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 سند سه ساله 
راهبردي و 
عملياتي استان 
تدوين و اجرا 
مي شود

30 درصد 
خانه هاي 
روستايى 
درنهاوند مقاوم  
نيست

خون آشام 
پول ساز 
در انتظار امضا 

عامل68درصد 
تصادفات 
خارج از همدان 
جاده است
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2

افق مبهم براى صنوف
 در همدان

ــن  ــئول انجم ــان مس ــارس از زب ــزارى ف  خبرگ
ــه  ــرده اســت ك ــل ك ــدان نق ــان هم اســالمى بازاري
ــانه ها  ــا رس ــه ب ــازه مصاحب ــا اج ــاى اتحاديه ه روس

ــد. ــى را ندارن ــردن مشــكالت صنف ــرح ك و مط

يادداشت شهرستان

3

كبودراهنگ باز هم 
بدون شهردار ماند 

 بيســت و نــه ارديبهشــت 96 همزمــان بــا 
انتخابــات دوازدهميــن دوره رياســت جمهــوري 
انتخابــات ،پنجميــن دوره شــوراي اســالمي شــهر و 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــتا ني روس

يادداشت

2

با خودت بگوي 
تا حرف درست بشنوي

ــرف  ــي ح ــر مي خواه ــد اگ ــا مي گفتن   قديمي ه
راســت و درســت بشــنوي هميشــه از بچــه ســوال 
كــن! امــا خيلــي از ايــن آدم هــاي شــير پــاك خــورده 

هــم هســتند كــه اعتقــاد دارنــد.

يادداشت

5

امام جمعه 40 ساله 
در 40 سالگي انقالب 

 روز جمعه گذشــته خطبه هاي نماز جمعه شاهد 
معرفي جواني از جنس طالب فاضل كه فرزند حوزه 
و دانشگاه است بود با حكم انتصاب آيت ا... محمدي 

حجت االسالم حميدرضا طالقاني ...

سيمان نهاوند،واحد منتخب« صنعت سبز» كشور شد

8

6

7

زنگ خطر دستاورد نشست جهانى اجالس در همدان 

 UNWTO درخواست دفتر منطقه اى
در آسيا رقيب پيدا كرد  
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از انچه بوديم وانچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

■ مجله اختصاصى

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و
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درشهرستان ها روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

درشهرستان ها روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

فرارسيدن فرارسيدن چهلمينچهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد

دعوت به همكـارى 
بـانك صـادرات ايـران

مديريت شعب بانك صادرات استان همدان

بانك صادرات ايران از متقاضيان محترم 
دراستان همدان دعوت به همكارى مى كند. 
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت 

اينترنتــى اين بـانك به نشانى
 www.bsi.ir مراجعه فرماييد.

آگهى مزايده فروش 
سهام سازمان هميارى

 شهردارى هاى استان همدان 
ستونى براى پاسخ به خواسته شهروندان است6

تلفن: 38279040 - 081    پيامك: 10006066
E-mail: mardomi@hamedanpayam.com

مديران محترم ادارات و 
روابط  عمومى هاى گرامى

خودباورى
 رمز موفقيت 
انقالب

 رئيــس دانشــگاه بوعلــى ســينا همــدان رمــز 
موفقيــت و پيــروزى انقــالب را، تقويــت روحيــه 

خودبــاورى در بيــن جوانــان دانســت . 
شــكل گيرى  كــرد:  اظهــار  محمدى فــر  يعقــوب 
ــعه  ــبب توس ــران س ــالمى اي ــالب اس ــروزى انق و پي
آمــوزش عالــى، صنعــت پزشــكى، بهداشــت، پژوهش 
و تحقيــق شــد كــه هــر يــك از ايــن مباحــث نقــش 

ــران دارد  .  ــام اي ــدن ن ــكوفا ش ــزايى در ش بس

ــالمى،  ــالب اس ــروزى انق ــل از پي ــه داد: قب وى ادام
ــل در  ــه تحصي ــغول ب ــان مش ــى از جوان ــداد كم تع
مراكــز عالــى بودنــد كــه ايــن تعــداد 300 هــزار نفــر و 
پــس از پيــروزى انقــالب بــه 5 ميليــون نفــر رســيد . 
محمدى فــر بــا اشــاره بــه افزايــش تعــداد هيئت هــاى 
علمــى در مراكــز عالــى عنــوان كــرد: بــا شــكل گيرى 
ــرى هيئت هــاى علمــى  ــا افزايــش 11 براب انقــالب، ب
در دانشــگاه ها مواجــه شــديم كــه ايــن موضــوع نويــد 
رشــد و توســعه روز افــزون دانــش در كشــور اســت . 
ــش  ــرد: افزاي ــح ك ــنا تصري ــا ايس ــو ب وى در گفت وگ
فعاليــت دانشــمندان و محققــان پــس از انقــالب 
موجــب شــد كــه كشــور ايــران در زمينــه مقــاالت و 
ــرد  ــرار گي ــان ق ــى در رده 16 جه ــاى علم پژوهش ه
ــال  ــركات رشــد نه ــن افتخــار را از ب ــوان اي ــه مى ت ك

ــالب دانســت .  انق
رئيــس دانشــگاه بوعلــى ســينا يــادآور شــد: اين رشــد 

روز افــزون علــم در كشــور، كســب رتبــه اول ســتاد 
علمــى در ســال گذشــته را در ميــان  تمــام كشــورهاى 
ــه ارمغــان  ــران ب ــراى جمهــورى اســالمى اي جهــان ب

آورد . 
وى خاطرنشــان كــرد: كســب رتبــه اول ســتاد توســعه 
علــم در ســال گذشــته  از آن ايــران شــد و رتبــه دوم 

بــه روســيه و رتبــه ســوم نيــز بــه چيــن داده شــد . 
ــد و  ــه رش ــالب، جرق ــرد: انق ــه ك ــر اضاف محمدى ف
ــمندان و  ــراى دانش ــا ب ــى زمينه ه ــعه را در تمام توس
نخبــگان روشــن كــرد بــه طوريكــه اكنــون ايــران يكى 
ــه  از صادركننــدگان خدمــات و تجهيــزات پزشــكى ب

ديگــر كشــورها اســت . 
وى افــزود: اگــر چــه رشــد بيــش از حــد در برخــى از 
زمينه هــا، ايــن نظــام را بــا مشــكالتى مواجــه كــرد امــا 
رشــد كيفــى و كمــى در تمــام زمينه هــا قابــل قيــاس 

بــا دوران قبــل از انقــالب نيســت . 

آيا سهمي از ليگ هاي برتر 
به دست خواهيم آورد؟

بسكتبال همدان 
و روياپردازى 

چند ساله

مردم معترض 
قطع و وصلي 

اينترنت 
■ مديرعامل مخابرات به دنبال نقص يابي اينترنت استان
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ همايش تحكيم بنيان خانواده درفامنين  برگزار شد

 همايــش تحكيم بنيان خانواده باهدف ارتقاى توانمندهاى زوج هاى جوان 
درشهرستان فامنين برگزارشــد. فاطمه شيرانى مدرس و استاد دانشگاه در اين 
همايش پيرامون آگاهى ومهارت هاى الزم درخصوص همسردارى سخن گفت.
وي افزود: تغيير سبك زندگى خانواده،رشد آمار طالق و آسيب هاى اجتماعى، 
تحرك باالى جمعيتــى و مهاجرت، وجود عوامل مخاطره  آميز شــهرى مانند 
خشونت براى خانواده ها، رشد بيمارى هاى نوپديد و وجود عوامل مخاطره آميز 
بهداشــت روان جزو چالش هــاى پيش روى خانواده هاســت كه آموزش و 
توانمندسازى زنان در زمينه تحكيم بنيان خانواده، ترويج سبك زندگى اسالمى - 
ايرانى بين زنان، فرهنگسازى در زمينه الگوهاى كارآمدسازى و پايدار خانواده ها، 
كاهش عوامل مخاطره آميز و تقويت و تعميق نقش مادرى و همسرى بين زنان 

مى تواند جزو راهكارهاى مؤثر در زمينه تحكيم بنيان خانواده ها باشد.

همدان تا پايان هفته 
سرد و آفتابى است

 كارشناس اداره كل هوا شناسى همدان گفت: بر اساس نقشه هاى هواشناسى 
تا پايان هفته با فعاليت سيستم پايدار، آسمان بيشتر مناطق استان صاف و هواى 

اين منطقه سرد پيش بينى مى شود.
ســيد محسن موســوى در گفت و گو با ايرنا افزود: در طول اين مدت 
دماى روزانه (بيشــينه دما) بين يك تا 2 درجه ســانتى گراد افزايش مى 
يابد اما روند دماى شــبانه (كمينه دما) همچنان زير صفر درجه ســانتى 

دارد. ادامه  گراد 
وى اظهار داشــت: مهمتريــن پديده در روزهاى آينــده وزش باد ماليم و مه 
صبحگاهى خواهد بود كه اين مه در گردنه ها و جاده هاى كوهســتانى موجب 

كاهش ديد مى شود.

برگزارى همايش جهاد تبيينى در همدان
 مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان گفت: برنامه هاى چهل  سالگى 
انقالب با عنوان جهاد تبيينى با حضور 14 هزار برنامه و با 53 عنوان در اســتان 

برگزار مى شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان حجت االســالم على دشتكى، بيان كرد: 
برنامه هاى چهل سالگى با عنوان «جهاد تبيينى» در استمرار قيام فاطمى با حضور 

14 هزار برنامه و با 53 عنوان برنامه در  استان برگزار مى شود.
وى افزود: امروز دفاع از كيان جمهورى اســالمى برگرفته از بيانات رهبر معظم 

انقالب يك نوع جهاد تلقى مى شود.
دشتكى ادامه داد: اين 14 هزار برنامه شامل همايش، جشن، گفتمان ، برنامه هاى 
اجرايــى در بخش مردمى و در حوزه مبلغان مراكز آموزشــى و علمى برگزار 
مى شود، قابل ذكر است برخى از اين برنامه  آغاز شده و  در حال انجام است.

افق مبهم براى صنوف در همدان
امير بختياريان »

 خبرگزارى فارس از زبان مسئول انجمن اسالمى بازاريان همدان 
نقل كرده اســت كه روســاى اتحاديه ها اجازه مصاحبه با رسانه ها و 
مطرح كردن مشــكالت صنفى را ندارند. او عنوان كرده اســت بيان 
واقعيات توســط روســاى اتحاديه ها و اصناف بــه عنوان تخلف در 
كميســيون نظارت بر اصناف بررسى مى شود و روساى اتحاديه ها در 
اين مورد تهديد به عزل شــده اند. البته تهيه و تنظيم اين خبر بســيار 
عجوالنه انجام گرفته اســت و شايسته است هر رسانه  در مقام منتشر 
كننده خبر با بررســى ابعاد مختلف هر رويداد، زمانى آن را در قالب 

خبر نشر دهد كه ابعاد مختلف آن را روشن و مستند كرده باشد. 
خواننده آگاه از خود مى پرسد منبع اين تهديد كدام شخص و يا نهاد 
است؟ آيا كميسيون نظارت بر اصناف در قالب اطالعيه رسمى مديران 
اتحاديه هاى صنفى را از انجام مصاحبه منع كرده اســت؟ بدون شك 

اين كميسيون نه حق دارد و نه امكان دارد چنين كارى انجام دهد.
آيا عضو صاحب نفوذى در كميســيون ياد شــده به صورت شفاهى 
چنين تهديدى كرده اســت؟ به فرض وقوع چنين اتفاقى آيا تهديد او 
آن قدر ارزش دارد كه به اســتناد آن روساى اتحاديه ها سكوت پيشه 
كنند؟ اساسا مى شود رئيس اتحاديه اى را از انجام مصاحبه منع كرد و 
در صورت انجام آن، او را از سمتش خلع نمود؟ با وجود اين ابهامات 

نمى توان در مورد ميزان صحت اين شايعه نظر داد. 
اما همين شايعه نشانگر وجود معضل ترس بيش از حد و احتياط در 
بازاريان همدان اســت. يكى از افتخارات بازار در ايران، قدمت چند 
هزار ســاله آن است. از سويى پشتوانه بازار، وجود نهادهاى مدنى در 
آن است. به گواه مجيد فروتن در كتاب "همدان در مشروطه" بازاريان 
در تاريخ معاصر همدان نقش پررنگى داشــته   اند. با اين حال امروز از 
اين نقش پررنگ نمى توان نشان چندان زيادى مشاهده نمود. بازاريان 
همدان و به تبع آن اصناف، خــود را در ذيل نهادهاى ادارى تعريف 

مى كنند و بعضا براى خود هويتى مستقل از دولت نمى جويند.
خبــرگان بازار بايد با بازخوانى نقش و جايگاه بازار در تاريخ معاصر 
به نقش و جايگاه از دســت رفته خود آگاه شــوند و بر همين اساس 
به دنبال احياى اقتدار بازار باشــند. در غير اين صورت هر شــايعه و 
تهديدى مى تواند آنها را بيــش از پيش زمين گير و از گردونه جامعه 

به حاشيه پرتاب كند. 

13 دستگاه اتوبوس تحويل ناوگان 
حمل ونقل عمومى همدان مى شود

13 دســتگاه اتوبوس جديد با هدف افزايش خدمات رســانى در 
جابجايى مســافران درون شهرى تا پايان امسال به ناوگان اتوبوسرانى 

اين شهر افزوده مى شود.
شــهردار همدان با بيان اينكه چهار دستگاه اتوبوس جديد به تازگى 
تحويل اين ناوگان شده است، افزود: بر اساس جمعيت شهر همدان، 
ناوگان حمل و نقل درون شهرى نيازمند 350 دستگاه اتوبوس است.
عبــاس صوفى در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: در حال حاضر 103
دســتگاه اتوبوس در بخش خصوصى و 97 دستگاه در بخش دولتى 
كار جابجايى مسافران درون شهرى همدان را برعهده دارند كه باتوجه 

به رشد جمعيت نيازمند افزايش تعداد اتوبوس هستيم.
شهردار همدان همچنين با اشاره به ضرورت اجراى طرح هاى عمرانى 
در سطح شهر گفت: طرح تقاطع غير همسطح سردار شهيد همدانى تا 

شهريور 98 به پايان مى رسد.
وى ادامه داد: پيمانكار اين طرح بايد با انجام اقدامات الزم در كمترين 

زمان، اين طرح مهم و اثرگذار را تا موعد مقرر به اتمام برساند.
صوفى تاكيد كرد: به دليل مشــكالت اقتصادى كه از ابتداى امسال به 
كشــور تحميل شد، با وجود برنامه  ريزى هاى صورت گرفته، اجراى 
طرح  هاى عمرانى در شــهر همدان با ُكندى مواجه شــد كه در اين 
خصوص پيمانكاران موظفند در روند اجراى طرح تغييرات اساســى 

انجام دهند تا انتظارات و رضايت شهروندان حاصل شود.
وى ادامه داد: تقاطع ســردار همدانى به صورت مرحله بندى اجرا و 
تكميل مى شود و شهردارى همدان با وجود كمبود نقدينگى، همچون 
گذشــته نسبت به تامين منابع مالى طرح تالش خواهد كرد و مصمم 
است با همكارى و همراهى پيمانكار، تقاطع سردار شهيد همدانى را 

به اتمام برساند.
شهردار همدان با بيان اينكه اجراى كنارگذر هاى شرقى و غربى شهر 
در ســال هاى گذشته ضرورى بوده و تاكنون اجراى آنها خاتمه نيافته 
است، اظهار داشت: يكى از موانع مهم در ايجاد و شتاب بخشيدن به 
اجراى تقاطع هاى غير همسطح اين شهر، اجرايى نكردن كنارگذر هاى 

شرقى و غربى است.
وى تاكيد كرد: به دليل بى توجهى و در اولويت نبودن اين طرح ها در 
سال هاى گذشته توسط دستگاه هاى متولى، امروز هزينه هاى هنگفتى 

به طور غير مستقيم به مديريت شهرى تحميل مى شود.
صوفى گفت: طبق آخرين آمار، تقاطع غير همســطح ســردار شهيد 
همدانى بيش از 58 درصد پيشــرفت فيزيكــى دارد و 28 عدد پايه 
بتنى، پُل و هفت عدد كوله پُل آن تاكنون اجرا و تكميل شــده است 
و جابجايى شــبكه برق بلوار سيد جمال الدين اسدآبادى نيز در حال 
پيگيرى اســت.وى با بيان اينكه شهردارى نســبت به درخواست و 
مطالبات شــهروندان مسئوليت دارد اظهار داشت: شتاب بخشيدن در 

اجراى اين طرح براى مديريت شهرى ضرورى است.
شهردار همدان همچنين با بيان اينكه نوسان و گرانى قيمت ها تاثيرى 
در سرعت روند اجراى طرح هاى عمرانى اين شهر نداشته است، ادامه 
داد: يكى از اولويت هاى شهردارى همدان كاهش گره هاى ترافيكى 

با اجراى طرح هاى عمرانى است.

با خودت بگوي تا حرف درست بشنوي
مهدي ناصرنژاد »

  قديمي ها مي گفتند اگر مي خواهي حرف راست و درست بشنوي 
هميشه از بچه ســوال كن! اما خيلي از اين آدم هاي شير پاك خورده 
هم هســتند كه اعتقاد دارند كه حرف حســابي و سرراســت را بايد 
يواشــكي از زبان كسي بشــنويد، كه عادت دارند با خودشان حرف 
بزنند و مخصوصاً مواقع تنهايي و خلوتي هر چه تو دلشــان باشــد 
بيــرون مي ريزند! من اين موضوع را براي يكي از همكاران خبرنگارم 
تعريف كردم و او گفت: ما خبرنگارها هم از آدم هاي دسته دوم هستيم 
كه معموالً عادت داريم با خودمــان حرف بزنيم و همين زمزمه هاي 
خودماني اســت كه گاهي اوقات هم سر از رسانه ها و مطبوعات در 
مــي آورد و اتفاق افتاده كه حتي به تيتــر اول روزنامه هاي پرمخاطب 
تبديل شــود! همكارم عقيده دارد، خبرنگارها هر چقدر سنشان باالتر 
مي رود بيشتر با خودشان حرف مي زنند چون هم تجربه هايشان بيشتر 
اســت و هم حرف هايي ته دلشان مانده و قلمه و سلمه شده كه هيچ 

وقت فرصت تيتر كردن آنها پيش نيامده است.
او از من ســوال كرد، فالني تو چرا بيشــتر از كساني كه مي شناسم با 
خــودت بگومگو داري، من هم پاســخ دادم، چون عادت دارم اغلب 
راه بروم و قدم بزنم و حرف هاي زيادي را به ذهنم بســپارم. اما شما 
حوصله و شايد فرصت پياده روي زياد نداريد و دائماً با ماشين جابه جا 
مي شــويد و اين طرف و آن طرف مي رويد و چون در حال رانندگي 
هستيد حواستان به رانندگي است و به چيزهاي ديگري فكر نمي كنيد 
و البته كه كار خوبي اســت و الزمه رانندگي درســت و امن اســت 
تا مواظب عقب و جلو و پيرامون مســير حركت خودتان باشــيد و 
حواســتان به عابر پياده هم هســت كه خدايي ناكرده زير نگيريد و 
مخصوصاً تو اين روزهاي بارندگي و گل و شــل توي معابر تنگ و 

بي در و پيكر عابران را لجن مال نسازيد!
البته خيلي از مواقع هم هســت كه همكاران ما با آژانس و خودروي 
شخصي و لطف دوستان خود سواره به اين طرف وآن طرف مي روند 
تا به موقع ســر سوژه ها حاضر باشند و حرف هايي براي زمزمه كردن 
و گفتن و تيتر كردن بياورند و نمي شــود به آنان خرده گرفتن كه چرا 
پياده راه نمي افتيد تا بيشتر با خودتان حرف بزنيد. مثًال همين دوست 
همكارم تعريف مي كرد چند روز پيش (عصر پنج شنبه گذشته) توي 
خانه بيكار بودم كه به سرم زد از منطقه باالي اعتماديه خود را به مركز 
شهر برسانم و يك دور خبري بزنم، چون مسير طوالني بود و فرصت 
هم محدود، ناچار عمده راه را ســواره رفتم و خوشــبختانه دست پر 
با خبرهاي جالب برگشــتم كه به همه چي مي ارزيد! پرســيدم حاال 
چه خبرهايي داري؟ پاســخ داد، اين كاسب كارهاي بازاري مخصوصًا 
ميوه فروشي هاي سر گذر و سبزه ميدان ساز و كارهايي براي كاسبي 
و مشــتري مداري خودشان دارند كه آدم را حيران مي سازد، نمونه اش 
اينكه در عرض يك ســاعتي كه آن وسط مسط هاي بازار دور مي زدم 
و دقت داشــتم چندين بار اتيكيت هاي بزرگ و دست نويس قيمت ها 
تغيير مي كرد و جابه جا مي شد و مغازه دارها رقم هاي مختلف قيمت را 
از قبل نوشــته و پيش خود دارند و هر ساعت با ارزيابي كاسب كارانه 
و حرفه اي كه از گردش مشــتري ها در بــازار اتيكت قيمت را تغيير 
مي دهنــد! معموالً افرادي از مغازه داران و تره  فروش ها مرتب بازار را 
زيــر نظر دارند و قيمت اجناس مغازه هاي مختلف را ارزيابي مي كنند 
و براي جلب مشتري بيشتر قيمت خود را روي جنس مي گذارند. اين 
گونه ســاز و كار كاسب كارانه و البته موذيانه به ظاهر يك نوع رقابت 
است و ممكن هم هست به نفع مردم و مشتري تمام شود اما چگونه 
ممكن است مثًال قيمت صبح گوجه فرنگي با قيمت شامگاهي آن حتي 
بيشتر از 2000 تومان در هر كيلوگرم نوسان داشته و باال و پايين شود 
و در نهايت هم سود بارفروش و مغازه دار دست نخورده باقي بماند؟! 
مگر اين فروشــنده ها و مغازه داران با انصاف هنگام شروع كار صبح 
هنــگام و ريزش بار روي طبق هاي فروش چند درصد ســود ناقابل 
براي خود قائل هستند كه صبح و عصر آن 2000 تومان فرق دارد در 
صورتي كه كيفيت بار هم تقريباً همان است و اين نيست كه مغازه دار 
بار ســر جعبه را يك قيمت و ته جعبه را با قيمت ديگر به مشــتري 
عرضه كند، البته اجناس درجه يك و دو و سه همان صبح زودي و از 
مبدأ ميدان بار معلوم مي شــود و قيمت مي خورد، وليكن درصد سود 
100درصد نامتعارف در نوبت هاي مختلف از هنگامه صبح تا هنگامه 
غروب و آخر شب توسط فروشنده تعيين و تغيير داده مي شود. چنين 
شــرايط درهم و برهم بازاري و اقتصادي در خصوص تمام اجناس 
و كاالهــاي خوراكي و غيرخوراكي و پوشــاكي و تجملي و همه و 
همــه مصداق دارد، همان گونه كه يك تكــه لباس مردانه يا زنانه در 
فروشــگاه ها و بوتيك هاي به ظاهر لوكس تا بيش از 50 درصد قابل 
تبديل و كم و زياد است و اين قاعده خود ساخته و ترفندهاي تبليغاتي 
در مواقع حراجي هاي ظاهري بيشتر به چشم مي خورد و گويي هردم 

بيل است و كسي به كسي نيست.

1- رزمايش روز بدون اينترنت در كشــور برگزار مى شــود. گفته 
مى شــود قراراست 7 بهمن ماه تمامى خدمات متصل به سرورهاى 
خارجى به طورموقت قطع شــوند. گويا اين رزمايش از ساعت 10
تا12 و درحوزه خدمات بانكى خواهد بود. گفته مى شــود تســت 
ســرورهاى داخلى و شــبكه اينترنت ملى براى شــرايط بحرانى از 

اهداف اين طرح است.
2- صادر نشــدن كارت بازرگانى دليل بيكارى كارگران خوش نوش 
بوده است. گفته مى شود كارت بازرگانى شركت خوش نوش همدان 
مدتهاست كه در پروسه تمديد گرفتار شده است. گويا نبود اين كارت 

مانع صادرات محصول شده است. 
گفتنى اســت خوش نوش نزديك بــه100 كارگرخود را درروزهاى 

گذشته تعديل داده است.
3- پروازهاى فرودگاه همدان به كنســلى خورده است. گفته مى شود 
على رغم اعالم قبلى براى از ســرگيرى پروازهــاى كيش گويا اين 
پروازها با برنامه انجام نمى شود. گويا مدتى است پروازهاى تهران نيز 

به دليل تكميل نشدن پروازها بدون برنامه است
گفتنى است فرودگاه همدان در يك دهه كذشته درحال توسعه كارى 

است!

