظم و 
منسجمی برای مبارزه با قاچاق کاال در کشور تشکیل شد که این ستاد در تمامی استان ها 
راه اندازی و در تهران نیز زیر نظر نهاد ریاســت جمهوری شکل گرفت. مومیوند اضافه 

کرد: 18 دســتگاه در همدان عضو ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هستند که هر یک از 
آنها وظایفی را بر عهده دارند و مدیران آنها در نشســت های ماهیانه و فصلی این ســتاد 
فعالیت های صورت گرفته را گزارش می دهند.به گزارش ایرنا  مدیرکل قاچاق کاال و ارز 
اســتانداری همدان گفت: استاندار همدان توجه ویژه ای به موضوع مبارزه به قاچاق کاال 
و ارز دارد چرا که این پدیده نامبارک ارتباط مســتقیمی با ضربه به اقتصاد و از بین رفتن 

فرصت های شغلی دارد.
مومیوند اضافه کرد: رهبر معظم انقالب سال جاری را تحت عنوان رونق تولید نامگذاری 
کردنــد که یکی از ابزارها تحقق این پیام ارزرشــمند جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به 

کشور است.

وی تاکید کرد: برای جلوگیــری از پدیده قاچاق باید تمامی مردم حمایت و کمک کنند 
بــه گونه ای که خریــد کاالی قاچاق را تحریم کرده و اســتفاده از کاالی قاچاق همانند 

موادمخدر به کاری زشت و نادرست تبدیل شود.
مدیرکل قاچاق کاال و ارز اســتانداری همدان بیــان کرد: به هر میزان ورود کاالی قاچاق 
به کشــور افزایش یابد به همان میزان واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت خارج شده و 

فرصت های شغلی از بین می رود.
مومیونــد ادامه داد: کمیســیون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز دارای کمیته های مختلفی با 
عضویت ناجا برای مقابله، سازمان صنعت معدن و تجارت برای بررسی وضعیت بازار و 

نهادهای فرهنگی برای نهادینه کردن استفاده از کاالهای تولید داخل است.

دربازدید از سامانه پاسخگوی شهرداری مطرح شد

مردم باید خواسته هایشان را
 در جایی عنوان کنند

تالش برای ثبت " تعزیه  خوانی 
پری"  درلیست میراث مذهبی  

 نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و نماینده مردم مالیر 
در مجلس شــورای اسالمی از صدا وسیما به دلیل عمل نکردن به  
قول خود درباره پوشش تصویری آیین تعزیه  خوانی عصر عاشورا 

در روستای پری انتقاد کرد.
محمد کاظمــی در جمع خبرنگاران، افــزود: بزرگترین عزاداری 
استان و غرب کشور را رسانه ملی و مرکز همدان نادیده گرفتند.

به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه به دنبال ثبت آیینی این مراسم 
به عنوان میراث ارزشمند فرهنگی و مذهبی هستیم، گفت: از صدا 

و سیما انتظار داشتیم این مراسم را پوشش بدهند.
کاظمی با اشــاره به اینکه طبــق صحبتی که با رئیس مرکز صدا و 
سیمای همدان داشتم، قرار شد مراسم مذکور را پوشش بدهند اما 
بدقولی کردند. برگزاری این مراســم ریشه در اعتقاد مردم دارد و 
صداوسیما باید اینگونه مراسم را برای مردم به خوبی پوشش دهد.

کاظمی در ادامه با اشــاره به اینکه اســتمرار دستاوردهای علمی 
و درخشــش دانش آموزان و مجموعه آموزش و پرورش جوکار 
در عرصه هــای مختلف نیازمند دوام حمایت  هاســت، اظهارکرد: 
کسب عناوین برتر در سطح استان و کشور توسط دانش آموزان و 
معلمان بخش جوکار ارزشمند است.وی توسعه کمی زیرساخت 
های آموزشی منطقه را نیز مرهون تالش ها و پیگیری هایی دانست 
که با همراهی مدیرکل نوســازی مدارس استان به نتیجه رسیده و 
۲6 هزار مترمربع آســفالت ریزی محوطــه مدارس بخش جوکار 
از ابتدای ســال 97 تاکنون و در دست ساخت بودن قریب به 70 

کالس درس در این بخش را شایان توجه عنوان کرد.

اشترمل تویسرکان
 روستای نمونه استان شد

 دهیار روســتای اشترمل از معرفی روستای اشترمل تویسرکان 
با 16 تعاونی مبل و منبت به عنوان روســتای نمونه استان همدان 

خبر داد.
حمید ترکاشــوند از معرفی روســتای اشــترمل تویسرکان با 16 
تعاونی فعال مبل و منبت به عنوان روســتای نمونه استان خبر داد 
و اظهار کرد: 95 درصد مردم روستای اشترمل تویسرکان مشغول 

به کار مبل و منبت هستند.
وی با تاکید بر اینکه روســتای اشــترمل با 5۲0 خانوار، روستایی 
مهاجرپذیر اســت افزود: مبــل و منبت گلریز تنها در روســتای 
اشترمل تویسرکان تولید می شود، بر همین اساس امسال با تالش 
مســووالن، تویسرکان به عنوان شهر ملی مبل و منبت گلریز ایران 

معرفی شد.
به گزارش فارس دهیار روســتای اشــترمل در تویسرکان تصریح 
کرد: 16 تعاونی مبل و منبت در روستای اشترمل به ثبت رسیده که 
به این واسطه 700 شغل برای اهالی این روستا ایجاد شده است.

وی تالش مســئوالن شهرســتان و اهالی رســانه را در برگزاری 
جشــنواره مبل و منبت قابل تقدیر دانســت و یادآور شد: دومین 
جشــنواره مبل و منبت روستای اشترمل با حضور وزیر صمت با 
همت مســئوالن و فعاالن این عرصه در مردادماه امسال با پوشش 

خوب رسانه ای برگزار شد.

نهاوندی ها از کشت کلزا استقبال نکردند

 سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند گفت: با توجه به اینکه آغاز 
کشت کلزا از شهریورماه است تا کنون از سوی کشاورزان نهاوند 

استقبال الزم برای کشت این محصول صورت نگرفته است.
علــی کمالی نژاد به فارس گفت: یکی از علل این اتفاق اســتقبال 
پایین بودن قیمت تضمینی خرید کلزاست که قرار است برای سال 

زراعی آینده 4 هزار و 600 تومان تعیین شود.
وی با بیان اینکه وظیفه ما متقاعد کردن کشــاورزان برای توسعه 
کشت کلزاست افزود: یکی از نکات مهم که الزم است مورد توجه 
کشــاورزان قرار گیرد صرفه اقتصادی و فواید تناوب کلزا پس از 
کشت گندم است که باعث می شود سود زیادی نصیب آنها شود .

باورهای مردمی نسبت به کاالی ایرانی 
را تخریب نکنید

مهدی ناصرنژاد «

  پس از آن همه تالطم شــدید و عنان گســیخته اقتصادی که 
حدود یک ســال و نیم پیش کشــورمان را درنوردید و افزایش 
قیمت ها و گرانی دامن هر چیز بی ارزش اما قابل خرید و فروش 
را گرفت، اینک چند ماهی هســت که تقریبا آرامش نســبی به 
جامعه اقتصادی بازگشته است و با یک تأمل منصفانه باید قبول 
کنیم که قیمت ها در حوزه بسیاری کاالهای اساسی و پرمصرف، 
ســیر نزولی به خود گرفته و به طــور کلی مردم نگرانی کمتری 
نســبت به شرایط اقتصادی که به طور قطع وضعیت اجتماعی و 

عمومی را هم تحت  تأثیر خود قرار می دهد، دارند. 
به طور یقین یکی از دالیل ثبات نســبی اقتصادی در جامعه روز 
ایران، سپردن نقش اول عرضه و تقاضا در بازار مصرف به انواع 
کاالهای تولید داخلی اســت و معنای شــیرین و امیدوار کننده 
چنین رویکرد این اســت که جامعه ایران بــه مقاومت در برابر 
حربه ی تحریم اقتصادی دشــمنان به باور واقعی رسیده و دارد 

عادت می کند. 
در حــال حاضر به وضــوح کامل می توان ایــن واقعیت را در 
الیه های اجتماعی و داد و ستدهای روزمره مردم در بازار عرضه 
و تقاضا احساس کرد که هر کس برای تأمین نیازهای روزمره و 
ابزار و وســایل و قطعات یدکی، اول سراغ انواع تولید داخلی و 
به عبارت ســاده تری سراغ جنس ایرانی را از فروشنده می گیرند 
و حداقــل واقعیت این اســت که مردم باور پیــدا کرده اند و به 
این یقین شــیرین رسیده اند که اجناس تولید داخلی به مراتب از 
نوع چینی آن بهتر و قابل اطمینان تر اســت و خیلی از کاالهای 
تولید به اصطالح بازار مشترک نیز به پای تولیدات مشابه داخلی 

نمی رسد.
اینک خوشــحالیم که می خواهیم بنویســیم و اعالم کنیم »ایران 
و ایرانی تازه تازه دارد یک بار دیگر متولد می شــود و چه بســا 
نســل اول ایران جدید پای گرفته و دارد کشــوری مقتدر را به 
نــام خود بنیان می گذارد«. اکنون به عهده ی صاحبان ســرمایه و 
مدیران صنایع و صاحبان اختیار در کارگاه های بزرگ و کوچک 
و کارخانجات کشــورمان اســت که با نوآوری و ارتقای کیفی 
محصــوالت خود زمینــه ی اطمینان ایرانی بــه کاالی ایرانی را 
بیش از پیش فراهم ســازند، در غیر این صورت تولید هر گونه 
کاالی بی کیفیت خیانت به آرمان ایرانی و جفایی بزرگ در حق 
هموطنان و نام ایران و منابع خدادادی در این سرزمین آباد و پر 
اســتعداد و غنی از ذخایر عظیم زیرزمینی است. متأسفانه موارد 
دلسرد کننده و خیانت آمیزی هم وجود دارد که باید به آن اشاره 
کرد. اگر چه امروزه در کشورمان قیمت همان کاالیی که حداقل 
10 سال پیش با اتکا یا بدون اتکا به مواد اولیه وارداتی مثال 100 
هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید، به ۲0 برابر افزایش 
قیمت رسیده اســت ولیکن کیفیت تولید نه تنها ارتقایی نداشته 
بلکه می توان گفت ۲0 برابر تنزل یافته اســت، که خدای ناکرده 
ممکن اســت در اعتماد ایرانی به تولیدات ایرانی خدشــه وارد 
آورده و در بستر رویکرد عمومی به کاالی ایرانی خلل ایجاد کند!

نکته قابل تأمل در گســترش رویکــرد مردمی به مصرف کاالی 
داخلی این اســت که هر چقدر کارگاه هــای جدید با برندهای 
تبلیغاتی در صدد تولید با کیفیت و جلب اعتماد عمومی هستند، 
در مقابل کارخانجات نامدار قدیمی شاید به اتکای همان اعتماد 
مردمی که از پیش برای خود فراهم ســاخته اند و یا شاید هم به 
لحاظ تغییرات مدیریتی و درون ســازمانی و حتی تغییر خطوط 
تولید خود، از کیفیت کاســته اند و دانســته یا ندانسته، دارند به 
جامعه خود خیانت می کنند. نمونه این ادعا یک کارخانه اسم و 
رسم دار تولیدات وسایل سرمایشی و گرمایشی نظیر بخاری های 
گازســوز، آبگرمکن و کولر و اجناســی از این دست است که 
در برخــی موارد تولیــدات یک دهه و دو دهه گذشــته چنین 
کارخانه ای هنوز کار می کند، امــا آبگرمکن جدید و تولید یک 
سال پیش آن شــبانه مخزن می ترکاند و شیر اطمینان آن کارایی 
ندارد و کاربراتور گازی آن اتومات نمی کند و چندین مشــکل 
دیگر که معلوم نیست چه بالیی می خواهد سر اعتماد عمومی و 

مصرف کننده ایرانی بیاورد.
ایــن کارخانه داخلی که نام و آوازه اش در آســمان ها و ســپهر 
نیلگون ســیر و سیاحت دارد! در حال حاضر حتی در اندازه یک 
بیســتم آغاز فعالیت و بازارگشایی سال های اولیه خود نیست و 
خدا کند تا موجب خســارت های غیرقابل جبران در کشورمان 
نشده اســت، بار دیگر بر نحوه ی کیفی سازی خود تجدید نظر 
کرده و به همان حیات و فعالیت و ســودآوری آهسته اما پیوسته 

برای خود بازگردد.

 مرکز 1۳7 گامی برای ایجاد میز خدمت 
الکترونیکی اســت کــه به همــه مناطق به 

خصوص مناطق محروم رسیدگی می شود.
از ســامانه  بازدید  فرمانــدار همــدان در 
جامــع مدیریت شــهری 1۳7 شــهرداری 
همــدان افــزود: راه اندازی میــز خدمت 
غیر حضــوری ضروری اســت تا پس از 
آن مرحله نخســت میز خدمت الکترونیکی 
و  استانداردسازی  خدمات،  شناسایی  یعنی 

شود. شناسایی  نیز  آنها  کدگذاری 
حســین افشــاری با بیان اینکه بیش از هزار 
خدمت در ایــن مرکز به شــهروندان ارائه 
می شــود تصریح کرد: این خدمات در قالب 

40 گروه موضوع تقسیم بندی شده است.
فرماندار همدان گفت: بعضی از دســتگاه ها 
از جمله شــهرداری تهران پیشــتر اقدامات 
گســترده ای در این زمینه انجــام داده بود 
و شــهرداری همدان نیز پیــش از بخش نامه 
برنامه ریزی جهت  به  اقدام  رئیس جمهوری 

راه اندازی سامانه 1۳7 کرد.
وی ادامه داد: امروز اثبات شــد عملکرد این 
ســامانه از میز خدمت حضوری مؤثرتر بوده 
و افزایــش اعتماد مردم را به دنبال داشــته 

است.
افشاری اظهار داشت: شــهرداری و سامانه 
1۳7 با طیف وسیعی از مردم و خواسته های 
مختلف آنها مواجه اســت کــه نظام اجرایی 
این  تمــام  به  پاســخ گویی  تــوان  کشــور 
درخواســت ها را ندارد و این مرکز می تواند 
در انتقــال نیازهای مردم به مســئوالن موثر 

باشد.
وی اضافه کرد: اصل براین اســت که مردم 
بتوانند خواسته هایشــان را در جایی عنوان 
کنند و اطمینان داشــته باشــند که نیاز آنها 
پاســخ داده خواهد شــد و این امر می تواند 

بسیاری از تنش ها را کاهش دهد.
افشــاری تاکید کرد: کارکنان این مرکز باید 
افــرادی با ظرفیت باال و در هر ســاعت از 
شبانه روز پاسخ گوی مردم باشند و اطالعات 

درست به شهروندان ارائه دهند.
فرماندار همدان گفت: سامانه 1۳7 در زمان 

بحران و ســیل توانست به کمک شهروندان 
بیایــد و در مدیریــت بحــران نقش مهمی 

داشت که قابل تقدیر است.
 رفــع بیش از ۱۶ هــزار و ۵00 

مشکل شهری در سامانه ۱۳7
معــاون خدمات شــهری شــهردار همدان 
نیز گفــت: خانــواده بزرگ شــهرداری و 
بخش های مختلف این نهاد با توجه به تنوع 
و گســتردگی خدماتی که باید به مردم ارائه 
کنند ممکن اســت در جاهایی ضعف داشته 

باشند.

وحیــد علی ضمیــر افزود: تــالش کارکنان 
شــهرداری بر این است که با بهترین کیفیت 
و ســرعت باال این خدمات را به مردم ارائه 
دهند کــه در این میان مرکز شــبانه روزی 
1۳7 توانســته به خوبی مشکالت و نیازهای 
برحق شــهروندان را به 600 نفر از مدیران 

و کارشناسان شهرداری اطالع رسانی کند.
وی خاطرنشــان کرد: با انجام ایــن برنامه 
خدمــات  از  درصــدی   79 رضایتمنــدی 
شــهرداری کسب و بیش از 16 هزار و 500 

مشکل در شهر نیز حل شده است.

 رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان با 
بیان اینکه کارنامه شورای پنجم طی دو سال 
گذشــته موفق بوده است از اولویت  شورا در 

توجه به مناطق حاشیه شهر خبر داد.
کامران گردان با بیان اینکه کارنامه شــورای 
پنجم طی دو ســال گذشته موفق بوده است 
اظهار کرد: شورای پنجم طی این مدت بدون 
هیچگونه تنش و مســائل حاشیه ای اقدامات 

خود را انجام داده است.
وی با تأکید بر اینکه در شــورای پنجم سعی 
شــده با دادن طرح های مناسب پیشرفتی در 
امور داشــته باشــیم گفت: ایــن طرح ها در 
بحث های عمرانی بوده و ســال گذشته 60 
درصد بودجه را به مباحث عمرانی تخصیص 

دادیم.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان در 
گفت و گو با فارس بیــان کرد: تخصیص 60 
درصد بودجه سال جاری به مباحث عمرانی 

نشان از این است که عزم شورا بر این است 
کارهای عمرانی در سطح شهر پیش برود.

وی با بیان اینکه با وجود مشــکالت ســعی 
شــده طرح های خوبی ارائه شود افزود: تمام 
کمیسیون های شورا به فراخور شرح وظایف 
و مسئولیت های خود کارها را به نحو احسن 

انجام داده اند.
گــردان بــا تأکید بر اینکه ســعی شــده در 
طرح های ارائه شده و لوایح شهرداری توازن 
توزیع منابع در کل شــهر باشد تصریح کرد: 
در دوره پنجــم شــورا و ســال دوم فعالیت 
این دوره توجه ویژه ای به مناطق حاشــیه و 

توانمندسازی شده است.
وی ایجاد فضای نشــاط اجتماعی و شورای 
اجتماعی محــالت را از دیگر اقدامات قابل 
توجه شــورای دور پنجم تا پایان ســال دوم 
عمر این شــورا برشــمرد و ادامه داد: تجهیز 
فرهنگســراها و گذرکودک و دیگر اقدامات 

اثرگــذار در حوزه شــهری از دیگر اقدامات 
بوده است.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر همدان 
خاطرنشان کرد: شــاید بسیاری از اقدامات 
گرفته همچون جذب سرمایه گذار  صورت 
و گردشــگری نیز جزو وظایف شورا نبوده 
اما هر تالشــی توانســتیم در این زمینه ها 

داشتیم.
رفع موانع سرمایه گذاران شهرداری در شورا

وی با اشــاره به رفع موانع ســرمایه گذاران 
شهرداری در شــورا، یادآور شد: پس از رفع 
موانع موارد را به شهرداری واگذار کردیم که 

اجرا شود.
گردان داشتن بیشــترین مصوبات در کمیته 
انطباق را از دیگر موفقیت های شــورای دور 
پنجم برشمرد و اظهار کرد: 80 درصد به طور 
مستقیم مصوب شده و تعدادی از ۲0 درصد 

باقی مانده نیز بحث ابهام بوده است.

حــدود 90 درصد مصوبات در کمیته انطباق 
مصوب می شود

وی با بیان اینکه با رفع ابهام تعداد باقی مانده 
90 درصد مصوبات در کمیته انطباق مصوب 
می شود، گفت: این امر باعث افزایش سرعت 
در کارها شده و رکودی در کارهای شهرداری 

پیش نیاید.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان بیان کرد: 
با توجه به اینکــه تصویب حدود 90 درصد 
مصوبات در کمیته انطباق و سیســتمی شدن 
برخی اقدامات، کمترین مراجعات مردمی را 

در این دور به شورا داریم.
وی افزود: بحث های شفاف ســازی را آغاز 
کردیــم و از قبل هم داشــتیم بــا توجه به 
نرم افزارهای جدید نصب شــده در شورا و 
شــهرداری مردم می توانند دسترسی الزم به 
شورا را داشته باشند؛ این نرم افزارها اکنون در 

دست آزمایش است.

اهدای
 ۵۸۶ واحد خون
در دهه اول محرم

 مسئول واحد جذب و آمار مرکز انتقال 
خــون همدان گفت: عزاداران حســینی در 
شب های تاسوعا و عاشورای حسینی 586 

واحد خون اهدا کردند.
فاطمه یادگاری بیان کرد: ۲9۲ شهروند در 
تاســوعا و ۲94 نفر در عاشــورای حسینی 
نسبت به اهدای خون اقدام کردند که سهم 
بانوان از مجموع این تعداد اهدای 1۳ واحد 

خونی بوده است
وی یادآوری کرد: خونگیــری از عزاداران 
حسینی در ۲ پایگاه ثابت واقع در همدان و 
مالیر صورت گرفت همچنین ۲ پایگاه سیار 
نیز در شهرســتان های رزن و کبودراهنگ 

راه اندازی شد.
مسئول واحد جذب و آمار مرکز انتقال خون 
همدان در گفت و گو با ایرنا یادآوری کرد: 
پیش از حضور تیم های سیار، با فرمانداری 
هماهنگــی های الزم بــرای تامین مکان و 
اســتقرار تخت و دیگر تجهیزات مورد نیاز 

صورت گرفت.
یادگاری ادامه داد: با توجه به فرهنگسازی 
صورت گرفته، شاهد ازدحام جمعیت برای 

اهــدای خون نبوده بلکه عــزاداران از اول 
محرم نسبت به حضور و اهدای خون اقدام 

کردند.
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
شــمار مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز 
انتقــال خــون در ایــام محــرم بــه منظــور 
تامیــن پالکــت فریــزس مــورد نیــاز 
بیمــاران ، بــا بیمارســتان و پزشــکان 

می گیــرد. تعامــل الزم صــورت 
ــز  ــار مرک ــذب و آم ــد ج ــئول واح مس
ــت:  ــار داش ــدان اظه ــون هم ــال خ انتق
بــا درخواســت پزشــکان بیمارســتان، 
پالکــت فریــزس مــورد نیــاز تامیــن 
شــده و در موعــد تعییــن شــده تحویــل 

می شــود. بیمارســتان 

۸0 سبد غذایی 
دربین نیازمندان 
توزیع شد

 مسئول نمایندگی خیریه آبشار عاطفه ها 
در استان همدان از توزیع سبد غذایی بین 

80 خانوار نیازمند در ایام محرم خبر داد.
مهــری مکاری با اشــاره بــه جمع آوری 
نــذورات در ایام محرم از خیرین نیکوکار 
اظهار کرد: از غرفه مؤسســه خیریه آبشار 
عاطفه ها در اســتان همــدان 7 میلیون و 
۲00 هزار تومان و از صندوق های شهر 4 
میلیون و 500 هزار تومان جمعًا 11 میلیون 

و 700 هزار تومان جمع آوری شد.
ــاره  ــا اش ــارس ب ــا ف ــو ب وی در گفت وگ
بــه اینکــه بیــن 80 خانــوار نیازمنــد ســبد 
غذایــی توزیــع شــد گفــت: بــا همــکاری 
ــی  ــهیدان حاجی بابای ــت ش ــوزه مقاوم ح
ــد  ــد واح ــی چن ــهید فرج ــگاه ش و پای
ــر  ــیالب اخی ــر س ــر اث ــه ب ــاختمانی ک س
فــرو ریختــه بــود، ســاخته و ترمیــم شــد.
مسئول نمایندگی خیریه آبشار عاطفه ها در 
استان همدان بیان کرد: چند مورد مشاوره 
تــرک اعتیاد به صورت گمنام از مریانج و 
روستاهای همجوار با همکاری کمپ ترک 

اعتیاد »رهایی سبز« انجام شد.

