
C M Y K

 2019 ژانويـــه    16   1440 جمـــادي االول   9   1397 مـــاه  د ي   26 چهارشـــنبه  
ســـال پانزدهـــم  شـــماره 3389  12 صفحـــه روزنامـــه + نيازمنديهـــا  1000 تومـــان 

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبرخبر

2

ان
ست

ماد

3

ش
رز

و

7

هنوز گزارشي 
ازتخلف 
شهرداری 
به نماينده ها 
نرسيده است

3904 همدانی در 
صف وام ازدواج 
هستند

کارت
هوشمند ملی
 هويت 
الکترونيکي شما 
را مي سازد

روزهای 
پرترافيک ورزش 
اول همدان

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

5

یادداشت روز
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تعدد جلسات، آفت شوراها 
ــوی  ــم مول ــه ابراهی ــت دو ماه  غیب
ــدن  ــن ش ــهر و جایگزی ــورای ش از ش
ــوان  ــه عن ــناس ب ــواد گیاه ش ــت ج موق
ــی  ــی فراوان ــدل، حواش ــو علی الب عض

ــت.  ــته اس داش

استانداردها در بسته بندي محصوالت رعايت نمي شود
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اعالم اصفهان به عنوان 
»شهر دوستدار کودک« 

شهرکودک 
همداني ها 

چه شد؟

معصومه کمالوند «

 حافظه دی مــاه تقویم ایران حادثه های 
مرگباری  است که هر بار با اتفاقی  منجر به 
از دست دادن جمعی از هموطنان مان شده 
اســت و داغی بر دل خانواده های ایرانی به 
جایی گذاشته اســت.از سقوط هواپیماهای 
آموزشــی و ماموریتی و... تا حادثه پالسکو  
و ســانچی و...که  رد خونیــن حادثه های 
دردناکی بر الی برگ های تقویم ایران است.

دوشــنبه گذشــته، یازدهمین حادثه غم بار 
دیماه تاریخ ایران از ســال 73 تاکنون اتفاق 
افتاد.حادثه هواپیمــای بوئینگ 707 نیروی 
هوایی ارتش، 13 نفــر از کارکنان این نیرو  
و 2 نفر  هم از کارکنان ســازمان گوشت، به 

فیض شهادت نایل آمدند.
صبح روز دوشنبه 24دیماه 97 ، یک فروند 
هواپیمــای باربــری بوئینــگ 707 نیروی 
هوایی ارتش حامل  محموله گوشــت برای 
اجرای طرح مــردم  یاری و با هدف  کمک 
به اقتصاد کشــور از مبدا بیشکک  پایتخت 
کشــور قرقیزستان عازم کشــور شده بود،  
دچار حادثه شــد و اقدام به فرود اضطراری 
در فرودگاه فتح استان البرز کرد این هواپیما  
هنگام فرود از باند خارج و پس از برخورد 

با دیوار انتهایی باند دچار آتش سوزی شد.
در این حادثه 13 نفر از کارکنان نیروی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران  به شهادت رسیدند 
و مهندس پرواز این پرواز مجروح شده و به 
یکی از بیمارستان های استان البرز منتقل و 

بستری شد.
ســخنگوی ارتش گفته اســت:  این پرواز 
در راستای سلســله اقدامات ارتش و بویژه 
نیروی هوایی ارتــش در اجرای طرح های 
مداوم مردم یاری و کمک به اقتصاد کشــور 

انجام شده اســت و بدون شک دالورمردان 
و شهدای عزیز این حادثه در جایگاه شهدا 

و قهرمانان 8 سال دفاع مقدس قرار دارند.
امیر سرتیپ دوم تقی خانی با تأکید بر اینکه 
در چنین مأموریت هایی برای صرفه جویی 
در استفاده از تجهیزات و بهره برداری مطلوب 
از زمــان های طوالنــی مأموریت، همزمان 
اقدامات آموزشــی نیز صــورت می پذیرد 
گفت: در این مورد هم اقدامات آموزشی نیز 
برای خلبانان و مجموعه تیم پروازی صورت 
گرفته، در نتیجه این مأموریت، آموزشی هم 
بوده است. در ضمن هواپیما به هیچ عنوان 

در اجاره نبوده است.
در این حادثه  امیر سرتیپ دوم غفور قجاوند 
فرمانده سابق تیپ پشتیبانی شهید لشکری، 
سرهنگ جواد سلیمانی، سرهنگ محمد باقر 
ندری، سرهنگ محمد عبدلی، سرهنگ دوم 
عزیز علیزاده، داود ذوالفقاری،  علی افروغ،  
محمد رضا طاهــری، مصطفی محمودی،  
سعید قاســمی،  جواد مرادی،  حمید رضا 
لطفیان و  فریدون شــیخی، )شاکر آجرلو و 
مریم زارعی نژاد از شــهدای غیر نظامی( به 
فیض شهادت رســیدند و سرهنگ فرشاد 

مهدوی قلعه تنها بازمانده این پرواز مجروح 
شده است.

 5 نفر از شــهدای هواپیمــای بویینگ 707 
ارتش  که در حادثه روز دوشنبه به شهادت 

رسیدند از استان همدان بوده است.
شــهید محمد عبدلی از مالیر  که گفته می 
شــود این فرد اصالتا از مانیــزان مالیر بوده 
اســت اما رئیس بنیاد شهید مالیر تا لحظه 
تنظیم این خبر اعالم کرد که هنوز مدارک و 
شواهدی که مالیری بودن وی را تایید کند 

به دست ما نرسیده است.
همچنین شهید مصطفی محمودی از بهار ، 
شهید سعید قاسمی و شهید داوود ذوالفقاری 
از نهاوند و شهید حمیدرضا لطفیان از صالح 

آباد اعالم شده است.
روز گذشــته ارتش جمهوری اســالمی در 
مراسمی درگذشــت این عزیزان را گرامی 