 عامــل 68 درصــد از 
شــعاع  در  كه  تصادفــات 
30 كيلومتــرى همدان رخ 
مى دهــد ايمن نبــودن  و 

استاندارد جاده ها است.
اســتان  راه  پليس  رئيــس 
همدان با بيان اين مطلب در 
شــوراى ترافيك شهرستان 
همدان اظهــار كرد: حدود 
در  تصادفات  از  درصد   31
اطراف شــهر همــدان رخ 
و  ايمنى  عــدم  كه  مى دهد 
حجم  و  محورها  استاندارد 
باالى تــردد يكى از عوامل 

زمينه ساز تصادفات است.
رضا عزيزى ادامه داد: رفت  
و آمد افراد حاشيه نشين و 

روستايى به مركز شهر، وجود شهرك هاى 
صنعتى و كارخانه و رفت  وآمد افراد شاغل 
به محل كار موجب افزايش حجم تردد در 

جاده هاى برون شهرى شده است.
به گــزارش ايســنا عزيزى با اشــاره به 
محور جورقان به ســمت پليس راه عنوان 
كرد: شــيب شــيروانى اين محور موجب 
تصادفــات فوتى و يا جرحى در اين جاده 
شده كه بال استثنا راننده هر خودرو پس از 
تصادف در اين محور جان خود را ازدست 

داده و يادچار آسيب شديد مى شوند.
وى بيان كــرد: اگر اختالف ارتفاع در اين 
محور برطرف شــود، هر خــودرو پس از 
تصادف و يا عدم كنترل واژگون نشــده و 

در نهايت دچارآسيب جرئى مى شود.
رئيــس پليــس راه اســتان همــدان تصريــح 
كــرد: يكــى ديگــر از عوامــل وقــوع 
تصــادف، رعايــت نكــردن نــكات ايمنــى 
توســط راننــده و نداشــتن فرهنــگ كافــى 
ــش  ــفانه بخ ــه متاس ــت ك ــى اس رانندگ
قابــل توجهــى از علــت تصادفــات را بــه 

ــد. ــاص مى ده ــود اختص خ
ــا توجــه بــه  عزيــزى خاطرنشــان كــرد: ب
حجــم بــاالى تــردد در محورهــاى بــرون 
ــدگان  ــكنى رانن ــون ش ــد قان ــهرى باي ش
توســط سيســتم هاى هوشــمند كنتــرل 
ــدگان  ــن رانن ــا اي ــديدى ب ــورد ش و برخ

ــرد. صــورت گي

ــا  ــال ت ــداى س ــرد: از ابت ــه ك وى اضاف
ــده اســت  ــت ش ــون 396 تصــادف ثب كن
كــه درايــن ميــان، عــدم توجــه بــه جلــو 
ــه  ــهم را ب ــن س ــورد بيش تري ــا 181 م ب
خــود اختصــاص داده اســت و 12 ســبقت 
غيــر مجــاز  ، 19 مــورد  خســتگى و 
ــراف  ــورد انح ــى ،  15 م ــواب آلودگ خ
ــدم  ــر ع ــر اث ــادف  ب ــپ، 32 تص ــه چ ب
رعايــت حــق تقــدم  و 9 موردتغييــر 
مســير از مــوارد تصادفــات از ابتــداى 

ــتند. ــون هس ــا كن ــال ت س
عزيــزى با اشــاره به آمــار تصادفات در 
محورهاى اســتان همدان افزود:  از ابتداى 
ســال تاكنون در محور همدان- مالير 57

داده  رخ  تصــادف  مــورد 
اســت كه 15 نفر فوت و 
8 نفــر مجروح شــدند و 
اسدآباد  محور  در  همچنين 
95 تصادف با 14 نفر فوتى 
و 119 مجروح اتفاق افتاده 

است.
وى ادامه داد: محور سنندج 
نيــز 35 تصــادف و 4 نفر 
فوتى و 34 مجروح ، جاده 
غــار عليصدر بــا 47 فقره 
تصادف  و 14 نفر فوتى و 
57 مجروح، محور امام زاده 
محسن 23 تصادف و 1 نفر 
فوتى 39 مجــروح، محور 
ابرو و روستاهاى اطراف كه 
يكى از مكان هاى خطرناك 
و غير اســتاندارد است 16 فقره تصادف و 
2 نفر فوتى و  15 مجروح بر جاى گذاشته 

است.
عزيزى يادآورشــد: بيش از 75 درصد از 
تصادفــات در بازه زمانــى 12 ظهر تا 12
شــب رخ مى دهد كه علت آن را مى توان 

حجم باالى تردد در محورها دانست.
در  همــدان  اســتان  راه  پليس  رئيــس 
كاهش  بــراى  كرد:  درخواســت  پايان 
آمــار تصادفــات و تلفــات تصادفات 
اداره  اختيــار  در  كافــى  بودجه  بايــد 
رانندگى  و  راهنمايى  پليس  و  راهدارى 
در راســتاى ايمنى و استانداردســازى 

گيرد. قرار  محورها 

توجه به 
پروژه هاى 
عمرانى 
در بودجه 98
 نايب رئيس شوراى شهر همدان بودجه 
ارائه شــده توسط شهردارى به اين شورا را 

مناسب و مفيد دانست. 
حميد بادامى نجات با بيان اينكه 60 درصد 
اين بودجه بــه هزينه هــاى عمرانى و 40 

درصد ديگر به هزينه هاى جارى شهردارى 
اختصاص داده شده است، مطرح كرد: اين 
بودجه پيشنهادى بر اساس سياست هاى كلى 
شوراى شــهر در كميسيون مربوطه بررسى 
و پيشنهاداتى ارئه شــده است.خوشبختانه 
بودجه ارائه شــده امســال، بــه پروژه هاى 
عمرانى توجه داشــته كه اين شرايط بسيار 

مطلوب و كار آمد است. 
وى در گفت وگــو بــا ايســنا ادامه داد: 
97 شــهردارى همدان از  بودجه ســال 
عمومى و كمك دولت برابر  منابع  لحاظ 
با 7931 ميليــارد و 617 ميليون ريال و 
از لحــاظ مصارف مشــتمل بر اعتبارات 

جــارى 3147 ميليــارد و 960ميليون و 
600 هــزار ريــال و از لحــاظ مصارف 
مشــتمل بــر اعتبــارات عمرانى 4783 
ميليارد و 656 ميليون و 400 هزار ريال 

گرفت.  قرار  تصويب  مورد 
وى با اشاره به وجود 16 رويكرد در بودجه 
98، گفــت: پيش بينى  اعتبــارات الزم براى 
كاهش پســماند هاى شــهرى و بازيافت و 
تفكيك زباله هاى شــهرى، انجام طرح هاى 
مطالعاتى و پژوهشــى براساس نياز سنجى 
صــورت گرفته، اجراى برنامه ارتقا ســطح 
ايمنى و آتش نشانى و بحران براساس خطر 
پذيــرى شــهر در برابر حــوادث از جمله 

مهمترين رويكردهاى بودجه 98 است. 
نايب رئيس شــوراى شــهر همــدان در 
ادامه افــزود: همچنين حوادث غير مترقبه 
شهرى از قبيل ســيل و زلزله، ساماندهى 
ورودى شــهرى، باز آفرينــى محالت و 
توانمندســازى مناطــق محــروم، تكميل 
پروژه هــاى نيمه تمام در ســطح شــهر 
و اتخــاذ تدابيــر اجرايى بــراى مقابله با 
تحريم هــاى احتمالــى و پيامدهاى آن بر 
بودجه شــهردارى همدان كــه برنامه هاى 
اجرايى آن در زمان مقتضى به شــورا ارائه 
خواهد شــد از ديگر رويكردهاى بودجه 

ارائه شده به شوراى شهر است. 

 ســند سه ســاله راهبردي عملياتي 
اســتان با همكاري ســازمان برنامه و 
بودجــه و همــكاري همــه ادارات و 
فرمانــداران و با مشــورت نمايندگان 
مجلــس و كارشناســان حــوزه هاي 
تخصصي تدوين و آماده مي شود و اين 
سند دستور كار و اولويت كاري دستگاه 
هاي اجرايي مي باشد و بايد بر اساس 
اين برنامه حركت كرد. استاندار همدان 
در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه 
استان در جلسه شــوراي برنامه ريزي 
و توســعه اســتان گفت: سند سه ساله 
همكاري  با  اســتان  عملياتي  راهبردي 
ســازمان برنامه و بودجــه و همكاري 
همه ادارات و فرمانداران و با مشورت 
حوزه  كارشناسان  و  مجلس  نمايندگان 
هاي تخصصي تدوين و آماده مي شود 
و اين سند دستور كار و اولويت كاري 

دستگاه هاي اجرايي مي باشد و بايد بر 
اساس اين برنامه حركت كرد.

ســيد سعيد شــاهرخي گفت: اولويت 
اول ما بهبود معيشــت مــردم وكمك 
به اشــتغال و توليدات و همه دستگاه 
هاي اجرايي بايد بر اساس اين اولويت 

حركت كنند.
اســتاندار همدان گفــت: عزم عمومي 
همه مديران جهت عملياتي شدن برنامه 
مورد نياز اســت و امروز شرايط استان 
فراهم است و زيرساخت ها كامال آماده 
است تا به هدف مشــخصي كه داريم 

برسيم.
شــاهرخي گفــت: درحوزه ســرمايه 
گذاري ســال 96 حدود 3 هزار ميليارد 
تومان و در ســال 97 حــدود 3150

ميليارد سرمايه گذار شد كه بايد شتاب 
بيشتري درروند داشته باشيم.

 اداره كل پدافند غيرعامل اســتانداري 
همــدان از طرح هاي پژوهشــي حوزه 

پدافند غيرعامل حمايت مي كند.
سرپرســت اداره كل پدافنــد غيرعامــل 
اســتانداري همدان در جلســه كارگروه 
فرهنگــي، آموزشــي و اجتماعي پدافند 
غيرعامل اســتان همدان با اشاره به تغيير 
ماهيت تهديدها و آسيب هاي دشمن در 
تمام ابعاد افزود: طراحي قرارگاه فرهنگي 
بــراي مقابله با عمليــات رواني و تهديد 

فرهنگي دشمن امري ضروري است.
به گــزارش  مهر، عبدا... اميــري با بيان 
اينكه با توجه به عمليات رواني و تهديد 
و تهاجم فرهنگي دشــمن طراحي و راه 
اندازي قرارگاه فرهنگي براي مقابله با اين 
تهديدها امري الزم اســت، گفت: وظيفه 
اصلي پدافند غيرعامل پيشگيري و مصون 
ســازي جامعه در برابر تهديدها و آسيب 

هاي دشمن است.

اميري تأكيد كرد: دســتگاه هاي فرهنگي 
نقش مهمي در خصوص آموزش، اطالع 
رســاني و فرهنگ ســازي در اين حوزه 
دارند.سرپرست اداره كل پدافند غيرعامل 
اســتانداري همدان تاكيد كــرد: بايد در 
كارگروه فرهنگي، آموزشــي و اجتماعي 
برنامه هــاي فرهنگي و آموزشــي براي 
مقابله با تهديدها و كاهش آسيب پذيري 
و ارتقاء آمادگي مردم در شرايط اضطراري 

تدوين و طراحي شود.
وي افزود: ايجاد هماهنگي در سازمان ها 
بــراي آموزش پدافند غيرعامل به مردم و 
اطالع رساني عمومي در شرايط اضطراري 

از وظايف اين كارگروه است.
اميري افــزود: اداره كل پدافند غيرعامل 
اســتاندار همدان آمادگي برگزاري دوره 
هاي آموزشــي براي اقشــار مختلف و 
حمايت از طرح هاي پژوهشي اين حوزه 

را دارد.

سيمان نهاوند، واحد 
منتخب «صنعت سبز» 
كشور شد

 شركت صنايع ســيمان نهاوند از سوى 
سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يكى 
از واحدهاى منتخب «صنعت ســبز» كشور 

انتخاب شد.
روز دوشــنبه در همايــش ملــى صنعت و 

خدمات ســبز در تهران، 81 واحد صنعتى و 
14 واحد خدماتى سبز برگزيده شدند كه از 
اســتان همدان سيمان نهاوند به عنوان واحد 

منتخب صنعت سبز برگزيده شد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 
در ايــن باره گفت: بــراى اين همايش 253

واحد صنعتــى و خدماتى ثبت نام كردند كه 
از ايــن تعداد 217 واحد صنعتى و 36 واحد 
خدماتى بود.به گــزارش ايرنا،عادل عربى با 
بيان ايكه از 15 مهر امسال فراخوان ثبت نام 

واحدهاى صنعتى و خدماتى سبز اعالم شد، 
افزود: انتخاب واحدهاى صنعتى و خدماتى 
ســبز در ادارات كل محيط زيست استان و 
كارگروهى در ستاد سازمان حفاظت محيط 
زيست صورت گرفت.وى ادامه داد: استقرار 
سيســتم پايش آالينده ها و سيستم بازيافت، 
توسعه فضاى ســبز، مصرف بهينه انرژى و 
اســتفاده از انرژى هاى پاك و استقرار پايش 
لحظه اى آالينده ها جزو شاخص هاى انتخاب 
واحدهاى صنعتى و خدماتى سبز بشمار مى 

رود.مديركل حفاظت محيط زيست همدان، 
اســتقرار دفتر اچ اس يى (HSE)، ارتقاى 
دانش محيط زيســتى به كاركنان و داشــتن 
گواهــى ايــزو 1400 از محورهاى انتخاب 
واحدهاى صنعتى و خدماتى ســبز دانست.

عربى بيان كرد: هــدف از برگزارى همايش 
ملى صنعت و خدمات سبز عالوه بر تشويق 
اين واحدها، توســعه فرهنگ نگرش محيط 
زيستى و ايجاد بستر مناسب براى حضور اين 
واحدهاى پاك در بازارهاى بين المللى است.

استاندار همدان:

 سند سه ساله راهبردي و عملياتي استان 
تدوين و اجرا مي شود

استانداري همدان از طرح هاي پژوهشي 
حوزه پدافندغيرعامل حمايت مي كند

خبـر

عامل68درصد تصادفات 
خارج از همدان جاده است
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مسير آورزمان - مالير 4 خطه مى شود 
 با پيگيرى هاى نمايندگان مالير مبلغ 54 ميليارد تومان براى 4 خطه شدن مسير مالير- 

آورزمان - نهاوند از محل اعتبارات ملى تخصيص يافت. 
رئيس راه و شهر سازى مالير با بيان اين مطلب در گفت وگو با تسنيم، اين مسير را يكى 

از محورهاى حادثه خيز و پرخطر شهرستان دانست.
عليرضا صارمى اظهار داشت:  حدود 32 كيلومتر  از اين محور در حوزه شهرستان مالير 
قرار دارد كه براى تكميل  20 كيلومتر از اين مسير با پيگيرى نمايندگان مبلغ 54 ميليارد 
تومان تخصيص يافته اســت.صارمى با بيان اينكه  عمليات مطالعه ، زيرگذرها و برآورد 
ريالى هزينه هاى اين مســير صورت  گرفته و هم اكنون پروژه در مرحله انعقاد قرار دارد، 

تصريح كرد: چون مبلغ اعتبار باالى 50 ميليارد تومان اســت پيمانكار واجد شرايط بايد 
توســط شركت ساخت و توســعه راه ها انتخاب و قرار داد به اداره كل راه و شهرسازى 
اســتان همدان ابالغ شود.وى با اشــاره به اينكه اميدواريم عمليات اجرايى اين مسير در 
ابتداى ســال 98 آغاز شود گفت: طول كل مســير مالير -آورزمان - نهاوند 42 كيلومتر 
اســت كه از اين ميزان 32 كيلومتر در حوزه شهرســتان مالير بــوده و مبلغ فوق براى 
تكميل همين مســيرتخصيص يافته  و 10 كيلومتر باقيمانده در حوزه شهرســتان نهاوند 
داراى پيشرفت قابل قبولى است.صارمى با تاكيد بر اينكه چهار بانده شدن كل مسير 42 
كيلومترى مالير - آورزمان-  نهاوند مجموعا 100 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد ابراز كرد:  
از فاز دوم چهار خطه سامن- بروجرد كه هم اكنون 50 درصدپيشرفت فيزيكى دارد  نيز  

8  كيلومتر ديگر باقى مانده كه براى تكميل اين پروژه  11 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز 
است.وى افزود:  با توجه به اينكه هنوز اعتبارى براى شروع عمليات اجرايى   8 كيلومتر 
باقيمانده 4 خطه  نمودن سامن- بروجرد تخصيص نيافته، اما  پيمانكار پروژه  هم اكنون 
مشــغول دپوى مصالح زيرسازى است كه در صورت بهبود شرايط جوى ادامه عمليات 

اجرايى با سرعت بيشترى انجام خواهد گرفت.
رئيس راه و شهرسازى مالير افزود: در اين راستا با نگاه محله محورى و شبكه سازى و 
بازآفرينى محالت نيازمنديم  همه دســتگاه هاى اجرايى شهرستان   30 درصد از بودجه 
ساليانه خود را در راستاى توانمند سازى محالت هدف بازآفرينى شهرستان مالير هزينه 

نمايند.

خبـر

مبناى شوراى هماهنگى ترافيك فامنين ، 
فرهنگ سازى است

 برگــزارى مســتمر جلســات شــوراى ترافيــك شهرســتان نقــش 
ــود  بســزايى در برطــرف كــردن مشــكالت ترافيكــى و رونــق بهب
عبــور و مــرور شــهرى دارد و هــدف از برگــزارى جلســه شــوراى 
ترافيــك آســان شــدن امــر رفــت و آمــد و روان ســازى ترافيــك و 

كاهــش خطــرات آن اســت.
معــاون محتــرم فرمانــدار بــا بيــان ايــن مطلــب در جلســه  شــوراى 
هماهنگــى ترافيــك شهرســتان اظهــار داشــت : دســتگاههاى متولى 
ــاده اى  ــل ج ــدارى ، حمــل ونق ــهردارى و اداره راه ــژه ش ــه وي ب
و راه وشهرســازى بايــد بــا همــكارى و هماهنگــى ســاير دســتگاه 

هــا اهتمــام جــدى در راســتاى تحقــق مصوبــات داشــته باشــند
بــه گــزارش روابــط عمومــى فرمانــدارى شهرســتان فامنيــن احمــد 
ــى  ــات ترافيك ــى از موضوع ــه برخ ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدرى ب حي
جنبــه حياتــى  بــراى شهرســتان ومــردم منطقــه دارد ، افــزود: بايــد 
بــه ايــن مقولــه توجــه جــدى داشــته باشــيم زيــرا عــدم اجــراى 
ــطح  ــى در س ــى عموم ــاد نارضايت ــر ايج ــالوه ب ــه ع ــك  مصوب ي

جامعــه تبعــات جبــران ناپذيــرى بدنبــال خواهــد داشــت.
ــى  ــاى مواصالت ــات وســوانح در جــاده ه ــوع تصادف ــدرى وق حي
ــور  ــى از قص ــه ناش ــهر را ك ــدوده ش ــل مح ــن در داخ و همچني
ــئوليت  ــد موجــب مس ــى باش ــتگاه اجراي ــك دس ــدام ي ــدم اق وع

ــى دانســت مدن
وى اصــل و مبنــاى شــوراى هماهنگــى ترافيــك را فرهنــگ ســازى 
و آمــوزش دانســت و خواســت تــا بــه ايــن دو مقولــه توجــه ويــژه 

شود.  اى 
ــود را در  ــنهادات خ ــرات و پيش ــاء نظ ــك از اعض ــان  هري در پاي

ــد. ــان كردن حــوزه حمــل و نقــل شــهرى و ترافيــك بي

معلم كبودراهنگى حامى 300 يتيم شد
 رئيــس كميته امداد امام خمينى(ره) كبودراهنگ از ســاخت 11

مســكن روســتايى با هزينه يك ميليارد و 500 ميليــون ريال براى 
مددجويان كبودراهنگ خبر داد.

محمــود ابراهيمــى در گفت وگــو بــا فــارس در مــورد برنامه هــاى 
تاميــن مســكن مددجويــى در كبودراهنــگ اظهــار كــرد: خدمــات 
كميتــه امــداد در بخــش مســكن شــامل تاميــن مســكن مددجويــان 
فاقــد مســكن، مقاوم ســازى مســكن، تكميــل مســكن فاقــد 
امكانــات و پرداخــت تســهيالت رهــن و اجــاره از طريــق اعطــاى 
ــت. ــكن اس ــازى مس ــد و مقاوم س ــراى خري ــنه ب وام قرض الحس

ــا كمــك  ابراهيمــى افــزود: امســال 11 مــورد مســكن روســتايى ب
ــداث  ــال اح ــون ري ــارد و 500 ميلي ــغ يك ميلي ــه مبل ــوض ب بالع
شــده كــه 2 مميليــارد و 400 ميليــون ريــال آن از محــل كمك هــاى 

خيريــن و گروه هــاى جهــادى احــداث و تكميــل شــده اســت.
رئيــس كميتــه امــداد امــام خمينــى كبودراهنــگ بــا بيــان اينكــه از 
ــان در  ــراى مددجوي ــورد احــداث مســكن ب ايــن تعــداد چهــار م
مناطــق محــروم و كم برخــوردار انجــام شــده اســت، گفــت: بــراى 
يكصــد مــورد تعميــر مســكن مددجويــى نيــز مبلــغ يك ميليــارد و  

834 ميليــون ريــال هزينــه شــده اســت.
ــن  ــال از اي ــون ري ــارد و 134 ميلي ــرد: يك ميلي ــان ك وى خاطرنش
ــگ  ــتان كبودراهن ــات شهرس ــع آورى صدق ــل جم ــار از مح اعتب

ــن شــده اســت. تامي
ــام در كبودراهنــگ  ــرام ايت ابراهيمــى در خصــوص برنامه هــاى اك
نيــز تصريــح كــرد: امســال يــك معلــم كبودراهنگــى 300
مددجــوى يتيــم را در طــرح محســنين مــورد حمايــت قــرار داده و 
بــه صــورت مجــزا مبلــغ يك ميليــون تومــان نيــز بــراى كمــك بــه 

ــدان اختصــاص داده اســت. نيازمن
شهرســتان  در  شــده  جمــع آورى  زكات  مبلــغ  زمينــه  در  وى 
كبودراهنــگ طــى امســال يــادآور شــد: امســال 936 ميليــون تومــان 

ــت. ــده اس ــع آورى ش ــتان جم ــن شهرس زكات در اي

كبودراهنگ باز هم بدون شهردار ماند 
 كبودراهنگ-  عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: بيســت و نه 
ارديبهشت 96 همزمان با انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري 
انتخابات ،پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر و روستا نيز برگزار شد و 
5 نفر از نامزدهاي انتخاباتي شهر كبودراهنگ با آراي مردم راهى شوراى 

شهر كبودراهنگ شدند .
نخســتين و اصلي ترين وظيفه شــوراها بعد از روي كارآمدن، انتخاب 
شهردار براي شــهر بود اما آنچه در شوراي اسالمي اتفاق افتاد ،باعث 
كندى روند انتخاب شــهردار گرديد و بازه زماني انتخاب شــهردار 8 
ماهه به طول انجاميد 8 ماه كه تمام شــهر خســته كبودراهنگ فرسوده 
از بازي هاي شطرنجي مسئولين بود. تا اينكه خبر انحالل شوراي شهر 
كبودراهنگ بعد از خبر انحالل شوراي شهر شيرين سو به صورت رسمي 
در رسانه  ها مطرح شد و وقتي اعضاي شورا عرصه را بر خود تنگ ديدند 

،به صرافت انتخاب شهردار براي شهر كبودراهنگ افتادند.
 در حالي كه در همان روزي انحالل شــوراي شهر كبودراهنگ توسط 
اســتاندار وقت (محمدناصر نيك بخت) صادر شــده بود و شوراهاي 
كبودراهنگ با دست به دامن شدن امام جمعه و نماينده مجلس و پس از 
گذشت وقفه اي طوالنى مدت و انتخاب مصلحتي ،روح ا... رستمي را در 
20 فروردين 97 از طرف شوراي اسالمي شهر و تأييد استاندار و نماينده 

مجلس به صورت رسمي به عنوان شهردار معرفي كردند. 
شــهردار ناجي انحالل شوراي شهر شد و با آمدنش از انحالل شوراها 
در شهر كبودراهنگ جلوگيري كرد .حال با گذشت 275 روز كاري از 
روى كار آمدنش ، امروز خبر رسمي استعفا يا استيضاح و بركناري وى 
از ســمت شهرداري ،يك بار ديگر اذهان عمومي را به فكر فرو برد كه 
چه اتفاقي در اليه هاي دروني شوراها اسالمي و شهرداري مي افتد كه در 
حساس ترين برهه زماني از لحاظ كاري و درست در موقعى كه شهر با 
مشكالت كالبدي مواجه است و فصل تعيين اعتبارات و بودجه و تعرفه 
و عوارض ها مى باشد، كبودراهنگ يك بار ديگر بدون شهردار مى ماند 

و همين مسئله باعث مى شود تا خيلي ها از آب گل آلود ماهي بگيرند.
اينكه شهردار خود اســتعفا كرده است يا شوراى شهر وى را استيضاح و 
بركنار كرده اســت، فرق چنداني در اصل ماجرا نــدارد. چرا كه در هر دو 
صورت شهر يك بار ديگر بدون شهردار رها مي شود . استعفاء يا استيضاح 
و بركناري شهردار در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و ايام 
دهه فجر ، عملى غير كارشناسي و سليقه اي به نظر مي رسد .اعضا شوراى 
شهر نبود عملكرد مثبت شهردار و اجراي نكردن مصوبات شوراها و گاهًا 
مسائل حاشيه اي را دليل بركناري شهردار مي دانند .اما گويا در روزهاي اول 
ورود شهردار به اين سمت ،برگه استعفاي سفيد امضاء به شهردار منتخب 
خود ارائه داده اند و از وى خواستند كه اين برگه بدون تاريخ را امضاء نمايد 
و اين نشان از اين بوده كه اعضا شوراى شهر، انتخاب شهردار را سپر بالي 
انحالل خود كرده اند و بعد از آمدن شهردار خواستار اين بودند كه شهردار 
بلكه قربان گوي آنان باشند و چون به خواست خود دست نيافتند ميدان را 

براي فعاليت و عملكرد مثبت وى تنگ كردند.
ديگر بعد از گذشــت 275 روز از كشمكش شــهرداري و شورا شهر 
،كبودراهنگ يك بار ديگر بدون شهردار ماند، شهرداري كه مي گويد از 
فشار مضاعف شــورا شهر استعفا كرده يا اعضا شورا شهر؟ حاال كدام 

پاسخ گوي عقب افتادن توسعه شهر خواهند بود.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيداگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به لطفاً  به كانال تلگرامى كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييدزير  مراجعه نماييد

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

كارت دانشجويي حسن رشيد بيگى رشته كاردانى 
حرفه اى حقوق  دانشگاه جامع علمى كاربردى به 

شماره دانشجويي 95126035170007  مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كمالونــد- معصومــه  نهاونــد-   
پيام : 30 درصد مســاكن  خبرنگارهمدان 
روستايى نهاوند نيازمند مقاوم سازى است.