وی با اشــاره به شناســایی افراد نیارمند 
و رفــع مشــکالت آنها کــه تاکنون از 
هیچ گونه مراکزی حمایت نشــده بودند 
افزود: این اقدام با همکاری کمیته امداد 

انجام شد.
مکاری به حمایت و همکاری شــهرداری 
مریانج در اقدامات اشــاره کرد و گفت: با 
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شــهر مریانج  سبدهای غذایی 

تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگسازی و آشنایی 
نوجوانان نسبت به همیاری با موسسه خیریه 
»آبشار عاطفه ها« از موضوعات مورد توجه 
بود افزود: بســته های حمایتی لوازم التحریر 
بــرای کودکان بی بضاعت بی سرپرســت و 
بدسرپرســت بــا همکاری فروشــگاه »آل 
یاســین« تهیه و با شناسایی آنها به صورت 

گمنام توزیع شد.
آبشــار  خیریــه  نمایندگــی  مســئول 
عاطفه هــا در همــدان بــا بیــان اینکــه 
کانکــس شــماره »یــک« جنــب مصــالی 
مریانــج و شــماره »۲« جنــب پــارک جوان 
ــای  ــت کاغذه ــاده دریاف ــهر آم ــن ش ای
باطلــه اســت گفــت: همچنــان غرفــه 
میــدان شــهید بهشــتی جنــب شــهرداری 
حضــور  منتظــر  و  برپاســت  مریانــج 

ــتیم. ــان هس گرمت

مناطق حاشیه شهر را در اولویت قرار دادیم

1- اطالع رســانی در اســتانداری همدان تعطیل شده است. گویا در 
ســایت استانداری از 7 شــهریور ماه دیگر خبری منتشر نشده است. 
گفتنی اســت این بی توجهی در شرایطی است که  استانداری وظیفه 

نظارت بر اطالع رسانی سایر دستگاه ها را نیز بر عهده دارد.
۲- ســپرده ها از بانک ها پر می کشند. گویا در صورت اجرای طرح 
مالیات بر ســپرده های بانکی و صدور مجوز سرکشــی به حسابهای 
بانکــی این اتفاق رخ خواهد داد. گفتنی اســت ایــن طرح را مرکز 
پژوهشهای مجلس با هدف سوق دادن سپرده ها به سمت تولید ارائه 

داده که از آن با عنوان تنبیه سپرده گذاران بانکی یاد می شود.
۳- آیین نامه ســیل استان در دست تهیه است. گویا در این آیین نامه 
نقشه های خطر ســیل تهیه و اقدامات الزم برای مقابله با سیل پیش 
بینی می شود. گفتنی است این اقدام به دلیل 4 برابر شدن ریسک وقوع 
ســیالب در ایران به دلیل پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین در 

حال انجام است.
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خبر یادداشت

متحد نبودن شوراها و تک روی 
شهرداری کبودراهنگ

اکرم حمیدی «

 دوره پنجم شورای اســالمی شهر کبودراهنگ که از اوایل 
شــهریور ماه 97 بســیار پرچالش و پرحاشیه آغاز شد  و این 
مســئله همچنان ادامه دارد و هر یک از اعضا ســعی دارند که 
نظر شــخصی خود را بر دیگــری تحمیل کنند در صورتی که 
موقعیت و کارآمدی شــورا بدون اتحاد و همفکری امکان پذیر 

نیست.
نبود اتحاد بین اعضای شــوراها یکی از مهمترین مشــکالتی 
اســت که مردم را درگیر کرده و بیشتر مردم برای گرفتن حتی 

یک امضا از شوراها بال تکلیف مانده اند!!!
کار تــا جایی پیش رفته که ۲تن از اعضای شــورای شــهر 
در جلســات شورا شــرکت نمی کنند و کاماًل نسبت به این 
موضوع بی تفاوت  هســتند در حالی که مــردم به این افراد 
اعتمــاد کردنــد و به پای صنــدوق رأی آمدنــد و از این 
اشــخاص حمایت کردند به امید روزی که این منتخبین در 
توســعه و پیشرفت شهر قدمی بردارند و بتوانند به مسائل و 

کنند. مشکالت مردم رسیدگی 
به گفته یکی از اعضای شــورای اســالمی شهر کبودراهنگ 
علی رغم ارســال  بیش از شش بار دعوتنامه کتبی و پیامکی 
برای حضور در جلسات رســمی و فوق العاده شورای شهر 
برای حضور در صحن شورا و رسیدگی به نامه های مردمی 
و شــهرداری و همین طور تعیین هیأت رئیســه برای سال 
سوم شــورا متأســفانه این ۲ عضو شــورا در جلساتی که 
نماینده فرماندار نیز حضور داشــته حضور نیافتند و موجب 
از رسمیت افتادن جلسات شــده اند که گزارش تخلف این 
دو عضو به فرمانداری نیز ارســال شــده تــا طبق قانون به 

شورای حل اختالف ارجاع و ماده 191 اعمال شود.
همچنین آشنا نبودن برخی از شوراها با کارگروه، قوانین شورا، 
بی تجربگی وخودمحوری باعث اختالف در کار شورا شده که 

در نهایت ناکارآمدی آنها  را در پی خواهد داشت.
موســی عابدی عضو شورای شــهرمی گوید: با توجه به اینکه 
محمد رهگشا )شــهردار فعلی( یکی از اعضای شورای شهر 
بود،تنها به صرف اینکه  دربطن شــورافعالیت داشت ما اصرار 
کردیم وی به عنوان شــهردار انتخاب شود تا با شوراها تعامل 
بیشــتری داشته باشــد وهم اینکه با اتحاد و همفکری بتوانیم 
خدمــت بهتری به مــردم ارائه دهیم تا اینکــه پس از کش و 
قوس های فراوان محمد رهگشــا خرداد 98 به عنوان شهردار 

معرفی شد.
وی می گوید: تک روی ها و مشــورت نگرفتن از اعضای شورا 
باعث شده که کارهای شــهرداری آن طور که انتظارمی  رفت 
پیش نرود و چندین ماه اســت که شــهرداری نتوانسته حقوق 
کارگــران و کارمنــدان را پرداخت  کند همچنیــن مردم نیز 
رضایتی ازعملکرد مدیریت شــهری ندارند چرا که بسیاری از 
کارها به ویژه پروژه های عمرانی هیچگونه پیشــرفتی نداشتند 
و این نشان از ســو ء مدیریتی شهرداری کبودراهنگ است که 

متأسفانه با چالش جدی مواجه شده است.
بنابرایــن با این تفاســیر می توان گفت که امــکان عزل وحید 
ربیعی و محســن جعفری ۲ عضوی که می گوینددرجلسات 
حضورندارند وجود دارد تااعضای علی البدل به جمع شوراهای 
کبودراهنگ بیایند تا آنها نیزدراین دوره پرحاشیه  مورد آزمون 
و خطا قرار گیرند.تاشــاید گرهی بازشود یا اینکه در به همان 
پاشنه قبلی خودبچرخد و دریغ از توسعه و پیشرفت و رشد و 

بالندگی کبودراهنگ!!! 

اجرای طرح مطالعاتی 
روی درخت ۲۵00 ساله تویسرکان

 برنامه مطالعاتی بر روی درخت چنار ۲ هزار و 500 ســاله مسجد 
باغوار این شهرستان انجام می شود.

فرماندار تویســرکان گفت: سه شــنبه هفته گذشته بر اثر بی احتیاطی 
تعدادی از کودکان و نوجوانان و روشــن کردن شــمع، درخت چنار 

مسجد باغوار تویسرکان برای دومین بار آتش گرفت.
سید رسول حسینی با بیان اینکه این درخت ثبت ملی شده است اظهار 
داشت: چنار کهنسال باغوار ۲ هزار و 500 سال قدمت دارد و در داخل 

بنای مسجد باغوار قرار گرفته است.
حســینی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه بر اثر این آتش ســوزی 
ها بخش هایی از درخت از بین رفته اســت، ادامــه داد: با انجام کار 
مطالعاتی برنامه های حفظ و نگهداری این درخت توسط اداره میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبیین خواهد شد.
برخی اهالی منطقه خشــک بودن سرشاخه های درخت چنار مسجد 
باغوار تویسرکان را تهدیدی برای نمازگزاران و عبور مرور مردم اعالم 
و کار نگهداری و حفظ این درخت کهنسال را نیازمند کار کارشناسی 
می دانند.گفته می شــود که ساخت و ســاز در مجاورت این درخت 
باعث خشک شدن شــاخه های آن شده و در سال های اخیر توسط 
میراث فرهنگی شهرســتان و هیأت امنای مسجد مورد حراست قرار 
گرفته است. درخت چنار دو هزار و 500 ساله با ارتفاع ۲50 و محیط 
15 متر به عنوان یکی از کهن ترین درختان ایران زمین در کنار مسجد 
قدیمی باغوار  از جمله جاذبه های گردشــگری تویسرکان به شمار 
می آید. مسجد باغوار با ستون های سنگی، طاق های ضربی و سقف 
های گنبدی از مساجد قدیمی مربوط به دوره زندیه است که نزدیک 
به ۲00 ســال قدمت دارد و از حیث سبک بنا و کیفیت سازه ای مانند 
مســاجد دوران صفویه بوده و در کنار بازار ســر پوشیده تویسرکان 
ســاخته شده است. در گذشته این بنا دارای قناتی اختصاصی بوده که 
تا 40 ســال پیش آب آن جریان داشته و در حوضی کنار مسجد، آب 
شرب شمال شهر تویسرکان را تامین می کرده اما اکنون مسدود و غیر 

قابل استفاده است. 

شناسایی 1۲4 انشعاب غیرمجازآب
 در روستاهای کبودراهنگ

 مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان کبودراهنگ از شناسایی 1۲4 مورد 
انشعاب غیرمجاز در روستاهای شهرستان کبودراهنگ خبر داد.

به گزارش فارس از کبودراهنگ، باقر پورقاسمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه 
به کمبود آب شرب در روستاهای آق تپه و کسالنقیه، عملیات حفر چاه دستی نیمه عمیق 
با اعتباری معادل 590 میلیون ریال در نیمه اول سال جاری عملیاتی شد.وی ادامه داد: فاز 
دوم مجتمع عظیم دره شــامل اجرای خط انتقال با لوله های پلی اتیلن با قطر ۲50 و۲00 

میلیمتر به طول 6 هزار و 100 متر انجام شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه در 6 ماهه نخست 

سال جاری اجرای عملیات شبکه توزیع آب شرب روستاهای اوریاد و عین آباد جمعاً به 
طول 5 هزار و 500 متر با نصب واستانداردســازی انشعابات با صرف هفت میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ملی عملیاتی شــد عنوان کرد: شبکه توزیع روستای روعان نیز به طول 

10 کیلومتر در حال اجراست.
وی افزود: با توجه به کمبود آب شرب روستای عبدل آباد تجهیز و راه اندازی چاه شماره 
سه که سال گذشته حفر شده بود، با اعتباری بالغ بر 480 میلیون ریال از اعتبارات استانی 
عملیاتی شد.پورقاســمی بیان کرد: در راســتای افزایش دبی آب و رفع افت فشــار آب، 
عملیات الیروبی چاه در روستاهای گمین قلعه، ناصرآباد، چورمق، شیخ جراح، سرایجوق 

و امیرآباد با صرف 560 میلیون ریال اعتبار انجام شد.
وی از نصب و راه اندازی و تعمیر اساســی سه دستگاه آب شیرین کن به مبلغ یک هزار و 

100 میلیون ریال در راستای جلوگیری از هدررفت آب خبر داد و گفت: عملیات تعمیر 
مخازن زمینی و هوایی در هفت روستای کلیک، مبارک آباد، آق تپه، پرورق،کردآباد، داق داق 

آباد، بشیک تپه با صرف 480 میلیون ریال اعتبار اجرایی شد.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان کبودراهنگ اضافه کرد: عملیات اصالح و 
توسعه شبکه در روستای طراقیه، چاله کند، خلعت آباد،کرد آباد، داق داق آباد و قباق تپه 

به طول 5.5 کیلومتر با هزینه سه میلیارد ریال اعتبار عملیاتی شد.
وی درباره تعمیرات موردی شــبکه توزیع و رفع حوادث شکستگی و نشتی ها نیز عنوان 
کرد: یک هزار و 80 مورد تعمیرات و رفع حوادث نیز در نیمه نخست سال جاری عملیاتی 

شد.
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خبر خبر

فرماندار اسدآباد خبرداد
اختصاص سهميه 300 اشتغال توسط بنياد بركت 

در اسدآباد
 فرماندار اسدآباد از اختصاص سهميه 300 نفرى براى ايجاد اشتغال توسط بنياد بركت 

در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش ايسنا، مجيد درويشى در مراسم افتتاح  شركت تعاونى گل آراى بنفشه روستاى 
چنار سفلى در چهارمين  روز از هفته تعاون، اظهار كرد: قرار است ستاد اجرايى حضرت 
امام تحت عنوان بنياد بركت در بحث اشــتغال به كمك شهرســتان ها بيايد كه شهرستان 

اسدآباد در استان همدان در اين راستا اولين شهرستان در اين راستا خواهد بود.
وى گفت: امســال براى شهرســتان تعداد 300 سهميه  جهت اشتغال زايى بنياد بركت در 
نظر گرفته شــده كه روستاى چنار سفلى يكى از جمله روستاها جهت اجراى طرح بنياد 
بركت براى ايجاد اشــتغال خواهد بود.درويشــى با بيان اينكه در اين طرح بنياد بركت به 
مشــاغل خانگى توجه دارد و در كنار ســرمايه گذار قرار مى گيرد و مى تواند سرمايه در 
گردش به آنان پرداخت كند و هم براى سرمايه قابل توسعه براى ايجاد كارخانه و كارهاى 
ســنتى ،دامدارى و نيز ديگر بخش ها به همكارى مردم بيايد  تصريح كرد: با تمام توان 
از طرح هاى اشــتغال زايى شهرستان حمايت خواهيم كرد چرا كه با اشتغال پايدار شرايط 
حمايتى بهزيســتى و كميته امداد به حداقل رسيده و بيشتر خانواده هاى تحت پوشش با 

استقالل اقتصادى از چتر حمايتى دستگاه هاى حمايتى خارج مى شوند.
مدير اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســدآباد نيز در حاشيه اين مراسم گفت: در حال 
حاضر در شهرستان اسدآباد 81 تعاونى در زمينه هاى كشاورزى، صنعت، خدمات، مصرف، 

مسكن و اعتبار داراى فعاليت بوده كه 5 هزار نفر در  اين تعداد تعاونى عضو هستند.
محمد خدايارى توســعه تعاونى ها در بخش صنعت و كشاورزى شهرستان را ضرورت 
دانســت و افزود: شــركت تعاونى گل آراى بنفشه چنار ســفلى در زمينه كشاورزى با 
اشــتغال زايى 10 نفر با سرمايه گذارى 300 ميليون تومان از محل آورده متقاضى امروز به 
مناسبت هفته تعاون مورد بهره بردارى قرار گرفت كه افزايش كمى و كيفى اين تعاونى ها 

در شهرستان ضرورت دارد.

معصومه كمالوند »
 جمعى از خبرنگاران و اعضاى شوراى 
روابط عمومى شهرستان نهاوند به دعوت 
بهرام  نيــا نماينده نهاوند روز دوشــنبه 
شوراى  مجلس  رئيس  مجلسى ها ،  ميهمان 

اسالمى و وزير ارشاد بودند.
نماينده هــاى رســانه هاى نهاوند در اين 
ديدارهــا اولويــت را به مطــرح كردن 
مشكالت اين شهرستان در حوزه فرهنگ 

و هنر اختصاص دادند.
از كمبــود اعتبار فرهنگى شهرســتان تا 
سينما  نبود  شهرستان،  هنرمندان  مهاجرت 
در نهاوند و برخى مــوارد ديگر در اين 

نشست از وزير سوال شد.
 نهاوند را همه مى شناسيم

وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى در جمع 
خبرنگاران نهاوند اين شهرســتان را افتخار 
آفرينى براى كشــور در دوران هاى مختلف 
دانســت كه شخصيت هاى شــناخته شده و 

بزرگى داشته است.
صالحــى گفت: با توجه به قــرار گرفتن در 
آستانه سالگرد شهيد قدوسى با گراميداشت 
ياد اين شهيد كه در كنار شهيد بهشتى سهم 
بسيار زيادى در تربيت شــاگردان برجسته 
مدرســه شــهيد حقانى و به ثمر رســاندن 

انقالب اسالمى داشته است.
وزير فرهنگ و ارشاد كه خود اهل خراسان 
اســت، افزود: نهاوند براى ما خراســانى به 
اعتبــار اين دو شــخصيت روحانى(شــيخ 
على اكبر نهاوندى و محمدى نهاوندى) كه 
مكان هايى در  شبســتان گوهر شاد بنام آنها 

نامگذارى شده است، شناخته شده است.
 توســعه منطقــه اى بــا تقويت 

رسانه هاى استانى
وزير فرهنــگ در بحث اهميت رســانه ها و 
تأثير پذيرى بهاى به رسانه در توسعه استان ها 
و مناطق هم بيان كرد: در توسعه فضاى منطقه 
اى و اســتانى به رسانه هاى مقدر انسانى نياز 
است ، رسانه ها در توسعه و رشد استانها بيش 
از گذشــته به داليل مختلف موثرند و بايد به 

پايدارى اقتصاد و اقتدار آنها كمك كرد.
بــه گفته وى رســانه ها نبايــد در نگاه هاى 
گلخانه اى و ويترينى قــرار بگيرند ، اقتصاد 
پايدار رســانه بايد ايجاد و تقويت و بحث 
تأمين معيشت رسانه و خبرنگاران بايد تامين 

و جدى گرفته شود.
 مشــكالت نهاوند را در شــوراى 

فرهنگ مطرح مى كنم
در ادامه اين نشســت مشــكالت نهاوند در 
حوزه فرهنگ و هنر مورد بحث خبرنگاران 
با وزير قرار گرفت كه در رابطه با سينما در 
نهاوند و كمبود اعتبارات فرهنگى شهرستان 
و ضــرورت توجه به اعتــالى فرهنگ هنر 
نهاوند ، و تالش براى بازگشــت هنرمندان 
و صاحبــان انديشــه و فرهنگ شهرســتان 
كه بداليلــى از جمله بى توجهــى و كمبود 
امكانات رخت كوچ از شهرستان بر بستند، 
وزير از طرح اين موارد در شــوراى فرهنگ 
عمومى خبــر داد و گفــت: البته مصوبات 
شــوراى فرهنگ عمومى هم گاهان پشتوانه 
اجرايى نــدارد كه دليل آن نبــود اعتبارات 
اســت و بايــد در حد قابــل توجهى به آن 

اهميت داده شود.
 زمزمه خذف كاغذ از كاالى اساسى 

التهاب آفرين شد
سيد عباس صالحى درباره اوضاع نابسامانى 
كه وارد كنندگان غيرحرفــه اى كاغذ براى 
مطبوعاتى ايجاد كردنــد و التهاب آن دامن 
رســانه ها را گرفت هم گفت: در سال 97

بخصوص شش ماهه نخست در بحث كاغذ 
مشكل خاصى نبود و روال معمولى بود ولى 
در شش ماهه دوم كاغذ كمى كاغذ واردات 
داشــتيم و در  ســال 97 اين موضوع با ارز 

دولتى وارد شد.
در ســال 97  زمزمه حذف كاغذ از ليســت 
كاالهاى اساسى باعث ابيجاد التهاب در بازار 

شد.
اما اواخر ارديبهشــت 98 كاغــذ ، كتاب و 
مطبوعات مشــمول ارز دولتــى باقى ماند ،  
آمارها ميگويد؛400هــزار تن مصرف كاغذ 

ســاالنه است كه شامل درســى و تحرير و 
80هزار تن  آن هم مطبوعات و كتب است.

 شــرايط ما در بحث كاغذ مطلوب نيســت 
و وضعيــت خوبى نــدارد، عمال در، دو ماه 
گذشــته تخصيــص ارز و واردات در حال 

انجام است.
 مجوز براى واردكنندگان جديد

صالحي مجــوز داران واردات كاغذ را پنج 
وارد كننــده اصلى به همــراه مطبوعاتى كه 
تيراژ باال دارنــد عنوان كرد كه حق واردات 
كاغذ دارند و اضافه كرد تالش مى كنيم كه 

تعداد را گسترش دهيم.
 مجموعه همدان پيام را مى شناسم

وزيــر ارشــاد بــا بيــان اينكــه روزنامــه 
ــدان  ــانه هم ــه پيام رس ــام و چاپخان همدان پي
ــه  ــن چاپخان ــدى از اي ــم و بازدي را مى شناس
ــده  ــته ام، وع ــم داش ــى ه ــت فرهنگ و ظرفي
ــه  ــا تصميمــات گرفت ــده ب ــاه آين داد؛ در دوم
شــده شــرايط مطلوبــى ايجــاد خواهــد شــد 
تــا كســانى كــه تاكنــون واردات نداشــته 
بتوانــد بــراى تأميــن كاغــذ مــورد نيــاز اجازه 

ــد. واردات بگيرن
 اميدواريم ســال آينــده وضعيت 

اعتبارى كشور بهتر شود
رئيس مجلس شــوراى اســالمى و نماينده 
مــردم قم در مجلس، در ديــدار صميمى با 
خبرنگاران نهاوند گفت: شهرســتان نهاوند 
فرهنگى،  زمينه هاى  در  ريشــه دارى  شــهر 
سياســى و خدماتى اســت كه ايثــار و از 
خودگذشــتى بزرگان و مفاخر اين شهر در 

تاريخ پر فراز و نشيب آن مى درخشد.
 نهاوند پروژه هــاى خوبى در حال 

اجرا دارد
على الريجانى با اشاره به اينكه نماينده مردم 
نهاوند نماينده اى پرتالش و پر دغدغه است، 
گفت: با وجود شرايط و كمبودهاى اعتبارى 
براى پــروژه هــاى عمرانى، خوشــبختانه 
پروژه هــاى خوبى براى شهرســتان نهاوند 

تعريف و رديف ملى گرفته است.
الريجانــى تأكيد كــرد: اميدواريم شــرايط 
اقتصادى كشــور در ســال آينــده (99)  و 
بودجه 98 بهتر شود تا شرايط خدمتگزارى 

هرچه بهتر به مردم فراهم شود.
 رسانه ها اميدبخشى كنند

وى تصريح كــرد: توصيه داريم رســانه ها 
كمك كنند تا مردم كشور را در حوزه توليد 
فعال نگه داشــته و نااميدى بر كشور و مردم 

غلبه نكند.
وى بــا بيــان اينكه عزم ملى ميــان مردم و 
مســئولين براى آبادانى كشــور الزم است، 
خاطرنشان كرد: توسعه و رونق در هر منطقه 
نيازمند روشــنگرى، همراهى و ايجاد انگيزه 
خبرنگار است كه از شما نيز در حوزه كارى 
خود انتظار مى رود به اين مهم توجه داشــته 

باشيد.
 نهاونــد شايســته خدمات خوب 

است
حسن بهرام نيا نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى هم با اشاره به سابقه سياسى 
و اجتماعى مردم شهرســتان نهاوند، گفت: 
در سال 52 شــش جوان انقالبى شهرستان 
نهاوند كه عليه ظلم و ستم حكومت پهلوى 

عليه مردم، قيام كردند و براى نخســتين بار 
مجسمه شاه را سرنگون كردند و به شهادت 

رسيدند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه اين شهرستان 
دارتى85 شــهيد همچون شهيدان حيدرى و 
قدوسى، طالبيان و غيراه، گفت: در دو سال 
و نيم اخير 5 پــروژه حياتى با رديف اعتبار 

ملى در شهرستان نهاوند كليد خورده است.
الريجاني افزود: پروژه هاى راه آهن، 3 پروژه 
در محورهاى مواصالتى شهرســتان، احياء 
ســد گرين و غيره از مهم ترين اين پروژه ها 
است كه با همت و همراهى مردم و مسئولين 
و حمايت هاى نماينده شهرســتان به نهاوند 

ارمغانداده شده است.