داشت.
اما بنیاد شــهید استان اعالم کرده است که 
تاکنون نامه و درخواستی مبنی بر اینکه این 
عزیزان در رده شهدا محسوب می شود به 
ما اعالم نشده اســت که بتوانیم جزییات 
این اســامی را شناسایی و یا مراسم تشیع 

و.. اعالم کنیم.
رئیس بنیاد شــهید نهاوند هم با بیان اینکه 
داوود ذوالفقاری به دلیل اینکه خانواده وی 
سال هاست در کرج سکونت دارد، احتماال 
در همان جا تشــیع و خاکســپاری شود و 
سعید قاسمی هم روز پنج شنبه تشییع و در 
صورت اینکه شــهید اعالم شوند، در قطعه 

شهدا نهاوند به خاک سپرده خواهد شد.
 شهدای هواپیمای ۷۰۷  امروز به 

زادگاهشان بدرقه می شوند
مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه هواپیمای 
باربری 707 نیروی هوایی ارتش با حضور 
مقامات کشوری و لشکری، امروز چهارشنبه 
در پایگاه شهید لشــکری مهرآباد برگزار و 
سپس پیکر پاک این شهدا برای خاکسپاری 

به زادگاه شان منتقل می شود.
در همین زمینه حضــرت آیت ا... خامنه ای 
نیز در پیامی حادثه تلخ ســقوط هواپیمای 
حامل کارکنان نیروی هوایی ارتش را تسلیت 

گفتند.
در متــن پیام رهبر انقالب اســالمی آمده 
اســت: حادثه تلخ و تأســف بار ســقوط 
هواپیمــای حامل کارکنــان خدوم نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران و 
جان باختن آن عزیزان و دیگر سرنشــینان 
آن پرواز را با تأثر و اندوه و همدردی، به 
خانواده های داغدیده و به خانواده ی بزرگ 
ارتش و نیروی هوایی تسلیت می گویم و 
صبــر جمیل برای بازمانــدگان و رحمت 
و مغفرت برای درگذشــتگان مسألت می 
کنم. الزم است مسئوالن ذیربط با برررسی 
کامل این حادثه ی اندوهبار، نقاط ضعف و 
خألها و خطاهای احتمالی را شناسایی و 

پیگیری کنند.

780 فرصت شغلی در 
همدان توسط بانک 
کشاورزی ايجاد شد

 780 فرصت شــغلی با ارئه تسهیالت مالی این 
بانک در 9 ماهه سالجاری ایجاد شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی در همدان گفت: سهمیه 
تسهیالت پرداختی بانک کشــاورزی در سالجاری 
923 میلیارد ریال بوده که 100 درصد اعتبار ابالغی 

پرداخت شد.
هوشــنگ حیدرنژادیان در گفــت و گو با ایرنا 
بیــان کرد: امســال یک هــزار و 169 میلیارد 
ریال پرداخت تســهیالت عقد قرار داد شــده 
923 میلیارد ریال آن پرداخت شــده  بود کــه 
و 246 میلیــارد ریال طرح نیز مصوب و آماده 

است. پرداخت 
مدیر شعب بانک کشاورزی در همدان اظهار داشت: 
ایــن بانک به 29 طــرح بیش از 10 میلیــارد ریال 

تسهیالت پرداخت کرده است.
حیدرنژادیــان این طرح ها را شــامل بســته بندی 
خشکبار، گلخانه ها، مرغ مادر گوشتی، گاو شیری، 
بره پرواری، بسته بندی کشمش، فرآورده های لبنی، 
ترشیجات و شــوریجات دانســت که حدود 504 

میلیارد ریال به آنها تخصیص یافت.
وی اضافــه کرد: همچنین در این مدت زمان به 213 
طرح تسهیالت کمتر از 10 میلیارد ریال پرداخت و 

موجب رونق این واحدها شد.
مدیر شعب بانک کشاورزی در همدان ادامه داد: 45 
درصد ســهم اشتغال پایدار روستایی متعلق به بانک 
کشــاورزی و مابقی متعلق به ســه بانک توسعه و 

تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید است.

اختصاص اعتبار برای 
ساخت خوابگاه های 

دانشجويی 
 رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت 
در  در حــال حاضــر  اینکــه  بیــان  بــا  علــوم 
ــگاه  ــود 200 خواب ــکل کمب ــا مش ــور ب ــطح کش س
دانشــجویی مواجهــه هســتیم، گفــت: 500 میلیــارد 
خوابگاه هــای  ســاخت  بــرای  اعتبــار  تومــان 

دانشــجویی اختصــاص یافــت. 
بــه گــزارش تســنیم ذوالفقــار یزدان مهــر در 
دانشــجویی  خوابــگاه  کلنگ زنــی  مراســم 
ــه در محــل ســایت  ــد ک ــی نهاون دانشــگاه دولت
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــزی ای مرک
داشــت: بــا همــت دولــت و مجلــس حــل 
ایــن مشــکل در دســتور کار قــرار گرفتــه و 
ــه 500  ــه  و بودج ــازمان برنام ــی س ــا هم افزای ب
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ســاخت ایــن 
200 خوابــگاه در نقــاط مختلــف کشــور در 

ــت. ــده اس ــه  ش ــر گرفت نظ
وی تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال 97 تاکنــون 33 
ــگاه  ــاخت خواب ــت س ــور درخواس ــگاه کش دانش
ــیون  ــت ها در کمیس ــن درخواس ــه ای ــته اند ک داش
ــب  ــه تصوی ــجویی ب ــاه دانش ــدوق رف ــی صن دائم

رســیده  اســت.
یزدان مهر افزود: خوابگاه ها پس از ساخت به  صورت 
درازمدت در 25 سال توسط بخش خصوصی اداره 
و بعد از آن به دانشــگاه ها تحویل داده می شــود که 
امیدواریــم در طول برنامه ششــم بتوانیم این 200 
خوابگاه را بســازیم تا هیچ دانشجویی پشت درب 

خوابگاه نماند.