رئيس بنياد مسكن نهاوند با بيان اين مطلب 
در جمع خبرنــگاران بــه زلزله خيز بودن 
شهرســتان نهاوند و لــزوم توجه مردم و 

مسئولين به اين مهم اشاره كرد. 
عليرضا نثارى گفــت: ازمهم ترين وظايف 
بنياد مسكن بهسازى، نوسازى، مقاوم سازى 
مساكن روستايى، تهيه و اجراى طرح هادى 

است.
وى با اشاره به اينكه از سال 1384 تاكنون 
در حوزه نوسازى مسكن روستايى 17 هزار 
و 100 واحد به بانك هاى عامل شهرستان 
معرفى شده اند، گفت: از اين تعداد 15 هزار 
750 واحد مسكن روســتايى بااعتبار 180
ميليارد تومان تسهيالت دولتى موفق به اخذ 

پايان كار شدند.
رئيس بنياد مســكن نهاوند بــا بيان اينكه 
شهرســتان نهاونــد داراى 23 هزار و 450

خانوار روســتايى اســت، افــزود: تعداد 
مسكن هاى موجود در روستاهاى شهرستان 

نهاوند 26 هزار و 371 واحد است.
نثارى با اشــاره به آمار عملكرد نوســازى 
شهرستان نهاوند تصريح كرد: بنياد مسكن 
شهرســتان نهاونــد خوشــبختانه تاكنون 
با اعطــاى تســهيالت نوســازى و ويژه 
مقاوم سازى و نوســازى مساكن روستايى 
توانســته 70,5 درصد واحدهاى مســكن 

روستايى را نوسازى و مقاوم سازى كند.
نثارى با اشاره به وضعيت شهرستان نهاوند 
در خصوص فعال بودن گسل هاى زلزله خيز 
و همچنين لزوم توجه به اين مهم از سوى 
مردم و اهالى روســتاهايى كه داراى بافت 
فرسوده هســتند، عنوان كرد: متأسفانه در 

حال حاضر حدود 30 درصد مســكن هاى 
روســتايى شهرســتان نيازمند نوسازى و 
مقاوم ســازى هســتند كه به دنبال به صفر 
رساندن اين مهم هســتيم. وى با تأكيد بر 
اينكه امروز اين مسئله مهم يعنى نوسازى و 
مقاوم سازى مساكن روستايى نيازمند ورود 
بخشــداران و دهياران شهرســتان، است، 
تصريح كرد: در حال حاضر 10 هزار واحد 
مسكن روســتايى شهرستان نهاوند نيازمند 

نوسازى و مقاوم سازى است.
رئيس بنياد مسكن نهاوند با اشاره به اينكه 
شهرســتان نهاوند داراى 168 روستا است، 
گفت: خوشبختانه اين تعداد روستا همگى 

داراى طرح و تعيين محدودشده اند.
وى در خصوص بهســازى و اجراى طرح 
هادى در روستاهاى شهرستان نهاوند، ادامه 

داد: تاكنون فاز اول بهســازى 91 روستاى 
شهرستان در دســتور كار قرارگرفته كه از 
اين تعداد 51 روستا به بهره بردارى رسيده 

و 40 روستا نيز در دست اقدام است.
نثارى با تأكيد بر اينكه از 51 روســتاى 
انجام شده  آن ها  اول  فاز  كه  شهرســتان 
12 روســتاى آن فاز دوم هم اجراشده 
و به اتمام رســيده اســت، اظهار كرد: 
تاكنــون در حــوزه انجام طــرح هادى 
نهاوند  شهرســتان  در  تومان  ميليارد   39

است. شده  هزينه 
رئيس بنياد مسكن نهاوند با اشاره به اينكه 
تاكنون در شهرســتان نهاونــد 22 هزار و 
350 واحد مســكن روســتايى معادل 93

درصد با كمــك اداره ثبت اســناد از بنياد 
مسكن موفق به اخذ سند مالكيت شده اند، 

افزود: در حوزه شهرهاى زير 25 هزار نفر 
تاكنون يك هزار و 138 واحد مســكونى 
احداث شــده كه يك هــزار و 101 واحد 

پايان كار گرفته اند.
وى عنوان كــرد: در اين حوزه تاكنون 23

هزار ميليارد و 300 ميليــون تومان اعتبار 
تسهيالت در اختيار مردم قرارگرفته است.

نثارى با اشــاره به ســاماندهى گلزارهاى 
شهداى روستايى تا سال 1393، گفت: بنياد 
مسكن انقالب اســالمى 16 گلزار شهداى 

روستايى را ساماندهى كرده است.
وى در پايــان تصريــح كــرد: در حوزه 
ســاخت مســكن ويژه افراد بى بضاعت و 
كم برخوردار تحت پوشــش كميته امداد و 
بهزيستى تاكنون 289 واحد مسكن شهرى 

نيز ساخته است.

 بــا اســتفاده از توليد محتــواي فاخر 
فرهنگــي و ديني در فضــاي مجازي در 
عرصه كنوني مي بايست از تبليغات مسموم 

و دروغ سازي هاي دشمنان دوري كرد.
فرماندار بهار با بيان اين مطلب در شوراي 
فرهنگ عمومي شهرستان بهار با موضوع 
فرصتهــا و تهديدات فضــاي مجازي در 
فرمانــداري اين شهرســتان برگزار شــد 
، معرفــي فرهنــگ دفاع مقدس و نشــر 
ارزش هاي انقالب را يكي از راه هاي تبديل 
كردن تهديدات فضاى مجازى به فرصت 

دانست. 
بــه گزارش روابط عمومــى فرماندار بهار 
،احســان قنبري با اشاره به اهميت فضاي 
مجازي در دنياي كنوني گفت: اين نشــان 

از برنامه وسيع دشمنان در راستاي ترويج 
فرهنگ غربي دارد ما امروز بايد تهديدات 
را بشناسيم و بدانيم كه هم اكنون  شبكه نيز 
غيرت نسل جوان را هدف قرارگرفته است 
و شــبكه مذهبي در تبليغ اديان و مذاهب، 
جدايي دين از سياست را به جامعه تزريق 

مي كنند.
قنبري بابيان اينكه  شــبكه هاى ماهواره اي 
بــه  صورت شــبانه روزي ايــران را مورد 
بمباران تبليغاتي قــرار مي دهند، ادامه داد: 
بايد در برابر اين شــبكه ها اقدامي صحيح 
و به موقع انجام داد، ما معتقد هســتيم كه 
امروز با عزم جدي و با مديريت درســت 
بر فعاليت اثرگذار حــوزه فضاي مجازي 
در ســايه شناخت نيازهاي فرهنگي كشور 

مي توان جلوي هجمه هاي فرهنگي دشمن 
را گرفت.

وى تصريح كرد: اســتفاده هدفمند از اين 
فضا، بســتري براي نهادينه كردن فرهنگ 
ناب اســالم، موضوعي اســت كه فعاالن 
فضــاي مجــازي و فرهنگــي كشــور و 
به خصوص جوانان فعال در اين حوزه بايد 

آن را مدنظرشان قرار دهند.
 در ادامــه امام جمعه بهــار نيز ضمن بيان 
اينكه استفاده هدفمند از فضاي مجازي يك 
ضرورت براي جامعه است، تأكيد كرد: بايد 
از ظرفيت فضاي مجازي براي خنثي سازي 
تهديدات دشــمنان عليه خودشان استفاده 

كنيم.
حجت االسالم حبيب ا... حاتم نيا افزود: 

تهديدهاي  از  بســياري  با  مقابلــه  براي 
مي بايست  دشــمنان  فرهنگي  و  سايبري 
امــروز با اســتفاده از فضــاي مجازي، 
فرهنگ اســالم ناب محمدي را نهادينه 
كنيم كه اين امر يك رسالت براي فعاالن 
فضاي  حــوزه  به خصوص  و  فرهنگــي 

مجازي است.
حاتــم نيا اســتفاده از فضــاي مجازي را 
ظرفيتي براي معرفي دستاوردهاي انقالب 
اســالمي در آستانه چهل ســالگي انقالب 
دانســت و ادامه داد: بايد بتوانيم در فضاي 
مجازي تهديدها را بــا فرصت بدل كنيم 
چراكه امروز نياز جامعه ما در برابر هجمه 
وسيع شبكه هاي مجازي و ماهواره اي، اين 

امر است.

30 درصد خانه هاي روستايى 
درنهاوند مقاوم  نيست

برنامه "گام چهلم" صدا وسيماى مركز 
همدان ميهمان شهر شيرين سو

 برنامه گام چهلم صداوســيماى مركز همدان  امروز ميهمان 
مردم  شهر شيرين سو است.

اين برنامه با اجراى مجريان توانمند صداوسيما آقايان ايلخانى و 
جليلوند همراه خواهد بود.

برگزارى مسابقه و خوانندگى مهدى چنارى از جمله برنامه هاى 
جانبى اين مراسم است. برنامه گام چهلم  ساعت18  امروز  بعداز 
نماز مغرب وعشاء در ســالن اجتماعات دبيرستان شبانه روزى 

شهربانو برگزار مى شود و شركت براى عموم آزاد است.
همچنين اين برنامه روز پنج شنبه از شبكه سيماى استانى پخش 

خواهد شد.

9 حفار غيرمجاز در بهار دستگير شدند
 فرمانــده يگان حفاظــت اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى همدان گفت: 9 حفار غيرمجاز در يكى از 
روستاهاى شهرستان بهار در حين عمليات حفارى با ادوات كامل 

دستگير شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى همدان، محمدرضا حاجى عزيزى اظهار داشت: 
گزارشــى مبنى برحفارى غيرمجاز درحوالى روســتاى «وهنان» 
در شهرســتان بهار به عوامل يگان حفاظت گزارش شد و مورد 

پيگيرى قرار گرفت.
وى افــزود: با تعامل و همكارى اعضــاى انجمن محل و رصد 
اطالعاتى و اطمينان از صحت خبر، همراه عوامل پاسگاه آبرومند 
درمحل حاضر و 9 تن در حين عمليات حفارى دستگير شدند. 

حاجى عزيزى گفت: اين افراد متخلف براى رسيدگى به جرائم به 
مراجع قضايى معرفى شدند.

نشر محتواى انقالبى راهكاري براي مقابله با تهديدات فضاى مجازى است 

آگهي فراخوان مزايده عمومى شماره 97/04
شركت توزيع برق استان همدان نوبت دوم

روابط عمومي شركت توزيع نيروى  برق استان همدان

توضيحات :
1-به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتى كه بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتيب اثر داده نخواهدشد. به 
پيشنهادات فاقد ضمانت نامه بانكى معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،كمترازمبلغ مقرر ،چك شخصى وشركتى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

اسناد درسايت هاى ذيل قابل دسترس مى باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرماييد. 
http://www.edch.ir: سايت شركت توزيع نيروى برق استان همدان

http://tender.tavanir.org.ir: سايت  معامالت شركت توانير
http://iets.mporg.ir  سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

 شركت توزيع برق استان همدان درنظردارد تخريب و فروش سوله انبار  به شرح ذيل خود را از طريق مزايده عمومى به 
فروش رساند  .لذا ازكليه متقاضيان خريد واجد  شرايط اسناد مزايده  دعوت بعمل مي آيد از تاريخ  انتشار آگهي به مدت 
5روز با ارائه فيش واريزى به مبلغ 400000ريال به حساب سپهر 0101847694000 نزدبانك صادرات  بابت  خريد اسناد 
به امورتداركات اين شركت واقع درهمدان خيابان مهديه مراجعه و يا با هماهنگى با تلفن 38274632-   081 از آدرس 

سايتهاى ذيل اسناد را دريافت نمايند.
مبلغ ضمانت نامه شرح اقالم مزايدهرديف

بانكى(ريال)
آخرين مهلت شماره مزايده

تحويل اسناد
تاريخ 

بازگشايى 
پاكات الف و 
ب و ج

توضيحات

1
تخريب و فروش يراق 

آالت سوله انبار به 
مساحت 1297 متر 
مربع و با ارتفاع 15 متر

461/000/00097/04 97/11/25
تا ساعت 12

 97/11/27
ساعت 10

ساير اطالعات و 
جزئيات در اسناد 

مزايده مندرج 
شده است

رنا
س: اي

عك
/

فراخوان مزايده عمومى يك مرحله اي اجاره 
مجموعه ورزشي شهيد حاجي بابايي مريانج 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مزايده عمومي اجاره مجموعه ورزشي شهيد حاجي بابايي 
مريانج به شماره 500970339800002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت  نام  در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي 
الكترونيكي را جهت شركت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه تاريخ 97/11/4 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايت: ساعت 8 صبح روز پنج شنبه تاريخ 97/11/4 لغايت 97/11/7 
مي باشد.

مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/11/21 مي باشد.
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/11/23 مي باشد.

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده داخلي 120 آقاي 
سوريان- 08138260430 

(م الف 3910)
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ايران با اتكا به ظرفيت هاى داخلى 
بر تحريم غلبه مى كند

 ايران با توجه به ظرفيت هاى بســيار زياد قابل تحريم نيست و 
ملــت با اتكا بر توان و ظرفيت هاى داخلى بر تحريم هاى دشــمن 

غلبه مى كند.
معاون اول رئيس جمهورى افزود: بايد جريان توســعه را به سمتى 

ببريم كه دشمن بداند تحريم ها هيچ تاثيرى بر ما نمى گذارد.
اســحاق جهانگيرى اظهار داشت: بايد روح خودباورى داشته باشيم 
و خودمان را دســت كم نگيريم زيرا ايران كشورى بزرگ با ظرفيت 

هاى فراوان است.
به گزارش ايرنا، وى افزود: با مشــكالت معيشــتى، شغل و اشتغال 

مردم آشنا هستيم و براى عبور از اين مشكالت برنامه داريم.
معــاون اول رئيس جمهــورى تصريح كــرد: همچنين دولت در 
راســتاى توســعه كشــور، طرح هاى دشــمن عليه ما، وضعيت 
اقتصــادى مردم، صادرات و واردات و اداره زندگى مردم، برنامه 

ريزى كرده است.
وى گفــت: زمينه هاى مختلف جريان توســعه به عنــوان يكى از 
كارهاى مهم كشور در وزارتخانه هاى ذيربط بحث و اولويت بندى 

شده است.
معــاون اول رئيس جمهورى ادامــه داد: توانمندى ايران به نقطه اى 
رســيده كه ايرانيان بســيارى از ابتدا تا انتهاى رشته هاى صنعتى و 
معدنــى را مديريت مى كنند و بايد اين ظرفيت ها را به كانون هاى 

توسعه تبديل كنيم.
وى تصريــح كرد: آمريكايى ها جنگ اقتصــادى عليه ملت، دولت 
و نظام جمهورى اســالمى را آغاز كردند و هدف آن را فروپاشــى 
اقتصادى را براى برگزار نشــدن جشن هاى 40 ساله انقالب اعالم 

كردند.
جهانگيــرى اضافه كرد: مهمترين پيام 22 بهمن ايرانيان اين اســت 
كه با ســرافرازى جشن سالگرد انقالب برگزار شود تا افق بهترى را 
براى كشــور ترسيم كند كه جايگاه ايران را در حوزه هاى فرهنگى، 

اقتصادى و سياسى متناسب با شأن ملت ايران برسانند.

انقالب اسالمى يك جريان ملى بود
 عــدم توانايى حذف ايران از معــادالت منطقه اى صرفا به  خاطر 
ســخت افزار نبوده و براى عظمت تفكر انقالب اســالمى و نفوذ آن 
است ،دستاورد استراتژيك دفاع مقدس اين بود كه آنها فهميدند اگر 
با ايران گالويز شــوند موفق نخواهند شد لذا فقط هياهو مى كنند اما 

جرأت تعرض ندارند.
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى در نشست با اعضاى 
ستاد برگزارى مراسم چهلمين سالگرد انقالب اسالمى گفت: انقالب 
اســالمى دستاورد بزرگ قرن بود و اينكه امروز دشمنان خاك پاشى 
مى كنند به دليل اهميت آن اســت لذا اينكه شما وقت گذاشته ايد و 
از نهادهاى مختلف از اين دســتاورد بزرگ انقالب اسالمى ايران كه 
بزرگ ترين حادثه قرن است صيانت مى كنيد، كار ارزشمندى است 

كه از همه شما صميمانه تشكر مى كنم.
على الريجانى تصريح كرد:  انقالب اسالمى در مرحله اى است كه 
دشمن نسبت به آن حيله گرى مى كند و به دليل اهميت آن به دنبال 
دسيسه هستند تا وزن انقالب را كاهش دهند و بسترهايى نيز وجود 
دارد؛ امروز انقالب اســالمى به 40 سالگى خود رسيده و بسيارى از 
افرادى كه 50 سال هم دارند خيلى خوب انقالب را لمس نكرده اند.

وى بيــان كرد: انقالب اســالمى حكومت فاســد را كنار زد و يك 
حكومت مردمى سركار آورد كه دســتاورد كوچكى نيست چرا كه 
خيلى از كشــورها هنوز در اين شرايط دست و پا مى زنند اما ملت 
ايران يك حكومت ديكتاتورى را كنار زد و همه بخش هاى كشــور 
به صورت مســتقيم و غيرمستقيم با رأى گيرى مردم اداره مى شود؛ 
از رهبرى معظم انقالب كه از منظر مجلس خبرگان به واســطه رأى 
مردم برگزيده مى شــود تا رئيس جمهــور و نمايندگان مجلس كه 
با رأى مســتقيم مــردم روى كار آمده اند؛ از اين رو دموكراســى و 

مردمساالرى در كشورمان مسأله كوچكى نيست.

اليحه پالرمو در كميسيون امنيتى 
مجمع تشخيص بررسى شد

 اليحه الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با جرائم سازمان  يافته 
فراملى (پالرمو) ديروز در كميسيون امنيتى سياسى اين مجمع بررسى 

شد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين غالمرضا مصباحى مقدم 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: جلسه علنى مجمع براى 

بررسى اليحه پالرمو روز شنبه برگزار مى شود.
كنوانسيون ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملى از معاهده هاى 
چندجانبه مورد حمايت ســازمان ملل متحد اســت كه در 15 نوامبر 

2000 با قطعنامه مجمع عمومى اين سازمان به تصويب رسيد.
كنوانســيون پالرمو داراى ســه پروتكل تكميلــى از جمله پروتكل 
پيشگيرى، ســركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصًا زنان و 
كودكان، پروتكل عليــه قاچاق مهاجرين از طريق زمين، دريا و هوا 
و پروتكل عليــه توليد غيرقانونى و قاچاق مهمات اســت كه دفتر 
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار اين 

كنوانسيون و پروتكل هاى آن عمل مى كند.
دولت براى پيوســتن به اين كنوانسيون كه از لوايح چهارگانه مرتبط 
با FATF اســت، اليحه اى را تقديم مجلس شــوراى اسالمى كرد 
كه به تصويب نمايندگان رســيد اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با 
متن اصلى، در ســال 96 مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفت و در 
20 خرداد 97 بارديگر در مجلس بررســى و نمايندگان با 136 رأى 
موافــق، 89 راى مخالف و 11 راى ممتنــع از مجموع 256 نماينده 

حاضر با اصالح آن موافقت كردند.

درخواست 150 نماينده از روحانى 
براى حل مشكل بيمه تكميلى فرهنگيان

 150 نماينده در نامه اى به رئيس جمهورى خواســتار حل مشكل 
بيمه تكميلى فرهنگيان شدند و تاكيد كردند سهم 50 درصدى وزارت 
آموزش و پرورش در حمايت از بيمه تكميلى اين قشــر بايد همانند 

بسيارى از ارگان هاى ديگر لحاظ شود.
به گزارش ايرنا در اين نامه كه توســط عليرضا رحيمى عضو هيأت 
رئيســه در جلســه علنى ديروز مجلس قرائت شد، خطاب به رئيس 
جمهورى آمده اســت: شــرايط نامطلوب بيمه تكميلى فرهنگيان كه 
ســبب نارضايتى حداكثرى در ميان فرهنگيان كشــور شــده در اين 
خصــوص اعتراض هــاى متعددى از كانال هاى مختلف به دســت 

اينجانبان رسيده است.
نماينــدگان مجلس در اين نامه خاطرنشــان كرد: ســهم وزارت 
آمــوزش و پــرورش و افزايش نــرخ هاى جديد باعث فشــار 
اقتصادى به خانواده فرهنگيان جامعه شــده اســت، عدم پوشش 
بيمه درمانى متناســب با معطوف نبودن آن به پيشــگيرى ، نبودن 
نظارت نمايندگانى از فرهنگيان عضــو بيمه تكميلى بر چگونگى 
روند بيمه  به رســميت نشــناختن ادارات فرهنگيان، تشكيل هاى 
صنفى، و شــركت هاى تعاونى براى بستن قرارداد با شركت هاى 
بيمــه، نرخ گذارى درســال جديد بدون هيــچ برترى خدمات، 
دوگانه ديدن فرهنگيان شــاغل و بازنشســته در ارايه خدمات از 

جمله اين موارد است.