وزير ارشاد در ديدار با نماينده و خبرنگاران نهاوند:

مطالبات نهاوند را 
در شوراى فرهنگ عمومى مطرح مى كنم

■ رئيس مجلس: نهاوند پروژه هاى خوبى در حال اجرا دارد

تمرين پدافند غيرعامل در نيروگاه شهيد مفتح
 صنايع آب و برق همدان از آمادگى الزم 
براى مقابله با حمالت سايبرى برخوردارند

 آييــن افتتاحيه مانورهاى تمرينى، آموزشــى مناطق ششــگانه 
كشــور ( غرب و شــمال) پيش از ظهر امروز با شــركت تيم هاى 
مديريــت بحران و پدافند غيرعامل صنعت آب و برق اســتان هاى 
همدان، تهران، قزوين، البرز، مركــزى، مازندران و قم در نيروگاه 

برق شهيد مفتح همدان برگزار شد.
 پدافند غيرعامل مصون سازى است

معاون عمرانى اســتاندارى همدان در اين مراسم با بيان اين كه در سيل 
اخير هماهنگى بين دســتگاه ها عالى بــود و مديريت بحران به خوبى 
شــكل گرفت، اظهار داشت: صنعت آب و برق كشور در وزارتخانه اى 
پيشرفته مديريت مى شود كه انتخاب مديران آن بر خالف برخى ديگر 
از وزارتخانه ها بر اساس تخصص است و مسائل سياسى در آن دخيل 

نيست.
به گزارش تسنيم، محمودرضا عراقى افزود: همين موضوع باعث شده 
در صنعت آب و برق پيشــرفت خوبى اتفاق بيافتد و كارها بر اساس 

برنامه هاى تخصصى دنبال شود.
وى با اشاره به اين كه حوادث طبيعى و تغييرات آب و هوايى على رغم 
آسيب زايى مى تواند براى بشر يك فرصت باشد گفت: متاسفانه ما هنوز 

قدرت استفاده بهينه از آنها را نداريم.
عراقى تصريح كرد: 120 روز وزش باد شديد در استان همدان مى تواند 
يك فرصت براى اســتفاده از انرژى باد باشد، يا بارندگى نيز به همين 
شــكل؛ بنابراين بايد به گونه اى عمل كــرد كه اين تهديدها به فرصت 

تبديل شود.
وى تاكيد كرد: براى هر اتفاقى بايد از قبل فكر كرد و پيش بينى هاى الزم 
را انديشيد و براى رفع آنها چند سناريو تدوين كرد و در مكان و زمان 

مناسب به فراخور از اين سناريوها استفاده كرد.
عراقى با اشــاره به اين كه در مديريت بحران از همه ظرفيت ها اعم از 
ظرفيت هاى بخش دولتى و خصوصى بايد اســتفاده شود، عنوان كرد: 
فرماندهى واحد در مديريت بحران از اهميت بســيار بااليى برخوردار 
است و بهترين فرد كه بتواند در كمترين زمان بهترين تصميم را بگيرد 

بايد به عنوان فرمانده انتخاب شود.
معاون عمرانى استاندار همدان تاكيد كرد: در بحث آموزش نيروها نيز 
نبايد خساست به خرج داد و پس از آن نيز آموزش ها بايد عملياتى شود.

عراقى تصريح كرد: بزرگترين ضعف ما در مديريت بحران عدم عملياتى 
كردن آموزش هاى تئورى اســت. علت آن هم اين اســت كه مانور كم 

برگزار مى كنيم.
وى با اشاره به اين كه پدافند غير عامل  هزينه نيست بلكه مصون سازى 
است، اظهار داشت: توجه به پدافند غيرعامل در جامعه ضرورى است 
اگر چــه در ابتدا هزينه دارد، اما در درازمــدت باعث حفظ و افزايش 

سرمايه مى شود.
 آمادگى مقابله با حمالت سايبرى را داريم

رئيس شــوراى هماهنگى صنعت آب و برق استان نيز در اين مراسم با 
بيان اين كه انجام مانورهاى مشترك به هم افزايى دانش و افزايش آمادگى 
نيروها مى انجامد، اظهار داشــت: با توجه به حياتى بودن نيروگاه شهيد 
مفتح تصميم بر آن شد مانور تمرينى، آموزشى مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل با حضور نيروهايى از 7 اســتان شمال و غرب كشور در اين 

نيروگاه برگزار شود.
محمدمهدى شهيدى با اشاره به اين كه نيروهاى تهديد كننده در صنعت 
آب و برق عبارتند از عوامل طبيعى، حمالت نظامى و حمالت سايبرى 
گفت: وظيفه صنايع آب و برق بســيار خطير است و  مهمترين وظيفه 
اين صنايع استمرار در خدمت رسانى است و همه تالش ها به اين منظور 

صورت مى گيرد كه خدمات اين صنايع به مشتركين قطع نشود.
وى تاكيد: بيشترين خسارات و آسيب هايى كه به شبكه توزيع برق در 
اســتان وارد مى شود ناشــى از حوادث طبيعى و تغييرات آب و هوايى 

است.
شهيدى با بيان اين كه در سيل فروردين ماه در كمتر از 30 ساعت 143

ميليمتر بارش باران در استان داشتيم كه در 40 سال گذشته بى سابقه بوده 
تصريح كرد: در اين ســيل برق 154 روستاى استان قطع شد، اما در 24

ساعت مشكل مرتفع و برق اين روستاها وصل شد.
وى عنوان كرد: در ســال 95 نيز شبكه توزيع برق مالير به دليل سرما 
دچار شكستگى در پايه ها و پارگى سيم ها شد كه تعمير آن بيش از 10

ميليارد تومان هزينه در بر داشت.
شــهيدى با بيان اين كه در اســتان همدان 120 روز باد شــديد داريم 
تاكيد كرد: براى حفظ شبكه توزيع برق در باد شديد هم  بايد به جاى 

كابل هاى مسى از كابل هاى خودنگهدار استفاده كرد.
وى تصريح كرد: با ايحاد يك كميته ويژه در شوراى هماهنگى صنعت 
آب و برق اســتان از آمادگــى الزم براى مقابله با حمالت ســايبرى 

برخورداريم.
 به گزارش تســنيم، پس از پايان اين مراســم، مانور تمرينى، آموزشى 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل صنعت آب و برق منطقه شــمال و 
غرب كشــور با حضور نيروهاى 7 استان همدان، مازندران، تهران، قم، 
قزوين، البرز و مركزى در محوطه نيروگاه برق شهيد مفتح همدان برگزار 
شد.همچنين كالس هاى تهديد شناســى و تبادل نظر اعضاى شوراى 
هماهنگى هر يك از استان هاى حاضر نيز فردا در محل نيروگاه برگزار 

مى شود.

واژگونى و دو تكه شدن خودروى پرايد 
در جاده مالير - همدان

 سرپرســت سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى مالير گفت: طى 
تماس تلفنى يكى از شــهروندان با سامانه 125 آتش نشان، واژگونى 
خودروى يك دســتگاه خــودروى پرايد كه در محــور جاده مالير 

-همدان در حال حركت بود، گزارش شد.
حســين روســتائى در اين رابطه اظهاركرد: به محض اطالع ســريعًا 
يك دستگاه خودروى ســنگين امداد نجات با تجهيزات كامل همراه 
امدادگران مربوطه به محل مورد نظر اعزام شد و آتش نشانان به محض 

رسيدن با رعايت اصول ايمنى وراد عمل شدند.
وى به ايســنا گفــت: در اين حادثه خودروى پرايد بدون سرنشــين  
درحال تردد در محور مالير - همدان بوده كه در نزديكى يكى از پيچ 
هاى جاده واژگونى شــده و با يك عدد تير برق سيمانى كه در وسط 

جاده دو بانده شده بود برخورد كرده سات.
روســتائى با بيان اينكه اين حادثه باعث دو تيكه شدن خودروى شده 
بود، گفت: امدادگران نسبت به بيرون درآوردن راننده خودروى پرايد 
ســريع اقدام كردند و خوشــبختانه در اين حادثه راننده صدمه جانى 

نديد.
سرپرست سازمان آتش نشانى مالير در بخش ديگرى از سخنان خود 
تشكيل كالس آموزش مسائل ايمنى براى مسئولين هيأت هاى مذهبى 
در ماه محرم اشاره كرد و گفت: دراين كالس نحوه استفاده از كپسول 
ها و چگونگى برخورد استاندارد در هنگام بروز حوادث آتش سوزى 

در برگزارى مراسم عزادارى، آموزش داده شد.
روســتائى با تأكيد برلزوم رعايت نكات ايمنى در هنگام بروز خطر، 
اظهاركرد: مقرر شده در اين ايام سفيرى از طرف سازمان آتش نشانى 
در بين مردم و هيأت هاى مذهبى حضور داشته باشند تا شاهد حوادث 

ناگوار نباشيم.
وى به تشــكيل جلســه كارگروه ايمنى آتش نشانى در اماكن مذهبى 
اشاره و اظهاركرد: سازمان آتش نشانى از طريق كارشناسان و اعزام آنها 
به اماكن مذهبى براى كنترل موارد ايمنى با ارائه بروشور و اخطاريه به 

منظور نصب تجهيزات آتش نشانى، اقدام كرده است.

معصومه کمالوند «

 از روزگاری کــه بام نهاوند به عنوان یکی 
از محله های تفریحی شهروندان نهاوندی در 
پایان هفته ها به شــمار می رفتــه ، حدود 4 
دهه می گذرد موقعیتی که می شد پیش از این 
سال ها، اقدامی برای دگرگونی گردشگری آن 

اجرا کرد.
طرح ساماندهی  پروژه تفریحی توریستی بام 
نهاوند از اردیبهشــت 97 با هدف تقویت زیر 
ساخت ها و رونق فضاهای گردشگری نهاوند 
برای توســعه اقتصاد گردشگری ، با مدیریت 

شهرداری نهاوند آغاز به کار کرد.
این پــروژه در چند فاز شــامل ایجاد فضای 
اســتراحت ،آبشار ،ســینما رو باز در فضای 
۳00متر با اعتبار ۲میلیارد و 700میلیون ریال، 
آالچیق، دریاچه مصنوعی ، راههای دسترسی 
، احیای فضای ســبز،پارکینگ، سرویس های 
بهداشتی ، محیط های تفریحی و نشیمن و... 
اســت که در حال حاضر  فاز نخست آن در 

مراحل آماده سازی برای بهره برداری است.
پیش از این بــام نهاوند در فضایی بکر و رها 
شده بود که براي تبدیل آن به منطقه توریستي 
در دوره های مختلف مدیریت شــهری تنها 
محدود شــد به برنامه های روی کاغذی که 

مطرح شد اما جان اجرا نگرفت.
شهردار نهاوند درباره  افق و چشم انداز اجرای 
ایــن پروژه گفت: اجرای پروژه بام نهاوند می 
تواند در ارتقای موقعیت گردشگری نهاوند و 
تقویت حوزه اقتصادی و اشــتغال گردشگری 
اقدامی مهم و ماندگار باشــد که پس از سال 
ها شــعار از پشــت تریبون های مراسم ها و 
مصوبــات و وعده های کاغذی به میدان اجرا 

رسیده است.
بام نهاوندچشــم انداز متفاوت تری نسبت به 
سایر موقعیت های مشــابه شهرهای اطراف 
دارد اینکه گردشــگر گرین پر برف را تماشا 
کند و تابستان ها از این افق اسطوره گاو ماهی 
و چشــم انداز بکر و سرسبز نهاوند را نظاره 

گر باشد.
به گفته محمد حســین پــور ، بام نهاوند یک 

اســتثنایی اســت هرچند مدیریت  موقعیت 
شــهری پیش از این از آن غافل بوده اســت 
، در حالی که می توانســت در شــرایطی که 
شهرداری اوضاع مالی و اعتباری بهتری نسبت 
به موقعیت فعلی داشــته است، برنامه توسعه 
ایــن بام را اجرا کند و حــاال بهره بردار نتایج 
قابل توجه آن بود، امــا با اتمام این پروژه در 
شرایط اعتباری فعلی هم ، موقعیت نهاوند را 
در بخش گردشگری شهر ارتقا خواهیم داد و 
آن را به یکی از منابع درآمد زا پایدار شــهری 

تبدیل خواهیم کرد.
شهردار نهاوند با بیان اینکه، پیش بینی خاصی 
برای زمــان بهره برداری کامــل از بام نهاوند 
را نداریــم چرا که هر انــدازه  در این بام کار 
شــود ظرفیت دارد ولی این اطمینان خاطر را 
به شــهروندان می دهیم که بام نهاوند  به یک 
تفرجگاه ومرکز گردشگری شهر تبدیل شود 
و زمینه الزم و اطمینان خاطر را برای سرمایه 

گذاری بخش خصوصی  فراهم کنیم.
حسین پور با بیان اینکه این پروژه با 4 پیمانکار 
در حال اجراســت و اموری که به تخصص و 

مهارت نیاز است به بخش خصوصی واگذار 
شده است.

همچنیــن برخی قســمت های ایــن پروژه 
بصورت امانی اجرا می شود، در این روش با 
کمترین هزینه خواهد بود که شامل زیرسازی ، 

مسیر دسترسی و سنگ چینی و.. است.
همچنیــن در نظر داریم تپه های اطراف بام را 
با طرح های خاصی به بام افزوده کنیم و بام را 
به جایگاه یک پروژه ارتقا  و قابلیت تبدیل به 

قطب گردشگری در کشور را دارد.

 فازنخست تا پایان ۹۸
حسین پور از اتمام فاز نخست این پروژه تا پایان 
سال 98 با هزینه۳میلیارد تومان خبر داد.این فاز 
شامل سینما،سرویس بهداشتی، دریاچه،محوطه 

سازی، راه دسترسی و... می شود.
توافق با بهداشت برای درختان بام

شــهردار نهاوند همچنین از توافق باشــبکه 
بهداشــت و استفاده از ظرفیت چاه بیمارستان 
علی مرادیــان برای تغذیه درختان بام و جبران 

سال های خشکسالی خبر داد.

از نامی رها شده تا بامی بر فراز نهاوند

 شــیرین سو- امیر طاقتی احسن- خبرنگار همدان 
پیام:این روزها که مشکل بیکاری، داشتن رانت و ژن 
خوب برای شاغل شدن مهم ترین موضوع مورد بحث 
محافل شــده اســت افرادی با اراده آهنین و پشتکار 
وصف ناپذیر بــه تولید واشــتغال روآورده اند و در 
اوج مشکالت به رحمت خداوند امیدوار شده وهمه 
تالش خود را به کار بســته اند تا بتوانند گوشه ای از 

مشکالت خود و جامعه را حل واثبات کرده اند که 
مــی توان با دســت خالی و اراده امیدوار به کســب 

موفقیت های بزرگ رسید.
همدان از استعداد ها و نبوغ اقتصادی در خود کم ندارد 
یکی از همین افراد کار آفرینی است که قریب یک دهه 

در کار پرورش قارچ خوراکی است. 
وی کارش را با ایجاد یک واحد ســنتی 5 تنی با دونفر 
نیــرو آغاز نموده و درطول ایــن ایام چند باری تا مرز 
ورشکستگی وکنار گذاشتن تولید پیش رفته است. اما 
عشــق به تولید و واراده آهنیــن وی  باعث ادامه این 
راه شــده اســت. تولید کننده ای که توصیفش کردیم 
به مرحله ای از رونق رســیده کــه یک واحد 100تنی 
صنعتی تولید قارچ خوراکی را مدیریت می کند و نتیجه 
کار جهــادی این فرد توانمند نجات 1000نفر جوان از 
بیکاری و کمک به افزایش تولید در کشور شده است. 

کمال فرجی در گفت وگــو با همدان پیام با بیان این 
موضوع که اگر جویای کار باشــیم رسیدن به خواسته 
ها غیر ممکن نیســت، گفت: این را با تمام توان باور 

کنید که پشــتکار و اراده هر موفقیتــی را به اوج می 
رساند. 

اینگونــه می گوید:  نیز  نا امیدیش  وی از روزهــای 
دوســال از آغاز به کارم می گذشــت که احســاس 
کردم محصول خوب مواد اولیه خوب هم میخواهد 
بنابراین با مشــورت و همفکری همچنین مطالعاتی 
که انجام دادم به این نتیجه رسیدم می شود با تولید 
خاک مرغوب برای تولید قارچ بر مشــکالت غلبه 
کرد. بر همین اســاس در ســال 90  بنــا را بر این 
گذاشتم واحد خاک سازی را فعال کنم که از همان 
ابتدا کار را با جدیت آغاز کرده و توانســتم در این 
کار گاه بــا تامین مواد مورد نیاز، تولیدخاک صنعتی 
را آغاز و به تولید انبوه رسانم، هم اکنون نیز پوشش 
۲5 واحد صنعتی بزرگ کشــور را در اختیارداریم و 
توانســته ایم مرغوب ترین خاک صنعتی کشور را به 

رسانیم.    تولید  مرحله 
فرجی در ادامه از راه اندازی واحد تولید کمپوســت از 
دوســال پیش خبر داد که با اراده و پشت کارهمچنین به 
کار گیری و تربیت جوانان عالقمند و پویا توانسته ماهیانه 

1000تن کمپوست با بازدهی باال روانه بازار کند. 
 فرجی را از این نظــر کار آفرین می خوانند که با دو 
نفــر نیرو کارش را آغاز کرده و هم اکنون    1000نفر 
را وارد حوزه اشــتغال وکار تولید قارچ کرده است به 
طــوری که نیاز بازار غرب کشــور وعراق را با تولید 

ماهانه  4500تن قارچ تامین می کنند. 

مجموعه پویا و توانمند تولیدی قارچ فرجی توانســته 
با کشــورهای امارات وترکیه هم وارد مذاکره شوند تا 
بتوانند صادرات با این کشور ها را در مجموعه کاری 

خود داشته باشند. 

اشتغالزایی ۱000 جوان با تولید قارچ

برگزاری دوره آموزشی 
طرح  "نماز کلید بهشت" 

 معاون ســواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری دوره آموزشی طرح "نماز 
کلید بهشت" برای بیش از ۲50 آموزش دهنده استان خبرداد.