مرگ مرد 42 ساله در اثر 
گاز گرفتگی در همدان

 فرمانده انتظامی شهرســتان همدان، از 
مرگ یک مرد 42 ساله در اثر گاز گرفتگی 

خبر داد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ، 
جمشید باقری، گفت: در پی تماس تلفنی 
یکی از شــهروندان با مرکــز فوریت های 
پلیســی 110مبنی بر گاز گرفتگی فردی در 
باغی در یکی از روستاهای اطراف همدان، 
بالفاصلــه اکیپی از مامــوران کالنتری 17 

مریانج به محل اعزام شدند.
وی اظهار داشــت: با حضــور ماموران و 
اورژانس، مشــخص شد  همچنین عوامل 
فردی 42 ســاله در حالي کــه در ویالی 
خود مشغول اســتراحت بوده ظاهرا در اثر 
گازگرفتگیجان خود را از دست داده و فوت 

کرده است.
فرمانده انتظامی همدان اضافه کرد: شخصی 
که این حادثه را به پلیس اطالع داده بود در 
اظهارات خود به ماموران گفت: من در حال 
عبور از کنار این بــاغ بودم که دیدم فردی 
در جلــوی درب ورودی ویال به صورت 
درازکش بر روی زمین افتاده است، نگران 
شــدم و وقتی باالی سر او رسیدم سریعا با 

اورژانس و پلیس تماس گرفتم.
وی در ادامه گفت: با دستور قضائی جسد 
متوفی برای بررســی نهایی علت مرگ به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
باقری از شــهروندان خواست با توجه به 
فصل ســرما نسبت به رعایت نکات ایمنی 
در خصوص اســتفاده از وسایل گاز سوز 

دقت و توجه الزم را داشته باشند.

رد خونين حادثه در دی ماه تقويم ايران

 5 شهید 707 ارتش همدانی هستند
■ رهبر انقالب : مسئوالن، نقاط ضعف و خطاهای احتمالی را شناسايی کنند

تجمع اعتراض آميز خريداران 
خودروی سايپا در همدان

معترضیم...
 خریداران خودروی سایپا در همدان نسبت به 
افزایش قیمت ها معترضد و معتقدند ایران خودرو 
در توجیه افزایش قیمت توپ را به زمین مجلس 

و دولت می اندازد.
تعدادی از خریداران خودروی ســایپا در همدان 
نســبت به افزایش قیمت ها اعتراض دارند و این 

اعتراضات را به نمایندگی ها در استان برده اند.
معترضان از باال بودن قیمت خودروی شــرکت 
ایران خودرو نســبت به بازار آزاد گالیه مندند و 

خواستار رسیدگی به این وضعیت شده اند.
یکی از این معترضان اظهار کرد: با افزایش قیمت 
خودرو در تابستان امسال، شرکت سایپا با تبلیغات 
گسترده نسبت به پیش فروش خودروهای خود و 
با هدف کنترل قیمت های بازار مردم را به خرید 

ترغیب کرد.
وی بــا بیان اینکه با ترغیب مردم پیش فروش نیز 
آغاز شــد، گفت: با توجه به موجودی و محاسبه 
قیمت خودروهــای موجود مردادمــاه اقدام به 

ثبت نام خودروی آریو 1600 اتوماتیک کردم.
این خریدار با بیان اینکه قیمت خودرو 62 میلیون 
و 500 تومــان و زمان تحویــل مهرماه بود اما از 
آن زمان تاکنون خودرویی تحویل نگرفته ام افزود: 
متاسفانه بعد از گذشت چهار ماه از زمان قرارداد 
و به بهانه ای که خودرو در کارخانه وجود ندارد، 
از صدور دعوتنامــه و تحویل خودور خودداری 

کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه این موضــوع را چنان به 
تعویق انداختند که بــه افزایش قیمت خودروها 
رسید خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو موضوع 

ما را نسبت به این مسئله اذیت می کند.
این خریدار بــا بیان اینکه امروز شــرکت ایران 
خــودرو قیمت خودرو آریو را 94 میلیون و 500 
هــزار تومان اعالم کرده اســت گفــت: در حال 

حاضر 7 تا 8 میلیــون تومان باالتر از قیمت آزاد 
خودرو در ایران خودرو به فروش می رسد.

قیمت خودرو در ایران خودرو باالتر از بازار آزاد
وی با اشــاره به اینکه افزایــش قیمت خودرو با 
صحبت هایی که ایران خودرو قباًل داشت و مسئله 
کنترل قیمــت را مطرح می کــرد، مغایرت دارد، 
افزود: چطور اســت در کارخانه 8 میلیون قیمت 

خودرو باالتر از بازار آزاد به فروش می رسد؟
ایــن خریــدار با بیــان اینکــه این مســئله 
می کنــد  مبهــم  را  خــودرو  قیمت گــذاری 
خاطرنشــان کرد: تمام کســانی کــه اقدام به 
ثبت نام خودرو کرده اند معترض هســتند و در 
این روزها اعتــراض خود را به نمایندگی های 

ایران خودرو در استان برده ایم.
وی با تاکیــد به اینکه خودروهایی را به شــیوه 
پیش فروش از نمایندگی خریداری کنیم اما باالتر 
از قیمت بازار باشــد منطقی نیست افزود: وقتی 
اعتراض می کنیم می گویند قیمت همین اســت و 

مصوبات دولت و مجلس را اجرا کرده ایم!