بحث طوالنى مجلس درباره تعرفه 
«واردات خودرو»

 نمايندگان در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى،بحث هاى متعددى درباره 
تعرفه واردات خودرو كردند و مباحث آنان هنوز به نتيجه اى نرسيده است.

به گزارش مهر، از ابتداى جلســه علنى مجلس بررسى ماده 2 طرح ساماندهى 
صنعت خودرو كه مربوط به تعرفه واردات خودرو است، مورد بحث و بررسى 

وكالى ملت قرار گرفت.
در ادامه جلســه، رئيس مجلس شوراى اســالمى اصل ماده 2 طرح ساماندهى 
صنعت خودرو را به رأى گذاشت و به جهت آنكه خالف برنامه است، دو سوم 
رأى وكالى ملت را مى خواســت كه نمايندگان بــا 116 رأى موافق، 44 رأى 
مخالف و 7 رأى ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در جلســه علنى با اصل 

اين ماده هم مخالفت كردند.

تشكيل سه كميته ويژه براى بررسى موضوعات 
مهم اليحه بودجه 98

 سخنگوى كميسيون تلفيق از تشكيل سه كميته ويژه در كميسيون تلفيق براى 
بررسى معافيت هاى مالياتى، حقوق و دستمزد، تعيين قيمت حامل هاى انرژى و 

تعيين تكليف قانون هدفمندى يارانه ها خبر داد.
به گزارش مهر،نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
معافيت هاى مالياتى حقوق و دســتمزد به كارمنــدان و كارگران كه در تبصره 
6 اليحه بودجه ذكر شــده از موضوعات مهمى است كه براى بررسى بيشتر به 
كميسيون تخصصى ســپرده شده است.محمد مهدى مفتح اظهار داشت: تعيين 
قيمت حامل هاى انرژى در بودجه 98 از موضوعات بسيار مهم است و لذا براى 
تعيين دقيق قيمت بنزين و ساير حامل هاى انرژى در اليحه بودجه 98 كميته اى 

تشكيل شده تا در اين خصوص تصميم گيرى كند. 

راهى جز پيوستن به FATF نداريم
 ما راهى جز پيوســتن به FATF نداريم، االن دنياى 50 سال قبل نيست كه 
 FATF بخواهيم دور خود ديوار بكشــيم بلكه بيش از 200 كشــور دنيا عضو
هســتند و اگر مى خواهيم با دنيا مبادالت اقتصادى داشــته باشــيم بايد موانع 

عضويت را برداريم.
به گزارش ايسنا،ســخنگوى فراكسيون مستقلين مجلس ، اظهار كرد: فراكسيون 
مســتقلين با لواح چهارگانه FATF موافق بود، دو تا از اين لوايح قانونگذارى 
داخلى و دو تاى ديگر كنوانســيون هاى بين المللى بوده كه منتظر تعين تكليف 

آنها هستيم.
مهرداد الهوتى تصريح كرد: به اعتقاد من اين سير بايد طى شود شوراى نگهبان 
مغايرت هاى اين اليحه را شــرح و قانون اساسى را متذكر شد و نهايتا اليحه به 

مجمع تشخيص ارجاع شد.

بيستمينبيستمين  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

A6A6 سالـن حافظ- غـرفـه سالـن حافظ- غـرفـه
تشريفات: 09183148188

 وزير كشــور بر ضــرورت هنجارمند 
و قاعــده مند كردن گفتارهاى ابراز شــده 
از تريبــون هــاى مختلف در هــر يك از 
بخش هاى جامعه، در راســتاى همبستگى 

اجتماعى تاكيد كرد.
عبدالرضا رحمانى فضلى در ســيزدهمين 
تبليغات  ســتاد اطالع رســانى و  نشست 
اقتصادى كشــور  ، با اشــاره به سوگيرى 
مثبتى كه در نتيجه هدايت هاى رهبر معظم 
انقالب و تالش هاى ســتاد، در روندهاى 
اطالع رســانى و تبليغات اقتصادى كشور 
واقع شــده، بر تداوم تالش ها براى توجه 
به اقتضائات شرايط جارى كشور و تحقق 
رويكرد مســئوالنه و زمان شناســانه، در 
اقتصادى  سياســى  هاى  گفتارها و تحليل 

رسانه اى تاكيد كرد.
وزير كشور با اشــاره به برخى زمينه هاى 
پيش رو؛ مانند ورود به ســال انتخابات كه 
به طور طبيعى، ميل به فعاليت هاى سياسى 
را تشــديد مى كند، با يــادآورى واقعيت 
هاى شرايط جارى كشــور ازجمله برخى 
دشوارى هاى حادث در وضعيت معيشتى 
جامعه، تحقق موفق امور سياســى در اين 
شــرايط را در گروى فعاليت هاى موفق و 
مؤثــر در جهت اصالح شــرايط اقتصادى 
و خيــر عمومى حاصــل از اين فعاليت ها 

ارزيابى كرد.
به گزارش ايرنا ، رحمانى فضلى در ادامه 
بيان كرد: در شــرايطى كه دشمنان كشور 
در نتيجه مقاومت مردم و اقدامات شــبانه 
روزى بخش هاى مختلــف به طور ويژه 
دولــت، از به نتيجه رســيدن فشــارها و 
توطئه هاى خود نااميد شــده و پى در پى 
در صدد يافتن راه هاى جديد براى جبران 
و  بموازات  هســتند،  خــود  هاى  ناكامى 
همزمان با فشار دشمن، برخى سياسيون و 
تحليلگران، با انگيزه رقابت هاى سياســى 
و يا به تصور غلــط ضربه به دولت براى 
دفاع از نظام، دولت را آماج حمالت خود 
قرار داده انــد؛ در حاليكه همه ما در يك 
كشتى هستيم و همه بايد باهم براى منافع 
ملــى و امنيت ملى كشــور تالش كنيم و 
در اين مســير دولت مجرى سياست ها و 

اهداف نظام است.
رئيــس ســتاد اطــالع رســانى و تبليغــات 
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــور ب اقتصــادى كش
ســتاد،  فعاليــت  چندمــاه  طــول  در 
ــر مواجهــه اصالحــى، تذكــر،  همــواره ب
راهنمايــى و ارشــاد گوينــدگان و ترويــج 
كننــدگان گفتارهــاى يــأس آفريــن و 
ــت،  ــده اس ــد ش ــكنانه تأكي ــدت ش وح
وحــدت  و  آفرينــى  يــأس  اســتمرار 
ــى  ــرات قبل ــه تذك ــم هم ــكنى عليرغ ش
ــه  ــمرد و كميت ــول برش ــل قب ــر قاب را غي
ــه  ــف ب ــتاد را موظ ــى س ــى قضاي حقوق
پيگيــرى اجــراى قانــون در ايــن عرصــه 
خواســت  قضاييــه  قــوه  از  و  كــرد 
از  و  قانونــى  اصــول  چارچــوب  در 
ــى  ــوراى عال ــات ش ــر مصوب ــه براب جمل
ــه  ــوا، ب ــران ق ــادى س ــى اقتص هماهنگ
ــون  ــال قان ــر از اعم ــور جــدى و مؤث ط

ــد. ــت كن ــوص حماي ــن خص در اي
ــت  ــه اهمي ــاره ب ــا اش ــى ب ــى فضل رحمان
انســجام داخلــى و ضــرورت پايبنــدى 

بــه لــوازم تقويــِت وحــدت و همبســتگى 
داخلــى بــراى خنثــى ســازى توطئــه 
هــاى دشــمن، از همــه جريــان هــا و 
ــش  ــوا و بخ ــف در ق ــتگاههاى مختل دس
همچنيــن  و  كشــور  مختلــف  هــاى 
ــدام  ــت اق ــى خواس ــاى سياس ــان ه جري
ــه انقــالب اســالمى  عملــى رهبــرى فرزان

در تشــكيل شــوراى هماهنگــى قــوا و 
ــورا از  ــن ش ــات اي ــگام مصوب ــذ بهن تنفي
ســوى ايشــان را بــه عنــوان يــك الگــوى 
راهبــردى و كاربــردى در ايــن عرصــه 
دنبــال كــرده و هميــن رويكــرد را در همــه 
ــه بخــش  ــن در هم ــا و همچني عرصــه ه
هــا و مناطــق كشــور از جملــه اســتان هــا 

ــد. ــى كنن اجراي
ــادآور  ــور ي ــت كش ــوراى امني ــس ش رئي
شــد: رســالت تاريخــى همــه دســتگاه هــا 
در عرصــه هــاى مختلــف نظــام، صيانــت 
تبليغاتــِى  بمبــاران  برابــر  در  مــردم  از 
يــأس آفريــن و تحريــك كننــده دشــمن، 
ــر  ــر در ام ــاز و كار موث ــك س ــاذ ي و اتخ
ــراى شــكل  ــات ب ــانى و تبليغ اطــالع رس
گيــرى صحيــح ادراك مــردم اســت و ايــن 

ــرورت دارد. ــم ض مه
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــى ب ــى فضل رحمان
خألهــاى ارتباطــى و عــدم اســتفاده از 
ــى  ــانه اى در جهــت آگاه ــاى رس ظرفيته
دســتگاههاى  از  مــردم،  بــه  بخشــى 
مختلــف خواســت بــا ارتقــاء رونــد 
و  عمومــى  افــكار  بــه  پاســخگويى 
و  جامعــه  شــبهات  كــردن  برطــرف 
همچنيــن ارائــه مؤثرگــزارش هــاى واقــع 
ــات  ــح از اقدام ــات صحي ــه و اطالع بينان
خــود بــه مــردم، زمينــه نشــاط افــزون تــر 
ــردم را مســتمراً  ــد بيــش از پيــش م و امي

ــازند. ــم س فراه

وزير كشور:

دولت مجرى سياست ها و اهداف نظام است

نگاه بخشى 
به بودجه 
خودتحريمى 
بزرگ است

 اعضاى كميســيون تلفيق بودجه ســال 
1398 كل كشــور از روز شنبه 22 دى ماه 
بررسى جزييات اليحه بودجه را آغاز كردند، 
اعضاى اين كميسيون تاكنون در 10 جلسه 
بخش درآمدى اين اليحه را رسيدگى كردند.
بر اســاس آمارهاى رسمى منتشر شده، اگر 
هيچ پروژه عمرانى جديدى در كشور آغاز 
نشود، 25ســال زمان براى اتمام پروژه هاى 
نيمه كاره كنونى الزم است. بر اين مبنا، نگاه 
ملــى به بودجه و پرهيــز از توجه به منافع 
محلى و منطقه اى، مى تواند در روند توسعه 

كشور راهگشا باشد.

 به گزارش ايرنا، نماينده پيشين مردم تهران 
اظهار داشت: نگاه بخشى و منطقه اى همواره 
در كشور آسيب زا بوده و تبعاتى را به دنبال 

داشته است.
الهــام امين زاده تصريح كــرد: بودجه اى كه 
امروز در جريان نهايى ســازى آن هســتيم 
تا پايان ســال 98، مخارج كشــور را در بر 
مى گيرد كه بايد نســبت به اين مهم با آينده 
نگرى و نگاه ملى حركت كنيم چرا كه آفت 
و آســيب نگاه منطقه اى و بخشى مى تواند 
با تخصيص برخى اعتبارات در مســائل و 
مناطق فاقد اولويت، بودجه را از مسير اصلى 

خود منحرف كند.
وى گفــت: اكنــون نمى دانيــم تضميــن 
درآمدهاى نفتى ايران در كوتاه مدت با توجه 
به تحريم هاى يك سويه و ظالمانه، چه ميزان 
خواهد بود و از اين رو، نداشــتن نگاه ملى 
و فرابخش ى بــه بحث اعتبارات و بودجه 
مى تواند در حوزه سرمايه هاى اجتماعى نيز 

آسيب زا باشد.

 عضــو ناظــر مجلــس در كارگروه 
تعيين مصاديــق محتواى مجرمانه اعتقاد 
دارد فيلترينگ راه جلوگيرى از اســتفاده 
نادرســت در فضاى مجازى محســوب 
نمى شود بلكه بايد در اين راستا فرهنگ 

سازى كنيم.
با  گفت وگو  در  ســبحانى   فر  رمضانعلى 
خانه ملت، نســبت گفت: فيلترينگ راه 
جلوگيرى از استفاده نادرست در فضاى 
مجازى محسوب نمى شود بلكه بايد در 

اين راستا فرهنگ سازى كنيم.
نماينــده مــردم ســبزوار، جويــن و جغتاى 
در مجلــس شــوراى اســالمى بــر هميــن 
ــد از  اســاس تصريــح كــرد: در واقــع باي

ــالع  ــى و اط ــاى حمايت ــته ه ــق بس طري
رســانى بــه افــراد زمينــه اســتفاده درســت 
ــور  ــن حض ــا و همچني ــن ه از اپليكيش
فعــال در عرصــه فضــاى مجــازى را 
ــن آگاهــى  ــد اي ــى باي ــم؛ حت فراهــم كني
بــه والديــن ارائه شــود تــا فرزندانشــان را 
نســبت بــه مخاطــرات احتمالــى و روش 

درســت اســتفاده مطلــع كننــد.
وى ادامــه داد: بايــد اذعان كــرد اگر 
بخواهيــم فضاى مجــازى را فيلتر كنيم 
بايد به ســمت فيلترينگ هاى هوشمند 
اســتفاده كنيم كه مباحث ضد ارزشى و 
دغدغــه هاى موجود در ايــن حوزه را 

برطرف كند.

فيلترينگ راه جلوگيرى
 استفاده نادرست از فضاى مجازى نيست
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حوادث

پزشكان با استفاده از كارتخوان در مطب ها 
مشكلى ندارند

 اگر اســتفاده پزشكان از كارتخوان در قوانين تاكيد شود، كسى با اين كار مخالفت 
نمى كند؛ زيرا پزشكان با قوانين مشكلى ندارند و اين كار را انجام مى دهند.

ســخنگوى كميسيون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اســالمى درباره استفاده از 
كارتخوان در مطب پزشكان افزود: برخى تصور مى كنند پزشكان از كارتخوان استفاده 
نمى كننــد و ما مى خواهيم آنهــا را مجبور به اين كار كنيم؛ در حالى كه بســيارى از 
پزشكان از كارتخوان استفاده مى كنند. حيدرعلى عابدى در گفت و گو با ايلنا، درباره 
شــايعه هايى مبنى بر عدم اســتفاده از كارتخوان توسط پزشــكان براى شفاف نبودن 

درآمدها بيان كرد: خوش حساب ترين افرادى كه ماليات پرداخت مى كنند. 

مناسب سازى 40 درصدى دستگاه هاى دولتى 
براى معلوالن

 معاون توان بخشى ســازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه در سال 94 بين 23 
تا 24 درصد از فضاى دســتگاه هاى دولتى براى معلوالن مناسب سازى شده بود، 
گفت: براســاس برآوردهاى اوليه امسال، اين ميزان به حدود 40 درصد افزايش 

است. يافته 
حســين نحوى نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه وزارت دادگسترى نيز اقدامات 
جديدى در راســتاى حمايت از معلوالن انجام داده است، افزود: اين وزارت خانه با 
مناسب ســازى فضاى عبور و مرور معلوالن و حضور آنان در جايگاه دادگاه ها، براى 

حفظ و كرامت آنان نيز تسهيالتى پيش بينى كرده است.

اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
قابل اصالح است

 اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشــونت مى تواند با نظرات كارشناسى اساتيد، 
حقوقدانان و قضات عالى رتبه كشور مورد اصالح قرار گيرد.

مشاور حقوق شهروندى معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى گفت: با توجه 
به طوالنى شدن رســيدگى به اين اليحه در قوه قضاييه، متوجه مى شويم كه برخورد 
كارشناسى نبوده است؛ اما تصويب اين اليحه ضرورت جامعه است و مى طلبد قوانينى 

اين چنينى براى رفع خشونت هاى خانگى و اجتماعى داشته باشيم.
شهناز سجادى در گفت و گو با ايرنا افزود: بايد به حقوق زنان توجه كنيم چون منجر 

به تحكيم خانواده مى شود.

جوانگرايي از نماز جمعه كليد خورد 
امام جمعه 40 ساله در 40 سالگي انقالب 

فيض ا... مظفرپور  »
 روز جمعه گذشــته خطبه هاي نماز جمعه شــاهد معرفي جواني 
از جنس طالب فاضل كه فرزند حوزه و دانشــگاه است بود با حكم 
انتصاب آيت ا... محمدي حجت االسالم حميدرضا طالقاني كه اصالتش 
از طالقان اســت. و بزرگ شده مازندران و ميهمان همدان. اتفاقاً نماز 
جمعه بعد از انقالب به نام طالقاني رقم خورد و حضرت امام (ره) طي 
حكمي ضمن بناي نماز جمعه در تهران و شهرستان ها آيت ا... طالقاني 
كه به تعبير امام ابوذر زمان بود را به سمت نخستين امام جمعه تهران 
بعد از انقالب برگزيد. حال همدان هم امام جمعه موقتش طالقاني شده 
است كه اميدوارم اين طالقاني به طالقاني بزرگ در بيان معارف دين و 

ايراد خطبه هاي غراء نماز تأسي جويد.
در هفته هاي گذشــته از طرف رهبر معظم انقالب حجت االســالم و 
المسلمين حاج علي اكبري كه پيش از اين رئيس شوراي سياستگذاري 
ائمه جمعه را بر عهده داشــت. به عنوان جوانترين امام جمعه تهران 
انتصاب گرفت گر چه او 53 سال دارد ولي بعد از ابوترابي فرد دومين 
نفري كه در ســن جواني به سمت امامت جمعه موقت تهران انتخاب 
شــده اســت. و اما در همدان نيز به تبعيت از تهران آيت ا... محمدي 
جوان 39 ســاله را كه در حال حاضر ســمت نمايندگي ولي فقيه در 
دانشــگاه آزاد اســتان را به عهده دارد به امامت موقت جمعه همدان 

برگزيده است.
حجت االســالم حميدرضا طالقاني به گفته خودش 19 سال است كه 
در همدان زندگي مي كنند او ديگر يك همداني شده است و شناخت 
كافي از اوضاع و احوال استان به ويژه از حوزه هاي علميه و دانشگاه ها 
را دارد همچنين مشكالت و مسائل جوانان را وي در خطبه هاي نماز 
جمعه از مســئولين خواست كه به جوانان اعتماد كنند و در انتخاب ها 
جوانان انقالبي را به مســئوليت برگزينند زيرا كه جوانان در دهه اول 

انقالب ثابت كردند.
كه مي توانند به درستي ايفاي مسئوليت نمايند وي نمونه بارز مديريت 

موفقيت جوانان را در انقالب اسالمي و 8 سال دفاع مقدس نام برد.
بگذريم چند ماه پيش در تحليلي كه راجع به پيشنهاد تغيير مكان نماز 
جمعه نوشتيم يادآور شديم تغيير مكان بايد به عنوان تغيير رويكردها 
تلقي شــود تا بتوان «افراد بيشــتري را به نمــاز جمعه جذب كند. و 
جذابيت نماز جمعه را بيشتر از گذشته كند. به ويژه براي نسل نوجوان 
و جوان حال كه انتصاب يك جوان در نماز جمعه همدان اتفاق افتاده 
بايد ســتاد نماز جمعه از اين فرصت براي اتخاذ رويكردي جديد در 
نماز جمعه استفاده نمايدتا براي جلب و جذب مردم به ويژه جوانان و 
نوجوانان به نماز تحولي جديد در نماز جمعه پيش آيد و صرف انجام 
نظرخواهي از مردم در خصوص نماز جمعه بدون بكارگيري نتايج آن 

نظرسنجي ها مشكلي از نماز جمعه را حل نخواهد كرد.
امروز بيگانگان به شــدت به موضوع نماز جمعه حساس هستند و در 
خصوص آمار نمازگزاران جامعه تبليغات منفي مي كنند به فرموده امام 
راحل(ره) «اين رسانه هاي گروهي بيگانه هستند كه تبليغ مي كنند مردم 

عالقه زيادي به نماز جمعه ندارند.»
نبايد هيچ بهانه اي به دســت دشــمن بدهيم كه عليه نمازهاي جمعه 

تبليغ كنند.
مقام معظم رهبــري مي فرمايد: اقبال به نماز جمعه دشــمن را ناكام 
و ناراحت مي كند چون با اقامه نماز جمعه نقشــه هاي دشــمن به هم 

مي ريزد.
معظم له همچنين با توجه به اينكه «تعيين ائمه جمعه مراكز اســتان ها 
از شــئون ولي فقيه است در اين زمينه مي فرمايد: نماز جمعه از نقاط 

كشور بخشي از كار دستگاه رهبري كشور راا دارند انجام مي دهند.»
پس جايگاه نمايندگان ولي فقيه و ائمه جمعه اســتان ها بســيار ويژه 
اســت. زيرا كه به واليت متصل مي شوند. بديهي است كه حفظ اين 
شأن و جايگاه باال و واال در درجه اول به عهده خود ائمه جمعه است. 
و ســعي كنند در گفتار و كردار خويش الگوي حسنه اي براي مردم و 
نمازگزاران باشند و طبيعي است جذبه ائمه جمعه موجب جذب هر 

چه بيشتر مردم خواهد شد.
مقام معظم رهبري مي فرمايد: از مردم عزيزمان مصراً مي خواهم كه به 
كوري چشم دشــمن نماز جمعه ها را با شكوه تر برگزار كنند» شكوه 
نماز جمعه عظمت اسالم و مسلمين را در چشم جهانيان نشان مي دهد.

امام راحل عظيم الشأن در اين زمينه مي فرمايد: «نماز جمعه كه نمايشي 
از قدرت سياســي و اجتماعي اسالم اســت بايد هر چه با شكوه تر و 

پرمحتواتر برگزار شود.»
نماز جمعه در دين اسالم آنچنان اهميت دارد كه سوره اي در قرآن به 
اين نام ناميده شــده است و سه آيه آخر سوره مباركه جمعه منحصراً 
به برگزاري نماز جمعه پرداخته اســت كه ترجمه آيات شريفه چنين 
است: «هان اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه در روز جمعه براي 
نماز جمعه اذان داده مي شــود به سوي ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد 
را رها كنيد اگر بفميد اين براي شما بهتر است و چون نماز جمعه به 
پايان رسيد در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا طلب كنيد. و خدا را 
بسيار ياد كنيد تا شايد رستگار گرديد و چون در بين نماز از تجارت و 
لهوي با خبر مي شوند به سوي آن متفرق گشته شما را در حال خطبه 

سرپا رها مي كنند.
«بگو آنچه نزد خداســت از لهو و تجارت بهتر اســت و خدا بهترين 

روزي دهندگان است.»
اين نماز با توجه به اينكه به فتواي فقها واجب تخييري اســت آنچنان 
اهميت دارد كه با حضور 5 نفر نيز برگزار مي شود و اين نماز كفايت 
از نماز ظهر نيز مي كند و مستحب است در نماز جمعه سوره جمعه و 
منافقين خوانده شود در كتاب كنزالعمال مرحوم متقي هندي حديثي 
از رسول خدا نقل كرده است كه حضرت مي فرمايد: هر كس سه نماز 
جمعه متوالي را بدون عذر ترك نمايد در رديف منافقين ثبت خواهد 
شــد. فقط همين يك حديث شريف بيانگر اهميت بيش از حد نماز 
جمعه اســت پس بياييم نماز جمعه هايمان را با شــكوه تر از گذشته 

برگزار كنيم و جوانان را به اين نماز جذب كنيم.

مهر: 80 درصد درآمد اجاره نشينان صرف اجاره بها مي شود
 20 درصدشم باز دوباره برمى گرده به دولت!! 

همدان پيام: نرخ منفي جمعيت راهكار مي خواهد
 با اين گرونى كسى هم هست كه به فكر جمعيت باشه؟!! 

تجارت: راهبرد گمشده حمايت از توليد داخلي 
 اينم رفته تو ليست گم شده ها!!

فن آوري: سگي روباتيكي كه به زانو در نمي آيد 
 بدون شرح!!

كسب و كار: نگراني براي تأمين نياز بازار شب عيد 
 نگران نباشين بازار كساد شد برين سفر!!
همدان پيام: سرما اين هفته ميهمان همداني ها 

 ننه سرما خونه ما مياد؟!!
همدان پيام: ميز خدمت براي تحول اداري
 البته اگه واقعا خدمتى توش باشه!! 