به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، معصومه خدابنده لو در 
جلسه هماهنگی افتتاح طرح آموزش عملی نماز گفت: دوره آموزشی  طرح "نماز کلید بهشت" 

برای بیش از ۲50 آموزش دهنده استان از ۲4شهریورماه به مدت 4 روز برگزار می شود.
 خدابنده لو با اشــاره به همکاری با ســتاد اقامه نماز جهت اجرای طرح "نماز کلید بهشــت"، 
تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح آشنایی سواد آموزان با مسائل اعتقادی و قرائت صحیح 
نماز است.   وی خاطرنشان کرد: طرح "نماز کلید بهشت" از مهر 98 در تمامی دوره های سواد 

آموزی اجرا می شود.
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 98/6/3 هی ــماره 139860326034000572 مورخ ــر رأي ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی شــرکت کیمیاگــران شــمیم  بــه شناســه ملــی 10861133500 در شــش دانــگ 
یــک واحــد گاوداری  بــه مســاحت 10878/82 مترمربــع تحــت پــالك 46/38  واقــع در 
همــدان  مزرعــه پرزلــو بخــش 4 خریــداري مــع الواســطه از علــی کوثــر شــجاعی مرام 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــه  ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض متقاض
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.)م الف 924(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/7

موسی حنیفه 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــي  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت  اول موض ــماره 342 هی ــر رأي ش براب
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ــد  ــای احم ــی آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــک تصرف ــه ی ــدان ناحی ــک هم مل
عباســی فرزنــد عبــداهلل بــه شــماره شناســنامه 1905 صــادره از همــدان در یــک بــاب 
ــي  ــده  9/81  اصل ــالك باقیمان ــمتي از پ ــع  قس ــاحت 238/66 مترمرب ــه مس ــه ب خان
واقــع در حومــه بخــش یــک  همــدان  خیابــان صــدف ، بــن بســت مهــر ، خریــداري 
بــا واســطه از مالــک رســمي آقــای علــی یــار مــرادی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد.)م الف 943( ــد ش ــادر خواه ص
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علی زیوری حبیبی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

ــا اندیــش نیــک کوشــان هوشــمند  ــا مســئولیت محــدود آرت تاســیس شــرکت ب
ملــی  بــه شناســه   2831 ثبــت  بــه شــماره   1398/05/26 درتاریــخ  الونــد 
14008546420 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح 

ــردد.  ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه زی
موضــوع فعالیــت :موضوعــات مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک غیرهرمــی 
ــط  ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل ــبکه ای درص غیرش
مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان 
ــه  ــر ، کوچ ــهرك ولیعص ــر، ش ــهر مالی ــزی ، ش ــش مرک ــر ، بخ ــتان مالی ، شهرس
ــه دوم  ــا ، طبق ــع آری ــالك 0 ، مجتم ــاد ، پ ــان جه ــان ، خیاب ــول صالحی ــهید رس ش
ــت از  ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ــرمایه ش ــتی 6571335984 س ــد 2 کدپس ، واح
مبلــغ 1200000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای علــی 
ســینایی اصــل بــه شــماره ملــی 1272125191 دارنــده 400000 ریــال ســهم الشــرکه 
ــهم  ــال س ــده 400000 ری ــی 2281952630 دارن ــماره مل ــه ش ــری ب ــر صف ــای امی آق
الشــرکه آقــای امیــن رضایــی بــه شــماره ملــی 3920647246 دارنــده 400000 ریــال 
ســهم الشــرکه اعضــا هیــأت مدیــره آقــای علــی ســینایی اصــل بــه شــماره ملــی 
ــر  ــای امی ــدود آق ــدت نامح ــه م ــره ب ــأت مدی ــو هی ــمت عض ــه س 1272125191و ب
صفــری بــه شــماره ملــی 2281952630و بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیــأت 
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــن رضایــی بــه شــماره ملــی 3920647246و 
ــس  ــب رئی ــمت نای ــه س ــدود و ب ــدت نامح ــه م ــره ب ــأت مدی ــو هی ــمت عض ــه س ب
ــناد  ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــدود دارن ــدت نامح ــه م ــره ب ــأت مدی هی
ــود  ــا، عق ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ــد آور ش ــادار و تعه به
اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر عامــل همــراه 
ــنامه  ــق اساس ــل : طب ــر عام ــارات مدی ــد اختی ــی باش ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ب
ــن  ــرکت تعیی ــای ش ــی ه ــت درج آگه ــام جه ــدان پی ــار هم ــر االنتش ــه کثی روزنام

ــد.  گردی
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

)594635(

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری مالیر 
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آشفتگی در کاخ سفید 
باعث لغو مذاکره با طالبان شد

 سفیر پیشین ایران در افغانستان گفت: افراد حاضر در تیم رئیس 
جمهوری آمریکا نمی خواهند صلح با طالبان به اســم نماینده فعلی 

این کشور در امور افغانستان ثبت و ضبط شود.
»فداحســین مالکی« در تشــریح دالیل لغو مذاکرات میان طالبان و 
ایاالت متحده توسط رئیس جمهوری این کشور در گفت وگو با ایلنا 
اظهار کرد: لغو ادامه مذاکرات آمریکا و طالبان و همچنین اعالم خبر 
نپذیرفتن سران طالبان در نشست کمپ دیوید از سوی دونالد ترامپ 
تا حد زیادی به بحران سیاســی و درگیری های اخیر در کاخ  سفید 
ربط دارد. قبل از اینکه ترامپ خبر مذکور را اعالم کند، شــاهد آن 
بودیم که مایک پمپئو اظهار کرد که به هیچ وجه پیش نویس توافق با 
طالبان را امضاء نخواهد کرد. در این میان اخباری از مخالفت »جان 
بولتــون« با مســاله توافق با طالبان هم به بیــرون درز کرد و یکباره 
شــاهد آن بودیم که ترامپ بر تمام پرونده و روند مذاکره با طالبان 
و صلح افغانســتان، آِب سرد ریخت و همه چیز ظرف چند دقیقه به 

نقطه صفر برگشت.

نمایندگان باید در عمل ارادت خود را به 
کارگران نشان دهند

 نماینده محالت در مجلس شورای اسالمی؛ رویکرد نمایندگان به 
کارگــران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اما اینکه گمان کنیم رویکرد 
مثبت کفایت می کند، درست نیست و نمایندگان باید در عمل ارادت 

خود را به نمایندگان نشان دهند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی با تاکید بر اینکه نمایندگان نسبت به 
کارگران نظــر مثبتی دارند به خبرنگار ایلنا گفت: نظر مثبت باید در 
عمل دیده شــود و مصوبات مجلس در مورد کارگران نشان می دهد 

که مجلس در عمل نگاه مهربانانه ای به کارگران نداشته است.
وی با اشــاره به اینکه در بســیاری از موارد دست نمایندگان برای 
حمایت از کارگران بسته است، گفت: دستمزد در شورای عالی کار 
تصویب می شود که ریاست آن برعهده دولت است بنابر این مجلس 

در عمل هیچ جایگاهی برای حمایت از نیروی کار ندارد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه می توانیم هر 
کجا که مشــکل قانونــی وجود دارد در قالب طرح آن را پیشــنهاد 
کنیم، گفت: واقعیت این است که مجلس هرگاه که الزم است برای 
کارگران مصوبه ای داشــته باشد یا وقت ندارد یا برخی از نمایندگان 
گمــان می کنند که کارگــران در رتبه چندم قــرار دارند درحالی که 
کارگران همواره در رتبه اول تولید و کارهای خدماتی در کشــور در 

حوزه سیاستگذاری باید باشند.

رویاپردازی نتانیاهو
 درباره رابطه ایران و روسیه

 نتانیاهو در تازه ترین اظهارات خود در اظهاراتی بی اساس اتحاد 
بیشتر ایران و روسیه را نامحتمل دانست.

به گزارش ایلنا ، بنیامین نتانیاهو در مورد ســفر خود به مســکو 
گفت: در این ســفر متوجه شــدم احتمال کمــی وجود دارد که 
ایران و روســیه به هم نزدیک تر شوند من بر عکس تصور می کنم 
منافــع آن ها در بســیاری از موارد با هم در تضاد اســت و منافع 

دارند. مختلفی 
وی در ادامه با انتقاد از رسانه های اسرائیلی گفت: اسرائیل قدرتمند 
اســت و دســتاوردهای زیادی دارد اما رســانه های ما در این مورد 
آگاهــی به مــردم نمی دهند وقتی مــردم ما از ســرزمین مان خارج 

می شوند تازه متوجه می شوند که چقدر اسرائیل قدرتمند است.
نتانیاهو پیش تر در گفت وگو با کانال ۲0 تلویزیون اســرائیل گفته 
بــود: »، من اطمینان دارم و شــک ندارم که اوضــاع هرگونه که 
باشــد، با مذاکره یا بدون مذاکره، ترامپ و نگرش دولت وی به 

بود.« بسیار سختگیرانه خواهد  ایران 

ترامپ می خواهد به توافقی بازگردد 
که از آن خارج شده بود

 یک مقام آمریکایی در دولت اوباما از هدف سیاست دونالد ترامپ 
درباره کاهش احتمالی تحریم های ایران انتقاد کرد.

به گزارش ایســنا، بن رودز مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت باراک 
اوباما، در پیامی توییتری در واکنش به امکان کاهش تحریم های ایران 
از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نوشت: اوباما تحریم ها را 
کاهش داد تا]سطح[ برنامه هسته ای ایران را کاهش دهد. ترامپ حاال 
می خواهد تحریم ها را کاهش دهد تا یک نشســت ]با رئیس جمهور 
ایــران[ برگزار کند و به یک توافقی بازگردد که آن را ترک کرده بود؛ 

توافق هوشمندانه ای است.
این واکنش بن رودز در پی این مطرح می شــود که شــبکه بلومبرگ 
با اســتناد به ادعای برخی منابع مطلع ونقــل قول از ترامپ در جمع 
خبرنگاران گزارش داد که وی ممکن اســت بــه عنوان فراهم کردن 
مقدمات دیدار با رئیس جمهور ایران، تحریم های ایران را کاهش دهد.

ادعای بلومبرگ درباره امکان کاهش 
تحریم های ایران از سوی ترامپ

 بلومبرگ به نقل از منابع آگاه مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا 
ممکن است کاهش تحریم های ایران را به عنوان مقدماتی برای دیدار 

با رئیس جمهور ایران بررسی کند.
به گزارش ایســنا ، سه منبع مطلع مدعی شــده اند که  دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا، حرفی از کاهش تحریم هــای ایران با هدف 
محقق شدن دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در ماه جاری 
به میان آورده و جان بولتون، مشــاور امنیت ملی برکنار شده آمریکا، 

سرسختانه با چنین اقدامی مخالف بوده است.
برخی نیز مدعی شــدند که پس از نشستی در دفتر ریاست جمهوری 
آمریکا وقتی این ایده مطرح شــد، استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا از این اقدام به عنوان راهی برای آغاز دوباره مذاکرات با ایران 
حمایت کرد و در ادامه آن، ترامپ تصمیم گرفت که بولتون را اخراج 

کند.
عالوه بر این ادعا می شود که کاخ سفید در حال فراهم کردن مقدمات 
دیدار ترامپ و روحانی در بیست وســوم سپتامبر در حاشیه اجالس 

مجمع عمومی سازمان ملل است.
ترامپ در کاخ سفید گفت که درباره دیدار با روحانی »در حال بررسی 
چیزی نیست«، اما  اشاره کرد که ممکن است کاهش تحریم های تهران 
را در نظر بگیرد تا ]این دیدار[ محقق شــود. وی در پاســخ به سوالی 
درباره دست کشیدن از تحریم های ایران گفت که »ببینیم چه می شود« 

و افزود که به دنبال »تغییر حکومت در ایران« نیست.

بسیاری از کشورها خریدار محصوالت 
دفاعی ما هستند

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امروز ایران در حوزه 
دفاعی و نظامی به چنان مرتبه ای دســت یافته که بسیاری از کشورها 

خریدار محصوالت ما هستند.
سیدحسین نقوی حســینی در گفت وگو با مهر، درباره صادرات 
محصــوالت دفاعی کشــورمان، اظهار کرد: ایــران در دهه اول 
انقالب، امکانــات و تکنولوژی خاصی بــرای تولید محصوالت 
دفاعی نداشــت و تمام تــالش آمریکا و دولت هــای غربی در 
تحریم کشورمان آن بود که مانع ورود اسلحه و دیگر محصوالت 
دفاعی به ایران شــوند.وی ادامه داد: در واقع دشــمنان جمهوری 
اسالمی در آن مقطع به شدت در تالش بودند که هیچ کشوری به 
ایــران تجهیزات دفاعی و نظامی نفروشــد اما نکته قابل توجه آن 
اســت که ما پس از 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی به حدی 
در این عرصه خودکفا شــده ایم که دغدغــه آمریکا و متحدانش 
تغییر یافته و آنان امروز به دنبال آن هســتند که محصوالت دفاعی 

ایران به سایر کشورها صادر نشود.

ترامپ از اعمال سیاست سخت علیه ایران
 نتیجه نگرفت

 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به برکناری جان بولتون توسط ترامپ گفت: ترامپ از سیاست سخت در 
دنیا به ویژه در قبال جمهوری اسالمی ایران نتیجه الزم را نگرفت و در صورت 

تداوم این سیاست، بازنده انتخابات آمریکا خواهد بود.
حشــمت ا... فالحت پیشه در گفت و گو با ایرنا برکناری »جان بولتون«  
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید را در ارتباط با جمهوری اســالمی ایران 
دانســت و افزود: برکناری بولتون به شــدت در ارتباط با ایران و منطقه 
ای اســت که جمهوری اسالمی ایران در آن حرف اول را می زند؛ منطقه 
ای که بخشــی از آن خلیج فارس و خاورمیانه عربی و بخشی از آن نیز 

است. افغانستان 

 اسداهلل عسگراوالدی درگذشت
  »اسداهلل عسگراوالدی« عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درگذشت.
بــه گزارش تســنیم، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اســالمی، »اســداهلل 
عســگراوالدی« عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی به رحمت ایزدی 

پیوست.
این عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی که به دلیــل عارضه مغزی در 

بیمارستان بستری بود، دقایقی پیش درگذشت.
اسداهلل عسگراوالدی که از اعضای باسابقه حزب موتلفه اسالمی و رئیس سابق اتاق 
ایران و چین بود به گفته میثم زرندی مسئول رسانه ای موتلفه، جمعه گذشته با عالئم 
سکته مغزی به بیمارستان منتقل می شود. پس از تائید سکته مغزی از سوی پزشکان، 
عسگراوالدی روز شنبه تحت عمل جراحی قرار می گیرد اما از همان زمان عمل تا 

هنگام فوت سطح هوشیاری وی به باالی 4 نمی رسد.  

ارزیابی مردم از عملکرد نمایندگان مجلس 
با شفافیت آراء محقق می شود

 نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس با بیان اینکــه مردم باید عملکرد 
نمایندگان را با شــفافیت آرا ارزیابی کنند، گفت: شفافیت باعث می شود تا به 

مفسدین جامعه میدان داده نشود.
حجت االســالم احمد سالک در گفت وگو با فارس درباره طرح شفافیت آرای 
نمایندگان اظهار داشت: شفافیت در تمام مسائل حکومتی، سیاسی و اجتماعی 
منهای آنهایی که بحث های امنیتی و طبقه بندی دارد موجب ارتقا و رشد جامعه 
خواهد شد.وی با بیان اینکه هر جایی شفافیت نباشد فساد ایجاد می شود، گفت: 
طرحی که در مجلس مطرح شــد به لحاظ شفاف ســازی طرحی ارزشمندی 
برای کشــور بود چرا که مردم از عملکرد حضور، غیاب، اعالم نظر و نظرات 

نمایندگان شان اطالع پیدا می کردند که متأسفانه در مجلس رأی نیاورد.

بیمه نامه کوثر و کارت ماشین پژو405 جی ال ایکس به شماره بیمه نامه 
1398/1010/250020 به شماره پالك 691ب93 ایران20 به شماره موتور 

12485043772 و شماره شاسی 13228543 به نام سحر مروت فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 3875462645 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده 

فیض ا.. اسدپور - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند استان همدان

تجاری  مغازه  باب  یک  دارد  قصد  نهاوند  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
)نانوایی( مربوط به موقوفه شهرک طالقانی واقع در شهرک طالقانی را از طریق 
مزایده از مورخ 98/6/20 الی 98/7/4 با اجاره پایه ماهیانه مبلغ 5/500/000 ریال 
توانند جهت کسب  می  متقاضیان  نماید.  واگذار  اجاره  به  ریال   20/000/000 ودیعه 
اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه واقع در خیابان کمربندی یا با شماره 

33233358 تماس حاصل فرمایند. )م الف148(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده-  نوبت اول

شرکت خدماتی 
شهرك صنعتی اللجین

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
به عمل می آید در تاریخ 98/7/4 راس ساعت 
10 صبح در محل سالن شهید آوینی اللجین جهت 

شرکت در مجمع عمومی حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره 
2- انتخاب هیأت مدیره

3- انتخاب بازرس
4- تصویب صورتهای مالی 1397 

های  برنامه  و  ها  الویت  تعیین  و  بررسی   -5
شرکت در سال 1398

6- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع باشد.

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اللجین

 بــا نزدیک شــدن به انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲0۲0 آمریــکا، اختــالف بیــن 
نامزد هــای دمکرات، بیشــتر خود را نشــان 
می دهد. با این وجود تمام نامزد هایی که روز 
پنجشــنبه مناظره کردند دست کم روی یک 
چیز اتفاق نظر دارنــد: »آمریکا باید به برجام 
بازگــردد.«، اما هیچ کــدام از نامزد ها توضیح 
ندادند که قصد دارند چطور این کار را انجام 

دهند.
به گــزارش فرارو به نقل از فارین پالیســی، 
توافقنامه ای که دونالد ترامپ در ســال ۲018 
از آن خارج شــد شــامل ترکیب پیچیده ای 
از تعهــدات ایران و آمریکاســت. وجود این 
پیچیدگی به این معناســت کــه روش دقیقی 
که آمریکا می خواهد برای بازگشتن به برجام 
انتخاب کنــد به اندازه اراده برای بازگشــت 
بــه توافق مهم اســت. اجرای درســت این 
کار، توافق را تحکیــم می کند، زمینه ای برای 
پیشرفت ایجاد می کند و به دولت جدید اجازه 
می دهد اولویت های جدیدی را در سیاســت 

خارجی خود دنبال کند.
هرچند بعضی از کسانی که نسبت به بازگشت 
به برجام بدبین هستند می گویند کمپین فشار 
حداکثری ترامپ و فعالیت های منطقه ای ایران 
شرایطی را به وجود آورده است که یک توافق 
جدید، محتمل تر و بهتر از بازگشت به توافق 
اوباما است، اما بازگشت به توافق اتمی ۲015 

هنوز امکان پذیر و بهترین گزینه است.
اگــر ترامــپ در انتخابات ۲0۲0 شکســت 
بخورد، دولت جدید با یک تصمیم و رویکرد 
مناســب می توانــد در 60 روز اوِل دولت به 

برجام بازگردد.
رئیس جمهور جدید بعــد از روی کار آمدن 
در ۲0 ژانویه ۲0۲1 باید در راســتای تعهد به 
برجام، بالفاصله یک دستور اجرایی صادر کند 
مبنی بر اینکه ایاالت متحده تمام تحریم های 
اعمالی بر ایران از 8 می ۲018 )تاریخ خروج 

آمریکا از برجام( را لغو می کند.
فرمان اجرایی باید یک ضرب االجل مشخص 
کند که حالت ایده ال آن، این اســت که پایان 
ضرب االجل بیش از یک یا دو ماه نباشــد و 
واشنگتن در این مدت تحریم ها را بردارد. این 
ضرب االجل باید بــه ایران زمان کافی بدهد 
تــا گام هایی که در جهــت کاهش تعهداتش 
از جوالی ۲019 برداشــته اســت را به عقب 
بازگرداند. اقدامات ایران شامل کاهش ذخایر 

هســته ای، سطح غنی ســازی و فعالیت های 
تحقیق و توســعه اســت. ایران همچنین باید 
به سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد 
اجرای تعهد از سوی ایران را تایید کند. بعد از 
تایید آژانس، دولت جدید آمریکا باید تعهدات 
خــود را ادامه دهد. ایــن رویکرد دو ویژگی 
اصلــی دارد: »در نظر گرفتــن 8 می ۲018 به 

عنوان نقطه انفصال« و »اجرای سریع.«
مالک قرار دادن تاریخ خروج آمریکا از برجام، 
پاســخی کلیدی به موانع داخلی و بین المللی 
بازگشــت به برجام است. وقتی باراک اوباما، 
رئیس جمهور سابق آمریکا، برای نخستین بار 
توافق را اجرا کرد، واشــنگتن تحریم هایی که 
مرتبط با رفتار هسته ای ایران بود را برداشت، 
ولــی تحریم هایی که مرتبط بــا فعالیت های 

منطقه ای، حقوق بشــر و برنامه موشکی بود، 
سر جایش باقی ماند.

بعــد از اینکــه ترامــپ از برجام خارج 
شــد، تحریم هــای مرتبــط بــا برنامــه 
هســته ای ایــران را بازگردانــد و موارد 
جدیــدی هم اضافه کــرد. اگرچه دولت 
جدیــد آمریکا می تواند تــالش کند این 
تحریم هــا را تفکیک کنــد و تحریم های 
بردارد و ســایر  اتمی را  برنامه  با  مرتبط 
تحریم هــا را نگــه دارد، اما این رویکرد 
زمانبری  و  پرتنــش  مذاکرات  می توانــد 
با ایران را به همراه داشــته باشــد. این 
که  مشــخصی  زمانی  چارچــوب  اقدام، 
با  بــه برجام اســت را  برای بازگشــت 

می کند. مواجه  مشکل 

دولت آینده آمریکا
 باید به برجام بازگردد

■ فارین پالیسی: چرا رئیس جمهور پس از ترامپ باید سریعا به برجام برگردد؟

واکنش ایران به 
اتهامات مطرح شده 
در بیانیه نشست کمیته 
عربی علیه ایران
 ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
واکنش به بیانیه نشســت کمیته عربی در 
قاهــره علیه ایران، گفت: از اینکه برخی 
به جای تکیه بر قدرت کشورهای حوزه 
خلیج فــارس، ادعاهــای واگرایانه، بی 
پایــه و غیر مســتند در خصوص امنیت 
منطقه ابراز داشــته و ادعاهای بیگانگان 
را بــا عجز خویش مورد اســتقبال قرار 

متاسفیم. می دهند، 
به گزارش ایســنا، سیدعباس موسوی در 
یــک موضع گیری با رد اتهامات تکراری 
و مردود مطرح شــده در بیانیه نشســت 
دوازدهــم کمیتــه عربی در قاهــره علیه 
جمهوری اســالمی ایران، تالش بی ثمر 
برخی کشورهای عربی در طرح ادعاهای 
بی اساس را اصرار بر استمرار اشتباهات 

سیاسی گذشته دانست.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
جمهوری اســالمی ایران تکرار اتهامات 
بر  ابــدی  اســاس علیــه حاکمیت  بی 
جزایر ســه گانه خــود در خلیج فارس 
و فرافکنی برخی کشورهای عرب ناکام 
در سیاســت منطقــه ای را دلیل ناتوانی 
آن هــا در درک واقعیــت های منطقه و 

جهان می داند.
موسوی همچنین از اینکه برخی به جای 
تکیه بر قدرت کشــورهای حوزه خلیج 
فارس، ادعاهای واگرایانه، بی پایه و غیر 
مســتند در خصوص امنیت کشتیرانی در 
این پهنه حیاتی و مطرح شــده از ســوی 
بیگانگان را با عجز خویش مورد استقبال 

قرار میدهند، ابراز تاسف کرد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه اصرار 
بر اشــتباهات بی حاصل گذشــته  را در 
شــرایطی که منطقه نیازمنــد عقالنیت و 
واقع بینی اســت حرکت در مسیری غلط 
دانست که نتیجه ای جز افزایش مشکالت 

در منطقه به دنبال نخواهد داشت.