این خریدار با تاکید به اینکه خودرو را 62 میلیون 
و 500 هــزار تومان خریدم و باید مهرماه تحویل 
می گرفتم، بیان کرد: معتقــدم آنها عمداً به تعهد 
خود عمــل نکردند و در این بین مشــکل نبود 

خودرو مطرح شد.
 افزایش قیمت خودرو بعد از چهارماه

به گزارش فارس ، وی با بیان اینکه چرا باید بعد 
از چهارماه با افزایش قیمت مواجه شــویم گفت: 
قانــون افزایش قیمت از زمانــی خواهد بود که 
قیمت تصویب می شود و از آن پس باید مصوبه 

اجرایی شود.
این خریدار با اشــاره به اینکه طبــق قانون باید 
قیمت خودروی در شــرکت 5 درصد زیر قیمت 
بازار آزاد باشد و کارخانه  باید پنج درصد ارزان تر 
بفروشــد افزود: در حال حاضر خودرو آریو در 
بازار آزاد 83 میلیون تومان است اما ایران خودرو 
94 هــزار و 500 تومان از مشــتریان خود طلب 

می کند.
وی با بیان اینکه ثبت نام کنندگان خودرو شکایت 

جدی نســبت به این مســئله دارند گفت: دنبال 
شکایت از ایران خودرو در مراجع قضایی هستیم 
و موضــوع را با نمایندگان مجلــس نیز  مطرح 

می کنیم.
 ایران خودرو در افزایش قیمت خودرو 
توپ را به زمین مجلس و دولت می اندازد

این خریدار با اشــاره به اینکه نمایندگان خودرو 
نیز نسبت به قیمت ها اعتراض داشتند و می گفتند 
قیمت همانی اســت که شرکت به ما اعالم کرده 
اســت افــزود: ایران خــودرو در افزایش قیمت 
خودرو توپ را به زمین مجلس و دولت انداخته 

است.
وی با بیان اینکه نمی دانیم آیا مصوبه ای نســبت 
به افزایش قیمت بوده اســت یا خیر؟ گفت: 30 
درصد افزایش قیمت خودرو را شنیده  بودیم اما 
مثاًل خودرویی خــاص همچون آریو 50 درصد 
افزایش قیمت داشــته باشد و ثانیاً قیمت خودرو 
باالتر از قیمت بازار آزاد اســت که این موضوع 

جالب توجه است.

مديريت رستوران حمام تاريخي قلعه 
 صمد قرباني سپهر 

برخــود الزم مي دانيــم بدينوســيله از همــکاري 
و مســاعدت هاي مديــر کل محتــرم و مجموعــه 
ســازمان ميــراث فرهنگــي اســتان همــدان و نيــز از 
زحمــات بي شــائبه صــدا و ســيماي اســتان همــدان، 
ــام،  ــه همدان پي ــوان، روزنام ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــانه هاي  ــرم رس ــاالن، محت ــه و فع ــه هگمتان روزنام
مجــازي و مطبوعــات در امــر انعــکاس اخبــار 
ــکر  ــر و تش ــال تقدي ــينی کم ــنواره کرسي نش جش

ــم. ــل آوري ــه عم ب

تشکـر  و  تقـــدير 

بررسي گزينه های روی ميز در 3سالگي برجام

اقدام مشترک 
يک طرفه!

صدرنشينی ايران امروز مشخص مي شود

درآرزوي انتقام گذشته
براي نخستين بار پس از 13سال نرخ بيکاري استان 7/3 شد

همدان دومين کشور در نرخ بيکاري
زه
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کشف 32 هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان
 فرمانده انتظامی اســتان همدان از کشف 32 هزار لیتر نفت سفید قاچاق در 

این استان خبر داد.
بخشــعلی کامرانی صالح اظهار کرد: در پی کســب خبری مبنی بر این که یک 
دستگاه کامیون تانکردار در پوشش حمل بار مجاز، اقدام به حمل فرآورده های 
نفتی قاچاق از محورهای مواصالتی اســتان همدان می کند، بررسی موضوع در 

دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی در گفت وگــو با فارس افزود: با تشــدید اقدامــات کنترلی در محورهای 

مواصالتی استان، این کامیون در گلوگاه شهید زارعی شناسایی و متوقف شد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان بیان کرد: در بازرسی های صورت گرفته از این 
کامیون تانکردار، 32 هزار لیتر نفت ســفید کشف و یک متهم با تشکیل پرونده 

به مرجع قضایی معرفی شد.

برگزاری کارگاه آموزشی »طرح توانمندسازی 
دانش آموزان« 

معاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان از برگزاری دوره 
آموزشی مدرسان میانی طرح توانمند سازی روانی، اجتماعی برای دانش آموزان پایه 
نهم در همدان خبر داد. عبدا... جعفری با بیان اینکه طرح توانمندسازی روانی، اجتماعی 
دانش آموزان با محوریت پیشگیری از گرایش نوجوانان از آسیب های اجتماعی برگزار 
می شود اظهار کرد: این طرح شامل مجموعه خدمات و اقدامات مختلف در راستای 
مصونیت بخشی و توانمندسازی افراد است.وی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه این 
طــرح با ارتقای دانش و آگاهی نوجوانان و نیز اصالح نگرش های آنها در کنار ارائه 
خدمات راهنمایی و مشاوره و نیز با آموزش و مشارکت کارکنان و همکاران فرهنگی 
انجام می گیرد افزود: با اجرای این طرح زمینه مراقبت و محافظت از دانش آموزان در 

برابر رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی فراهم می شود.

6 هزار هکتار جنگل و فضای سبز در همدان ايجاد شد
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: اجرای 6 هزار و 33 هکتار 
طرح های جنگل کاری و توســعه فضای ســبز یکی از مهمترین دستاورد این 

مجموعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران است.
 اسفندیار خزایی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: منابع طبیعی در بخش دولتی 
و خصوصی طرح  های توســعه جنگل کاری، تشویق و ترغیب مردم به جنگل 
کاری مشارکتی، ترویج سنت حسنه، زراعت چوب و کاشت نهال را در دستور 

کار قرار داد. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اظهار داشــت: در این راستا بیش از 
چهار هزار و 307 هکتار کاشت درخت در قالب طرح جنگل کاری حاشیه جاده 
ها، ساخت پارک های جنگلی و 400هکتار طرح توسعه، غنی سازی و صیانت 

از جنگل ها صورت گرفت.