اطالعات: 50 درصد يارانه  انرژي به 30 دهك ثروتمند جامعه مي رسد
 هدفمندى كه مى گن اينه؟

صبح اقتصاد: نوسان قيمت مرغ ادامه دارد
 لطفا خانوم مرغ ها كوتاه بيان!! 

اصالحات: مردم را مجبور به خريد خودرو داخلي كرده ايم
 اينجا همه چى اجبارِى 

شرق: خروج صادر كنندگان از عرصه تجارت
 يعنى صادرات پر!!

ايسنا: برخوردي يا سد معبر در پياده روهاي مالير 
 رحم كنين مردم نون شب مى خوان!!

همدان پيــام: افزايــش مصــرف داروهــاي چاقــي و الغــري قاچــاق 
در همــدان 

 همه به دنبال خوشتيپ شدن!!
همشهري: كنكور رنگ عوض مي كند

 مگه قبال رنگ شده بود؟!! 
ايلنا: افزايش نشاط سربازان در دستور كار نيروهاي مصلح

 ديگه سربازى هم داره تفريح بازى مى شه!!

قاتل خاموش جان سه عضو خانواده را گرفت
 بر اثر رطوبت و نشــت گازمونوكسيد كربن در يك منزل مسكونى 
واقع در روستاى گنج تپه شهرســتان بهار سه عضو يك خانواده جان 

باختند.
مديــر روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى 
همدان گفت: بستگان اين خانواده پس از بى اطالعى از اين افراد، نيمه 
شــب گذشته وارد منزل آنها شــدند كه با جسد بى جان زوج جوان و 
پسرشان مواجه شده و موضوع را به پليس و عوامل فوريت هاى پزشكى 

اطالع رسانى كردند.
عباس اوليا ســميع افزود: ساعت 19 دقيقه بامداد امروز پس از حضور 
عوامل اورژانس در محل مشخص شــد سه عضو اين خانواده عاليم 
حياتى ندارند. اوليا ســميع اضافه كرد: معاينات گوياى اين بود كه آنها 
دچار جمود نعشى شده و ساعت ها از مرگ آنها به علت استشمام گاز 

مونوكسيد كربن مى گذرد.
وى افزود: بررسى هاى اوليه گوياى اين است كه بخار و رطوبت ناشى 
از فعاليت آبگرمكن به همراه رعايت نكردن اصول اوليه در نصب و راه 
اندازى اين وسيله، عامل مرگ زوج 40 و 35 ساله و پسر 13 ساله آنها 

شده است.
وى گفت: با نظر مقام قضايى جســد براى تحقيقات بيشــتر تحويل 
پزشكى قانونى شد و تيم هاى انتظامى و كارشناسان آتش نشانى علت 

اصلى بروز اين حادثه را بررسى و اطالع رسانى كردند.
به گزارش ايرنا، 30 آذر امســال به علت نشت گاز مونوكسيد كربن در 
يك تاالر عروسى شهر همدان سه زن 30 تا 40 ساله مسموم شدند كه 

با انتقال به موقع به مركز درمانى نجات يافتند.
همچنين 25 آذر سالجارى بر اثر گاز گرفتگى ناشى از مونوكسيد كربن 

در يك تاالر عروسى شهر همدان 19 تن مسموم شدند.
طبق آخرين گزارش پزشــكى قانونى 18 تن در ســال 95 و 16 تن در 
ســال گذشته بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در استان همدان 

جان باختند.

يك درصد تماس هاى برقرار شده با مركز 
125 همدان به عمليات منجر شد

 رئيس سازمان آتش نشانى همدان از برقرارى 400 تماس بامركز 125
همدان و انجام 4 عمليات طى يك روز خبر داد.

محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر اظهار داشت: شركت در يك عمليات 
اطفاى حريق و 3 عمليات امداد و نجات حاصل تالش پرســنل آتش 

نشانى همدان در 24 ساعت بوده است.
بياناتى با بيان اينكه شــهروندان در يك روز 400 مرتبه با سامانه 125

تماس گرفته انــد، گفت: از اين تعداد تماس 4 مورد منجر به عمليات 
شده، 15 تماس براى مشاوره و راهنمايى برقرار شده، 40 تماس اشتباه 

بوده و متاسفانه 341 مورد ايجاد مزاحمت بوده است.
رئيس سازمان آتش نشانى همدان گفت: عمليات انجام شده در اين مدت 
يك مورد آتش سوزى شامل حريق خودرو در خيابان قليانى بوده است.
وى گفت: همچنين 3 مورد عمليات امداد و نجات شــامل نجات افراد 
محبوس شــده در منزل در استادان، مهار حيوانات در خيابان بوعلى و 
رها سازى اندام بدن از داخل فلزات زينتى و زيورآالت در محل ايستگاه 
مركزى توسط آتش نشانان به انجام رسيد.بياناتى اضافه كرد: تعداد يك 

نفر نجات يافته طى اين عمليات گزارش شده است.

 گســترش زالو درمانى و اقبــال از اين 
شــيوه طب سنتى براى درمان بيمارى ها، در 
كنــار مزاياى پزشــكى و ايجاد فرصت هاى 
شــغلى، خالء هاى قانونى نيز به همراه دارد 
كه سودجويى از اين خون آشام پول ساز را 

افزايش داده است.
 بى شــك بوعلى ســينا يكى از دانشمندان 
بزرگ جهان اسالم، از پيشگامان طب سنتى 
اســت و در كتاب قانون وى به اهميت زالو 
درمانى و اســتفاده از اين شيوه براى درمان 
بسيارى از بيمارى و دردها اشاره شده است.

در فصل بيســت و دوم كتــاب اول قانون 
ابن ســينا به نحوه شــناخت زالوهاى سمى 
از غيرســمى پرداخته و ويژگى هاى زالوى 
مطلوب و طرز اســتفاده از آن تشريح شده 

است.
بنابراين استفاده از اين نوع كرم حلقوى آبزى 
در علم پزشــكى در قالب طب سنتى امرى 
نوپا نيســت بلكه خارج كردن خون آلوده يا 
اضافى از مويرگ هاى بدن با استفاده از زالو 

از گذشته مرسوم بوده است.
اين روزها نيز اين خون آشام به صنعتى پول 
ســاز و اشتغالزا تبديل شده و گردش مالى و 
سود ناشــى از آن، افراد را به سمت پرورش 
و تكثير اين كرم  آبزى راســته «آرواره  داران» 

سوق داده است.
طبق آخرين يافته هاى علمى 630 گونه زالو 
در جهان شناسايى شــده كه برخى از آن ها 
ســمى و گوشت خوار هستند و كمتر از 10
گونه اين جانور خاصيت درمانى و طبى دارد.

كاربردهاى زالو در طب ســنتى و پزشــكى 
جديد برخى از سودجويان را نيز به اين مسير 
هدايت كرده تا از دوشيدن خون مردم سودى 

كسب كنند.
زالو به 2 شــيوه صيد در طبيعت و توليد و 
تكثير در مزارع به دســت مى آيد كه در اين 
ميان برخى كشــورها عالوه بر داشتن سبقه 
توليد و تكثير، در زمينــه صادرات نيز فعال 
شــدند اما توجه ايرانى ها به صنعت زالو به 

كمتر از يك دهه مى رسد.
به دنبال زمينه سازى براى توليد و تكثير زالو، 
به علت متفاوت بودن گونه زالو طبى موجود 
در ايران با ساير كشورها، بنابراين هيچگونه 
تجربه اى قبلى در مورد شرايطى كه زالو بهتر 

توليد و تكثير شود وجود نداشت.
البته در اين راســتا «معصومه ملك» دكتراى 
جانور شناسى در دانشــكده علوم دانشگاه 
تهران شروع به انجام يك طرح تحقيقاتى با 
مضمون اينكه «زالوهاى موجود در ايران در 
چه شرايطى مى تواند رشد و تكثير مناسب 
پيدا كنند» كرد كه منجر به راه اندازى مزرعه 
تحقيقاتى توليد و تكثير زالو وابسته به دانشگاه 

تهران شد.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكى همدان در گفت و گويى تفصيلى با 
ايرنا به بيان اهميت و موانع و مشــكالت فرا 

روى زالو درمانى پرداخت.
مامك هاشــمى گفت: روال دريافت مجوز 
مراكــز تهيه و تكثير زالو به گونه اى اســت 
كه بايد ابتدا از شــيالت و دامپزشكى مجوز 
دريافت شود هر چند سازمان دامپزشكى هم 
آيين نامه هايى براى نظارت بر مراكز توليد و 

تكثير زالو دارد.

وى افزود: تحقيقات علمى مويد اين است كه 
زالوى طبى در مراحلى از رشد بايد از خون 
تغذيه كند در غير اينصورت رشــد مناسبى 
نخواهد داشــت و ضريب تكثير آن با صرفه 

نبوده و كارايى الزم را ندارد.
 منتظر امضاييم

سرپرســت طب ايرانى و مكمل دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان يادآورى كرد: يكى از 
مشكالت حل نشــده اين است كه در آيين 
نامه سازمان دامپزشكى عنوان شده كه به هيچ 
وجه نبايد از خون و فرآورده هاى خونى در 

مراحل تكثير زالو استفاده شود.
هاشــمى اضافه كرد: نتيجه ايــن آيين نامه 
اســتفاده پنهانــى دارندگان مراكــز تكثير و 
پرورش زالو از خون شــده اســت و در اين 
قبيل مواقع به طور حتم احتمال آلودگى اين 

خون ها هم زياد است.
وى اظهار داشــت: ماحصل مشاركت دفتر 
طب سنتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى، تيم تحقيقاتى دكتر معصومه ملك، 
ســازمان غذا دارو، دامپزشــكى و شيالت 
تشكيل كميته «ملى زالو» براى پايان دادن به 

اين مشكالت بود.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكى همدان اظهار داشت: با پيگيرى هاى 
شفاهى و تلفنى صورت گرفته از دفتر طب 
ســنتى وزارتخانه، مشخص شد كه ماحصل 
فعاليت ايــن كميته ملى تهيــه آيين نامه و 
ضوابطى براى توليد، تكثير، عرضه، فروش و 

استفاده از زالو بوده است.
هاشمى ادامه داد: اين آيين نامه حدود سه ماه 
پيش تدوين و نهايى شــد اما عملياتى كردن 
آن منوط به امضاى رئيس سازمان غذا و دارو 
كشــور بود كه با گذشت بيش از سه ماه اين 
ضوابط امضا و ابالغ نشــد و همچنان با يك 
خــالء قانونى در اين زمينه مواجه هســتيم. 
وى گفت: شــنيده ها حاكى از اين است كه 
حتى در آيين نامه جديد نيز مشــكل تغذيه 
زالوها حل نشده و ممنوعيت تغذيه از خون 

پابرجاست.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكى همدان ادامه داد: به تازگى اخبارى در 
فضاى مجازى مبنى بر اينكه دارندگان مراكز 
تكثير و پرورش زالو مى توانند طبق ضوابطى 
خون مطمئن از دامدارى ها براى تغذيه زالو 

دريافت كنند به گوش مى رســد كه صحت 
اين خبر در پيشبرد كارها كم شايانى مى كند.

 پرورش زير زمينى زالو
هاشمى عنوان كرد: در همدان فقط يك مركز 
داراى مجوز تكثير و پرورش زالو فعال است 
اما به دليل مشكالت ياد شده، نتوانسته است 
تاكنون به صورت رسمى و قانونى محصول 

توليد و توزيع كند.
وى ادامــه داد: وجود اين قبيل مشــكالت 
موجب شده كه مراكز توليد زالو در ظاهر بر 
اساس آيين نامه فعاليت كنند اما در اصل در 
پوشش يك مركز داراى مجوز تكثير، اقدام به 
صيد زالو از طبيعت، دپو كردن آنها و توزيع 

در بين خرده فروشى هاى شهر كنند.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكى همدان بيان كرد: پرورش، استفاده و 
فروش زالو در تمامى كشورهاى جهان انجام 
مى شــود بنابراين مى توان از قوانين مشابه 

ديگر كشورها بهره گرفت.
هاشمى افزود: رعايت قوانين و استانداردها 
موجب متضرر شــدن و مختل شدن فعاليت 
افرادى كه براحتى از اين صنعت سود مى برند 
مى شود چراكه حاضر نيستند هزينه و سرمايه 

گذارى الزم را انجام دهند.
وى اضافه كــرد: در صورت تاييد آيين نامه 
توســط مســئول ســازمان غذا و دارو، تنها 
داروخانه ها و ســالمتكده هاى طب سنتى 
مجاز بــه عرضه زالو مى شــوند و چنانچه 
عطارى ها و ديگر اماكن اقدام به فروش كنند 

با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكى همدان ادامه داد: هر چند قانون كنونى 
فروش زالو در عطارى ها را ممنوع كرده اما 
هم اينــك مكانى هم براى فروش زالو پيش 

بينى نشده است.
و  پــرورش  افزايــش  گفــت:  هاشــمى 
تكثيركنندگان غيررســمى و زيرزمينى زالو 
باعث شده آنها دنبال بازار مصرف بگردند و 
براى پيدا كردن مشترى بيشتر به مغازها هايى 
غير از عطارى، زالــو را براى فروش عرضه 

كنند.
 شبكه هرمى زالو

وى بيان كرد: يك بازار شــبكه اى و هرمى 
در زمينه زالو در همدان شــكل گرفته است 
و فعــاالن اين بخش تعــدادى زالو مولد به 

متقاضيــان تحويل داده اند تــا در فضايى با 
متراژهــاى متفاوت اقدام به پرورش و تكثير 

آنها كنند.
سرپرســت طب ايرانى و مكمل دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان افزود: عرضه كنندگان 
زالو مولد بــراى جلب متقاضى پرورش اين 
كرم آبزى، اين تضمين را مى دهند كه بعد از 
پرورش، زالوها را از آنها خريدارى مى كنند.

هاشمى اضافه كرد: در اين راستا سود بااليى 
از محل دريافت پــول از متقاضيان پرورش 
زالو به جيب فروشندگان سرازير مى شود در 
حاليكه آمارى از موفق بودن توليد و پرورش 
دهندگان اين كرم آبزى يا خريد زالو از سوى 
تحويل دهندگان زالوى مولد در دست نيست.

وى ادامــه داد: مراكــز داراى مجوز در اصل 
توليد و تكثير محصولى را بر عهده مى گيرند 
كه مجوز فروش قانونى آن را ندارد و از منظر 
كارآفرينــى اين افراد دچار ضــرر مالى مى 
شــوند در حاليكه بايد از آنها حمايت شود.

وى گفت: در اين ميان برخى توليد و تكثير 
كنندگان داراى مجوز نيــز با خريد و جمع 
آورى زالوهايى كه توســط افرادى خارج از 
مجموعه توليد شده اند، مدعى مى شوند كه 
زالوهــا در مزرعه آنها پرورش يافته و تكثير 

شده است.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشكى همدان توضيح داد: در اصل دريافت 
مجوز توليد و تكثير زالو اين آسيب ها را به 
همراه داشــته است كه تعدادى زالو خارج از 
مزارع رســمى توليد و به عنوان محصول آن 

مزرعه عرضه شود.
 عوارض زالوى وارداتى

هاشــمى عنوان كــرد: برخــى از فعاالن در 
حوزه توليد و تكثير زالو به حوزه واردات و 
صادارات اين كرم  آبزى ورود كرده اند تا سود 

بيشترى عاديشان شود.
وى بيان كرد: يك شــبكه غيرســمى براى 
صادرات و واردات زالو شــكل گرفته است 
و از كشــورهاى مختلف از جمله تركيه زالو 

وارد ايران مى شود.
سرپرست طب ايرانى و مكمل دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان اظهار داشــت: افرادى كه 
تجربه اســتفاده از زالوهاى وارداتى را دارند 
مدعى هستند كه زالوهاى وارد شده از تركيه 

داراى عارضه بيشترى است.

نگاهي به مشكالت زالو درماني در استان 

خون آشام پول ساز 
در انتظار امضا

اعتياد به متادون 
رو به افزايش 
است
 كارشناس و پژوهشگر اعتياد از عرضه 
بى رويه متادون و نشــت اين ماده در بازار 
آزاد و عطارى هــا انتقــاد كــرد و گفت: 
آثــار اجتماعى اعتياد به متــادون، افزايش 
بيمارى هــاى كبدى و آســيب هاى جدى 
مصــرف خودســرانه و بى حــد و حصر 
متــادون در كمتر از پنج ســال آينده براى 

جامعه محسوس مى شود.
هومــان نارنجى ها در گفــت و گو با ايرنا 
اظهار داشت: متادون داروى مخدر صنعتى 

اســت كه غالباً به عنوان داروى نگهدارنده 
براى مهــار اعتياد به هروئين و مواد مخدر 
به كار مى رود. مشاهدات يك سال اخير در 
مراكز بسترى و كلينيك هاى درمان اعتياد 
حاكى از افزايش مصرف خودسرانه متادون 
اســت و اعتياد به آن به معضل تبديل شده 

است.
وى خاطرنشان كرد: متادون دارويى كشنده 
و مسموم كننده است كه موجب اختالالت 
كبدى و مشــكالت تنفسى مى شود، اعتياد 
آور است همچنين احتمال اوردوز و مرگ 

در آن وجود دارد.
اين درمانگر اعتياد درباره عوارض مصرف 
خودســرانه متادون گفت: نارســايى كبد، 
باال رفتن آنزيم ها، ســختى و سرطان كبد 
عوارض مصرف خودسرانه متادون است و 

اين مساله فرد را با چالش هاى جدى رو به 
رو مى كند. مساله اين است كه بسيارى از 
معتادان براى ترك اعتياد به مصرف متادون 
روى آوردند اما از عوارض مصرف آن خبر 

ندارند.
نارنجى ها افزود: درصد بااليى از ســوانح 
خيابانــى كه به حوادث منجر مى شــود، 
عدم  يــا  ها، خشــونت ها  پرخاشــگرى 
هوشيارى ها ناشــى از مصرف خودسرانه 
متادون است كه در بازار به صورت بى رويه 

و بدون نظارت عرضه مى شود.
وى درباره دسترسى به متادون گفت: يك 
شيشه شــربت متادون بين 60 تا 70 هزار 
تومان به فروش مى رســد و اين دارو در 
عطارى ها به راحتى براى همه در دسترس 
است. اكنون بيمارانى با مصرف بسيار باال 

مى بينيم كه در تاريخ علم پزشــكى ايران 
جاى تعجب دارد.

پژوهشگر اعتياد گفت: فرد مصرف كننده 
ســعى مى كند در ناماليمــات زندگى با 
مصرف متادون خود را تثبيت و روحيه بد 
خود را رو به بهبود ببرد اما اين روند بسيار 
خطرناك اســت و باعث بروز مشكالت 

زيادى در فرد مى شود.
نارنجى هــا اضافه كــرد: در يك عطارى 
ظرفى مانند ســماور گذاشــته شده است 
و هر فرد مى تواند هــر اندازه كه بخواهد 
متادون تهيه كند اما بعد از تهيه دارو چون 
درباره ميزان مصرف نمى دانــد، به اندازه 
نياز مصرف مى كند و ممكن است هر روز 
ميــزان آن را افزايش دهد و اين روند آغاز 

مشكل است.
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مديركل تعزيرات حكومتى همدان عنوان كرد:
جريمه فروشنده لوازم يدكى درهمدان به دليل فروش 

قطعات كهنه بجاى نو
 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از جريمه فروشنده لوازم يدكى خودرو به دليل 

فروش قطعات كهنه به جاى نو خبر داد.
عليرضا حسن پور از جريمه فروشنده لوازم يدكى خودرو به دليل فروش قطعات كهنه به جاى 

نو خبرداد و گفت: اين فرد متخلف 54 ميليون ريال جريمه شد.
وى با بيان اينكه براى فروشنده متقلب لوازم يدكى در تعزيرات حكومتى همدان پرونده تشكيل 

شــد، به مهر گفت: اين واحد به دليل فروش قطعــات كهنه خودرو به جاى نو به اتهام تقلب 
جريمه شــد.مدير كل تعزيرات حكومتى اســتان همدان اضافه كرد: اين فروشنده لوازم يدكى 
خودرو برخى لوازم كهنه از جمله ديسك و صفحه را به طرز ماهرانه اى شستشو داده و با بسته 

بندى نو با برند معروف به فروش مى رساند.
حسن پور اضافه كرد: شعبه هيئت بدوى تعزيرات حكومتى همدان پس از كارشناسى و احراز 
تخلــف، متهم را به پرداخت مبلغ 48 ميليــون و 600 هزار ريال جزاى نقدى در حق دولت و 

استرداد مبلغ 5 ميليون و 400 هزار ريال به شاكى خصوصى محكوم كرد.
وى از مردم خواســت از طريق پل ارتباطى و تلفن 32523442 اداره كل و تلفن گوياى 124 

سازمان صنعت، معدن وتجارت موارد تخلف را به اين مجموعه گزارش دهند.

خبـر

1200 پرونده در كميته مشاغل سخت و
 زيان آور استان همدان رسيدگى شد

 رئيس بازرســى كار، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان گفت: طى 9 ماه امسال يك هزار و 234 پرونده در كميته مشاغل 

سخت و زيان آور استان همدان رسيدگى شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همدان، مهدى كاظمى از برگزارى 28 جلســه كميته بدوى و 5 جلسه 
كميته تجديد نظر مشــاغل سخت و زيان آور در استان همدان خبرداد 
و گفت: يك هزار و 234 پرونده در 9 ماهه سالجارى در استان همدان 
مورد بررسى قرار گرفت.وى با اشاره به اهميت سالمت نيروى انسانى 
در محيط كار اظهار داشــت: مشاغل سخت  و زيان  آور كارهايى  است  
كه  در آن  عوامل  فيزيكى، شــيميايى، مكانيكى  و بيولوژيكى  محيط  كار 
غير اســتاندارد بوده  و در اثر اشــتغال  كارگر؛ تنشى  به  مراتب  باالتر از 
ظرفيت هاى  طبيعى  (جسمى  و روانى) در وى  ايجاد مى شود كه  نتيجه  

آن  بيمارى  شغلى  و عوارض  ناشى  از آن  است.
كاظمى گفت: منظور كاهش اين صدمات در قانون كار و آيين نامه هاى 
مربوطه هر ســال ســابقه پرداخت حق بيمه در كارهاى سخت و زيان 
آور 1.5 ســال محاسبه شده و افرادى كه حداقل 20 سال متوالى  يا 25
ســال متناوب در كارهاى سخت و زيان آور اشتغال به كار داشته باشند 

مى توانند تقاضاى بازنشستگى كنند.

واردات مسافرى گوشى آزاد شد
 عرضه موبايل هاى توقيفى تا هفته  آينده

 رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه از آزاد شدن واردات گوشى 
به صورت مسافرى از دى ماه امسال خبر داد و گفت : بر اساس وعده و 
قول مسئوالن مقرر شد تا موبايل هاى وارداتى توقيف شده آزاد شوند 
و بر اين اســاس در اواخر هفته  جارى يــا هفته  آينده اين محصوالت 

عرضه مى شوند.
به  گزارش  ايســنا، ابراهيم درستى بيان كرد: بر اساس توافقات صورت 
گرفته و وعده مسئوالن قرار شد تا موبايل هاى وارداتى توقيف شده نهايتا 
تا هفته  آينده يا اواخر هفته  جارى در بازار عرضه شوند كه تعدادشان به 

حدود 600 هزار دستگاه مى رسد.
وى افزود: از نظر قيمت تفاوت چندانى بين گوشــى هاى عرضه شده 
با نرخ گوشــى هاى وارد شــده ندارد، چرا كه مقرر شد تا با نرخ  ارز 
"نيمايى" اين موبايل ها وارد شوند و مابه التفاوت آن تا نرخ ارز آن را از 

وارد كنندگان دريافت كنند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان تلفن همراه با بيان اين كه ماهانه با حدود 
70 هزار دســتگاه گوشــى تلفن همراه نياز داريم، ادامه  داد: آزاد شدن 
موبايل هــاى توقيفى از نظر روانى بر روى بازار تاثير مى گذارد، چرا كه 
نهايتا آنها ســهم يك ماه از بازار را دارند و ما به عنوان نماينده اصناف 
از مسئوالن مى خواهيم كه هر چه  سريع تر اين موبايل ها را آزاد كرده و 

در بازار عرضه كنند.