امیدوارم با حسن 
مدیریت مسئوالن 
امکان حضور بانوان در 
ورزشگاه ها فراهم شود

 رئیس دفتر رئیس جمهوری در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امیدوارم 
با حسن مدیریت مسئوالن و لیدرها و سایر 
تماشــاگران حاضر در ورزشگاه ها، امکان 
حضور خانم ها برای بازی های باشــگاهی 

نیز فراهم شود.
محمــود واعظی افزود: دیــروز در حیاط 
دولت در تایید حضور خانم ها در ورزشگاه 
ها ســخن گفتم. حتی در آن قســمت که 
عنوان کردم در شرایط فعلی به دلیل وجود 
فحاشی در اســتادیوم ها این حضور را به 
مصلحت نمــی دانم بالفاصلــه از تمهید 
وزارت ورزش و جوانــان بــرای تغییــر 
شــرایط  ســخن گفتم و تاکیــد کردم که 
دولت وزیر ورزش را مامور کرده تا همین 
شــرایط را نیز مدیریت کند تا خانم های 

محترمه عالقه مند به حضور در ورزشگاه ها 
بتوانند در شرایطی مناسب، مسابقات را در 

استادیوم تماشا کنند.
وی تاکید کــرد: لذا عمده اظهارات ایجابی 
و در راستای تحقق این مطالبه بود با توجه 
به اینکه برای بازی های ملی زیر ســاخت 
های الزم فراهم شــده اســت امیدوارم با 
حسن مدیریت مســئوالن و لیدرها و سایر 
تماشــاگران حاضر در ورزشــگاه ها، این 
امکان برای بازی های باشگاهی نیز فراهم 

شود.
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بهداشتنکتهدانشگاه
قیمت غذای دانشجویی اعالم شد

 قیمت غذای دانشــجویی برای ســال تحصیلی 99-98 اعالم و برضرورت 
ایجاد زیر ســاخت در سامانه غذای دانشجویی دانشگاه ها برای رزرو غذای نیم 

پرس تاکید شد.
به گزارش مهر، صندق رفاه دانشجویان وزارت علوم، قیمت غذای دانشجویی برای 
ســال تحصیلی 99-98 را اعالم کرد. متوسط نرخ غذای دانشجویی در سال گذشته 
1۳000 ریال بوده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت مواد غذایی 
نسبت به سال گذشته متوسط نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید به مبلغ 

16000 ریال است.
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــرس از س ــم پ ــذای نی ــرخ غ ــه ن ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــاز در  ــورد نی ــای م ــاخت ه ــر س ــاد زی ــرای ایج ــر الزم ب ــت تدابی ــروری اس ض
ســامانه رزرو غــذای دانشــجویی و پیــش بینــی آن در مفــاد قــرارداد بــا پیمانــکاران 

ــد. ــه عمــل آی ــه در ســال جــاری ب در تغذی

میکروحباب های الکتریکی 
به کمک بیماران سرطانی می آیند

 محققان دانشگاه تهران با ساخت میکروحباب های الکتریکی، نابودی سلول های 
سرطانی از طریق شیمی درمانی را تسهیل می کنند.

به گزارش ایســنا، در این روش محققان با اســتفاده از یک ســوزن ســیلیکونی، 
میکروحباب هایی در ناحیه تومور ایجاد می کنند که این میکروحباب ها با اســتفاده 
از امواج اولتراســونیک به سمت سلول های سرطانی رانده شده و باعث ایجاد حفره 
در سلول ها و نفوذپذیری بیشــتر آنها می شوند.ترکیب این تکنیک با روش معمول 
شیمی درمانی توانسته است میزان جذب داروی ضد سرطان را در ناحیه توموری به 
میزان قابل توجهی افزایش دهد که نتایج فاز حیوانی این تحقیق حاکی از 85 درصد 
کاهش بیشتر در سایز تومور نسبت به حالتی است که فقط شیمی درمانی انجام شود. 
اســتفاده از این روش می تواند میزان دوز داروی تجویز شده به بیماران سرطانی را 

کاهش داده و در نتیجه از عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی بر بیمار بکاهد.

کمبود دارو در کشور وجود ندارد
 عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اســالمی گفت: با وجود 
تحریم های دشمن کمبود دارو وجود نداشته و نیاز کشور در این زمینه تامین می شود.

بشیر خالقی در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر در برخی موارد مشکلی هم حس شده 
مربوط به اندک اقالم دارویی اســت که بخاطر نبود توجیه اقتصادی در کشور تولید 
نمی شود.وی با اشاره به اهمیت تجهیز و تقویت صنعت تولید دارو در کشور ، اظهار 
داشــت: پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران یک کشور تمام عیار وارد کننده دارو 

در جهان محسوب می شد،ما حتی توانایی بسته بندی اقالم دارویی را نیز نداشتیم.
وی بیان کرد:  طی چهار دهه گذشــته صنعت دارویی ما تا جایی پیشرفت کرده که 

اغلب داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.
وی عنوان کــرد: یکی از اتفاق ها و رویدادهای مهــم در زمینه دارو بعد از انقالب 
اســالمی، تولید داروهای بایوتکنولوژی با فناوری و دانش روز تا حد خودکفایی و 

صادرات بوده است.

غیبت دانشجویان علوم پزشکی شرکت کننده در پیاده روی اربعین موجه است
 معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت طی ابالغیه ای، غیبت  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که عازم 

پیاده روی ایام اربعین هستند را موجه اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ســیما سادات الری در ابالغیه به روســا و سرپرستان کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نوشت: ضمن 
گرامیداشــت ایام حزن و اندوه ماه صفر و در آســتانه فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان و یاران باوفایش، برای حضور هر 
چه بهتر و بیشــتر دانشــجویان در همراهی با زائران اربعین حسینی دســتور فرمایید حداکثر مساعدت آموزشی شامل موجه شدن 
غیبت های مربوط به این سفر و برگزار نکردن امتحانات آموزشی یا تکرار برای شرکت کنندگان در این مراسم به ویژه دانشجویان 

بالینی فراهم شود.
در این ابالغیه آمده اســت: زمان مورد نظر برای انجام این ســفر و حضور در این حرکت پرشکوه از 1۳ مهر لغایت ۲8 مهر و مدت 

مجاز هر دانشجو در بازه زمانی اعالم شده یک هفته پیوسته است.

دانش آموزان همیاران پلیس در تأمین نظم و امنیت
  جانشــین پلیس پیشــگیری ناجا گفت: تالش ها و فعالیت های دشمنان به صورت جنگ نرم فرهنگی، روز به روز گسترده تر می 

شود که مقابله با این تهدیدات نیازمند هوشیاری همگان است.
به گزارش مهر، حمید عطائی با بیان اینکه امنیت و آرامش پیش نیاز توسعه و پیشرفت جوامع در تمامی ابعاد است، اظهار کرد: پلیس 
به عنوان مجری نظم و قانون در جامعه، وظیفه ای سنگین در قبال امنیت عمومی و انضباط اجتماعی دارد اما مردم هم باید در این مهم 

با پلیس همکاری و مشارکت الزم را داشته باشند.
وی افزود: پلیس باتمام توان در راستای تامین نظم، امنیت و ارتقای آرامش شهروندان تالش می کند و توقع داریم که تمام سازمان ها 

به نوبه خود در این حوزه نقش آفرین باشند.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس و حضور پرشور دانش آموزان در سطح جامعه تصریح کرد: 
دانش آموزان سرمایه عظیم کشور هستند که مشارکت و جلب اعتماد آنها در ایجاد و ارتقای امنیت و آرامش بسیار موثر خواهد بود.

مدرسه های رنگی
 نه به محرومیت با رنگ »جهاد«

 دانش آمــوزان بســیجی همدان بــه کمک هم مــدارس مناطق 
کمتربرخوردار را برای ســال تحصیلی جدید آماده می کنند تا محیط 

تعلیم و تربیت برای همه دوست داشتنی تر شود.
تابســتان فصل اســتراحت و تفریح دانش آموزان اســت، قرار است 
خستگی 9 ماه درس و مطالعه را دربیاورند و برای 9 ماه پیش رو خود 
را آماده کنند تا پایه  تحصیلی دیگری را پشت سر بگذارند. برخی برای 
گذران این سه ماهه طالیی کالس های ورزشی را برمی گزینند، برخی 
دیگر دنبال فراگیری زبان انگلیســی می روند و بعضی هم کالس های 

هنری را انتخاب می کنند.
به گزارش فارس، اما در این میان، دنیای دیگر نیز شــکل گرفته و در 
قســمت هایی از گوشه و کنار شهر دانش آموزانی گرد هم آمدند تا به 
نوعی دیگر اوقات فراغت خود به ویژه این ماه آخر را از سر بگذرانند.

ایــن دانش آموزان اردویــی جهادی را برپا کردنــد و تصمیم گرفتند 
به جای پرداختن صرف به خود، مدرســه ای را بــرای دانش آموزان 
کم برخوردار آماده کنند تا آنها هم ســال تحصیلی را با شور و شعف 
بیشتری آغاز کنند، بنابراین صبح اول وقت دست به کار می شوند و تا 

زمانی که نور خورشید رمق دارد، ادامه می دهند.
مدرسه »شــهید امیر طالیی«، در دل جوالن یکی از محله های قدیمی 
همدان واقع شده اســت. این روزها در این منطقه به جای خانه های 
قدیمی خشــت و گلی، آپارتمان هایی ســربه فلک کشــیده و با این 

اوصاف اهالی بیش از هرچیز به مدرسه نیاز دارند.
چند مدرســه در گوشــه و کنار این محله وجود دارد، اما مدرســه 
»شــهیدطالیی« از مدارس قدیمی و دولتی همدان اســت. دیوارهای 
کالس  ها غیر قابل استفاده است و حیاط مدرسه مناسب دانش آموزان 
نیســت.به همین خاطر دانش آموزان بسیجی که اغلب در مقطع دهم 
و یازدهم متوســطه مشغول تحصیل هستند، آستین همت باال زدند تا 
مدرسه ای مناسب برای دانش آموزان مهیا کنند، این افراد تابستان خود 

را وقف جهاد برای آموختن و دانستن می کنند.
مســئول حوزه بسیج شهید حمید هاشــمی که دانش آموزان بسیجی 
جهادگر را هدایت می کند می گوید: شــرایط مدرسه به شکلی بود که 
به یک بازسازی نیاز جدی داشت؛ به همین خاطر اوقات فراغت خود 
را صرف این کار مهم کردیم.دانش آموزان کار را آغاز می کنند؛ مدرسه 
در درجه اول نیاز به رنگ آمیزی و ترمیم خرابی های به بار آمده، دارد.

دانش آموزان می گویند اگر رنگ ترافیکی هم در اختیارمان قرار دهند، 
حیاط مدرسه را آراسته تر خواهیم کرد.

در میان بچه ها پایه دوازدهمی کمتر پیدا می شــود، دیگران می گویند 
بیشتر درگیر کنکور هستند، دهمی و یازدهمی ها فعال وقت بیشتری تا 
کنکور دارند. در مجموع 1۲ نفر مشغول به کارند، یکی دو دانشجو هم 

در میان دانش آموزان کارهای سنگین تر را انجام می دهند.
مسئول حوزه شهید هاشمی می گوید: مخارج را تاکنون بچه ها تأمین 
کردند و اگرچه قرار شــده که مدرسه مبلغی را تأمین کند، اما تاکنون 

خبری از تأمین اعتبار نشده است.
بچه ها می گویند تا قبل از سال تحصیلی مدرسه را آماده خواهیم کرد 
تا همه دانش آموزان یک حس خوب به کالس های درس داشته باشند. 
همه انتظار دارند از دانش آموزان این مدرسه افرادی تربیت شوند که 

در راه این کشور و این نظام مفید و مؤثر واقع شوند.
اردوهای جهادی به منطقه جوالن ختم نمی شــود، در همین لحظه آن 
سوی شــهر، که از نظر جغرافیایی شمال است و از لحاظ طبقه بندی 
شــهری جنوب؛ دختران دانش آموزان مقاطع متوســطه دست به کار 
شــدند تا مدرسه ابتدایی شــهید دقیقی را برای دانش آموزان به ویژه 
کالس اولی ها آماده کنند.راستش را بخواهید، این کار تنها از دختران 
برمی آید تا حیاط مدرسه را آنقدر رنگ و وارنگ کنند که هر دختربچه  
و پســربچه ای را ســر شــوق آورد. هر یک از دانش آموزان با دقت 

قلم موها را در رنگ می زنند تا به دیوارهای روح و جان دهند.
دختران بــا ذوق، چنان جانی بر دیوارها می دمند تا به تک تک دانش 
آموزان در ســال تحصیلی لبخند هدیه دهنــد. دنیای رنگ ها همه را 
محاصر کرده اســت. تصور لبخندها و خوشــحالی کــودکان تازه به 
مدرسه آمده، یک لحظه خیال هیچ فردی را رها نمی کند، همین تصویر 

انگیزه همه دختران با سلیقه را تأمین می کند.
مسئول جهاد سازندگی حوزه بسیج شهیده گروسیان می گوید: اردوی 
جهای از 10 شهریورماه آغاز شده است و دانش آموزان همین منطقه 
حصار علی آباد و اسالمشهر در مدرسه ابتدایی »شهید دقیقی« مشغول 
به کار هســتند.این افراد نیز منتظر رنگ های ترافیکی هستند تا حیاط 

مدرسه را نیز نقش و نگاری ماندنی دهند.
عالوه بر نقاشی های دیواری، کالس های درس نیز در حال رنگ آمیزی 
اســت. هر روز از ساعت یک ربع به هشت تا ۲0 به صورت یکسره 
۲۲ نفر مشغول به کار هستند تا سال تحصیلی را مذاق خیلی ها شیرین 

بیاید.

همدان پیام: مقررات دست و پا گیر وگریبانگر صنعت گردشگری 
 احتماأل جالیز های خوبی برای فضا های گردشــگری در کار 

نیست 
همدان پیام:پروژه های نا تمام اعتبار شهر همدان را نشانه گرفته است 

 وقتی کلنگ زدی فکر بیلو نکردی؟؟! 
همدان پیام: لیگ برتر فوتبال به روز های داغ نزدیک می شود 

 مراقب باشه داغیشو تو تابستان از دست نده
ایرنا: جایگاه داران شیرینی می گیرند

 بدون شرح
کیهان: دیدار بین روحانی و ترامپ صورت می گیرد

 رل زدن باالخره؟ 
خراسان: مداحان اسرائیلی 

 می طلبه زبان اسرائیلی هم یاد بگیریم 
کیهان: سیاره ای که تغییر رنگ می دهد 

 تصمیم داره  بیاد زمین زندگی کنه 
همدان پیام: تازه ترین جزئیات از طرح تعطیلی پنجشنبه ها 

 بازمهر آمدو این آزمایشگاه گشوده شد!!
ایسنا: ناسا لباس فضایی مناسب برای پروژه آرتیمیس ندارد

 مدل جدیدترین لباس را پیشــنهاد می کنم، ســوراخ کردن 
گوشه های گونی 

تسنیم: برجام هنوز نمرده است
 مگه اموالش به تو می رسه که عجله داری ؟؟
اطالعات: هرگز دروازه دیپلماسی را نخواهیم بست 

 لولوئه دروازه نیاز به روغن کاری داره
شهروند: در بازار تهران خطوط نایاب است

 با خط کش خطوط جدید بکشید
کلید: چراغ کبریت سازی روبه خاموشی می رود

 برا دختر کبریت فروش شغل جدید پیدا کنید
ایرنا: آیا آرزو های فعاالن فرهنگی برآورده می شود 

 برای رسیدن به آرزوشون باید زیاد فرهنگستان بخونن

فقر درمانی برای ۹۵ درصد مردم
 عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از ناتواني 95 درصد مردم 
در مراجعه به بیمارستان هاي خصوصي گفت: رابطه مالي میان برخي 
پزشــکان با بیمارستان هاي خصوصي ناشي از ضعف نظارت وزارت 

بهداشت است.
عباسعلي پوربافراني در واکنش به اظهارات معاون کل وزارت بهداشت 
مبني بر اینکه 80 درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصي را 
ندارند، گفت: وزارت بهداشت باید در این مسیر به گونه اي گام بردارد 
که خطري متوجه قشر ضعیف و متوسط جامعه براي مراجعه به مراکز 
درماني نشــود و درمان مردم به هیچ وجه نباید تحت تاثیر مشکالت 

اقتصادي قرار گیرد. 
وی یادآور شد: هزینه خدمات بهداشتي و درماني در بخش خصوصي 
بســیار گزاف و باال اســت. اگر نظارت دقیقي وجود داشته باشد چرا 
مردم باید به بخش خصوصي مراجعه کنند چرا باید پزشک متخصص 
تربیت کنیم تا در بخش خصوصي مشــغول کار شود و چندین برابر 

تعرفه را از مردم اخذ کند.

مشکلی برای صدور کارت های سربازی 
وجود ندارد

 رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد که هیچ مشکلی در 
صدور کارت های پایان خدمت و معافیت سربازی وجود ندارد.

تقــی مهری در گفت وگو با ایســنا، درباره این که آیا مشــکلی در 
تامین کارتهای خــام و صدور کارت های پایان خدمت و معافیت 
ســربازی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: ما هیچ مشکلی در تامین 
و صــدور این کارت ها نداریــم و در صورتی که مدارک و پرونده 
افراد کامل باشد حداکثر ظرف مدت 15 روز کارت برایشان صادر 

خواهد شد.
 مهری اضافه کرد:  البته می دانید که ما دو نوع کارت ســربازی داریم، 
یکــی کارت معافیت و دیگــری کارت پایان خدمت کــه در مورد 
کارت های معافیت سربازی، متقاضیان باید به این موضوع توجه کنند 
که این کارت پس از طی مراحل و گذراندن جلســات کمیسیون ها و 
اخذ مدارک صادر خواهد شــد و منظــور از 15 روز، 15 روز پس از 

ثبت درخواست نیست.
 وی در مورد اینکه  چرا صدور برخی از کارتها طوالنی شــده است، 
گفت: در مورد کارتهایی که روند صدورشــان طوالنی شده است، در 
اکثر موارد نواقص در مدارک وجود داشــته و صدور کارت طوالنی 
شــده است، از این رو ممکن است تا زمان رفع نواقص و مدارک این 
فرایند زمان ببرد که الزم اســت متقاضیان نسبت به حل مشکل و رفع 

نواقص اقدام کنند.

 خشکش زده است کنار تو و خند ه های 
کثیفشــان خواهد بلند گــردد از اینجا اما 
نمی شــود، تو پاره پاره افتاده ای و او در پی 
کفنی به وســعت دشت بال تا بلند کند تنت 
را نمی شــود، دو قدم سوی خیام می رود و 
دو قدم ســمت تو بازمی گردد خواهرت که 
حاال نگران حرم است، حاال نه سه روز که 
سال هاست  یادآور ساعت سه غمی اندازه 

عزای عالم است.
ــومین روز  ــن س ــزرگان دی ــر ب ــه تعابی ب
ــت نینوا  ــون دش ــر خ ــوم و پ ــه ش از واقع
بــود کــه یــا بــه تعبیــری ســومین روز ســر 
ــیعیان  ــی ش ــام مظلوم ــردن ام ــدا ک از ج
ــم  ــه غ ــه غص ــود روزی ک ــین ) ع( ب حس
بــه خــارج از تصــور بشــریت می رســد و 
حــاال هــزار و 400 ســال اســت کــه تمــام 
مــردم شــهر را هم نــوا بــا ســوز غــم 

ــرده اســت. خــود ک
در همدان، شهری که نامش با دارالمومنین 
و دارالمجاهدین عجین شده است به رسم 
هر ساله مراسم عزاداری سوم امام حسین) 
ع( بر پا شــد هیأتهای مذهبی و پاتوق داران 
هیأتــی همگی آمــده بودند تــا زبان حال 

کرب و بال برای مردم شهر باشند.
مراسم سوم عاشــورا در همدان بنا بر گفته 
مســئول شــورای هیأت مذهبی همدان به 
ســال 1۳41 برمی گردد و از آن به بعد در 
همدان آیین مذهبی غم گســاری اباعبدا..) 
ع( همــراه با مداحی، تعزیه و گریه و حزن 
برپا می شود بر همین اساس روز گذشته از 
تمام خیابان های شــهر بوی اسپند و سیب 
محرم می آمد همه شهر آمده بودند تا زینب 
و کاروان اســرای شــام را همراهی کنند تا 
پس از هزاران سال هنوز خنجر از قفا بریده 
مظلوم نخســتین و آخریــن متن غزل های 

عاشقانه شیعه باشد.
راستش را بخواهی امروز کم نبودند آن هایی 
که چون مــن آرزوی حر بودن می کردند و 
حســرت نگاهی از تو را می خوردند مثال 
همان گروهی کــه از جمعیت هالل احمر 
استان با لباس هایی یکسان و مدحی مشابه 
به میدان آمده بودند تا در کنار دیگران زیر 
سایه پرچمت در میان روضه هایت و نوای 
لبیک یا حســین گفتن غالمانت سیراب از  

حالوتی شوند که در تکرار نام تو است.
مراسم چون ســال های گذشته با محوریت 
دســته عزاداری و گروه موســیقی امامزاده 
یحیی که عزا می نواختند آغاز رسمی تری به 

خود گرفت و با آمدن خیمه های خرابه شام 
و گروه تعزیه مســجد موسی بن جعفر)ع( 

داغ دل مومنان را دو چندان کرد.
مردان بلند قامت تر پیرهن عرب به تن کرده 
و شبیه خوانی طایفه بنی اسد می کنند و آنان 
که نذر و حاجتی دارند در سفره های حصیر 
آن ها نــان می گذارند و نان تبرک می گیرند 

تا سالی دیگر رفع حاجت و آرزو شوند.
با دیدن این صحنه ها کیســت کــه به یاد 
نیاورد حتی دشــمنان از درگاه تو دســت 
خالی برنگردنــد اصال آن  روز از قتلگاه تو 
مگر کسی دست خالی هم برگشت که حاال 
در کرامت و لطف دوســتداران و غالمانت 
بــی نصیب بمانند دارم فکــر می کنم ماهم 

ولــی محترمی داریم کــه گاهی پیش خدا 
ســر افکنده گناهان ما اســت اما باز هم در 
هزارتوی زمانه هوای دل هایمان را دارد که 

اسیر عشق و محبت اوست.
تبلیغات  فرهنگی ســازمان  کارشناس  یک 
اســالمی همدان با اشــاره به پررنگ بودن 
مراســم سوم عاشــورا در همدان ، گفت : 
بیش از 50 درصد از هیأت های مذهبی این 
شهر روز سوم با راه اندازی کاروان حضرت 
زینب)س( به سوگ اباعبدا...)ع( می نشینند.

محمدرضــا امیرکهریزی افزود : در ســال 
1۳41 ماموران رژیم طاغوت در برنامه هایی 
قصد ممانعت در برگزاری مراســم عاشورا 
را داشــتند که این نقشــه توسط یک عامل 

نفوذی به گوش مسئوالن هیأت های مذهبی 
رســیده و در پی انتشــار ایــن خبر همه 
هیأت ها هم قسم شدند که روز عاشورا هیچ 

دسته ای در شهر راه نیندازند.
وی همچنین گفت : مردم متدین همدان در 
روز عاشورای ســال 41 با اتحاد هیچ گونه 
مراســمی برگــزار نکردند امــا از آنجا که 
برگزاری مراســم سوگواری را وظیفه خود 
می دانســتند بــا هماهنگی در روز ســوم 
شهادت امام حسین )ع( و یاران باوفایش با 
شکوه ترین مراسم را در تمام جهان برگزار 
کرده و نیروهای امنیتی طاغوت را غافلگیر 

کردند.
این کارشــناس مذهبی با اشــاره به اینکه 
عزاداری در روز ســوم در سال های پیش 
به دو هیأت عباسیه جوالن و امامزاده یحیی 
اختصاص داشــت افزود : امروزه شــمار 
هیأت های عزادار در این روز بسیار افزایش 

یافته است.
امیرکهریــزی تعزیه خوانــی را نیز از دیگر 
رســومات همــدان برشــمرد و گفــت : 
حضور تعزیه خوانــان قدیمی در همدان و 
تعزیه خوانی در سطح گسترده در روز سوم 
یکی دیگر از برنامه هایی است که از گذشته 
تا کنون در همدان با شکوه ویژه ای برگزار 

می شود.
مقتل خوانــی هم مهم ترین نــوع عزاداری 
در همدان اســت که سابقه تاریخی دارد و 
بزرگان و واعظان همدان آنرا سینه به سینه 

تا امروز حفظ کرده اند.