تعدد جلسات، آفت شوراها 
امير بختياريان «

 غیبت دو ماهه ابراهیم مولوی از شورای شهر و جایگزین شدن 
موقت جواد گیاه شناس به عنوان عضو علی البدل، حواشی فراوانی 
داشته اســت. یکی از این حواشی پرسش افکار عمومی در مورد 

نقش پررنگ شورا در اداره شهرداری است.
 نقــش پررنگ این نهاد نــه به لحاظ جایــگاه آن، بلکه به خاطر 
حضور بیش از حد آن در چرخ دنده  نهاد مدیریت شــهری است. 
اگر بخواهیم ســاختار شهرداری را با ســاختار شرکت ها مقایسه 
کنیم، می توان نقش شــورا در شهرداری را، مشابه هیأت مدیره در 

شرکت ها تلقی نمود.
 فرض اساســی بر این اســت که اعضای هیأت مدیره با کمترین 
دخالت در امور اجرائی شــرکت و بیشــترین سهم در نظارت بر 

شرکت، ایفای مسئولیت کنند.
 متاســفانه این فرض بنیادین در ایران در عمل زیر پا گذاشته شده 
و هیأت مدیره در شرکت های ایرانی بیش از آنکه ناظر بر شرکت 
و عملکرد مدیرعامل باشــد، خودش آچار به دست وارد اجزای 
عملیات شرکت شده است و به جای نظارت که البته کاری سخت 

است، در اجرا دخالت می کند.
 این معضل به تدریج به عنوان یک عرف مورد پذیرش قرار گرفته 
اســت و در نتیجه شــاهدیم که در اغلب شــرکت ها مدیر عامل، 
رئیس هیأت مدیره شــرکت نیز هســت و در برخی از شرکت ها 
سایر اعضای هیأت مدیره سمت اجرائی بر عهده دارند. به عبارت 
دیگر در مســیر ناتوانی هیأت مدیره در نظارت بر عملکرد مدیر 
عامل و مجموعه اجرائی شــرکت، هیأت مدیره کت و شلوارش 
را درآورده اســت و با رضایت خاطر و اطمینان دســت به اقدام 

اجرائی زده است.
 در چنیــن حالتــی وضعیت معلوم اســت که به نفع شــرکت و 
ســهامداران آن تمام نمی شــود. هیأت مدیره ای کــه قرار بوده به 
نمایندگی از ســهامداران، مراقب شرکت باشــد، خودش دستی 
بر آتــش دارد و به همیــن دلیل در بزنگاه پاســخ گوئی در برابر 
سهامداران در نقش ســخنگوی مدیر عامل عمل می کند. در واقع 
اشــتراک منفعت هیأت مدیره با مدیران اجرائی و همچنین تداخل 
ایــن دو گروه در هم موجب ســرگردانی شــرکت و بالتکلیفی 

سهامدارن شده است. 
در نهاد شــهرداری هم کم و بیش این مشــکل مشاهده می  شود. 
شــورای شــهر که در آغاز بنا بود نهاد ناظر بر شهرداری باشد و 
از باال این ســازمان را راهبری کند، به تدریج جزئی از اجزای این 
نهاد شد. بیست ســال پیش زمانی که شوراها بعد از چندین دهه 
از خاموشــی آنها دوباره جان گرفتند، بنا بــر این بود که صرفا با 
تشکیل جلسات محدود برای شهرداری مقررات گذاری کرده و بر 

شهرداری نظارت کنند.
 با آن فرض اولیه عضویت در شــورا شغل تلقی نمی شد و امری 
پاره وقت بود. شوربختانه خیلی سریع این تصور اولیه رنگ باخت 
و عضویت در شورا به جای کاری افتخاری و پاره وقت به شغلی 
اصلی و تمام وقت تغییر وضعیت پیدا کرد. تعدد جلسات شورا و 
بازدیدهای مستمر اعضا و حضور آنان در شهرداری به حدی است 
که آنها را در قامت کارمند تمام وقت شهرداری تثبیت کرده است. 
در دهه اول تشــکیل شوراها فرصت زیادی که عضویت در شورا 
از اعضای آن می گرفت، موجب شد بسیاری از اعضای شورا وقت 

نکنند، در جلسات مستمر آن شرکت کنند.
 حضــور نیافتن اعضــا در جلســات، موجب ایجــاد بی نظمی 
در شوراها شــد و قانون گذار را واداشــت برای حل این مشکل 
اصالحیــه ای تصویــب کند و غیبت بیش از دو مــاه هر عضو را 
موجب اخراج موقت او از شــورا کند.  در شــورای شهر همدان، 
غیبت دو ماهه ابراهیم مولوی، موجب شد گیاه شناس عضو علی البدل 
شورا وارد این نهاد شود. اخیرا درخواست ابراهیم مولوی برای ورود 
مجدد به شــورا مورد موافقت اکثریــت اعضاء قرار نگرفت و قاعدتا 

کمیته انطباق فرمانداری همدان هم رای شورا را تایید خواهد کرد. 
البته به نظر نمی رســد با رفتن مولوی و آمدن گیاه شناس تغییری 
در احوال شــورا رخ دهد. در همچنان بر همان پاشنه قبلی خواهد 
چرخید و جلســات متعدد، بازدیدهای طوالنــی و چانه زنی های 

فراوان، فرصتی برای نظارت به شورا نخواهد داد. 

پست بانک در روستاهای مالير
 توسعه يابد

 باجه های پســت بانک و نحوه ارایه کمی و کیفی خدمات باید 
در روستاهای این شهرستان توسعه یابد.