رئيس كميسيون سرمايه گذارى و تأمين مالى اتاق 
بازرگانى همدان:

حق صنعت همدان از تسهيالت بانكى كشور 
كمتر از يك درصد است

 رئيس كميسيون سرمايه گذارى و تأمين مالى اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشــاورزى استان همدان گفت: حق صنعت استان همدان از 
تسهيالت بانكى كشور هشت دهم درصد است كه بايد مديران حقوق 

استان را احقاق كنند.
هــادى خورشــيدى در كميســيون ســرمايه گذارى اتــاق بازرگانــى 
ــده  ــر عه ــرمايه ب ــن س ــد تأمي ــه 90 درص ــان اينك ــا بي ــدان ب هم
ــك  ــه بان ــم ب ــادى چش ــاالن اقتص ــرد: فع ــار ك ــك اســت اظه بان
دوختنــد و اگــر وضعيــت بــه هميــن شــكل ادامــه يابــد، بســيارى 

ــد شــد. ــى خواهن ــه تعطيل ــور ب ــدى مجب از واحدهــاى تولي
ــيون  ــو كميس ــك عض ــزود: 14 بان ــارس، وى اف ــزارش ف ــه گ ب
ــردم 154  ــپرده هاى م ــل س ــتان از مح ــاى اس ــى بانك ه هماهنگ
هــزار و 628 ميليــارد ريــال منابــع جــذب كردنــد كــه نســبت بــه 
پايــان ســال 96، بــه ميــزان 20 هــزار و 600 ميليــارد ريــال افزايــش 

ــه و 15,4 درصــد رشــد داشــته اســت. يافت
رئيــس كميســيون ســرمايه گذارى اتــاق بازرگانــى، صنايــع و 
ــات  ــزان معوق ــه مي ــان اينك ــا بي ــدان ب ــاورزى هم ــادن و كش مع
ــارد  ــزار ميلي ــون 2 ه ــارى تاكن ــال ج ــداى س ــز از ابت ــا ني بانك ه
ــا  ــال ت ــداى س ــرد: از ابت ــح ك ــت تصري ــده اس ــزوده ش ــال اف ري
ــه و  ــش يافت ــال افزاي ــارد ري ــزار و 710 ميلي ــاه 9 ه ــان آذرم پاي

ــت. ــه اس ــش يافت ــوق افزاي ــات مع ــد مطالب ــزان 25 درص مي
وى با اشاره به اينكه نسبت مصارف به منابع بانك هاى استان در پايان 
9 ماهه امسال 57,4 درصد است ادامه داد: اين ميزان بايد به 75 درصد 

است كه ما 18 درصد تا آن فاصله داريم.
خورشــيدى خاطرنشــان كــرد: پنــج بانــك تخصصــى كشــاورزى، 
ــرض  ــك ق ــادرات و بان ــعه ص ــدن، توس ــت - مع ــكن، صنع مس
الحســنه مهــر ايــران 38 هــزار و 502 ميليــارد ريــال منابــع داشــتند 
ــع  ــد مناب ــادل 106 درص ــال مع ــارد ري ــزار و 800 ميلي ــه 40 ه ك

ــد. خــود را تســهيالت پرداخــت كردن
ــه اينكــه ســهم صنعــت اســتان از تســهيالت در  ــا اشــاره ب وى ب
كشــور هشــت دهــم درصــد اســت گفــت: حداقــل ســهم اســتان 
بايــد بــه ميــزان وســعت و جمعيــت نســبت بــه كل كشــور برســد 

و مديــران مــا بايــد حــق اســتان را بگيرنــد.
رئيس كميســيون ســرمايه گذارى اتاق بازرگانى، صنايع و معادن و 
كشــاورزى همدان تصريح كرد: پنج بانك تجارى استان شامل ملت، 
صادرات، ملى، سپه و رفاه تنها 47 درصد منابع خود را مصرف كردند 

و  59 درصد باقى مانده است.
وى بــا بيــان اينكــه  نظــر كارشــناس اعتبــارى دربــاره تخصيــص 
تســهيالت بــه طرح هــا مــورد توجــه قــرار گيــرد افــزود: متأســفانه 
در كميتــه اعتبــارى از ميــزان تســهيالت كاهــش مى دهنــد در 
حالــى كــه بايــد بــر روى نظــر كارشــناس پافشــارى كــرد و حــق 

اســتان را گرفــت.
خورشــيدى با اشاره به اينكه بر روى طرح هاى جديد تأكيد ندارم اما 
وضعيت موجود را بايد دريابيم تصريح كرد: ســال آينده مشــكالت 
بيشــترى رخ مى دهد و طبيعات بيكارى آسيب هاى بسيارى به دنبال 

خواهد داشت.
وى با بيان اينكه در دو سال گذشته 110 پرونده را با گفت وگو قبل از 
ارجاع  به ستاد تسهيل رفع كرديم ادامه داد: در اين بررسى ها هم منافع 

بانك و هم مشترى را در نظر گرفتيم.
رئيــس كميســيون ســرمايه گذارى اتــاق بازرگانــى، صنايــع و 
معــادن و كشــاورزى همــدان بــا تأكيــد بــر اينكــه وجــود امــالك 
تمليكــى يعنــى تبديــل ســرمايه نقــدى بــه غيــر نقــدى خاطرنشــان 
كــرد: اصــالح نظــام بانكــدارى بايــد در دســتور كار قــرار گيــرد.

ــا تأكيــد بــر اينكــه تنگ نظرى هــا در اســتان همچنــان باقــى  وى ب
ــه  ــوند ب ــارج نش ــگاه دارى خ ــا از بن ــا ت ــت: بانك ه ــت گف اس

ــد. ــات دهن ــد خدم ــى نمى توانن خوب

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان

آگهـي مزايـده 

فقدان مدرك تحصلي 
مدرك تحصيلي عباس مالمير فرزند قدرت الهل به شماره 
شناسنامه 270 صادره از نهاوند در مقطع كارشناسي رشته 
مهندسي تكنولوژي كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي 

تويسركان با شماره 1385 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سهام  فـروش  يـده  مزا گهـي  آ

سازمان هميارى شهردارى هاى استان همدان

سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان در نظر دارد سهام خود در شركت (با مسئوليت محدود) شن و 
ماسه شن آراء الوند (واقع در كيلومتر 50 آزاد راه همدان- ساوه) كه 58 درصد از 100 درصد شركت مزبور را 
شامل مي شود از طريق مزايده عمومي به قيمت پايه 10/573/690/000 ريال به شرح شرايط ذيل واگذار نمايد:
حساب  به  سپرده  عنوان  به  ريال   528/684/500 مبلغ  مي بايست  مزايده  در  شركت  براي  متقاضيان   -1
0101966666003 بانك صادرات يا ضمانت نامه بانكي در وجه سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان به 
انضمام فرم درخواست تكميل شده در پاكت الك و مهر شده تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 97/11/10 به 

دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.
2- به درخواست هاي فاقد سپرده، مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- جلسه بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت 12 روز چهارشنبه 97/11/10 با حضور اعضاي كميسيون معامالت 
سازمان تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. (حضور شركت كنندگان در جلسه بالمانع 

مي باشد).
4- هزينه چاپ آگهي و كارشناسي قيمت به عهده خريدار مي باشد.

5- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد به برنده نزد سازمان باقي مانده و برنده اول ظرف مدت 5 روز از 
تاريخ اعالم نتيجه مزايده همزمان با عقد قرارداد فروش ملزم به واريز مبلغ تعيين شده مي باشد.

6- برنده مزايده مي بايست همزمان با عقد قرارداد معامله، 70 درصد قيمت پيشنهادي را در وجه فروشنده 
پرداخت نمايد و الباقي مبلغ را به هنگام انتقال رسمي در محضر با طي تشريفات قانوني ثبت شركت ها (كه 

حداكثر از 98/2/30 تجاوز نخواهد كرد) در وجه فروشنده تأديه نمايد.
7- سازمان در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از جزئيات موضوع مزايده مي توانند به آدرس همدان حد فاصل ميدان 
بعثت و چهارراه سعيديه ساختمان سازمان همياري شهرداري هاي استان همدان مراجعه و يا با شماره تلفن : 

5-38220873-081 تماس حاصل نمايند.

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان در نظر دارد 
در  واقع  مترمربع  مساحت 200  به  مسكوني  منزل  يكباب 
شهرك سپاه را از طريق مزايده براي مدت يكسال به اجاره 

واگذار نمايد.
شرايط :

1- اداره اوقاف در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده است.

3- تاريخ شركت در مزايده هفت روز پس از انتشار آگهي 
مزايده است.

4- جهت كسب اطالعات بيشتر به اداره اوقاف تويسركان 
واقع در بلوار بسيج مراجعه نماييد.

5- مبلغ پايه اجاره بهاى ماهيانه 4900000 ريال مى باشد.
6- مبلغ وديعه اجاره مسكن 10000000 ريال مى باشد.

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

آگهى تجديد مناقصه عمومى- مرحله سوم ( نوبت اول)  

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

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

 ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز از تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه معتبر بوده و براى 
90 روز ديگر قابل تمديد باشد.

ــه شــماره  ــى ب ــالت دولت ــن معام ــه تضمي ــن نام ــق آيي ــاع كار): طب ــد ارج ــن شــركت در مناقصه(فرآين  تضمي
ــران ــت وزي ــورخ 1394/09/22 هيئ 123402/ت 50659/ه م

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

نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 97/11/3 تا 
مورخ 97/11/7 دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 
مورخ 1397/11/17 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايل PDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال اصل ضمانت 
نامه شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1397/11/17 به دبير خانه شركت 

الزامى مى باشد .
 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت 

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

نمايند .
 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه 

درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .
 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات 

مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.

 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.
 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .

 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك
www.iets.mporg.ir :پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 

www.Abfarhamedan.ir  :   شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

شماره مناقصه :973067 - روزچهارشنبه مورخ :1397/11/3

روستا/پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
(ماه) 

مبلغ ضمانتنامه شاخص تعديلمبلغ اوليه    (ريال)
(ريال)

تهيه مصالححداقل رتبه

اصالح و بازسازى 
ايستگاه هاى پمپاژ و 

موتورخانه ها 

روستاهاى 
تحت 
پوشش

آب و يا 100,400,000ندارد122,007,024,992رزن
خدمات

پيمانكار

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست    

حميــد نوروزي صاحب فروشــگاه موبايل 
مي گويد: تماس با 2020 خســته كننده شده 
اســت. برايم پيش آمده كه در يك روز 5 بار 
با اين شماره تماس گرفته ام تا قطع و وصلي 
اينترنت واي فــاي كه از مخابرات گرفته ام را 
اصالح كنند. در بسياري مواقع متصديان ديگر 

پاسخم را نداده اند. 
علي حســني صاحب آتليه عكس مي گفت: 
يك ســال پيش تصميم گرفتــم از اينترنت 
مخابرات استفاده كنم بنابراني اينترنت خريدم 
اما يك باره مسافرت 20 روزه برايم پيش آمد. 
وقتي برگشــتم اينترنت يك ماهه تمام شده 
بــود و من اصًال از آن اســتفاده نكرده بودم، 
همين باعث شد تا اشــتراكم را از مخابرات 
كنسل كنم. الهام ملكي كارمند جواني است 
كه مي گفت: من اينترنت مي خرم كه فيلم هاي 
دلخواهم را دانلود كنم. در بسياري مواقع آن 
را روي دانلود مي گذارم و مي روم و اميدوارم 
كه وقتي برمي گردم فيلم دانلود شده باشد. اما 
اغلب مواقع مي بينم وسط دانلود قطع شده و 
مجبورم مجدداً براي ادامه دانلود وقت بگذارم 
كه گاهي مواقع در برخي سايت ها ادامه دانلود 
امكان پذير است و بايد آن را از ابتدا آغاز كنم 
كه هم گيگ و هم وقت مضاعف بايد صرف 

دانلود يك فيلم بكنم.»
مصطفي امامي كارمند يك شركت خصوصي 
مي گفت: من اينترنت واي فاي دارم كه مدتي 
اســت از طرح «صددانه ياقــوت» مخابرات 
اســتفاده مي كنم و براي هر دو ماه 5 هزار و 
800 تومان پرداخت مي كنم. هزينه بســيار 
كمي مي پردازم اما گاهي هم قطع مي شــود 
كه با شماره پشتيباني 2020 تماس مي گيرم 

و درســتش مي كنند. در كل بيشتر مواقع از 
اينترنت گوشي استفاده مي كنم كه از آن بيشتر 

از اينترنت واي فاي راضي هستم.
عباس وجداني هم مي گفت: قبًال اينترنت را 
از شركت هاي خصوصي مي خريدم كه راضي 
بودم، اما مدتي است كه از مخابرات اينترنت 
مي خرم كه گيگ آن به سرعت تمام مي شود. 
هر وقت هم با پشــتيباني تمــاس مي گيرم 
مي گويــد آن را مصرف كرده اي. در صورتي 
كه من مي دانم كه مصرف نكرده ام. من وقتي 
مشترك شركت هاي خصوصي بودم با چنين 
مشــكلي مواجه نبودم. وي ادامه داد: تا سال 
قبل براي گوشــي موبايلم نيز اينترنت همراه 
اول را خريداري مي كردم اما در نقاط زيادي 
آنتن نداشت و قطع مي شد به همين دليل در 
حال حاضر از اينترنت ايرانسل استفاده مي كنم 
كه در همان نقاط كور همراه اول، اين ســيم 
كارت آنتن دارد اما كمي ضعيف مي شود. با 
اين حال در همــان نقاط كه همراه اول قطع 
مي شد مي توانم از اينترنت ايرانسل كم سرعت 
اســتفاده كنم. محمد شمس پزشك همداني 
هم مي گفت: قبًال اينترنت را از شركت هاي 
خصوصي مي گرفتم كه فرزندانم زياد راضي 
نبودند و مي گفتند زود تمام مي شود. به خاطر 
همين آن را كنسل كردم و از مخابرات گرفتم 
كه آن هــم قطعي هاي مكــرر دارد و اذيت 

مي شويم.
احســان صابري يكــي ديگر از مشــتركان 
اينترنت مخابرات هــم مي گفت: ما اينترنت 
3 ماهه مي خريم و هر وقت با 2020 تماس 
مي گيريم كه چرا ايننترنت قطع شده مي گويد 
مصرف كرده ايد تمام شده است، در صورتي 

كه ما استفاده نكرده ايم. البته به جز اين مورد 
قطع و وصلي هم زياد دارد.اين كارمند دولتي 
ادامه داد: طرح هايي كه مخابرات ارايه مي كند 
قيمت هاي مناسبي دارد اما قطع و وصلي دارد 
كه اذيت مي شويم. الهه طاهريان هم مي گفت: 
اينترنت واي فاي مخابرات استفاده مي كنيم، با 
اينكه يك زمان هايي قطع و وصلي دارد اما از 

سرعت آن راضي هستيم.
علي اميدي تاكســي دار جوان هم مي گفت: 
اينترنت يك ســاله از مخابرات خريده ام كه 
ماهي 12 هزار و 500 تومان هزينه آن بر روي 
قبض تلفن مي آيد. من بسيار راضي هستم. دو 
فرزندم مدام بازي آنالين مي كنند، فيلم هاي 
جديد را دانلود مي كنند و تعدادي از مهمانانم 
هم از آن اســتفاده مي كنند و تاكنون مشكلي 

هم پيش نيامده اســت. در چند 
ماهي كه از آن اســتفاده مي كنم 
با قطعي مواجه نشــده ام و فقط 

گاهي سرعت آن كم مي شود. 
ايرادات  يافتن  حال  در   

اينترنت هستم
مديرعامــل شــركت مخابرات 
گفت وگو  در  همــدان  اســتان 
همدان پيام گفت: براي من مهم 
اســت كه مشكل خدماتي كه از 
سوي مخابرات به مشتركين ارايه 
مي شود را بدانم حتي در حدود 
3 ماهــي كه به اســتان همدان 
آمده ام مدام در شهرها و روستاها 
ً  با تلفن  گشته ام و در جاده مكررا
صحبت كرده ام تــا بتوانم نقاط 

كور را پيدا كنم. 

محمدرضا گرزين ادامه داد: به تمام مشكالتي 
كه خودم تاكنــون پيدا كرده ام و از ســوي 
مشــتركين مطرح مي شود اهميت مي دهم و 

به زودي آنها را رفع مي كنم.
 FTTH وي اعــالم كرد: اكنون تكنولــوژي
در اســتان همدان وجود دارد. كه هر مشتركي 
در هر نقطه همدان درخواســت كند در محل 
موردنظر كابل كشي آن را انجام مي دهيم و آنها 
مي توانند از اينترنت تضمين شده اي كه قطعي 
ندارد و سرعت بسيار بااليي دارد استفاده كنند. 
اما در حال حاضر اكثر نقاط استان از تكنولوژي 
ADSL استفاده مي كنند كه با سرعت و كيفيت 
نامناســبي مواجه مي شــوند اما با اين حال در 
مواقعي ايراداتي وجود دارد كه قابل رفع هستند 

و در صورت اطالع آن را رفع مي كنيم.

مردم معترض قطع و وصلي اينترنت 
■ مديرعامل مخابرات به دنبال نقص يابي اينترنت استان

غزل اسالمي»
 آنطور كه گزارش هاي مردمي در سطح 
استان همدان نشان مي دهد كيفيت اينترنت 
با بحث ها و چالش هايي مواجه است. چند 
سال است كه بسياري از مردم از سرعت 
و مخصوصاً قطعي هاي مكرر آن ناراضي 
هســتند. در اين مدت هم مردم اعتراض 
خــود را به گوش مســئوالن مخابرات 
استان و كشور رسانده اند و هم رسانه ها 

انتقادهاي موجود را پي گيري كرده اند.
در پي وجود همين معضالت، در دومين 
روزي كه محمدعلــي گرزين به عنوان 
مديــر عامل جديد شــركت مخابرات 
خبرنگار  شــد  معرفي  همدان  اســتان 
موجود  وضعيت  از  گزارشي  همدان پيام 
و نارضايتي هاي مــردم را به وي ارايه 
كرد كــه واكنش گرزين ايــن بود كه 
گزارش هاي متعدي از اقشــار مختلف 
جامعه و سطح رضايت آنها از خدمات 
مختلفي كه از مخابرات اســتان دريافت 
مي كنند، تا بتوانند با چالش هاي موجود 
در استان آشــنا شود و آنها را رفع كند. 
او در همــان روز گفت كه دو ماه اول، 

يعني تا پايان آذرماه سال 97، به شهرها 
و تمام روستاها سركشي خواهم كرد تا 
وضعيت موجود را دريافت و بررسي كنم 
تا به موقعيت استان مسلط شوم و پس از 
آن انتظار دارم رسانه ها با نوشتن انتقادات 

سازنده مردمي من را با وضعيت موجود 
آشنا كنند تا بتوانم مشكالت موجود را 
حل كنم. وي از همــان روز معتقد بود 
كه برخي مشــكالت موجود اينترنت با 
استفاده از تكنولوژي ADSL قابل حل 

نيست و اگر كسي اينترنت تضمين شده 
با سرعت بســيار خوب و بدون قطعي 
FTTH بخواهــد بايد از تكنولــوژي

اســتفاده كنند، اما بخشي از نقص هاي 
موجود اينترنت به راحتي رفع مي شوند.
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آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايي كالسه 9700125 موضوع اسناد رهني شماره 134937و 140767 دفتر اسناد رسمي شماره 3 شهر نهاوند، بانك كشاورزي نهاوند جهت 
وصول مبلغ 1/042/175/453 ريال (يك ميليارد و چهل و دو ميليون و صد و هفتاد و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و ســه ريال) موضوع الزم االجرا و خســارت 
تأخير الي يوم الوصول عليه حجت الهو ميرزايي مبادرت به صدور اجرائيه نموده است. اجرائيه صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاي بستانكار موارد 
وثيقه برابر نظريه هاي به شــماره وارده 4144/ن/97  مورخ 1397/9/6 و 4781/ن/97 مورخ 1397/10/02 كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي كه ارزش و 

مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد: 
الف) يك قطعه زمين مزروعي به پالك ثبتي 1441 فرعي از 4 اصلي مفروز و مجزي شده از 115 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 حوزه ثبتي نهاوند استان 
همدان كه برابر نامه شــماره 4073/ن/97 مورخ 1397/8/29 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 7650 مترمربع به نام حجت اهللا ميرزايي ثبت و سند 

مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري واقع در قريه دهفول و به قيمت 459000000 ريال ارزيابي گرديده و محدود است به حدود:
شماالً: به طول 122 متر  به پالك 118 فرعى دوم بطول 21 متر و 83/50 متر به پالك 699 فرعى فاصل هر دو قسمت جوى عمومى.

شرقا: به طول 43 متر مرز اشتراكي به باقيمانده 115.
جنوباً: به طول هاي 23/50 متر و 21 متر و 57/50 متر و 100/50 متر مرز اشتراكي به باقيمانده 115.

غرباً: به طول 31 متر مرزيست به جاده قديم دهفول 
ب) يك قطعه مزروعي- بيشه زار به پالك ثبتي 699 فرعي از 4 اصلي مفروز و مجزي شده از 118 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 حوزه ثبتي نهاوند استان 
همدان كه برابر نامه شماره 5004378/ن/97 مورخ 1397/5/21 اداره ثبت اداره اسناد و امالك نهاوند به مساحت 20896 مترمربع به نام حجت اهللا ميرزايي ثبت 

و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رسمي دادگستري: واقع دردهفول و به قيمت 2507520000 ريال ارزيابي گرديده و محدود است به حدود:
شماالً به طول هاي 56 متر و 13 متر و 56/60 متر و 16/60 متر و 18/5 متر و 32/15 متر و 19/60 متر به جوي آب عمومي اراضي زراعتي.

شرقا: به طول هاي 15 متر و 25/60 متر و 34/85 متر و 12/20 متر به جوي پشت راه. 
جنوباً: به طول هاى 60 متر و 7 متر و 47 متر و 94 متر به باقيمانده 118 فرعى از 4 اصلى فاصل جوى عمومى.

غربا: اول به طول  93متر  مرزي اشتراكي به باقيمانده 118 فرعي از 4 اصلي دوم به طول 4 متر به جاده 4 متري بين  مزارع.
پالك هاى فوق از ســاعت 9الي 12روز يكشــنبه مورخ 1397/11/28 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادي نقداً فروخته مي شــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده 
باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر 
و حق مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رســمي گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد 

شد. (م الف 236)
تاريخ انتشار: 97/11/3

محمدعلي جليلوند 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

دادنامه 
تاريخ: 97/9/28 پرونده كالسه: 331/97 دادنامه: 759

مرجع رسيدگي: حوزه 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 
خواهان: علي اكبر ناصري فرزند جانعلي ســاكن همدان دهستان هگمتانه روستاي مزدقينه 

خيابان اصلي 
خوانده: مرتضي عبدالهي مجهول المكان 

خواسته: مطالبه وجه 
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر/ فوق العاده شورا 
به تصدي امضاء كننده زير تشكيل شده و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و 

به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا 

در خصوص دعوي آقاي علي اكبر ناصري فرزنــد جانعلي به طرفيت آقاي مرتضي عبدالهي به 
خواســته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال بايت دو فقره ســفته به شماره 981509-96/6/30 و 
981508-96/6/30 با احتساب هزينه دادرســي و تأخير تأديه نظر به اينكه رونوشت مصدق 
دعوي (ســفته) و اصول آن دريد خواهان، داللت بر بدهي خوانده به خواهان به ميزان خواسته 
دارد و با عنايت به ابالغ خوانده از طريق نشــر آگهي و عدم حضور وي دفاعي در قبال دعوي 
مطروحه نداشــته و دليلي بر برائت ذمه خود مدلل نساخته فلذا شورا دعوي مطروحه را ثابت 
تشخيص و مستندا به ماده 307 قانون تجارت و مواد 98، 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني 
حكم بر محكوميت خوانده به تأديه مبلغ 35/000/000 ريال بايت اصل خواسته و مبلغ 602/500 
ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. دايره اجرا مكلف است خسارت 
تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/5/8 لغايت تاريخ اجراي حكم بر مبناي شاخص نرخ 
تورم اعالمي از سوي بانك مركزي نسبت به مبلغ 35/000/000 ريال محاسبه و از خوانده اخذ و 
به خواهــان پرداخت نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در اين شبعه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم عمومي 

حقوقي كبودراهنگ مي باشد.(م الف 268)
قاضي حوزه 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ- امير ستايش ولي پور 

براى هيأت كشتى كيسه ندوخته ايم
 نايب قهرمان المپيك 2004 آتن و نايب رئيس فعلى هيأت كشتى استان همدان گفت: 
ما براى خدمت به كشــتى استان همدان و رسيدن ورزش اول به روزهاى خوبش پاپيش 
گذاشته  و به هيچ عنوان براى هيأت كيسه ندوخته ايم.مسعود مصطفى جوكار اظهار كرد: از 
روزى كه در هيأت كشتى استان همدان مشغول به كار شده ايم همه ديده اند كه وضعيت به 
چه شكل بوده و كشتى از آن رخوت و روزمرگى خارج و خوشبختانه با برنامه ريزى هاى 
صحيح و مدون روز به روز شاهد اوضاع مطلوب ترى در كشتى استان هستيم.وى با بيان 
اينكه كشتى استان همدان داراى ظرفيت بسيار ايده آلى است، عنوان كرد: اعتقاد برخى كه 

دنبال منافع شخصى خود هستند و سنگ اندازى مى كنند بر اين است كه ما قرص و محكم 
به صندلى هيأت كشــتى چسبيده ايم، اما همه مى دانند كه آقايان چه اهدافى در سر دارند.