افزایش ۲70 
درصدی بودجه 
دانشگاه اسدآباد
 رئیــس دانشــگاه ســیدجمال الدیــن 
اســدآبادی از افزایش ۲70 درصدی بودجه 
عمرانی امســال این دانشگاه نسبت به سال 

گذشته خبر داد .
حمیــد گــودرزی افشــار در نشســت با 
خبرنگاران اظهــار کرد:این میزان بودجه به 
عنوان بودجه عمرانی ،ابالغی و برای تعمیر 
و تجهیز و محوطه ســازی. دانشگاه  بوده 
کــه باید  با همت و پیگیری بتوانیم تا پایان 
سال نسبت به جذب اعتبار فوق اقدام کنیم .

وی بــا بیان اینکه میــزان بودجه عمومی و 
هزینه ای امسال این دانشگاه نیز دارای 50 

درصد رشــد بوده افزود:در بین دانشگاه ها 
این میزان بودجه مالــی و عمرانی ،بودجه 
اعتبارات بســیار خوب و مطلوبی به شمار 

می رود.
به گزارش ایســنا، گودرزی افشــار تعداد 
دانشــجویان این دانشگاه را 1۲00 دانشجو 
و  کارشناســی  تحصیلــی  رشــته   10 در 
کارشناســی ارشــد در 4 گرایش دانشگاه 
جامع شامل کشــاورزی ،علوم انسانی،فنی 
مهندسی و علوم پایه اعالم کرد و گفت:در 
سال گذشــته دانشگاه ســید جمال الدین 
اســدآبادی در بین دانشــگاه های اســتان 
دانشجویان  باالترین ضریب جذب  همدان 

جدید الورود را داشته است. 
وی با بیان اینکه رشــته های تحصیلی این 
دانشــگاه رشته های کاربردی چون ،آی تی 
،مهندسی عمران ،نقشه کشی ،علوم تربیتی 
،شیمی ،تاریخ ،جغرافیا ... است خاطر نشان 

کرد:برخی از رشــته های این دانشگاه غالبا 
در ســطح اســتان وجود ندارد و یا دارای 

ظرفیت محدودی هستند.
گودرزی افشــار با اشــاره بــه اینکه اقبال 
دانشــجویان به این دانشــگاه  نوپا باالست  
اعضا  باالی  آموزشــی،انگیزه  افزود:کیفیت 
هیأت علمی دانشــگاه ،پاییــن بودن هزینه 
های دانشــجویی ،دسترسی آسان و راحت 
دانشــجویان  به مدیریــت و اعضا هیأت 
علمی و اساتید ،نزدیکی  شهرستان اسدآباد 
به اســتانهای کرمانشاه ،همدان ،کردستان و 
دیگر استانهای غرب کشور ،مطلوبیت بافت 
سنتی فرهنگی شهرستان برای دانشجویان و 
خانواده دانشجویان از مهمترین موارد اقبال 
باالی دانشــجویان جهــت تحصیل در این 

دانشگاه به شمار می رود.
رئیس دانشــگاه سیدجمال الدین اسدآبادی 
در ادامه بااشــاره به بحث پژو هشــی این 

دانشگاه یاد آور شــد:در سال گذشته یکی 
از اعضا هیأت علمی این دانشگاه به عنوان 
دانشــمند یک درصد ISI شــناخته شد و 
سال گذشته و امســال به صورت دو سال  
متوالی رتبه بیستم و بیست و یکم  پژوهش 
دانشگاهی کشــور  را در بین دانشگاه های 
جامع کشــور دانشگاه سید جمال الدین  به 

خود اختصاص داده است.
 گــودرزی افشــار خاطــر نشــان کرد:در 
یک ســال و نیم گذشــته 100 مقاله علمی 
،پژوهشــی و کنفرانس از این دانشــگاه به 
چاپ رســیده که از این تعــداد ،۳8 مقاله 
ISC،تعــداد ۳0 مقالــه ISI و تعداد ۳۳ 
مقالــه کنفرانس بوده که بــا توجه به تعداد  
۲8 عضو هیأت علمی در این دانشگاه که 8 
نفر مربی و تعدادی نیز جدید الورود هستند 
برای هر عضو هیأت علمی این دانشگاه سه 

مقاله  ISC و  ISI داشته ایم.

■ آیت ا... قاضی:
در عزاداری و زیارت سیدالشهدا) ع( مسامحه ننمایید، روضه هفتگی ولو دو سه نفر 

باشد اسباب گشایش امور است و اگر هفتگی هم نشد دهه اول محرم ترک نشود
■ آیت ا... بهجت:

گریه بر سر سیدالشهدا) ع( از نماز شب باالتر است.
■ حاج میرزا اسماعیل دوالبی:

محبت و عزاداری برای امام حسین) ع( انسان را زود به مقصد می رساند
■ آیت ا... بهادالدینی:

دستگاه امام حسین )ع( فوق فقه است نباید به دستگاه امام حسین) ع( اهانت شود 
این عزاداری ها احیا کننده نماز و مسجد است.

■ آیت ا... عالمه طباطبایی:
هیچ کس به هیچ مرحله ای از معنویت نرسد مگر در حریم مطهر سیدالشهدا) ع( و 

یا توسل به آن حضرت
■ آیت ا... عبدالکریم حائری:

روضه خوانی بر امام حسین) ع( مستحبی است که هزار واجب در آن است.

دارد هوای حسین می وزد از نینوا
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اقتصـاد

گزارش

نفت

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

مهندسانی که پول می گیرند 
ولی نظارت نمی کنند!

 امضافروشــی، زد و بند، نظارت های صوری و... بر ساختمان های 
در حال ســاخت، واژه هایی است که سال هاست در محافل رسانه ای و 
کارشناسی مطرح می شود اما هنوز آن طور که باید و شاید اقدام عاجلی 

در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش ایســنا، تازه ترین جنجــال درخصوص نظارت های صوری 
بر ســاختمان ها در چالش اخیر وزارت راه و شهرسازی با شرکت های 
حقوقی نمایان شده است. آن طور که برخی مهندسان می گویند وزارت 
راه و شهرسازی از مدتی قبل فرآیند صدور و تمدید پروانه های اشتغال 
شرکت های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرده است. 
قبال این وظیفه را اداره کل راه و شهرســازی استان ها انجام می داد. این 
اقدام باعث ســردرگمی مهندسان و نهایتا  تجمع آنها مقابل وزارت راه 

و شهرسازی شد.
نخســتین واکنش وزارتخانه به این اقدام مهندسان شاید در این جمله 
خالصه شــد که »دالالن خون مهندسان را در شیشه کرده اند«. آن جا که 
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان 
کــرد: »دالل ها چه از جنس برخی اعضاء هیأت مدیره ها و بازرســان، 
چــه از جنس برخی اعضای شــورای انتظامی، چــه از جنس برخی 
اشــخاص حقوقی و چه از جنس پدرخوانده های پشــت پرده، خون 
مردم، مهندسان، کاردان ها و همه ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع 

و مقاصد نامآغاز و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده اند.«
عمر مفید ســاختمان ها در کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال 
می رسد؛ در حالی که در ایران ۲5 تا ۳0 سال عنوان می شود. کارشناسان 
از جمله دالیل این موضوع را نظارت های صوری مهندسان ناظر در زمان 

ساخت بناها می دانند.
اســتفاده از واژه هایی چون دالل، امضافروش، مافیــا، پدرخوانده و ... 
خطاب به برخی افراد در سازمان نظام مهندسی نخستین بار نیست که 
مطرح می شود. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی  قصد داشت 
اصالحاتی در بدنه این ســازمان انجام دهد؛ اصالحاتی که بر اســاس 
برخی ادعاها از جمله دالیل اجبار او به استعفا عنوان می شود. هرچند او 
نخستین و آخرین قربانی در مسیر تغییر وضعیت در نظامات مهندسی 
نیست. اخیرا مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و 

شهرسازی در کشاکش دعوی در نظام مهندسی برکنار شد.
با این وجود حاشیه های ســازمان نظام مهندسی ادامه پیدا کرده است. 
ماجرا به نامه اخیرمدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی مربوط می شود که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید 
پروانه های اشــتغال شــرکت های حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، 
بدون مصوبه هیأت وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته اســت. 
بدین ترتیب اختیار امضای پروانه های اشــتغال شرکت های مهندسی 
حقوقی از ادارات کل راه و شهرســازی استان ها سلب و به دفتر توسعه 
مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هفته گذشته 
در اعتراض به این موضوع، تجمعی از سوی مهندسان مقابل ساختمان 

وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.
ظاهراً وزارتخانه قصد دارد صدور پروانه صالحیت مهندسان را سیستمی 
و هوشــمند کند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی با تشــریح دو گام وزارتخانه راه و شهرسازی در اصالح 
نظام مهندســی ساختمان گفته که با تهیه بخشنامه نظارت بر شرکتهای 
حقوقی که خدمات مهندسی ارائه می دهند و اجرایی کردن آن فعالیت 
شرکت های صوری متوقف خواهد شد و شرکت ها برای حق الزحمه ای 

که دریافت می کنند خدمات واقعی مهندسی ارائه می دهند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
قیمت ها کاهشي است

 در پی غیرقانونی خواندن نرخ های بلیت شــرکت های هواپیمایی از ســوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که تیرماه امســال اعالم شــده بود، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی گفت: این نرخ ها با حضور کارشناسان سازمان حمایت تصویب و 
اعالم شده و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، این نرخ ها غیرقانونی نیست که البته روز 

پنجشنبه به دلیل کاهش نرخ ارز، قیمت بلیت هواپیما را کاهش دادیم.
از تیرماه امســال نرخ های جدید برای بلیت هواپیما در پروازهای داخلی از سوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری اعالم شــده اســت که ایرالین های داخلی آن را تعیین کرده اند اما 
مسئوالن ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کردند که این نرخ های 

افزایش یافته، تخلف اســت و مبنا و مالک برای این دستگاه نظارتی نرخ های آذرماه سال 
گذشته است و همه شرکت های هواپیمایی باید براساس آن بلیت های خود را بفروشند.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی در این باره به ایســنا گفت: نرخ های بلیت هواپیما 
در پروازهای داخلی که در تیرماه اعالم شــد، غیرقانونی نیســت چراکه براساس قانون 
برنامه پنجم توســعه نرخ گذاری بلیت هواپیما آزاد است و از سوی دیگر نیز شرکت های 
هواپیمایی در شــرایط تحریم کنونی با ســختی بســیاری خود را برای ارائه سرویس و 
خدمات بهتر به مردم آماده می کنند و در این راه با مشــکالت و معضالت زیادی دســت 

و پنجه نرم می کنند.
مقصود اســعدی ســامانی با بیان این که نرخ بلیت هواپیما در پروازهای کشوری مانند 
فرانسه ۲8۳ یورو اســت، افزود: از سوی دیگر نرخ های بلیت پروازهای داخلی که در 

تیرماه امســال تصویب و اعالم شــد با حضور و تأیید کارشناسان سازمان حمایت بود، 
بنابراین به نظر نمی رســد این نرخ ها غیرقانونی باشــد و کار خالفی مرتکب نشده ایم 
گرچه نمی توان کیفیت پرواز و هواپیماهای کشــوری مانند فرانســه را با ایران مقایسه 
کرد اما خدماتی که در پروازهای داخلی ارائه می شــود، کاماًل رایگان بوده و آن ها حتی 
کترینگ در پروازهایشــان ندارند و مردم برای نوشــیدن یک لیوان آب هم باید هزینه 

اضافه پرداخت کنند.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد: با توجه به پایین آمدن نرخ ارز و ثبات آن 
در ماه های گذشــته، تصمیم گرفتیم نرخ بلیت هواپیما را نیز کاهش دهیم که این اتفاق از 
روز پنجشــنبه )۲1 شهریورماه( افتاده است و در حدود 60 مسیر پروازی پرتردد داخلی، 

نرخ بلیت هواپیمای جدید حتی از نرخ های آذرماه هم پایین تر است.

 معــاون صنایع ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان گفت: تاکنون بیش از 
70 واحد تولیدی غیرفعال در همدان بازدید و 
اقداماتی در راستای رفع موانع تولید صورت 

گرفته است.
حمید بهزادی شریف با بیان اینکه با محوریت 
اقتصادی استانداری همدان واحدهای  معاون 
راکد و غیرفعال تمام شهرســتان های اســتان 
همدان بازدید شده اســت اظهار کرد: قبل از 
بازدید مشــکالت واحدهای تولیدی غیرفعال 
احصا می شود و مدیران مرتبط برای این حل 

مشکالت در محل واحد حضور می یابند.
وی با اشــاره به اینکه جلسات متعددی برای 
بررسی مشکالت واحدهای غیر فعال برگزار 
می شود، به فارس گفت: مصوبات رفع موانع 
این واحدها در ســتاد تســهیل مطرح و ابالغ 

می شود.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان با بیان اینکه چنــد هفته پس از ابالغ 
جلساتی در راستای پیگیری مصوبات برگزار 
می شــود تصریح کــرد: تاکنون بــرای چهار 
شهرستان جلسات پیگیری تشکیل شده است.

وی با اشــاره به اینکه برنامه هــای بازدید از 
واحدهای غیرفعال به صورت ثابت دوشنبه هر 
هفته انجام می شود  تأکید کرد: چندین واحد 

تولیدی راکد پس از بررسی مشکالت احیا و 
تعدادی از واحدها که قابلیت احیا نداشتند به 

سرمایه گذار جدید واگذار شدند.
بهزادی شــریف با بیان اینکه برخی از واحدها 
با کمبود نقدینگی مواجهنــد و  برخی دیگر 
مشــکالت داخلی بین ســرمایه گذاران دارند 

ادامه داد: واحدهایی که مشکالتی در ادارات و 
یا بانک های عامل دارند در مسیر پیگیری قرار 
می گیرند. وی با اشــاره به اینکه تاکنون بیش 
از 70 واحد غیرفعال بازدید شده است اظهار 
کرد: جلسه   بررسی مشکالت کارخانه کیوان 
نیز تشکیل و امروز کارخانه با دوخط تولیدی 

در حال فعالیت است.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان همدان بیان کرد: مصوباتی برای حل 
مشکالت کارخانه کیوان و برگشتن کارگران 
اخراجــی به کار صادر و بــه وزارت صمت 

ارسال شده است.

تنظیم بودجه 99 با نگاه 2 ساله
تقدیم به مجلس در نیمه آذر ماه

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مقرر است تا در نیمه 
آذر بودجه 99 با نگاه ۲ ساله به مجلس تقدیم شود.

به نقل از ســازمان برنامه و بودجه کشور، محمد باقر نوبخت با بیان 
اینکه اصالح ساختار بودجه در سالهای 99 و 1400 عملیاتی می شود 
به تشــریح آخرین چکــش کاری های مجلس بــر اصالحیه اصالح 
ساختار بودجه ریزی ســال های 99 و 1400 اشاره کرد و اظهار کرد: 
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و دستور مقام معظم رهبری، 
ملزم به این هســتیم که بودجه ریزی را با نگاهی بلند مدت و ۲ ساله 

تدوین کنیم.
 معاون رئیس جمهور ادامه داد: این نگاه ۲ ســاله ما را مجاب می کند 
تا قســمتی از مدیریت منابع موجود کشــور را بر اســاس فشارهای 
ناجوانمردانه تحریم ها پایه ریزی کرده و از این فشــارها برای کشور 
فرصت شکوفایی فراهم آوریم، در واقع هدفمان همان شعاری خواهد 
بود که در ابتدای تقدیم اصالحیه اصالح ســاختار بودجه به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی یعنی کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه 

کشور ارائه شد.
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور  تصریح کــرد: کلیات این 
اصالحیه بســیار مفصل بود، به همین جهت در 4 فصل و 9 بســته 
گنجانیده شــد تا مجلس شورای اســالمی بتواند آن را بررسی کند. 
مقرر اســت تا در نیمــه آذر بودجه 99 با نگاه ۲ ســاله به مجلس 

تقدیم شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ساختار بودجه 98 طبق مصوب 
سال گذشته مجلس شورای اسالمی اجرایی می شود، گفت: با توجه به 
اینکه بررسی حجم گسترده اصالح ساختار بودجه در مجلس زمان بر 
اســت، ما بررسی ها و سنجش های خود را برای بودجه ریزی متوقف 
نکرده ایم و بر اســاس اصالحیه اصالح ساختار بودجه، بودجه سال 
آینده را تدوین می کنیم چرا که تا حدودی می دانیم مجلس شــورای 
اسالمی با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی اقتصادی 

سران سه قوه موافق است.

 قیمت اوراق تســهیالت 
مسکن در ماه گذشته بیش از 
44 هزار تومان قیمت داشت 
نوسان  اخیر  در روزهای  اما 
چندانــی نداشــته و حدود 
قیمــت آن 4۲ هــزار تومان 

است.
در این روزهــا کِف قیمت 
هر ورق از اوراق تسهیالت 

مسکن بانک مسکن حدود قیمت 41 هزار 
تومان اســت. این اوراق بسته به اینکه در 
چه تاریخی منتشر شده تا بیش از 4۲ هزار 

تومان هم داد و ستد می شوند.
به عنوان نمونه هر ورق از اوراق تسهیالت 
مسکِن اردیبهشت 1۳98 حدوداً 4۲ هزار و 
600 تومان داد و ســتد می شود و هر ورق 
از اوراق فروردین 1۳98 معادل 4۲ هزار و 

۳00 تومان معامله می شود.
اوراق تسهیالت  بیشترین قیمت  همچنین 
مســکن به مرداد ماه 1۳98 مربوط است. 
قیمت این اوراق 4۳ هــزار و ۳00 تومان 
اســت. دیگر اوراق منتشر شــده در سال 
1۳98 و اواخــر 1۳97 بیــش از 4۲ هزار 

تومان معامله می شود.
اوراقی که در نیمه اول ســال 1۳97 منتشر 
شده است نیز حدود 41 هزار تومان داد و 
ســتد می شود اما اوراقی که در سال 1۳96 
منتشر شده و به سر رسیِد آن زمان زیادی 
نمانده است کمتر از 41 هزار تومان قیمت 
خورده است.در این گزارش متوسط قیمت 
هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن که در 
این روزها داد و ستد می شود را 4۲ هزار 
تومــان در نظر می گیریم و بر اســاس آن 
هزینه وام مسکن را برای اقشار مختلف به 

دست می آوریم.
زوج های غیر تهرانی که در شــهرهایی با 
جمعیت بیش تر از ۲00 هزار نفر جمعیت 
زندگــی می کنند، می توانند تا ســقف 80 
میلیون تومان وام بگیرند، برای گرفتن این 
مبلغ باید 160 ورق بهادار خریداری کنند 
و با این حســاب باید حــدود 6 میلیون و 
7۲0 هــزار تومان بابــت خرید این اوراق 
بپردازند که با احتساب یک میلیون و 680 
هزار تومان بــرای خرید اوراق وام جعاله، 
در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون 
تومانی باید هشــت میلیــون و 400 هزار 

تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های ســاکن در ســایر 

شــهرهای با جمعیت زیــر ۲00 هزار نفر 
می توانند برای گرفتــن 60 میلیون تومان 
وام مســکن، 1۲0 برگ بهادار خریداری 
کنند کــه باید پنج میلیون و40 هزار تومان 
بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای 
دریافــت ۲0 میلیون تومان دیگر بابت وام 
جعالــه نیز باید یک میلیــون و 680 هزار 
تومان پرداخــت کنند که در مجموع برای 
وام 80 میلیون تومانی، حدود شش میلیون 
و 700 هزار تومان از ســوی زوجین باید 

پرداخت شود.
مجردهایی که در مراکز اســتان های باالی 
۲00 هزار نفر جمعیت دارند، مي توانند تا 
ســقف 50 میلیون تومان و در نهایت غیر 
زوج های ســاکن در سایر مناطق تا سقف 
40 میلیــون تومــان وام دریافت کنند که 
به ترتیب هر کدام بایــد 1۲0، 100 و 80 
برگ بهادار اوراق تســهیالت مسکن را از 

فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حســاب مجردهای ساکن در مراکز 
اســتان باالی ۲00 هزار نفر جمعیت مبلغ 
چهار میلیون و ۲00 هــزار تومان و افراد 
گروه سوم مبلغ ســه میلیون و ۳60 هزار 
تومان باید پرداخت کنند. البته در صورت 
تمایل برای دریافت وام ۲0 میلیون تومانی 
جعاله باید مبلغ یــک میلیون و 680 هزار 

تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در 
فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر 
بــرگ 5 میلیون ریال اســت. مدت اعتبار 
اوراق تســه حداکثر تا دو دوره شش ماهه 
قابل تمدید اســت. این اوراق با توجه به 
این که چقدر تا زمــان اعتبارش باقیمانده، 
قیمت متفاوتی دارد. در صورتی که مدت 
اعتبار این اوراق به اتمام رســیده و دارنده 
اوراق از تســهیالت آن استفاده نکند، نماد 
معامالتی آن متوقف خواهد شــد و وجوه 
پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت 

نخواهد شد.

یک پیش بینی از سقوط نفت به ۵0 دالر
 یکی از بزرگتریــن بازرگانان نفت جهان پیش بینی کرد نفت خام 
به پایین ترین حد از دســامبر سال ۲018 سقوط خواهد کرد و باعث 

می شود تولید اوپک و متحدانش کاهش بیشتری پیدا کند.
به گزارش ایســنا، بن لوکاک، یکی از مدیران شرکت بازرگانی نفت 
ترافیگــورا در مصاحبه ای با بلومبرگ در ســنگاپور اظهار کرد: موانع 
اقتصاد کالن و رشــد عرضه باعث خواهد شــد قیمت نفت برنت تا 
شــش ماه دیگر به حدود 50 دالر در هر بشــکه سقوط کند. وی در 
ادامه افزود: احتمال دارد نفت خام در میان مدت تا بلندمدت به 70 تا 
75 دالر بازگردد که چنین سطح قیمتی برای مصرف کنندگان مناسب 
خواهد بود و به تولیدکنندگان هم اجازه می دهد ســودآوری داشــته 

باشند.
اما حداقل در شــش ماه آینده قیمت نفت احتماال به سطح پایین تری 
ســقوط خواهد کرد و اوپک پالس را وادار می کند کاهش بیش تری 
در تولیدش صورت دهد و شرکت های حفاری نفت شیل آمریکا نیز 

هزینه های خود را کاهش می دهند.
لــوکاک اظهار کرد: قیمت پایین تر یکی از معدود مواردی اســت که 
اوپک را شــوکه کرده و فعالیت شــیل را دشوارتر خواهد کرد. انتظار 
دارم قیمت نفت در کوتاه مدت به 50 دالر نزول کند اما تصور می کنم 

در میان مدت تا بلندمدت 70 تا 75 دالر است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اوپک و متحدانش از جمله روســیه از 
ســال ۲016 برای تقویت قیمت نفت از طریق کاهش تولید همکاری 
می کنند اما ترافیگورا انتظار دارد در سطح فعلی قیمت اتحاد این گروه 
دچار شکاف شود. به گفته سعد رحیم، استراتژیست و مدیر تحقیقات 
جهانی ترافیگورا، هم اکنون عراق تعهداتش را نادیده گرفته و بســیار 
باالتر از میزان توافق شــده، نفت تولید می کند. همچنین عربســتان 
ســعودی و کویت قصد دارند از سال آینده تولید 500 هزار بشکه در 

روز نفت را در میدان منطقه بی طرف آغاز کنند.