نماینده مردم مالیر در مپجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب در 
نشســت با کارگزاران پست بانک های شهرستان مالیر ایجاد پست 
بانک ها در نقاط مختلف کشــور را از برکت های انقالب اســالمی 

دانست . 
به گــزارش ایرنا محمد کاظمی بیان کرد: پــس از پیروزی انقالب 
تمامی خدمات بدون تبعیض به روستاها و شهرهای کشور ارایه شد.

وی افزود: ارایه خدمات و توانمندی های موجود در کشور به تمام 
نقاط دور دســت و محروم از برنامه های نظام جمهوری اســالمی 
است که در سال های گذشته دولت خدمات خوبی را در این زمینه 

به روستاها ارایه داد.
نائب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با اشــاره به 
مشــکل بیمه کارگزاران پســت بانک ها گفت: چنانچه مشکل بیمه 
کارگزاران پســت بانک ها محلی باشد، از طریق استان پیگیری های 

الزم را انجام می دهیم.
کاظمی استقالل پست بانک ها از دفاتر مخابراتی را کاری ارزشمند 
دانســت و اظهار داشت: خدمات پســت بانک ها به نوعی سرمایه 
گذاری اســت که با توســعه تعداد باجه ها در ســطح روستاها این 

سرمایه گذاری می تواند افزایش بیشتری داشته باشد.
وی همچنین خواســتار همراهی بیشتر پســت بانک ها با نهادهای 
حمایتــی همچون کمیته امداد و بهزیســتی برای ارایه تســهیالت 
اشتغالزایی شد و ادامه داد: باید در سطح استان در زمینه توسعه کمی 
و کیفی باجه های پســت بانک و روند خدمات دهی آنها در سطح 

استان پیشگام باشیم.
ــه  ــه نتیج ــور ک ــی کش ــکالت کنون ــه مش ــاره ب ــا اش ــی ب کاظم
ــرد:  ــان ک ــکا اســت بی ــه آمری ــک طرف ــه و ی ــم هــای ظالمان تحری
بایــد ایــن شــرایط را بــا وحــدت، همدلــی، بردبــاری و مــدارا بــا 

ــم. ــر بگذاری ــت س ــت پش موفقی
رئیس پست بانک مالیر نیز گفت: تاکنون 2 هزارو 400 میلیارد ریال 
تســهیالت از طریق پســت بانک های این شهرستان پرداخت کرده 

ایم که یک هزارو 800 میلیارد ریال آن از منابع داخلی بوده است.
مهــدی چهاردولی ادامه داد: 80 درصد از کل تســهیالت پرداختی 
در سطح شهرستان به روســتاها پرداخت شده که در راستای رونق 

کشاورزی و دامپروری و تسهیالت اشتغال بوده است.
وی بیان کرد: با پیگیری های انجام شده 420 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال روستایی پرداخت کردیم که بیشتر در حوزه میراث فرهنگی 

و صنایع دستی و برای توسعه کارگاه های مبل و منبت بود.

اکران فیلم های جشنواره فجر 
در سینماهای همدان

 14 فیلم منتخب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای 
فلسطین و قدس همدان اکران می شود.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
گفت: با توجه به استقبال چشم گیر مردم همدان از فیلم های جشنواره 
فجر، رایزنی هایی با ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
انجام و مقرر شــد 11تا 14 فیلم منتخب این دوره از جشــنواره، از 
12 تا 22 بهمن ماه همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سال پیروزی 

انقالب اسالمی در همدان اکران شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
همدان هادی فیض منش با بیان اینکه روز یکشنبه جلسه هماهنگی 
این جشــنواره در همدان برگزار شــد و عملکرد دوره های گذشته 
مورد بررســی قرار گرفت، گفت: امســال هم جشــنواره در سینما 
فلســیطن و قدس همدان برگزار خواهد شد و سانس صبح ها، ویژه 

دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
فیض منش خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه این جشنواره در همدان، 
پنجشــنبه 11 بهمن ماه با اکران یکی از فیلم های جشنواره در سینما 
فلسطین برگزار می شود و حضور عموم در این برنامه آزاد و رایگان 

است.

1- یکی دیگر از اماکن تاریخی همدان درمعرض تخریب قرارگرفته 
اســت. گفته می شــودخانه نراقی ها اثرتاریخی باقی مانده از دوران 
قاجاردرهمدان درحال تخریب اســت . گویا بی توجهی مالک بنا با 
هدف تخریب موجب این اتفاق شــده است. گفته می شود این بنای 
تاریخی که به ثبت ملی رســیده بود ازلیســت آثار خارج شده است. 
گفتنی است پیش از این عمارت جنانی ونورمهال درمعرض تخریب 

قرارگرفته بودند.
الزم به ذکر اســت برخی بناهای تاریخی نیز توسط شهرداری همدان 

درسال گذشته تخریب شد!
2- نوســانات برقی در شهرهمدان گزارش شده است. گفته می شود 
برخی از نقاط شهرهمدان در روزهای گذشته شاهد شوک های برقی 
بوده اند. گویا این شوک های لحظه ای درکار شهروندان اختالل ایجاد 
کرده اســت. گفته می شود این اتفاق بیشتر درنواحی مرکزی ومناطق 

غربی شهر بوده است.
3- افتتاح حســاب بانکی دانش آموزی در مدارس مجوز ندارد. گفته 
می شــود برخی بانکهای اســتان اقدام به  افتتاح حساب درمدارس 
کرده اند که بــدون اطالع آموزش وپرورش می باشــد. گویا کاهش 
نقدینگی بانکها منجربه این اقدام شــده اســت. گفتنی است وزارت 

آموزش وپرورش هرگونه هماهنگی دراین زمینه را رد کرده است.