مربى تيم ملى اميد تاكيد كرد: ضمن اينكه من و بقيه افرادى كه در هيأت كشــتى اســتان 
مشــغول به كار شده اند نيازى به اين جايگاه و صندلى ها نداريم و خدارا شاهد مى گيريم 
كه تنها براى خدمت و كمك به ورزش اول اســتان كه خود ســال ها در آن عرق ريختيم 
پاى كار هســتيم.نايب قهرمان المپيك با بيان اينكه در جام تختى براى نخستين بار ظرف 
چند سال اخير صاحب چهار سهميه شده ايم، تصريح كرد: ظرف چند ماه اخير اردوهاى 
مشــترك مختلفى در رده هاى ســنى برگزار كرديم، چيزى كه در دو سال اخير در كشتى 

استان اصال وجود نداشت و ديده نمى شد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

كشتى  گيران همدانى براى مسابقات پهلوانى 
كشور انتخاب شدند

 دبير هيأت كشــتى همــدان گفت: رقابت هاى كشــتى پهلوانى 
نوجوانان و جوانان قهرمانى كشور از امروز به ميزبانى شهرستان مراغه 

استان آذربايجان شرقى برگزار مى شود.
محمدحسين سلطانى اظهار كرد: تيم همدان در رده سنى نوجوانان را 
اميرحسين موســوى، على احمدوند، محمدمهدى اصغرى، رضا شاه 

محمدى و اميرمحمد مرادى تشكيل مى دهند.
وى بيان كرد: همچنين مهيار اســدى، بهزاد شــاد گونه، على اسدى، 
محمد مختارى، تقى نوشــادى و عرفــان خدارحمى در تركيب تيم 
منتخب همدان در رده ســنى جوانان اين دوره از مســابقات حضور 

مى يابند.
سلطانى خاطرنشان كرد: حسين بربط و عسگرى تكلو به عنوان مربى 
و على اصغر قنبرى سرپرست تيم هاى اعزامى به اين مسابقات هستند.

دبير هيأت كشتى همدان با اشاره به مشخص شدن تركيب تيم كشتى 
آزاد نوجوانان همدان نيز گفت: 10 كشــتى گير انتخاب و به مسابقات 

كشورى اعزام مى شوند.
سلطانى افزود: در وزن 45 كيلوگرم اميرحسين سلطانى از همدان، در 
وزن 48 كيلوگرم احمدرضا حســينى از مالير، در وزن 51 كيلوگرم 
اميرحســين عبدى از همدان، در وزن 55 كيلوگرم آرش عليدادى از 
نهاوند، در وزن 60 كيلوگرم ايمان محمدحســينى از مالير و در وزن 
65 كيلوگرم امين رحمانى از همدان براى حضور در مسابقات قهرمانى 

كشور انتخاب شده اند.
وى بيان كرد: همچنين در وزن 71 كيلوگرم حميد دارابى از نهاوند ، در 
وزن 80 كيلوگــرم مهدى حاجيلوئيان از همدان، در وزن 92 كيلوگرم 
فرديــن طالبى از اســدآباد و در وزن 110 كيلوگرم مهدى خزايى از 
نهاوند ديگر كشــتى گيران تيم همدان در رقابت هاى قهرمانى كشور 

را تشكيل مى دهند.
دبير هيأت كشتى همدان خاطرنشان كرد: رقابت هاى كشتى نوجوانان 
قهرمانى كشــور در گروه الف روزهاى 4 تا 6 بهمن ماه امســال در 

شهرستان مراغه استان آذربايجان شرقى برگزار مى شود.

هيأت هاى برتر و ضعيف ورزش همدان 
معرفى شدند

 معاون توســعه ورزش قهرمانى اداره كل ورزش و جوانان همدان 
گفت: براساس ارزيابى كارشناسان ورزش استان و طبق شاخص هاى 
تعيين شــده، هيأت هاى برتر و ضعيف همدان در عملكرد 10 ماهه 

گذشته مشخص شدند.
عباس قهرمانى در نشســت بررسى وضعيت هيأت هاى ورزشى اين 
اســتان اظهار كرد: در بخش هيأت هاى برتر و در حوزه قهرمانى دو 
و ميدانى، تيراندازى با كمان، جــودو، قايقرانى، كبدى، ورزش هاى 
زورخانه اى، ورزش هاى همگانى، شــطرنج، تكواندو و كونگ فو به 

ترتيب رتبه هاى برتر را به خود اختصاص دادند.
وى اضافه كرد: همچنين هيأت هاى ســه گانه، اســكى، ورزش هاى 
ناشــنوايان، ورزش هاى رزمى، بولينگ و بيليارد، اســكواش، نجات 
غريق و غواصى، شمشيربازى، هاكى و پينگ پنگ به ترتيب به عنوان 

هيأت هاى ضعيف اين ارزيابى معرفى شدند.
معاون اداره كل ورزش و جوانان همدان با اشــاره به شاخص هاى 
ارزيابى كارشناســان ورزشى خاطرنشــان كرد: در اين زمينه ارايه 
آمار رسمى از سوى هيأت هاى ورزشى پيرامون تعداد دعوت شده 
و برگزيده تيم هاى ملى، بيمه ورزشى (ورزشكاران سازمان يافته)، 
وضعيــت تيم هاى حاضر در ليگ هاى كشــورى و نتايج كســب 
شــده، ميزبانى مسابقات قهرمانى كشــور و نتايج تيمى و انفرادى 

مهم است.
قهرمانــى يادآور شــد: همچنين وضعيت اعزام تيم ها به مســابقات 
قهرمانى كشــور و نتايج تيمى و انفرادى كسب شده، اعزام و ميزبانى 
مســابقات و جشــنواره هاى بين المللى و قهرمانى كشــور، ورزش 
همگانى و روســتايى، اجراى همايش هاى ورزش همگانى در سطح 
اســتان، برگزارى كنگره ها و ســمينارهاى علمى ورزشى (استانى و 
كشورى)، انجام دوره ها و كارگاه هاى علمى، آموزشى و ورزشى در 
سطح استان، برپايى كالس هاى آموزشى ارتقاء مربيگرى و داورى از 

ديگر شاخص هاى تعيين شده است.

اعزام تيم بانوان تنيس
 روى ميز همدان به مسابقات ليگ

 رئيس هيأت تنيس روى ميز استان همدان از اعزام تيم تنيس روى 
ميز بانوان استان به مسابقات ليگ برتر باشگاهى كشور خبر داد.

محســن افروخته اظهار كرد: تيم تنيس روى ميز بانوان استان همدان 
براى حضور در مسابقات ليگ باشگاهى كشور اعزام خواهد شد.

وى تصريح كرد: تيم تنيس روى ميز بانوان استان در بخش ايستاده و 
در رده ســنى آزاد براى حضور در مسابقات ليگ باشگاهى كشور به 

شهر شيراز اعزام مى شود.
رئيس هيأت تنيس روى ميز استان همدان عنوان كرد: طاهره كاكاوندى، 
ليال دماوندى، افســانه يعقوبى و ذكيه خدابنده لو به مربيگرى نرگس 
حميدى و سرپرستى هما همايى در اين مسابقات حاضر خواهند شد.

وى بيان كرد: اين دوره از مســابقات از امروز آغاز و به مدت سه روز 
ادامه خواهد داشت.

افروختــه گفت: تالش چندين ســاله مجموعــه تنيس روى ميز 
همدان با كسب نتايج درخشان در سال جارى نويدبخش به ثمر 
رســيدن همت اجتماعى مجموعه فعال تنيس روى ميز اســتان 

است. بوده  همدان 
وى تصريح كرد: بدون ترديد سياســت هاى مديريتى فدراسيون در 
ايجــاد انگيزه مضاعف و فضاى رقابتى بــراى نوجوانان و جوانان 
كشور در رشد تنيس روى ميز استان ها به خصوص همدان اثرگذار 

بوده است.

عملكرد هيأت هاى ورزشى همدان مالك 
اختصاص اعتبار مالى شد

 مديــركل ورزش و جوانــان همــدان گفــت: از ايــن پــس 
ــالك  ــوان م ــه عن ــتان ب ــن اس ــى اي ــاى ورزش ــأت ه ــرد هي عملك

ــد. ــن ش ــى تعيي ــه مال ــاص بودج ــى و اختص ارزياب
محســن جهانشــير در جمــع روســا و نــواب هيــأت هــاى ورزشــى 
همــدان اظهــار كــرد: تصميــم بــر ايــن اســت كــه بــراى پرداخــت 
ــاد  ــا در ابع ــرد آنه ــاى ورزشــى عملك ــأت ه ــه هي ــى ب ــار مال اعتب
ــزان  ــه همــان مي ــم و ســپس ب ــرار دهي مختلــف را مــورد توجــه ق

حمايــت مالــى انجــام شــود.
وى اضافــه كــرد: بــدون ترديــد هيــأت هــاى ورزشــى پــركار كــه 
بتوانــد در راســتاى توســعه ورزش در عرصــه هــاى مختلــف موفــق 

عمــل كننــد از بودجــه بيشــترى برخــوردار مــى شــوند.
جهانشــير فقــدان پشــتوانه ســازى و اســتعداديابى را يكــى از 
دغدغه هــاى ورزش همــدان دانســت و گفــت: اســتعداديابى و 
شــكوفايى نخبــه هــا بــه عنــوان پشــتوانه هــاى مهــم ورزش اســتان 

ــرد. ــرار بگي ــاى ورزشــى ق ــأت ه ــر هي ــد مدنظ باي
ــا  ــتان ه ــى در شهرس ــاى ورزش ــأت ه ــور هي ــتار حض وى خواس
شــد و افــزود: ســفر بــه شهرســتان هــا باعــث مــى شــود تــا رئيــس 
ــاط  ــه و نق ــرار گرفت ــكالت ق ــان مش ــك در جري ــأت از نزدي هي
ضعــف و قــوت را بررســى و در راســتاى حــل آن برنامــه ريــزى 

كنــد.
ــعه ورزش  ــه توس ــه ب ــدان توج ــان هم ــركل ورزش و جوان مدي
ــى  ــاى اصل ــت ه ــزو سياس ــت و ج ــز اهمي ــيار حاي ــوان را بس بان
خــود دانســت و گفــت: توجــه بــه ورزش بانــوان موجــب افزايــش 
ــت  ــه و تربي ــالمت جامع ــن س ــادابى و تضمي ــاط و ش ــه نش روحي

ــا و ســالم مــى شــود. نســلى پوي
وى اضافــه كــرد: حضــور زنــان در عرصــه هــاى اجتماعــى بيانگــر 
ــا تقويــت  ــدى و اســتعداد ايــن گــروه از جامعــه اســت و ب توانمن
رشــته هــاى مختلــف ورزشــى بايــد بــه ارتقــا ســالمت جســمى و 

روحــى جامعــه كمــك كنيــم.
ــن  ــدان در ميادي ــوان هم ــرد: ورزش بان ــان ك ــير خاطرنش جهانش
ــت  ــكاران در رقاب ــور ورزش ــگاه و حض ــب جاي ــف صاح مختل
ــن  ــه اي ــوده ك ــن ب ــگ و افتخارآفري ــى پررن ــن الملل ــاى بي ه
موفقيــت قابــل تقديــر اســت امــا نبايــد بــه ايــن ســطح رضايــت 
داشــت بلكــه انتظــار حضــورى پــر رنــگ تــر در مياديــن 

ــم. ــف داري مختل
ــن اداره در  ــان اي ــان همــدان فعاليــت كاركن ــركل ورزش و جوان مي
ــن پــس  ــوع دانســت و گفــت: از اي ــاى ورزشــى را ممن ــأت ه هي
هيــچ يــك از كاركنــان حــق فعاليــت در هيــأت هــاى ورزشــى اعــم 

ــد. ــه دار را ندارن ــر و خزان از رئيــس، نائــب رئيــس، دبي

معرفي برترين هاي فوتسال 
تاكسي داران كشور

 مسابقات يك چهارم نهايي فوتســال قهرماني تاكسيداران كشور 
درهمدان به كار خود پايان داد.

مســابقات يــك چهــارم نهايــي تاكســيراني هاي درونشــهري كشــور 
ــت حمــل  ــازمان مديري ــي س ــه ميزبان ــاه 97 ب در بيســت و 7 دي م
ــم  در  ــركت 8 تي ــا ش ــدان ب ــهرداري هم ــافر ش ــار و مس ــل ب و نق
شــهر مريانــج همــدان برگــزار شــد و تيم هــاي نســيم شــهر، تربــت 
حيدريــه، كاشــان و اتحاديــه تاكســيراني كشــور بــه مرحلــه فينــال 

راه يافتنــد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان مديريت حمل و نقل با  و مسافر 
شهرداري همدان  مرحله نهايي اين مسابقات اسفندماه در بندرعباس 

برگزار مي شود .

پيشنهاد رسمى 
نيوكاسل براى مدافع 

ايرانى
 باشــگاه نيوكاســل خواســتار به 
خدمت گيرى ميــالد محمدى مدافع 

تيم ملى ايران شد.
به گزارش ايسنا، رافائل بنيتس سخت 
به دنبال جذب يك مدافع چپ است 
تا بتواند براى ادامــه رقابت هاى ليگ 
برتر تقويت شــود و در ليگ بماند. به 
همين خاطر اين باشگاه پيشنهاد رسمى 
خود را براى جذب ميالد محمدى به 

اخمت گروزنى ارسال كرد. 
پل دامت تنهــا مدافع چپ حاضر در 
تركيب نيوكاســل اســت كه به دليل 
مشكل همســترينگ، چهار بازى اخير 
تيمش را از دســت داده اســت و به 
همين خاطر اين باشــگاه كه وضعيت 
چنــدان خوبى در جــدول رده بندى 
نــدارد به دنبال جــذب مدافع ايرانى 

است.
ميالد محمدى اكنــون همراه ايران در 
رقابت هاى جام ملت هاى آســيا است 
و بايد روز پنج شــنبه برابــر تيم ملى 
چين در يــك چهارم نهايى قرار گيرد 
كه مارچلو ليپى را به عنوان ســرمربى 
در اختيــار دارد. ايــن مدافع در جام 
جهانى روســيه نيز در تركيب تيم ملى 
ايران قرار داشت و اكنون عضو اخمت 

گروزنى در ليگ فوتبال روسيه است.

داور ديدار ايران- چين 
مشخص شد

 داورى از كشــور قطــر قضاوت 
مسابقه ايران و چين را بر عهده گرفت.

به گزارش ايرنا، قضاوت ديدار ايران- 
چين به عبدالرحمن جاســم از كشور 

قطر سپرده شد.
تيم ملى فوتبال ايران روز پنجشنبه و از 
ساعت 19:30 به وقت ايران در مرحله 
يك جهارم نهايى جام ملت هاى آســيا 

به مصاف تيم ملى چين مى رود.
ايــن داور در دور گروهــى، ديــدار 
تيمهاى عــراق - ويتنــام و همچنين 
چين - كره جنوبى را بر عهده داشــته 
است و ديدار اســتراليا و ازبكستان را 

نيز سوت زد.

بواتنگ به بارسلونا 
پيوست

 بازيكــن آلمانى به صورت قرضى 
براى بارســلونا تا تابستان آينده بازى 

خواهد كرد.
به  گزارش مهر، كوين پرينس بواتنگ 
اكنون بازيكن بارســلونا است. باشگاه 
ساسولو از توافق خود با تيم اسپانيايى 
خبر داد. قرار اســت بازيكن آلمانى تا 
بارســلونا به صورت  ژوئن براى   30
قرضــى بــازى كند. هنوز مشــخص 
نيست باشــگاه اسپانيايى چه مبلغى به 
ساســولو پرداخت خواهد كرد. با اين 
حــال در بند قــرارداد بواتنگ امكان 
خريــد اين بازيكن به ارزش هشــت 

ميليون يورو وجود دارد.
مراســم معارفه بازيكن آلمانى امروز 
برگزار مى شود. بواتنگ درباره پيوستن 
به بارســلونا گفت : از بــودن در اين 
باشگاه خوشــحال هستم. تصور نمى 
كردم در اين ســن (31 سالگى) بتوانم 
براى بارسلونا بازى كنم. آرزوى همه 
كودكان بازى كردن در اين تيم اســت 

و اين افتخار بزرگى براى من است.

 بسكتبال همدان را با روزهاى درخشان 
پگاه در ليگ برتر به ياد داريم. همان ايام به 
يادماندنى  كه سالن ابن سينا مملو از تماشاگر 
مى بــود و صدها نفر هم هر بازى ليگ برتر 

پشت سالن مى ماندند.
آن روزهــا و هر چند روز يــك بار اگر از 
خيابــان شــكريه همدان عبــور مى كرديم 
جمعيتى چندهزار نفرى مقابل سالن ابن سينا 
بودند. يا براى تماشاى سوپرليگ بسكتبال، 
يا ديدن بازى هاى شــهردارى در ليگ برتر 
واليبال، يا قرض دادن چشم ها به ليگ برتر 
كشــتى و يا حتى بازى هــاى پاس در ليگ 
برتر. اما حاال سال هاست كه ديگر خبرى از 
آن شــور و اشتياق در ورزش نيست و عدم 
ورزشى،  محبوب  رشــته هاى  در  تيمدارى 

پويايى را از ورزش همدان برده است.
بسكتبال يكى از آن ورزش ها بود. رشته اى 
كــه تماشــاى آن در ليگ برتــر جذابيتى 
وصف ناشدنى داشت و براى عالقمندان از 
هيجانى بســيار باال برخوردار بود، اما حاال 
ديگر نه از آن شور و اشتياق ها خبرى است 

و نه از پويايى بسكتبال و واليبال.
و بيش از همه اميدواريم محســن جهانشير 

مديركل جديــد ورزش و جوانان اســتان 
همــدان به موضــوع تيمدارى رشــته هاى 
مختلف ورزشى با حمايت بخش خصوصى 

نگاهى جدى داشته باشد.
قطع بــه يقيــن آن روزهــا را نمى توان از 
تاريخ ورزش همدان پــاك كرد، روزهايى 
كه حضور بسكتباليســت هاى آمريكايى به 
جذابيــت بازى هاى پگاه همدان مى افزود و 
تب اين رشــته ورزشى را در استان همدان 

داغ مى كرد.
با تمــام اين نااميدى ها با حمايت از جوانان 
عالقه مند همدانى به بسكتبال مى توان دوباره 
به دوران شــكوفايى اين ورزش در اســتان 
بازگشــت. ســال هاى 1384 و 85 را بايد 
دوران اوج بسكتبال همدان ناميد؛ سال هايى 
كه تيم بســكتبال پگاه همــدان حضورى 
درخشــان در ليگ برتر باشگاه هاى كشور 
داشــت و با امكانــات و بودجه اى كمتر از 
ساير رقبا دو سال متوالى بين هشت تيم برتر 

مسابقات جاى گرفت.
درخشــش دو بازيكن آمريكايى با تكنيكى 
ناب و شــوت هاى ســه امتيازى ديدنى در 
كنار ديگر بازيكنان تيم پگاه، به ويژه بازيكنان 

بومى اين تيم، شور و شعفى خاص در بين 
اهالى بســكتبال و عالقه مندان به اين رشته 
جذاب ورزشــى در همدان ايجاد كرده بود 
و از ســاعت ها پيش از برگزارى بازى هاى 
پگاه در سالن ابن ســينا جايى براى سوزن 

انداختن نبود.
اما عمر دوران طاليى بسكتبال همدان كوتاه 
بود و با برچيده شــدن چتر حمايتى پگاه از 
ســر بســكتبال همدان و انحالل اين تيم و 
همچنين نبود حامى مالى ديگرى در استان 
براى بسكتبال دوران افول اين رشته ورزشى 

در همدان آغاز شد.
حاال با گذشت بيش از يك دهه از آخرين 
حضور يك تيم همدانى در باالترين سطح 
بسكتبال كشور چشم اميد بسكتبال دوستان 
همدانى براى شركت در يكى از ليگ هاى 
بســكتبال باشگاه هاى كشــور همچنان به 
حمايت مسئوالن استان و بخش خصوصى 
دوخته شده است، اما مسووالن معتقدند با 
توجه به هزينه ســنگين تيمدارى در ليگ 
بســكتبال نــه اداره كل ورزش جوانــان 
اســتان و نه بخش خصوصى زير بار اين 

نمى روند. مسئوليت 

خريد  نخســتين  مجيــدى  فرهــاد   
زمســتانى آبى پوشان بود كه به كادر فنى 
اين تيم پيوست و از اولين جلسه تمرين 
استقالل در نيم فصل در تمرينات اين تيم 

حضور يافت.
مجيدى كاپيتان ســابق آبى پوشــان و 
يكــى از برترين مهاجمــان تاريخ اين 
باشــگاه است كه به واسطه گلهاى زياد 
و حساســى كه براى اين تيــم زده از 
محبوبيت خاصى نزد هواداران استقالل 

است. برخوردار 
بديهى بود يكى از داليل انتخاب مجيدى 
براى كادر فنى، تخصص او در چارچوب 
شناسى است و اين كه حضور وى بعنوان 
مربى مى تواند كالســى آموزشــى براى 

مهاجمان استقالل باشد. به خصوص كه 
مهاجمان اين تيم در نيم فصل نخســت 

ضعف مفرطى در گلزنى داشتند.
مرتضى تبريزى مهاجم همدانى استقالل 
كه در نيم فصل نخســت نتوانســته بود 
بيشــتر از يك گل براى تيمش بزند، در 
جتيمش بزند، در جريــان اردوى تركيه 

توانست 2 گل بزند.
دبــل تبريــزى در اين ديــدار تداركاتى 
مى تواند از اولين اثرات حضور مجيدى، 
در كادر فنى اســتقالل باشد. استقاللى ها 
اميدوارنــد تا با حضــور فرهاد مجيدى 
روى نيمكت، شــرايط مهاجمان آنها در 
نيــم فصل دوم بهتر شــده و آمار گلزنى 

آنها ترقى كند.

آيا سهمي از ليگ هاي برتر به دست خواهيم آورد؟

بسكتبال همدان و 
روياپردازى چند ساله

برنامه ويژه فرهاد مجيدى براى مهاجم همدانى

زمان بازگشت قلى زاده 
به ميادين مشخص شد

 بازيكن تكنيكى تيــم ملى فوتبال ايران 
يك ماه ديگر مى توانــد تيمش را همراهى 

كند.
به گــزارش فارس، على قلــى زاده هافبك 
تكنيكى تيم ملى فوتبال ايــران كه به دليل 
مصدوميت جام ملت هاى آســيا را از دست 
داد، مراحل پايانى درمان خود را طى مى كند 
و مشخص شــده است كه اين بازيكن يك 

ماه ديگر از ميادين دور خواهد بود. 
شــارلوا در اين مدت چند بــازى در ليگ 
بلژيــك خواهد داشــت كه قلــى زاده اين 

ديدارها را از دست مى دهد.
قلى زاده كه در نيم فصل نخ ست اين فصل 
ليــگ بلژيك يكى از بهتريــن بازيكن هاى 
تيمش بود، در آســتانه جام ملت هاى آسيا 
مصدوم شــد و نتوانســت ايران را در اين 

رقابت ها همراهى كند.