نسبت به ماه گذشته

وام مسکن ارزان تر شد

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبرداد

بررسی وضعیت
70 واحد تولیدی غیرفعال در همدان
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تیم فوتبال شهرداری باقدرت
 در لیگ حاضر می شود

 تیم فوتبال شهرداری به تمامی شهروندان همدانی تعلق دارد و در 
حد مطلوبی از این تیم حمایت خواهیم کرد.

سرپرســت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در 
دیــدار با اعضای کادرفنی تیم فوتبال شــهرداری همدان با بیان اینکه 
تیم فوتبال شهرداری متعلق به همه مردم همدان است، اظهار داشت: 
تمامی نوجوانان و جوانان این شهر که در رشته فوتبال فعالیت می کنند 
و همچنین اســتعدادهای فوتبال محالت به این امید که روزی در این 
تیم به عنوان بازیکن حضور داشــته باشــند به تیم فوتبال شهرداری 

نگاه می کنند.
روح ا... وجدی هویدا گفت: در این فصل هم سیاست ما این بوده تا 
جایی که ظرفیت فوتبال استان به ما اجازه می دهد از پتانسیل بومی در 

این تیم استفاده کنیم.
وی افــزود: جو تیم فوتبال شــهرداری همدان تا بــه امروز بدون 
حاشــیه و با آرامش خوبی بوده که ادامــه همین روند را در طول 
فصل انتظار داریم و نتیجه گیری در فضای بدون حاشیه بسیار بهتر 

اتفاق خواهد افتاد.
وجدی خاطرنشان کرد: برای حل مشکالت تیم نیز تا جایی که بتوانیم 
تالش می کنیم و ســعی می کنیم که تیم فوتبال ما دغدغه مشــکالت 
مالی را در طول فصل نداشته باشد و تمام انرژی خود را در این مسیر 
خواهیم گذاشت. سعی داریم به نحو مطلوبی از تیم فوتبال شهرداری 
در طــول فصل حمایت کنیــم و انتظار داریم با کمــک کارخانه ها، 
شــرکت ها و سرمایه گذاران با کمترین مشکالت در مسابقات حضور 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت هواداران در بخش فرهنگی اســتفاده 
کنیم بیان کرد: در بحث فرهنگســازی در ورزشــگاه باید از ظرفیت 
هواداران به خوبی بتوانیم استفاده کنیم و فضا را در ورزشگاه به خوبی 

سالم سازی کنیم تا کمترین حاشیه را داشته باشیم.

پیام حیدری قاضی تیم های فوالد

 پیام حیدری داور جوان همدانی دیدار تیم های فوالد خوزستان و 
فوالد مبارکه سپاهان را در ورزشگاه شهدا فوالد اهواز قضاوت می کند.

در این دیدار علی میرزابیگی و رحیم شــاهین داور همدانی را در این 
بازی کمک می کنند

همچنین در این بازی مهدی الوندی دیگر داور همدانی به عنوان داور 
چهارم در این بازی پیام حیدری را همراهی می کند.

این بازی امروز در اهواز برگزار می شود.

فوتبال ایران همچنان در رده ۲3 جهان
 و نخست آسیا

ــدی  ــن رده بن ــران در جدیدتری ــال ای ــی فوتب ــم مل ــگاه تی  جای
ــر نکــرد. ــا تغیی فیف

ــه گــزارش ایســنا، پــس از بازی هــای ملــی فیفــا رده بنــدی مــاه  ب
ــا منتشــر  ــده از ســایت فیف ــه آین ــه هفت ــی ک ســپتامبر تیم هــای مل
ــال  ــی فوتب ــم مل ــن اســاس تی ــر ای ــن شــود. ب خواهــد شــد، تعیی
ایــران کــه موفــق شــد بــا دو گل هنــگ کنــگ را شکســت دهــد 
بــدون تغییــر در کنــار تیــم ملــی ولــز بــه صــورت مشــترک در رده 

۲۳ جهــان و اول آســیا قــرار گرفــت.
ــی در رده ۳7  ــره جنوب ــود در رده ۳1 و ک ــه صع ــا دو پل ــن ب ژاپ

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــک در رده نخســت  ــال بلژی ــی فوتب ــم مل ــدی تی در صــدر رده بن
قــرار دارد و فرانســه بــا یــک پلــه صعــود باالتــر از برزیــل در رده 

دوم قــرار گرفــت.
*رده بندی 10 تیم ملی برتر رده بندی فیفا )سپتامبر 2019(

ــال 6-  ــس 5- پرتغ ــل 4- انگلی ــه ۳- برزی ــک ۲- فرانس 1- بلژی
ــن ــا 10- آرژانتی ــی 9- کلمبی ــپانیا 8- کرواس ــه 7- اس اروگوئ

حساسیت در لیگ جوانان استان 
به اوج رسید 

 هفته ششتم از رقابت های فوتبال لیگ جوانان قهرمانی باشگاه های 
اســتان گرامیداشت شهید محســن حججی امروز با انجام یک بازی 

آغاز می شود.
در این دیدار تیم فوتبال یاران کوروش در ورزشــگاه شهید سلیمانیان 
نهاوند میزبان تیم هالل احمر تویســرکان اســت. هر دو تیم در میانه 
جدول قــرار دارند و برای آنکه امیدهای خــود را برای صعود زنده 
نگه دارند در بازی امروز محکوم به پیروزی هســتند. یاران کوروش 
با 9 امتیاز و هالل احمر تویســرکان با 6 امتیاز چشم به بازی های باقی 

مانده دارند.
 این رقابت ها فردا با انجام ۳ بازی دیگر دنبال می شود تیم مهر همدان 
در ورزشــگاه شهید شمسی پور میزبان آبی پوشان همدان است. مهر با 
6 امتیاز و آبی پوشان با ۳ امتیاز امید چندانی به صعود ندارند و تنها به 

انجام یک بازی تشریفاتی بسنده خواهند کرد.
اما پس از این دیدار تیم مدعی علم و ادب همدان میزبان ذوب فلزات 

بهار خواهد بود. 
علم و ادب با هدایت مهدی امینی 10 امتیازی است و از مدعیان صعود 
به مرحله دوم اســت و ذوب فلزات نیز 7 امتیازی است و این تیم هم 
خود را مدعی صعود به مرحلــه دوم می داند ۳ امتیاز این بازی نقش 
پررنگی در جدول رده بندی خواهد داشت در این گروه 4 تیم مدعی 
صعود هســتند که تیم های علم و ادب همدان و خانه جوانان مالیر از 

شانس های اول صعود هستند.
تیم فوتبال پاسارگاد نوین نهاوند نیز فردا در ورزشگاه شهید سلیمانیان 
نهاوند میزبان تیم ســتاره ســرخ تویسرکان اســت. این دیدار برای 
پاســارگاد حساسیتی ندارد زیرا با یک امتیاز هیچ شانسی برای صعود 
ندارد اما ستاره سرخ 6 امتیازی است و امیدهای کم رنگی برای صعود 

دارد.
روز دوشــنبه نیز این رقابت ها با انجام دو بازی دنبال خواهد شد 
تا پرونده هفته ششم بسته شود. هر دو بازی دوشنبه در ورزشگاه 
شــهید شمسی پور همدان برگزار خواهد شد ابتدا تیم پاس همدن 
پذیــرای خانه جوانان مالیر خواهد بود پــاس با 7 امتیاز و خانه 
جوانــان با 10 امتیاز بــه ۳ امتیاز این بــازی توجه خاصی دارند 
و تیم پیروز امیدهایش برای صعود بیشــتر خواهد شــد پاس در 
تالش اســت تا از میزبانی خود نهایت سود را ببرد تا برای صعود 
به مرحله دوم امید داشته باشد زیرا شکست در این بازی به منزله 
ناامید شــدن از صعود است خانه جوانان در صورت شکست در 
بازی با پاس کار ســختی برای صعود خواهد داشــت و باید در 

آخرین بازی به مصاف علم و ادب برود.
و در دومین بازی دوشــنبه تیم شــهرداری همدان پذیرای شهرداری 
مریانج خواهد بود هر دو تیم صدرنشــین جدول A هســتند و با 1۲ 
امتیاز بخت باالیی برای صعود دارند در این دیدار برای ســرگروهی 
خواهد بود و از حاال می توان به طور قطع دو تیم شهرداری همدان و 

مریانج را بر دور دوم صعود خواهند کرد.
برنامه هفته ششم لیگ جوانان استان 

شنبه 98/6/23
........................................... هالل احمر تویسرکان  یاران کورش نهاوند 

ساعت 16، ورزشگاه شهید سلیمانیان نهاوند 
یکشنبه 98/6/24

مهر همدان................................................................  آبی پوشان همدان 
ساعت 15- ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

..................................................  ذوب فلزات بهار  علم و ادب همدان 
ساعت 17، ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

.......................................  ستاره سرخ تویسرکان  پاسارگاد نوین نهاوند
ساعت 16، ورزشگاه شهید سلیمانیان نهاوند 
دوشنبه 98/6/25

پاس همدان............................................................  خانه جوانان مالیر 
ساعت 15، ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

......................................................  شهرداری مریانج  شهرداری همدان
ساعت 17، ورزشگاه شهید شمسی پور همدان 

مرحله دوم لیگ نونهاالن آغاز شد

قهرمانــی  نونهــاالن  فوتبــال  لیــگ  رقابت هــای  دوم  دور   
ــی  ــین فضل اله ــهید امیرحس ــت ش ــتان گرامیداش ــگاه های اس باش
ــهید  ــای ش ــا تیم ه ــن رقابت ه ــه ای ــتین هفت ــد و در نخس ــاز ش آغ

ــیدند. ــروزی رس ــه پی ــدان ب ــم و ادب هم ــی و عل امین
تیــم فوتبــال نونهــاالن شــهرداری همــدان بــه مصــاف تیــم علــم و 
ــر  ــا نتیجــه دو ب ــازی نزدیــک ب ادب همــدان رفــت کــه در یــک ب

یــک مغلــوب علــم و ادب شــد.
ــد  ــق ش ــی موف ــهید امین ــم ش ــز تی ــروه نی ــن گ ــازی ای ــر ب در دیگ
ــج را  ــهرداری مریان ــان ش ــم جوان ــر ۲ تی ــر 4 ب ــازی برت ــک ب در ی

ــرد. ــوب ک مغل
این رقابت ها در روزهای آینده دنبال خواهد شد.

نوجوانان یاوران مالیر پیروز شدند 

 از هفتــه چهارم مرحله دوم لیگ نوجوانان قهرمانی باشــگاه های 
استان گرامیداشت شهید امیر امیریان یک بازی در مالیر برگزار شد.

در این دیدار تیم یاوران مالیر در ورزشــگاه تختی این شــهر در یک 
بازی پرگل با نتیجه 4 بر ۲ میهمان خود ســتاره سرخ تویسرکان را با 
شکســت بدرقه کرد تا شکست دور رفت را جبران کند در دور رفت 

ستاره سرخ ۳ بر ۲ یاوران را شکست داده بود.
ــان  ــدان و اکبات ــاس هم ــم پ ــروز دو تی ــا ام ــن رقابت ه ــه ای در ادام
ــه  ــد ب ــمار می رون ــه ش ــود ب ــان صع ــر دو از مدعی ــه ه ــدان ک هم

ــد رفــت. مصــاف هــم خواهن

بررسی شرایط حضور زنان در ورزشگاه آزادی
 توسط فیفا

 فیفا اعالم کرده که به زودی هیأتی وارد ایران می شود تا شرایط میزبانی و آمادگی ایران 
برای حضور بانوان در ورزشگاه را بررسی کنند.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از اســتاد الدوحه، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار 
خود در انتخابی جام  جهانی ۲0۲۲ قطر باید به مصاف کامبوج برود. این دیدار پنج شنبه 

18 مهر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
ســایت استاد الدوحه قطر نوشت که طبق اعالم فیفا، گروهی از سوی این نهاد بین المللی 

راهی تهران خواهند شد تا شرایط میزبانی ایران را برای این دیدار بررسی کنند.

این روزنامه قطری نوشــت که سخنگوی فیفا تاکید کرده که هیأت اعزامی آنها آمادگی 
و امکانات ایران برای حضور بانوان در ورزشــگاه را بررسی خواهد کرد، چرا که طبق 
اعالم فیفا و موافقت ایران قرار اســت که بانوان مشــکلی برای حضور در ورزشــگاه 

نداشته باشند.
روزنامه العاجل عربســتان هم این خبر را پوشش داده و نوشته که مسئوالن فیفا احتماال 
موضوع درگذشــت یک هوادار زن ایرانی را هم بررســی خواهند کرد اما سخنگوی فیفا 
تاکید کرده که سفر آنها ربطی به این موضوع ندارد و تنها به خاطر بررسی شرایط میزبانی 

ایران برای دیدار برابر کامبوج است.
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار نخست خود در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر توانست با 

دو گل هنگ کنگ را از پیش رو بردارد.

 هر چند تابستان رو به پایان است و گرمی 
هوا کم کم رنــگ می بازد اما ورزش اســتان 
گرمتر از همیشــه فعال اســت و در روزهای 
پایانی شهریور ماه 4 رخداد بزرگ کشوری و 
بین المللــی در پایتخت تاریخ و تمدن برگزار 
می شود و شور و نشاط در جامعه موج می زند.

در دهه پایانی شــهریور شــاهد مسابقاتی در 
رشته های فوتبال، ســوارکاری سنگنوردی و 
شطرنج در سطح بین المللی و کشوری خواهیم 
بود و تب ورزشــی در استان به باالترین حد 

خود خواهد رسید.
میزبانی مســابقات ســطح باالی کشوری و 
بین المللــی می تواند تأثیر باالیــی بر ورزش 
اســتان بگذارد به خصــوص وقتی که در این 
میزبانی ها ورزش استان نیز حرفی برای گفتن 
داشــته باشــد. تأثیر ورزش بر گردشگری و 
اقتصاد شــهرهای میزبــان از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت و خوشبختانه استان همدان 
از نظر زیرســاخت ها توان برگزاری مسابقات 
بزرگ کشــوری و بین المللی را دارد و همین 
مســئله باعث می شود که فدارسیون ها با روی 
باز میزبانی همدان را در رشــته های مختلف 

پذیرا باشند.
یکــی از رخدادهــای مهمی کــه همدان در 
روزهای پایانی تابستان میزبان است مسابقات 
فوتبــال مقدماتی قهرمانــی نوجوانان زیر 16 
سال آسیا است این رقابت ها طی روزهای ۲7 
لغایت ۳1 شــهریور ماه در مجموعه ورزشی 
شــهید حاجی بابایی مریانج برگزار می شــود. 
مریانج این شهر کوچک همدانی پذیرای یکی 
از بزرگترین مسابقات آسیایی است و با توجه 
به زیرساخت های موجود در این شهر می تواند 

میزبان شایسته ای برای این رقابت ها باشد.
تیم هــای ملی ایــران، افغانســتان، مالدیو و 
فلســطین در مجموعه 10 هزار نفری شــهید 
حاج بابایی برای صعود به مرحله نهایی رقابت 

نزدیکی با هم خواهند داشت.
تیم ملی کشــورمان که از روزهای گذشــته 
اردوی آماده سازی خود را در همدان آغاز کرده 
اســت و با تمرینات منسجم خود را برای این 
رقابت ها آماده می کند. حسین عبدی سرمربی 
تیم ملی نوجوانان کشورمان با ابراز رضایت از 
میزبانی همدان و امکانات سخت افزاری خوب 
در اســتان مدعی اســت که همدان می تواند 
مسابقات بزرگتر از این رقابت ها را برگزار کند.

وی افــزود ایــران در این رقابت ها شــانس 
اول صعود اســت اما هیج تیمی را دست کم 

نم گیریم.
دیگر رخداد بین المللی ورزش اســتان که از 
امروز آغاز می شود مسابقات بین المللی اوپن 
شطرنج ابن سینا است که این رقابت ها در سالن 

6 هزار نفری انقالب همدان برگزار می شود.
در این رقابت ها شــطرنج بازانی از کشورهای 
روسیه، پرتقال، عراق و افغانستان شرکت دارند 

و به مدت یک هفته زیر نظر فدراسیون جهانی 
شطرنج )فیده( در سه جدول برگزار می شود و 
حضور استاد بزرگان شطرنج در این رقابت ها 

بر اعتبار جام ابن سینا افزوده است.
این رقابت ها ششمین دوره مسابقات بین المللی 

اوپن ابن سینا است.
همچنین برای نخستین بار در تاریخ سوارکاری 
،همدان میزبان مسابقات پرش با اسب قهرمانی 
کشــور اســت این رقابت ها برای نخســتین 
بــار خارج از تهــران برگزار می شــود و این 
افتخار بزرگی برای همدان اســت که پذیرای 
این رقابت ها در تمام رده های ســنی می باشد 
همزمــان با این مســابقات ســومین مرحله 
مســابقات تور پرش با اســب قهرمانی ایران 
و مســابقات بین المللی پرش با اســب جام 
فدراسیون جهانی در باشگاه اویسینای همدان 
برگزار می شود. در این رقابت ها 180 سوارکار 
از سراسر ایران مسابقات خود را از امروز شنبه 

۲۳ شهریور به مدت یک هفته برگزار می کنند.
 در کنــار ایــن رقابت های مهم کشــوری و 
بین المللی همدان شــاهد میزبانی رقابت های 
قهرمانی ســنگنوردی کشور نیز می باشد که از 
امروز شــنبه به مدت یک هفته در دو بخش 
آقایان و بانوان در ســالن ســنگنوردی فرهاد 

همدان برگزار می شود.
مســابقات آقایان ۲۳ لغایت ۲6 شــهریور و 
مســابقات بانوان ۲7 لغایت ۲9 شــهریور ماه 

برگزار خواهد شد.
برگزاری ایــن رقابت ها می تواند آورده خوبی 
برای ورزش و اقتصاد استان داشته باشد و 10 
روز همدان در رأس اخبار رســانه های داخلی 
و خارجی قرار خواهند گرفت ورزش اســتان 
می تواند از این فرصت نهایت ســود را ببرد و 
توان میزبانی خود را به رخ کشورهای آسیایی 
بکشــد تا در سال های دیگر پذیرای مسابقات 

مهمتری باشیم.

 شانزدهمین دوره مســابقات بین المللی 
شــطرنج ابن ســینا با حضور بیش از ۳00 
شطرنج باز در ســه جدول در سالن 6هزار 
نفری انقــالب همــدان با هم بــه رقابت 

پرداختند
در ایــن مســابقات در جــدول A بیش از 
65 اســتاد بزرگ و بین المللی شــطرنج از 
کشورهای مختلف جهان ثبت نام کرده اند. 
که شــامل بازیکنان دارای درجه استادی و 

درجه بین المللی ۲ هزار و باالتر می باشد.

در جدول B ایــن دوره از مســابقات نیز 
حــدود یکصد شــطرنج بــاز ایرانی و یک 
شــطرنج باز پرتغالی نام نویســی کرده اند 
که شــامل بازیکنان دارای درجه بین المللی 

1600 تا ۲099 هستند. 
همچنیــن در جدول C ایــن رقابت ها نیز 
بیش از150 شــطرنج باز ثبت نام داشتند که 
در ایــن جدول بازیکنــان دارای درجه بین 

المللی کمتر از 1700 حضور دارند.
شانزدهمین دوره رقابت های شطرنج اوپن 

ابن سینا از پنجشــنبه ۲1 شهریورماه جاری 
آغاز شــد که به مدت یک هفته در ســالن 

انقالب همدان دنبال می شود.
حضور اســتاد بــزرگ لئــون بابوجیان از 
کیوپارادزه  بزرگ گیگا  اســتاد  ارمنســتان، 
از گرجســتان، آنتون میخایلف از روســیه، 
استاد بین المللی لقمان گولیف از جمهوری 
آذربایجان و استاد بزرگ تورنیکه سانیکیدزه 
از گرجســتان از جمله شطرنج بازان حاضر 

در اوپن ابن سینا هستند.

همچنیــن اســتاد بزرگ مســعود مصدق 
پور از خراســان رضوی، استاد بین المللی 
مرصاد خداشــناس از خراســان رضوی، 
اســتاد بین المللی محمد امیــن موالیی از 
مازندران، استاد بین المللی بردیا دانشور از 
تهران و اســتاد بین المللی محسن شعرباف 
از تهــران از دیگر شــرکت کنندگان این 

هستند. مسابقات 
قوانین فدراســیون جهانی شــطرنج )فیده( 

حاکم بر این مسابقات است.

ذوب فلزات به 
دنبال شکار 
شاهین

 هفته دوم از رقابت های لیگ دســته سوم 
کشــور امروز با انجام 6 بازی در گروه دوم 
دنبال می شود که نماینده استان ذوب فلزات 
بهار در نخســتین گام میزبان شاهین زنجان 

است.
در هفتــه نخســت این رقابت هــا تیم ذوب 
فلزات اســتراحت داشت و شاهین نیز مقابل 
آریونجم تهران به تساوی یک بر یک رسیده 

بود.
تیم ذوب فلــزات تمرینات خود را از تیرماه 
اســتارت زد و با جــذب بازیکنان مورد نیاز 
تیمی مدعی را روانه رقابت های دســته سوم 
کرده است این تیم با حفظ نفرات اصلی سال 
گذشــته خود و تقویت نقاط ضعف با جذب 
چند بازیکن جوان و با تجربه در تالش است 
تا حضــور قدرتمنــدی در رقابت های لیگ 

داشته باشد.