 دبیــر اتاق تعاون اســتان همدان با بیان 
اینکه مشکل عمده حوزه صادرات تعهدات 
ارزی و گمرکی اســت ، گفت: بسیاری از 
قراردادهای صادرات تعاونی ها ریالی انجام 
می شود و صادرکننده چون نمی تواند تعهد 
ارزی دهــد کاالی خود را توســط دالالن 

صادر می کند.
رحمان نادی در مورد صادرات شرکت های 
تعاونی استان اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 
حدود 25 میلیــون دالر کاال از اتاق تعاون 

استان همدان صادر شده است.
بیشترین  ســاختمانی  کاالهای  ترشیجات، 

کاالهای صادراتی تعاونی ها 
نادی در گفت وگو با  تســنیم ، با اشاره به 
اینکه امسال صادرات دام ممنوع بود، گفت: 
اما مجوزهای بــرای صادرات دام در آینده، 
دریافت کرده ایم و تعهداتی نیز در این راستا 

داریم که باید انجام شود. 
دبیر اتاق تعاون اســتان همــدان بیان کرد: 
ترکیه، عــراق، کویت، عمان و ارمنســتان 
کشــورهای مقاصد صــادرات تعاونی های 
همدان بوده اند و بیشترین صادرات به عراق 
بوده و مواد غذایی بیشترین کاالی صادراتی 

استان است. 
نادی با بیان اینکه مشکل عمده ما در حوزه 
صادرات تعهد ارزی و گمرکی است که بر 
روی کاهش صادرات تاثیر گذاشــته است، 
تأکید کرد: بسیاری از قراردادهای صادرات 

شــرکت ها و صادرکننــدگان ریالی انجام 
می شود در صورتی که صادرکننده باید تعهد 
ارزی بدهــد که این وجه ارز را به ســامانه 

نیما برگرداند. 
وی بــا تأکید بــر اینکه صادرکننــدگان یا 
تعاونی ها چون نمی تواند تعهد ارزی دهند 
کاالهای خود را غیر مستقیم و توسط دالل ها 
صادر می کنند، اعالم کرد: این اقدام ســبب 
شده که صادرات توســط دالالن در آمار و 

ارقام ذکر نشود و به همین دلیل امسال آمار 
صادرات تعاونی ها نســبت به سال های قبل 

کاهش یافته است. 
ــا  ــدان ب ــتان هم ــاون اس ــاق تع ــر ات دبی
ــرخ ارز و  ــانات ن ــه نوس ــه اینک ــاره ب اش
ــازار از دیگــر  ایجــاد آشــفتگی هایی در ب
اســت،  صــادرات  حــوزه  مشــکالت 
ــن  ــکالت ای ــر مش ــرد: از دیگ ــد ک تأکی
ــه  ــس از ورود ب ــا پ ــه عراقی ه ــت ک اس

داخــل کشــور خــود اقــدام به خریــد کاال 
ــوع  ــن ن ــد و ای ــه می کنن از درب کارخان
ــادرات  ــار ص ــدان در آم ــروج کاال چن خ

ــود.  ــده نمی ش ــا دی م
نــادی در مورد میــزان کاهــش صادرات 
تعاونی هــای اســتان ابراز کــرد: صادرات 
شــرکت های تعاونی استان امسال نسبت به 
ســال گذشته حدود 15 درصد کاهش یافته 

است.

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
با بیان اینکه جازه نمی دهیم حقوق مردم و 
بیت المال در پرونده تخلفات شــهرداری 
همدان ضایع شــود، گفت:به محض اینکه 
گزارش متقنی درباره تخلفات رخ داده در 
شهرداری همدان به دست ما برسد مردم را 

مطلع می کنیم.
امیر خجسته با تشــریح مراحل رسیدگی 
به پرونده تخلفات رخ داده در شــهرداری 
همدان اظهار داشــت: ما در ســطح کالن 
کشوری نیز وقتی برای پیگیری موضوعی 
ورود می کنیم موضوع را به دســتگاه های 
نظارتی، دیوان محاسبات و غیره اطالع داده  
و از آنها می خواهیم تا کار را پیگیری کنند.

وی افــزود: ما بــه دســتگاه های مربوطه 
گفته ایم که درباره ایــن موضوع نیز ورود 
کــرده و مباحــث را پیگیری کننــد اما به 
شــخصه نمی توانم به موضوع ورود کنم 
چرا که بررســی این گونه مســائل وظیفه 

دستگاه های نظارتی است.
نماینــده مــردم همدان در مجلــس ابراز 
کــرد: در رابطــه بــا موضــوع تخلفات 
شــهرداری همدان، گمرک، فــرودگاه و 
غیره، دستگاه های نظارتی در حال بررسی 
موضوعات هستند و مطمئن باشید حقی از 

دولت،  شهر و از افراد ضایع نمی شود.
وی در گفت وگو با تسنیم با تاکید براینکه 

با جدیت پیگیر امور و مشکالت رخ داده 
در همدان هســتم، گفت: به محض اینکه 
گــزارش متقنی درباره تخلفــات رخ داده 
در شــهرداری همدان که توسط دادگاه و 
دســتگاه های مربوطه تائید شــده باشد به 
دســت ما برسد مردم را از جزئیات مسئله 

آگاه می کنیم.
مســئله زمین خواری در اوقــاف در حال 

پیگیری است
خجســته درباره موضوع زمیــن خواری 
در اوقاف همدان نیــز با بیان اینکه برخی 
افراد از اصفهان و دیگر شــهرها آمده و با 
پرونده سازی زمین های وقفی را خریداری 
کرده انــد، مطرح کرد: ایــن موضوع نیز از 
سوی ســازمان اوقاف و استان همدان در 
حال پیگیری است که نتیجه آن را به زودی 

اعالم می کنیم.
 موضوع استعفای اعضای هیأت 
رئیســه اتاق بازرگانــی را پیگیری 

می کنیم
وی درباره اســتعفای دسته جمعی اعضای 
هیئت رئیســه اتاق بازرگانــی همدانی در 
اعتراض به عملکرد زبردســت رئیس اتاق 
بازگانی اســتان نیز عنوان کرد: پیگیر اتفاق 
رخ داده در این مرکز نیز هســتم و پس از 
کسب اطالعات بیشتر در این باره صحبت 