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

سراشيبيگردشگري

فرهنگ

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

نيمه ابري-  وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

چهارشنبه  3 بهمن ماه 1397  16 جمادي االول 1440  23 ژانويه 2019  شماره 3395

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:54  
خورشيد         07:21                   طلوع 
اذان ظهر                      12:27
غروب خورشيد              17:34
اذان مغرب                   17:54 
نيمه شب شرعي           23:44

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
نگ

د  راه
كبو

 
وند

 نها
  

كان
سر

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3
-5 -7 -6 -7 -7 -6 -7 -3 -3 -3 -7  
50 60 70 70 60 60 65 60 60 55 60

■ حديث:
امام علي(ع):

دارايى ات را در راه حقوقـ(ى كه به گردن توست ،) ببخش ، و دوست (خود( را در آن ، 
شريك گردان؛ چرا كه گشاده دستى ، براى آزاده ، سزاوارتر است .

 غرر الحكم: ج 2 ص 204 ح 2384

■ دوبيتي:
نپرسى حال يار دلفكارت                                        كه هجران چون كند با روزگارت
ته كه روز و شوان در ياد مويى                                     هزارت عاشق با مو چه كارت

چقدر از بودجه 97 گردشگرى 
تخصيص داده شده؟

  مديركل دفتر برنامه ريزى و بودجه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى با نگاهى به وضعيت بودجه سال 1397، درباره 
تحوالت بودجه اى در ســال 1398 گفــت: «كل اعتبارات مصوب اين 
ســازمان در سال 1397 حدود 740 ميليارد تومان بود كه تاكنون حدود 

45 درصد آن تخصيص داده شده است.»
مسعود نورى خاطرنشان كرد: «در بودجه 97 رويكردهاى اساسى بيشتر 
در حوزه هاى بازاريابى و تبليغات گردشــگرى، توليد صنايع دســتى 
و كمك به تجهيز و شناســاندن صنايع دســتى در كشورهاى منطقه و 
صادرات آن متمركز بود. همچنين روى اشــتغال، ترويج صنايع دستى 
و كاربردى كردن و تبديل آن بــه برندى جهانى اقدامات زيادى انجام 
شــد.» او با اشاره به بودجه اين سازمان در ســال 98 كه با 41 درصد 
رشد پيش بينى شده، تصريح كرد: «در بخش گسترش خدمات موزه اى 
كه اعتبار آن از 26 ميليارد تومان به 39 ميليارد تومان رســيده اســت، 
فعاليت جديدى با عنوان «حمايت از تشــويق كاشــفان آثار منقوِل با 
ارزش تاريخى» يا همان «حق الكشف» تعريف شده و براى نخستين بار 
اختصاص رديف اعتبارى ويژه براى آن به مجلس پيشــنهاد شده است 
كه اميدواريم تصويب شــود تا انگيزه اى براى جلوگيرى از قاچاق آثار 
ميراث فرهنگى باشد.» نورى در عين حال تاكيد كرد: «تمركز اين بخش 
از اليحه فقط روى موضوع ميراث فرهنگى نيست، چون تمام خدماتى 
كه مثال در چهار موزه اصلى ســعدآباد، نياوران، گلســتان و ملى ارائه 
مى شــود بيشتر در راستاى گردشگرى است؛ چرا كه در اصل خروجى 
هزينه كرد اين اعتبار، جذب و خدمت رســانى به گردشگران است.» به 
گفته اين مقام مسوول، سال آينده در گردشگرى چند كار اساسى انجام 
مى شود كه ايجاد TSA (حساب اقمارى) از آن جمله است. وى ادامه 
داد: «البته اين طرح از ســال جارى آغاز شده و در همين راستا با مركز 
آمار ايران هم چند جلسه براى سرشمارى مراكز و تاسيسات گردشگرى 
برگزار شده است. هرچند در بودجه امسال اعتبارى براى ايجاد حساب 
اقمارى گردشگرى پيش بينى شده بود اما اين پروژه سال آينده به نتيجه 
مى رسد.» براساس اين خبر اگرچه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى در بودجه سال 98 براى جذب 6 ميليون گردشگر خارجى 
هدف گــذارى و90 ميليارد تومان براى مجمــوع برنامه هاى اين بخش 
اعتبــار پيش بينى كرده اما مديركل دفتر برنامه ريزى و بودجه ســازمان 
ميراث فرهنگى، معتقد اســت اگر روند و سياست درستى اجرا شود در 

سال 1398 به رقم 10 ميليون گردشگر دست مى يابيم.

تدريس حروف الفبا دردادگاه
 متهــم -ميم جيم -فرزند-جيــم جيم -نوه -ح 
جيم -اهــل -خ جيــم -به علت اختــالص هاى 
ميليارديورويى، تريليارديوآنى، بيلياردپوندى، ازبانك 
هاى -كاف، گاف، ت- وموسســه هاى -ميم قاف 
نون -وواريزتمامى پول ها به كشــورهاى -ســين، 
كاف، ت -وكشــتن مردم بيشمارى درحادثه  -شين 
غين - ودرســت كردن گور براى آنان در -خ، ر - 
وفرارازپرداخت ماليات درتيم -اس پ-فســادهاى  
-جيم-درسواحل -الم نون واو-آتش زدن ساختمان 
الم  -شــين  اراضــى  -درشــهر-ت-غصب  -پ 
-وكاشــت موادمخدر -ت ه گاف - وقاچاق ان به 
-الــف پ- بمباران چاهــاى 1-101-نون و گاف 
-در-چ ه -و جابــه جاكــردن وزراى -ر ژ خ -به 
جاى -صاد ضاد دال- كوبوندن هواپيماهاى جنگى  
f۱f2f3ومســافربرى b۱b۲b3به كوه وقرق كردن 
كشتى هاى  s۱s۲s۳دراقيانوس، لودادن اطالعات  
نيروهاى -الف ب سين -به كشورهاى -الف عين چ 
-ودست داشتن درفاجعه -ميم -دركشور-عين- به 
پرداخت يك هزارريال ونوشــتن كلمه زندان با دال 

ضال محكوم مى باشد.
وكيل -واو ه -اعتراض دارم.

 قاضى -ميم صاد -اعتــراض وارده صحيح وآاقاى 
-ميــم جيم -تبرئــه و به تمامى ســمت هاى قبلى 
برگردانده وبه دليل اتهام زده شــده حق شــكايت 
از تمــام شــنوندگان وخواننــدگان خبرهــارا دارا 
مى باشــد و به دليل off بودن چند ســاعته مستحق 
دريافت1000...000 تريليـون دالر خسارت مى باشد.

ختم دادگاه!
* به قلم :ميم .جيم

رونمايى كتاب «سراب» در مالير

 سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير 
از رونمايى كتاب «ســراب» تاليف ناصر تاجوك در 

دهه فجر خبر داد
حجت االسالم طالب تركاشوند اظهار كرد: با توجه 
به تقارن دهه فجر با ايــام فاطميه برنامه هاى اين 
اداره در قالب همايش شعر و داستان فجر فاطمى 
برگزار مى شــود. وى برگزارى نمايشگاه عكس با 
موضوع آزاد و نمايش فيلم در ســينماى جوان به 
مــدت 10 روز را از برنامه هــاى ايام دهه فجر در 
مالير دانســت و گفت: اين برنامه ها از يكم تا 12

بهمن ماه برگزار مى شود.
سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
ماليــر از برگزارى عصر شــعر فجــر فاطمى با 
در  مالير  ادبــى  انجمن هــاى  شــعراى  حضور 
روز نهــم بهمن مــاه خبــر داد و تصريح كرد: 
آثار  نمايشگاه  و  خوشنويســى  كارگاه  برگزارى 
برنامه هاى  ديگر  از  مالير  هنرمندان  خوشنويسى 

پيش بينى شده در دهه فجر است.
وى در ادامه از رونمايى كتاب «ســراب» تاليف 
ناصر تاجوك در دهه فجــر در مجتمع فرهنگى 
و هنرى ارشــاد مالير خبر داد و گفت: برگزارى 
نمايشــگاه عكس انقالب نيز از ديگر برنامه هاى 
برگزارى  بود.تركاشــوند  خواهــد  ايــام  ايــن 
فرهنگى  كانون هاى  در  فجر  دهه  ويژه برنامه هاى 
و هنرى مســاجد و ويژه برنامــه فجر فاطمى در 
كانون عاشقان مهدى را از ديگر برنامه هاى دهه 
فجر برشــمرد و اضافه كرد: برنامه هاى فرهنگى 
و هنرى نيز در سطح شهرستان با همكارى ساير 

نهادها برگزار خواهد شد.

برخورد با ارسال كنندگان پيامك هاى 
تبليغاتى تشديد مى شود

 رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از تشديد برخورد 
با ارســال كنندگان پيامك هاى تبليغاتى پس از دستور رئيس جمهورى 
خبر داد.به گزارش وزارت ارتباطات، حسين فالح جوشقانى با بيان اينكه 
موضوع پيامك هاى تبليغاتى بحث تازه اى نيست و با توجه به اينكه افراد 
و شركت هاى كوچك راهكارهاى مناسب و ارزان قيمتى براى تبليغات 
در اختيار ندارند به ارسال پيامك هاى تبليغاتى روى مى آورند كه باعث 
مزاحمت براى مردم شــده است، افزود: پيش از اين افراد و شركت ها با 
ايجاد سامانه هايى اقدام به ارسال پيامك هاى تبليغاتى به مردم مى كردند 
كه ما با ايجاد سامانه ستاره 800 مربع با درخواست مردم اقدام به مسدود 

كردن آن سامانه ها كرديم. 

دندان هاى كوسه 67 ميليون ساله كشف شد
 دندان هاى كوسه اى متعلق به 67 ميليون سال قبل كشف شده كه 
در رودخانه هاى آمريكا مى زيسته است.به گزارش ايندپندنت، بقاياى 
يك كوسه كه 67 ميليون ســال قبل در رودخانه هاى ايالت داكوتاى 

جنوبى شنا مى كرده است، كشف شد. 
دنــدان هاى ريز اين حيوان ماقبل تاريخى در رســوبات انتهاى يك 
رودخانه كشف شده است.  اين دندان ها شبيه سفينه هاى فضايى يك 
 Galagadon بازى رايانه اى بودنــد و به همين دليل اين موجود
norquistae نام گرفته است. اين كوسه خيلى بزرگ نبوده است. 
محققان تخمين مى زننــد طول آن 12 تا 18 اينچ بوده و احتماال  در 
بســتر رودخانه از ماهى هاى كوچك، حلــزون ها و غيره تغذيه مى 

كرده است.

فرضيه وجود سياره نهم در منظومه 
شمسى رد شد

 بررســى هاى جديد دانشمندان نشان مى دهد پس از نپتون كه دورترين 
سياره منظومه شمسى است، سياره ديگرى وجود ندارد و آنچه كه شناسايى 
شده مجموعه قطعات بزرگى از يخ هاى سرگردان است.به گزارش سى نت، 
پيش از اين تصور مى شــد پس از نپتون سياره نهمى نيز در منظومه شمسى 
به دور خورشيد مى گردد و علت تاكيد بر اين فرضيه مدار گردش غيرعادى 
سياره مذكور بود كه تصور مى شد تحت تاثير سياره نهم است. اما بررسى هاى 
جديد مشترك پژوهشگران دانشگاه هاى كمبريج و دانشگاه آمريكايى بيروت 
نشان مى دهد آنچه كه در عمل بعد از نپتون در فضا وجود دارد نه يك سياره 
ناشناخته، بلكه مجموعه متكثر و كوچكى از يخ است كه مجموع چگالى آنها 

ده برابر زمين است و وجود آنها بر مدار گردش نپتون نيز تاثير مى گذارد.

اروپا اكسيژن و آب از ماه استخراج مى كند
 سازمان فضايى اروپا قصد دارد تا 2025 ميالدى حفارى را در ماه 

آغاز و اكسيژن و آب استخراج كند.
به گزارش تلگراف، ســازمان فضايى اروپــا(ESA) تصميم دارد تا 
2025 ميالدى حفارى را در ماه آغاز كند. اين ســازمان قراردادى 12 
ماهه با يك شــركت  موشك ســازى Arian Group امضا كرده 
تا مطالعات و آماده ســازى براى ماموريت اســتخراج ســنگ ماه يا 

«ريگوليت» را انجام دهد.
ريگوليت كل ســطح ماه را تا عمق 12 فوتى پوشــانده و تركيبى از 
گل هــاى مختلــف، glass fragments، مواد معدنى، تركيبات 
شيميايى مانند اكسيد آهن است. مى توان از اين تركيبات اكسيژن، آب 

و سوخت را استخراج كرد. 

اپليكيشنى كه جايگزين داروى «ريتالين» شد
 محققان انگليسى اپليكيشــنى ابداع كرده اند كه بهتر از داروها به 

تمركز و حواس جمعى فرد كمك مى كند.
به گزارش پرس اسوسيشــن، محققان دانشگاه كمبريج يك اپليكيشن 
تمرين مغز ساخته اند كه به اندازه داروها در ايجاد تمركز موثر است. اين 
محققان پژوهشى انجام دادند و طى آن از افراد خواسته شدتا از اپليكيشنى 
به نام Decoder استفاده كنند. اين اپليكيشن از هر بازيكن مى خواهد 
با مشــاهده توالى اعداد يا اشكال روى صفحه ضربه بزند. افراد پس از 8 
ساعت استفاده از اپليكيشن طى يك ماه با افزايش تمركز و توجه روبرو 
شــدند. محققان ادعا مى كنند افرادى كه از اپليكيشن استفاده كردند در 
مقايسه با افرادى كه از داروى محركى مانند«ريتالين»( يك درمان معمول 

براى اختاللADHD) بهره ورى بهترى داشتند.

سينـما

■ قد  س1............................قانون مورني- كلمبوس
■ قد  س2...............................................  دزد و پري2 
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني
فلسطين 2................................ مارموز- اسكي باز

■ سينما كانون....  كلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

كلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسركان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

كوچك زنگ زده- امين و اكوان
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

مريم مقدم»
7 آبــان ماه 1397 بود كــه در روزنامه همدان 
پيام نوشــتيم " اين روايتي اســت كه براي شنيدن 
آن تنهــا 18 روز ديگر زمان باقي اســت . 18 روز 
ديگر به قولي آردها ريخته و الكها آويخته شده اند 
يعني هركه توانست از اين معركه سهم خود را برد 
و هــر آنكه بدون برنامه پــاي كار آمد از غافله جا 
ماند " يكى از برنامه هاى ماندگار پس از برگزارى 
اجالس سازمان جهانى گردشگرى در همدان ايجاد 

دفتر منطقه اى اين سازمان در همدان بود.
 اما حاال پس از گذشت 2 ماه از ميزبانى همدان از 
پولوليكاسويل  اجالس و حضور زوراب  ميهمانان 
دبيــركل   «Zurab POLOLIKASVIL»
ســازمان جهانى در همدان ،  شــنيده ها حاكى از 
آن اســت كه در غفلت ايران براى پيگيرى كسب 
امتياز ايجــاد دفتر منطقه اى يكى از كشــورهاى 
جنوب غربى آســيا  پا پيش گذشته است تا امتياز 
ايجاد دفتر منطقــه اى را از آن خود كند . پيگيرى 
ها خبر از آن دارد كه گويا هنوز به صورت رسمى 
درخواستى از سازمان ميراث فرهنگى در ايران  به 
سازمان جهانى گردشگرى در مادريد ارسال نشده 
است و خوب طبيعى است اگر اين درخواست در 

حاله اى از ابهام باقى بماند .
زمان انســانها را به ســوى فراموشى سوق ميدهد 
حتى با رد پاى ماندگار ميزبانى همدان از ميهمانان 
اجالس در نوامبر 2018  اگر درخواســت ايران در 
اين زمينه به طور رســمي اعالم نشود با ورود يك 

كشور ديگر همه رشته  ها پنبه خواهد شد . 
در يادداشــت 7 آبان ماه همدان پيام ؛ نوشــتار را 
اينگونه آغــاز كرديم تا شــايد در همان جمالت 
ابتدايــي از دغدغه هايي بگوييــم كه آن روزها در 
حجم ســنگين و پيچيده كار گم شده بود  . امروز 
3 بهمن ماه است و 2ماه از رويداد جهانى ميزبانى 
همدان از  اجالس unwto     گذشــته است قرار 
بود  متوليان امور و تصميم گيران ارشــد  پاي كار 
بيايند تا برنامه اي مدون را بريزند براي آنكه نكند 
خداي ناكرده پس از پايان ميزباني فقط خستگي بر 
تن همدان بماند و سود حضور ميهمانان را ديگران 
ببرند . مجموعه هاي مســتقيمي كه از تالش هاي 
ســازمان جهاني گردشگري حمايت مي كند توسط 
دفاتري در آفريقا، آمريكا، شــرق آسيا و اقيانوسيه، 
اروپا، خاورميانه و جنوب آسيا اداره مي شود ودفتر 

مركزي اين ســازمان در مادريد است اما هنوز اين 
ســازمان در جنوب غربى آسيا هيچ دفتر نمايندگي 
ندارد. با شرايطي كه همدان در  ميزباني از اجالس 
جهاني گردشــگري براي ايــران فراهم با توجه به 
حضور زوراب پولوليكاشويلي دبير سازمان جهاني 
گردشــگري در ايران در زمــان برگزارى اجالس 
انتظار ميرفت  فرصت ســهم خواهى و استفاده از 

فرصت براى همدان از دست نرود ...
ســازمان جهاني گردشــگري بهترين سازمان بين 
المللي مرتبط با ســفر و گردشــگري اســت. اين 
ســازمان در جهت توسعه گردشــگري در سراسر 
جهــان فعاليت مي كند و هر ســاله گزارشــي از 
تحقيقات و آمارهاي خود منتشــر مي كند كه  در 
تصميم سازي برنامه ريزان سفر به شدت تاثيرگذار 
اســت . اين ســازمان يكي از آژانس هاي رسمي 
ســازمان ملل متحد است. مقر اين سازمان در شهر 
مادريد در اســپانيا قرار دارد.  اين ســازمان محل 
گفتگوي كشــورها درباره سياســت ها و تجارب 
عملي آنها درباره دانش گردشگري است. سازمان 
جهاني گردشگري نقش مركزي و مهمي در بهبود 

وضعيــت تعهــد و امكانات كشــورهاي در حال 
توسعه در زمينه گردشگري دارد.

علي مالميرمديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و 
گردشگري استان همدان  پيش از اين در گفتگو با 
رسانه ها  بابيان اينكه پيشنهادي مبني بر اينكه دفتر 
منطقه اي سازمان جهاني را در همدان داشته باشيم 
تا بتوانيم بعد از اجالس نيز با سازمان ارتباط برقرار 
كنيم مدنظر است، گفت: پس از كسب امتياز براي 
برگزاري اين اجالس در همدان به عنوان نماينده اي 
از ايــران حال بايد به دنبال تحقق منافع بلند مدت 

از اين ميزباني باشيم. 
وي با تأكيد بر اينكه اين نخســتين بار اســت كه 
اجالس جهاني گردشگري در ايران برگزار مي شود 
و ميزباني آن به همدان سپرده شــده اســت، گفت: 
اين روزها همدان به دنبال آن اســت در ميزباني از 
اجالس جهاني افتخاراتي را نصيب اســتان كند كه 
به واســطه آن  ميزباني همدان به عنوان يك نماينده 

شايسته تا هميشه در اذهان ميهمانان ثبت شود
مالمير با تأكيد بر اينكه رويدادهاي آســيا و جهاني 
در حوزه گردشــگري در اين اجالس زمينه آشنايي 

ميهمانان را با توسعه يافتگي هاي ايران و فرهنگ غني 
مردم كشورمان فراهم مي كند، عنوان كرد: برگزاري 
ايــن اجــالس در ايران عــالوه بر تبييــن جايگاه 
كشورمان، افزايش ارتباط ايران با حوزه گردشگري 

در ساير كشورها را به دنبال خواهد داشت.
به هــر ترتيب ميزباني ايــران از چهلمين اجالس 
ســازمان جهاني گردشــگري مي توانســت زمينه 
گسترده شــدن ارتباطات گردشگري   بين اعضاي 
اين ســازمان و ايــران در آينده فراهــم كند و مى 
توانســت ايران را در منطقه جنوب غربى آسيا به 
يك پايلوت براى ارتباطات بين كشــورهاى عضو 
تبديل كند اما تا امروز اين مهم مورد در خواســت 

رسمى از سوى ايران قرار نگرفته است . 
كسب امتياز براي برگزاري اين اجالس در همدان 
به عنــوان نماينده اي از ايــران مي تواند در معرفي 
ظرفيت هاي گردشــگري و اهميــت جايگاه اين 
كشور در ســازمان جهاني بســيار تاثيرگذار  بود 
و ميزباني ايــران از اين اجالس در شــرايطي كه 
تبليغات منفي عليه كشورمان وجود داشت  فرصت 
مغتنمي براي معرفي ايران به نمايندگان كشورهاي 
عضو UNWTO شــد  و زمينه آشنايي اين افراد 
را با توســعه يافتگي هاي ايران و فرهنگ غني مردم 
كشورمان فراهم  كرد اما حاال زمان آن است كه از 

اين مهم بهره كافى و وافى برده شود.
به هر ترتيب برگزاري اين اجالس در ايران عالوه 
بــر تبيين جايگاه كشــورمان،  با اميــد به دريافت 
تسهيالت را در نشست هاي آينده كه در كشورهاي 
ديگر برگزار  شد ،  تا شايد موجب افزايش ارتباط 
ايران با حوزه گردشــگري در ساير كشورها شود . 
به هر حال 21 تا 24 آبان ماه ســالجاري  همدان به 
عنوان نماينده ايــران، ميزبان ميهمانان خارجي كه 
از كشورهاي مختلف عضو وابسته سازمان جهاني 
گردشگري « UNWTO«  هستند،  شد تا پس از 
آن درخواست هاى ايران در قالب نامه و جلسات 
رســمى تحقق پيدا كند اما تا امروز اين مهم محقق 

نشده است.
رويدادهمدان 2018 پس از اتمام ميزباني همدان از 
كنفرانس بين المللي «همدان 2018» كه با محوريت 
پايتختي گردشــگري آســيا در همدان رقم خورد 
بــا ميزباني همدان از اجالس جهاني گردشــگري 
تكامل يافت اما نگرانى كارشناسان و جوامع محلى 
اين اســت كه اين مهم پس از ورود به سال 2019
در سكوتى سنگين به دست فراموشى سپرده شود . 

زنگ خطر دستاورد نشست جهانى اجالس در همدان 

 UNWTO درخواست دفتر منطقه اى
در آسيا رقيب پيدا كرد  

بهترين هاى جشنواره فيلم فجر در همدان 
اكران مى شود

 دهه فجر امســال 11تــا 14 فيلم از بهترين هاى ســى و هفتمين 
جشــنواره فيلم فجر در سينماهاى قدس و فلسطين شهر همدان اكران 
مى شود.اين فيلم ها از 12 تا 22 بهمن در سينما قدس و فلسطين براى 

عموم مردم نمايش داده مى شود. 
اســامى فيلم ها در روزهاى آتى اعالم مى شــود، در روز 11 بهمن با 
نمايش يكى از فيلم هاى منتخب در ســينما فلســطين اكران فيلم هاى 
جشنواره فجر را آغاز مى كنيم. مردم به صورت اينترنتى هم مى توانند 
بليت اين فيلم ها را تهيه و فيلم هاى مورد عالقه خود را تماشــا كنند. 
براى فيلمســازان و اعضاى ســينماى جوان ســهميه اى از بليت هاى 
جشــنواره در نظر گرفته شــده و اميدواريم براى ديگر اقشار مردم نيز 
تســهيالتى اختصاص بدهيم. سانس صبح به صورت ويژه براى دانش 
آموزان در نظر گرفته شــده است و سانس هاى ديگر در اختيار عموم 
مردم قرار دارد. ســال گذشته 13 فيلم از سى و ششمين جشنواره فيلم 
فجر در همدان اكران شــد و در حدود 9 هزار نفر به تماشاى اين فيلم 

ها نشستند.

عكس روز

عكس: همدان پيام هجدهمين نمايشگاه كاالهاى خانگى و نهمين نمايشگاه فرش ماشينى  از  يكم بهمن ماه در همدان آغاز شده است و تا 6 بهمن پذيراى بازديد عالقمندان است.