ذوب فلزات در گــروه دوم با دیگر نماینده 
استان شــهرداری مریانج تقریبًا گروه سختی 
قرار دارد و با بدشانســی بــا اکثر مدعیان در 
خارج از خانــه بازی خواهــد کرد.این تیم 
امیدوار اســت با بهبــود بازیکنان مصدوم با 

قدرت بیشتری قدم به رقابت ها بگذارد.
رقابت های ماراتن لیگ دسته سوم فرسایشی 
اســت و تیم هایی که برای صعود می جنگند 
باید برنامه ریزی مدونی داشــته باشــند و با 
جــذب بازیکنان مورد نیــاز بتوانند در طول 
فصل تیمی قــدر روانه رقابت ها کند. در این 
رقابت ها 65 تیم در دور نخست شرکت دارند 
که در قالب 5 گروه 1۳ تیمی مسابقات خود 
را برگزار می کنند تا با صعود تیم های برتر و 
اضافه شدن تیم های باقی مانده از رقابت های 
سال گذشته مسابقات خود را برای صعود به 

لیگ دسته اول دنبال کنند.
در دیدارهــای امروز ابیدر ســنندج میزبان 
سولدوز نقده اســت، اریونجم تهران پذیرای 
برق آرا البرز است کیمیای تهران به میهمانی 
آذر آب اراک خواهــد رفت فرهنگ البرز از 
تیم شــهروند رامســر پذیرایی می کند و در 
نهایت دماوند آمل میزبان ستاره کاسپین بابل 

خواهد بود.

در هفته نخســت این رقابت ها تیم شهرداری 
مریانج در نقده مقابل تیم سولدوزی این شهر 
تن به شکست دو بر صفر داد اواخر بازی نیز 
حاشیه ساز شــد و گویا یکی از بازیکنان این 

تیم حتی درگیری فیزیکی داشته است.
در هفتــه نخســت تیم های بــرق آرا البرز، 
آبیدر ســنندج، دماوند آمل و سولدوز نقده 
مقابل حریفان خود به پیروزی رســیدند و 
دیدار دو تیم ســتاره کاسپین بابل و آذرآب 
اراک و دیــدار شــاهین فرابــرد زنجان با 
آریونجــم تهران به تســاوی یــک بر یک 
انجامید حساس ترین بازی امروز را دو تیم 
آبیدر ســنندج و ســولدوز نقده در سنندج 
انجام می دهند و تیم پیروز به صدر جدول 

رده بندی صعود خواهد کرد.
تیم ذوب فلــزات ۲0 بازیکن برای آغاز این 
رقابت هــا معرفــی کرده اســت و امروز در 
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان با فوتبالی 

تهاجمی به دنبال کسب پیروزی است.
ورزشــگاه جوانــان بهار مــورد تایید کمیته 
مسابقات فدراسیون فوتبال قرار نگرفته است 
و ذوب فلزات مجبور است تا تایید فدراسیون 
بازی های خانگی خود را در ورزشگاه شهید 

شمسی پور همدان برگزار کند.

هدایــت تیم ذوب فلزات را در این رقابت ها 
حمیــد شــانه ای به عهــده دارد و ســجاد 
جعفری اشــتیاق نیز وی را در امر مربیگری 
همراهی می کنــد و محراب فریدی نباتی نیز 
مربی دروازه بان ها اســت و عیســی شهبازی 
سرپرستی تیم را به عهده دارد و تدارکات تیم 

رسول محمودی خواهد بود.
اسامی بازیکنان ذوب فلزات 

در لیگ دسته سوم کشور
مختار آذرآبــاد )99(، احمدرضا علیخانی)1(، 
احســان خدامــرادی)75(، مجیــد بیات)۳1( 
مجید جالل پور)1۳(، بابک قائدی)۲1(، وحید 
مرادی)4(، علیرضا باروند)۲(، میالد ساســانی 
)۲0(، محمــد تکلو)۳(، عادل ســلطانی)55(، 
امیرمحمد بیگلر )5(، میثم مرادی)10(، مجتبی 
رشیدیان)8(، محمدسعید سرهادی)7(، محمد 
اصالنی)17(، محمدرضا احمدی)۲۲(، پارســا 
قلی پور )۳۳(، حســین ورمزیــار)6(، عارف 
سبحانی)77(، محمدرضا شهبازی )70(، مهدی 
ترکمان )۲4(، امیرحســین فکور)18(، علیرضا 
فتحی )14(، ســعید حیــدری)۲7(، علیرضا 
علیخانــی)55(، محمد میهنــی )16(، محمد 
خالدیان)11(، بهنام زارعی)۲۳(، امیر پیش خورد 

)94(، امین رحیمی)9(

در روزهای پایانی تابستان دراستان انجام می شود

میزبانی 4 رویداد بین المللی و ملی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326009000119 مورخه 98/4/15 هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
کبری به کام فرزند محمد به شــماره شناســنامه 16 صادره از فامنین به 
شماره ملي 5029828443 صادره از فامنین در شش دانگ یک باب خانه 
به مســاحت دویست و سی و ســه مترمربع و نود و هفت صدم مترمربع 
قســمتي از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان خریداري از مالک 
رسمي آقای عباسعلی امینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
)م الف 165(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/23

رضا بیات-
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

مسابقات بین المللی شطرنج ابن سینا آغاز شد

حضور۳00 شطرنج باز داخلی وخارجی در همدان
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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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 آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پیش بیني وضع هوا: 
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■ دوبیتي:
به سرو قدت ای زیبنده رخسار بروی ماهت ای ماه ده و چار  

بدیاری ندارم مو سر و کار که جز عشقت خیالی در دلم نی  
باباطاهر

■ حدیث:
امام سجاد )ع(: 

ماییم کشتی رواِن در دریاهای عمیق و گود . هر که بر آن سوار شود ، ایمن می مانَد و هر که از 

آن چشم پوشد ، غرق می شود .               
ینابیع الموّدة : ج 1 ص 76 ح 12 و ج 3 ص 359

سینـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلی و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلی - شبی که ماه کامل 

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون............................  تپلی ومن - جانان

■بهمن مالير................................................ ...........  قسم
قصر شيرين - ايده اصلی- تپلی  ومن

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

روغن جامد مصرف نکنید

 روغن های نیمه جامد و چربی های جامد حاوی اســیدهای چرب 
اشباع و ترانس هستند که سالمت را تهدید می کند. نتایج تحقیقات نشان 
 داده است که مصرف چربی هایی که میزان اسید چرب ترانس آن ها باال 
است باعث افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبیـ  عروقی می شوند.به 
گزارش ایسنا، اسیدهای چرب ترانس نسبت به اسیدهای چرب اشباع 
اثرات زیان بارتری دربــر دارند و این چربی های جامد موجب افزایش 
کلسترول بِد خون و گرفتگی رگ ها می شوند. جایگزین کردن چربی های 
جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع با روغن های مایع حاوی اسیدهای 
چرب غیراشباع موجب کاهش غلظت کلسترول خون می شوند. به همین 
دلیل اســت که روغن مایع که فاقد کلسترول است و اسیدهای چرب 
غیراشباع باالیی دارد، به روغن  حیوانی یا چربی های جامد ارجحیت دارد.

کشف آب برای نخستین بار 
در یک سیاره با احتمال حیات

 دانشمندان بریتانیایی ادعا می کنند نخستین سیاره قابل سکونت با 
دارا بودن جو و آب و هوای مناســب برای زندگی را در فاصله 110 

سال نوری از زمین کشف کرده اند.
به گزارش مهر یک تیم تحقیق روی سیاره های فراخورشیدی در کالج 
دانشگاهی لندن)University College London( مدعی شده 
اســت که اولین سیاره فراخورشــیدی احتماال قابل سکونت پس از 

زمین را در کیهان یافته است.
همانطور که می دانیم آب برای زندگی بسیار مهم است و این یکی از 
مهم ترین چیزهایی است که اخترشناسان در سیارات بیرون از منظومه 

شمسی موسوم به فراخورشیدی به دنبال آن هستند.

رتبه بندی جهانی سال ۲0۲0 تایمز منتشر شد

 سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC( گفت: پایگاه 
رتبه بندی"تایمز" یکی از معتبرتریــن نظام های رتبه بندی بین المللی 
است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می  کند. در حالی که در سال 
۲01۲ تا ۲014 از ایران تنها یک دانشگاه و در سال ۲015 دو دانشگاه 
صنعتی شــریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور داشتند 
در ســال ۲018 این تعداد به هجده و در سال ۲019 به ۲9 دانشگاه 
دانشگاه افزایش یافت. در رتبه بندی سال ۲0۲0، 40 دانشگاه از ایران 

در جمع 1۳96 دانشگاه برتر جهان از 9۲ کشور حضور یافتند.
به گزارش ایســنا محمدجواد دهقانی سرپرست ISC  گفت: ایران 
با افزایش 11 دانشگاه، بیشترین رشــد حضور دانشگاه ها را در بین 

کشورهای جهان داشته است. 

میکروحباب های الکتریکی به کمک بیماران 
سرطانی می آیند

 محققان دانشگاه تهران با ســاخت میکروحباب های الکتریکی، 
نابودی سلول های سرطانی از طریق شیمی درمانی را تسهیل می کنند.

به گزارش ایرنا، محمد عبداالحد، اســتاد دانشــکده مهندسی برق و 
کامپیوتر دانشگاه تهران و همکاران پژوهشی وی با روشی نوین اقدام 
به تولید الکتریکی میکروحباب هایــی کرده اند که با ایجاد حفره در 
ســلول ها و نفوذپذیری آنها شیمی درمانی بیماران سرطانی را تسهیل 
می کند.این مقاله که برای اولین بار روشــی را بر پایه تولید الکتریکی 
میکروحباب ها در دارورســانی بهتر به تومورهای ســرطانی معرفی 
می کند، تســت های درون تنی روی مدل هــای حیوانی را با موفقیت 

به انجام رسانده است.

بیماران مبتال به اچ آی وی در معرض
 سکته مغزی قرار دارند

 مطالعات اخیر محققان نشــان می دهد افراد مبتال یه ویروس اچ 
آی وی در معــرض آریتمی قلبی قرار دارند که مهمترین عامل بروز 
سکته مغزی است.به گزارش ایرنا، آریتمی قلبی به معنای غیرطبیعی 
بودن ریتم قلب است که می تواند خطر بروز سکته مغزی را افزایش 
دهد. فیبریالسیون دهلیزی )AF( شایع ترین نوع آریتمی قلبی است.

ســکته مغزی به دلیل وقفه ای کوچک در جریان خون مغز یا انسداد 
رگ ها بوجود می آید. در این حالت جریان اکسیژن و مواد غذایی به 

مغز محدود می شود و بخشی از بافت مغز آسیب می بیند.
محققان معتقدند غربالگری منظم بیماری های قلبی در افراد مبتال به 

ویروس HIV ضروری است.

جذابیت آیین های محرم برای گردشگران
  بیش از ۲00 گردشــگر خارجی در مراسم عزاداری محرم یزدی ها 
شــرکت کردند. دبیر کمیته گردشگری مذهبی اســتان یزد با اعالم این 
خبر عنوان کرد: کشــورهای آلمان و هلند بیشترین سهم از گردشگران 
خارجی در مراســم عزاداری ماه محرم امسال را در این استان داشته اند. 
لیال ســعادتخواه، دبیر کمیته گردشــگری مذهبی-معنوی اســتان یزد، 
افزود: گردشــگرانی که تاکنون در مراســم های امسال شرکت کرده اند، 
از کشــور های فرانسه، اســپانیا، ایتالیا، هلند، انگلیس، سوئیس، ترکیه، 
دانمارک، الجزایر، برزیل، مراکش، اســلوونی و چین بودند و پیش بینی 
می شــود تا پایان مراســم عزاداری محرم در یزد، ایــن تعداد به1۲00 

گردشگر که رقم مشابه سال گذشته است، برسد.
 جذابیت آیین های محرم برای گردشگران

عزاداری مــاه محرم در همدان یکی از منحصر بــه فرد ترین آیین های 
عزاداری ها در ایران محســوب می شــود چراکــه دارای جذابیت های 
مخصوص به خود اســت. آذین بندی حســینیه،   ذبح گوسفند، پخش 
نذورات مردمی، روضه خوانی، پرسه زنی، دسته سقا و برپایی هیات های 
ســینه زنی و زنجیرزنی از برنامه های مردم همداندر ماه محرم است. در 
استان همدان شور حســینی در مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با سیاه 
پوش کردن هر کوی و برزن، برافراشــتن پرچم ها و بیرق ســیاه به یاد 
مظلومیت امام حســین و خاندانش در کوچه هــا و خیابان از روزهای 
قبل محرم نمایان می شــود. یکی از مراســم های ویژه این ایام که توجه 
گردشگران زیادی را به سمت خود جلب می کند مراسم »سوم عاشورا« 

است. 
به گفته یکی از فعاالن حوزه گردشــگری، بیش از پانزده سال است که 
گردشگران خارجی در ایام محرم به ایران می آیند و این ظرفیت می تواند 
هم به منظور تبلیغ در خارج از کشور و طراحی »تور محرم« و هم برای 
آشنایی گردشگران خارجی که در این ایام در ایران هستند، به کار گرفته 
شود. بسیاری از کارشناسان نیز تاکید دارند محرم می تواند زمینه ترویج 
فرهنگ های ایرانی و اسالمی باشد و یک فرصت برای شناخت عاشورا 
و ایران به حساب  آید. مناطقی همچون یزد، لرستان، زنجان و... به واسطه 

شکل عزاداری می توانند کانون این نوع گردشگری به حساب آیند.

سعید زارع صفا «

 بازگشــایی مرز خســروی بعنوان مطالبه بزرگ 
غرب نشینان در ایران ، اهمیتش نه فقط برای استان 
های همدان و کرمانشــاه بلکه در موضوعیت کالن 
کشور قرار دارد. به گفته وزیر کشور گشایش این مرز 
یکی از اهداف استراتژیک جمهوری اسالمی  برای 
باال بردن سطح روابط با کشور دوست و برادر، عراق 

بوده است.
 اهداف سیاســی و یــا حتی اقتصــادی، تنها دلیل 
بازگشایی این مرز تاریخی نبوده است. گشایش مرز 
خسروی به روی زائران حسینی در اربعین به معنای 
افزایش ظرفیت خروجی مرزهای کشور و سهولت 

تردد در مرزها می باشد.
امکانات و سطح خدمات ارائه شده به زائران در مرز 
خسروی موجب شــده که دولت حساب ویژه ای 
برای این مرز قدیمی و با اصالت در ارتباط با عراق 
و راهپیمایــی اربعین باز کنــد و در واقع این مزیت 
ها و برجستگی های مرز خسروی بوده که موجب 
توجه کالن کشــور به بازگشایی این مرز و اهمیت 

آن شده است.
مطالبه و آرزوی بزرگ مردمان غیور خطه غرب  در 
حالی تحقق یافته اســت که امسال با بازگشایی مرز 
خسروی، مجموعه تصمیم گیران کالن برنامه اربعین 
و عالقمنــدان به ائمه اطهــار)ع( را به رقم خوردن 
اربعینی باشــکوه و عبور و مروری با ســهولت و با 

کیفیت از مرزها امیدوار کرده است.
 دالیل اهمیت بازگشایی مرز خسروی

 1- با اصالت ترین راه کربال: تاریخ ایرانی شــیعه با 
زیارت کربال و مسیر خسروی عجین بوده است. مرز 
خســروی در امتداد جاده ابریشم قرار داشته که در 
نهایت خط مســافرین را به سوریه منتهی می کرده 
است. از این رو مرز خسروی از دیرباز قدیمی ترین 
و با اصالت ترین دروازه به سرزمین های پاک »عتبات 
عالیات« بوده و به همین نام نیز شــهرت یافته است. 
وجود این شناســنامه پرقدمت برای مرز خسروی، 
موجب برجستگی و محوریت آن در مبادی ورودی 

ایرانیان به خاک کشور همسایه شده است.
۲-اهمیت اســتراتژیک: مرز خسروی از جمله پنج 
مرزی است که کرمانشاه را به عنوان استان استراتژیک 
کشور در روابط با عراق قرار داده و این موقعیت به 
لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اهمیتی دو چندان 
نسبت به دیگر استانهای کشور دارد. از همین روی 
اگر در سالهای گذشته مسیر عبور زائران اربعین در 
مبــادی دیگری اتفاق افتاده اســت، اما همواره مرز 
خسروی در افق استراتژیک کالن کشور قرار داشته 
و مرزها و مبادی دیگر در کنار این مرز اســتراتژیک 
تعریف می شده اند. در واقع بازگشایی این مرز نقطه 
توســعه روابط با عراق و نقطه عطفی در گسترش 

برنامه اربعین حسینی بوده است.
۳- مزیت امکانات و خدمات: اگر چه مرز خسروی 
در قیاس با مرزهای دیگر با کشور عراق، فاصله ای 
نزدیــک با کربال دارد-۳00 کیلومتــر- اما این فقط 
نزدیکی مســیر به کربال نیســت که این مرز را در 
ارجحیت عبور زائران قرار می دهد. شهر قصرشیرین 
و مرز خســروی از قرن های گذشــته مسیر عبور 
کاروانیان و تجار و زوار بوده و در واقع امکانات این 
شهر و مرز خسروی از ابتدا بر اساس مسافرپذیری و 

پذیرایی از زوار بنا نهاد شده است.
در آغــاز برنامــه راهپیمایی زوار اربعین نیز شــهر 
قصرشیرین و مرز خسروی خود را به امکانات و ارائه 
خدماتی با کمیت و کیفیت مجهز کرد که با بازگشایی 

مرز خسروی در هفته های گذشته، بر حجم آن نیز 
افزوده شده است.

وجود 15 واحد اقامتی شــامل هتل و مهمانپذیر با 
حدود چهار هزار تخت در قصرشیرین، دلیل انتخاب 
مرز خســروی از سوی مسافران برای سفر به عراق 
اســت. پیش بینی پنج پارکینگ بزرگ با ظرفیت باال 
و ایجاد اقامتگاه های موقت در مســیر همراه با در 
نظر گرفتــن 58 گیت برای عبــور در کمتر از یک 
دقیقــه ای زوار از مرز خســروی، وجود بزرگترین 
پایانه بین المللی زمینی خاورمیانه در خســروی که 
ســال 81 با 7.5 میلیارد تومان به بهره برداری رسید 
و همچنین ایجاد زیرســاخت های مناسب در مرز و 
دیگر قابلیت ها همچون راه دسترسی مناسب موجب 
شــده که روزانه پذیرای شــمار زیادی از مسافران 
عراقی و زوار انفرادی ایرانی و به بیانی دیگر کانونی 
برای گردشگری مذهبی باشد. مرزی خسروی تنها 
پایانه ای در کشــور اســت که دارای ۲ سالن ورود 
خروج بوده و همزمان می تواند کار تردد مســافران 

ورودی و خروجی را در سطح باالیی انجام دهد.
عــالوه بر آن، وجود امکانات زیرســاختی بی نظیر 
استان کرمانشاه موجب شــده که زوار از سه طریق 
ارتباطات ریلی، هوایی و زمینی بتوانند به کرمانشاه 
ســفر کنند که فرودگاه ۲4 ساعته و خط آهن فعال 

از جمله آن است.
در واقــع ایــن اعتبار، اصالت و مزیــت خدمات و 
امکانات مرز خسروی بوده که در سالهای گذشته این 
مرز را به یکی از پرترددترین مرزهای کشور تبدیل 
کرده و گردشــگران عراقی را متمایل به عبور از این 

مرز برای ورود به ایران کرده است.
4- مســیر امن و هموار: عبور زائران حسینی از مرز 
خسروی یعنی عبور از مسیری بین المللی و شناخته 
شده و فراهم. جاده ترانزیتی و مسافری کرمانشاه به 
قصرشیرین و مرزخسروی  با تجهیز تمامی شهرهای 
استان به کمربندی و دو بانده بودن تمام مسیر سفری 
امن، بدون ترافیک و همراه با دسترسی آسان به انواع 
امکانات و خدمات رفاهــی و اقامتی را پیش روی 

زائران حسینی قرار داده است.
ضمن آنکه مســیر زائران عبوری از مرز خســروی 
در امتداد بغداد پایتخت عراق قرار دارد و این یعنی 
اهمیت و امکانات بیشــتر نسبت به دیگر مسیرهای 

منتهی به کربالی معلی.
دولت عراق برای حفظ اعتبار بین المللی و موقعیت 
ملی خود مســیرهای منتهی به بغــداد را با پایش و 
کنتــرل مضاعفی دنبال می کنــد که این اهمیت می 

تواند مزیتی دیگر برای عبور از مرزخسروی باشد.
5- مســیری دیدنــی و پرجاذبه: مســیر همدان  تا 
خســروی، جاده ای پر از جاذبه های گردشــگری 
طبیعی،تاریخی و مذهبی به شمار می رود که زائران 
و گردشــگران می توانند با عبور از آن شاهد آثار و 
نشــان هایی از تاریخ باستان ایران از ماقبل تاریخ تا 
یادمان های دفاع مقدس باشــند. این مسیر به ویژه 
برای زائرانی که در سالهای گذشته مسیرهای دیگر 
برایشــان تکراری و یکنواخت شده می تواند بسیار 

جذاب و لذت بخش باشد.
پایــان آنکه، در ظرفیــت، تناســب و اهمیت مرز 
خسروی همین بس که پس از سالها بسته بودن، قرار 
اســت قدمگاه حضور یک میلیون و ۲00 هزار زائر 
حســینی باشد و  با گشایش با برکت مرز خسروی،  
تردد زائران ابا عبداهلل الحسین)ع( به مسیر اصلی خود 
بازگردد و »دروازه عتبات عالیات« به جایگاه محوری 

خود برگردد.

راه کربال از خسروی هموارتر است

گردشگری مذهبی 
از همدان تا خسروی

فراخوان ششمین جشنواره تقدیر
 از مروجان کتاب خوانی

 ششــمین دوره تقدیر از افراد و گروه های فعال در ترویج کتابخوانی 
با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور و تعدادی 
از نهادهای دولتی و غیردولتی و تشــکل های مردم نهاد طراحی و اجرا 

می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
شــبکه گروه های ترویج کتابخوانی با حمایــت معاونت امورفرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در نظر دارد، ششمین دوره تقدیر از 
افراد و گروه های فعــال در ترویج کتابخوانی را با همکاری ادارات کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی سراسر کشــور، تعدادی از نهادهای دولتی و 

غیردولتی و تشکل های مردم نهاد طراحی و اجرا کند.
هدف از اجرای این طرح، تاثیر پایدار در گسترش کتابخوانی میان اقشار 
مختلــف جامعه به ویــژه بانوان و کودکان و نوجوانــان بوده و اهداف 
جانبی مانند استفاده مناسب از مشارکت مردم و چهره ها، استفاده خالقانه 
و بهینه از امکانــات و ظرفیت های عمومی و مردمــی، قابلیت معرفی 
فعالیت های صورت گرفته به ســایر مناطق به عنوان الگو، اثربخشــی 
فعالیت های کتابخوانی در رفتارهای اجتماعی با فعالیت های عموم مردم 

و ... نیز دنبال می شود.
 گروه های مروج کتابخوانی در پنج دوره گذشــته بالغ بر ۲700 فرد 
شناســایی و در قالب شــبکه گروه های ترویج کتابخوانی ساماندهی 

شده اند.