می کنم.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی همدان با اشاره به استعفای 
چهار تن از اعضای هیأت رئیســه این 
اتاق گفت: با استعفای 2 تن از اعضای 
مســتعفی موافقت و جایگزین آنها نیز 

انتخاب شده است.
 علی اصغر زبردست  در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت: در چند روز گذشته 
یکی از اعضای هیأت رئیســه ادعاهایی 
درباره عملکرد اتاق بازرگانی داشت که 
در هیأت نمایندگان مورد بررســی قرار 
گرفت و این ادعاها به دلیل اینکه بدون 
منبع موثق و هرگونه سند و ادله محکم 

و متقن بود، پذیرفته نشد.
وی افزود: به دنبال این تصمیم چهار تن 
از اعضای هیأت رئیســه اتاق بازرگانی 
همدان به مرور اســتعفای خــود را به 
هیأت نمایندگان اتاق تســلیم کردند که 
پس از بررســی، اســتعفای »حمیدرضا 
رهبر« و »منوچهر رضایی« مورد پذیرش 

قرار گرفت. 
زبردســت اضافه کرد: هیأت نمایندگان 
اتاق باالترین مرجع رسیدگی به مسائل 
و مشکالت است که متشکل از 15 تن 

از افرادی است که با آرای اعضای اتاق 
بازرگانی به مدت چهار ســال انتخاب 

می شوند. 
رئیس اتاق بازرگانــی همدان یادآوری 
کرد: هیأت نمایندگان برای 2 تن دیگر 
از اعضای مســتعفی هنوز جلســه ای 
تشــکیل نداده و تصمیم گیری نشــده 

است. 
به گفته زبردست این استعفا و جوسازی 
در آســتانه انتخابات اتــاق بازرگانی با 
هدف و سیاســت هــای از پیش تعیین 
شــده صورت گرفته که نیازمند بررسی 

و موشکافی بیشتر است.
علی اصغرزبردســت رئیس، حمیدرضا 
رهبر نائب رئیس اول، منوچهر رضایی 
نایب رئیس دوم، حسین الماسی منشی 
و مومــن علی خزایی خزانه دار اعضای 
بازرگانــی همدان  اتاق  هیأت رئیســه 

هستند. 
هیأت هــای  دوره  نهمیــن  انتخابــات 
نمایندگان اتاق هــای بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی سراسر کشور، روز 
شــنبه 11 اســفندماه 1397 برگزار می 

شود. 

 رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی 
شــورای اسالمی شهر همدان با اشاره به 
اهمیت تقویت امید و نشــاط در جامعه، 
گفت: هنرمندان نقش مهمی را در تقویت 
نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ جامعه 

دارند.
 بــه گــزارش روابط عمومی شــورای 
اسالمی شــهر همدان، رضوان سلماسی 
در دیدار هنرمندان و عوامل اجرایی تئاتر 
ورود" آقایان ممنوع " در دفتر کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورا افزود: هنر نقش 
مهــم و انکار ناپذیــری در روند تکامل 
اجتماعی داشــته و دارد و به عنوان یکی 
از ابزار بســیار مهم در پیشرفت بشریت 

است.
سلماســی با اشــاره به اینکه  اگر هنر و 
هنرمند در تاریخ بشریت وجود نداشت 
تکامل جوامع انســانی بدین صورت که 
امروز شــاهد آن هســتیم ممکن نبود، 
اضافه کرد: زبان هنر، ابزاری ارزشــمند 
برای تقویت فرهنگ در شــاخص های 
گسترده است و اهمیت بسزایی در انتقال 

مفاهیم دارد.
وی با اشاره به جایگاه تئاتر در میان هنر 

یادآور شــد: امروز هنرهای مختلف به 
وی  ژه تئاتر، مخاطبان بسیاری در بین آحاد 
جامعه از جمله قشر جوانان و نوجوانان 
دارد کــه باید با اســتفاده از این ظرفیت 
در راستای توسعه فعالیت های معنوی و 

انتقال پیام ها و فرهنگ تالش کرد.
به گفته این عضو شــورای شهر همدان 
جامعه امروزی بیش از هر موضوع دیگر 
نیازمنــد توجه به بخش هــای اجتماعی 
اســت که هنر این ظرفیــت را در خود 
دارد و در این راســتا مــی تواند خوب 

عمل کند.
سلماســی ادامــه داد: مانــدگاری هنر 
به قدری زیــاد و تأثیر گذار اســت که 
هم اکنون با گذشــت ســالیان زیادی از 
برخی وقایع تاریخی و مذهبی، همچنان 
هنرمندان این وقایع ماندگار را به نمایش 

و اجرا در می آورند.
 وی با تاکید بر توجه ویژه به هنر و لزوم 
حمایــت از هنرمندان و تالش برای رفع 
مشکالت آنها، گفت:  باید بستر استقالل 
مالی هنرمندان را فراهم کنیم چرا که این 
امر زمینه پویایی و گسترش هنر را فراهم 

می کند.

3904 همدانی در صف وام ازدواج هستند
 دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان با بیان اینکه 
امســال به 22 هزار و 560 تن تســهیالت ازدواج پرداخت شده 
است گفت: سه هزار و 904 نفر از اهالی این استان در صف انتظار 

دریافت وام ازدواج هستند.
 محمد طوماســی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: مجموع 
تسهیالت پرداختی در بخش ازدواج سه هزار و 341 میلیارد ریال 

بوده است.
رئیس اداره امور شــعب بانک ملی استان همدان اضافه کرد: داده 
های آماری موید این است که تسهیالت پرداختی ازدواج در سال 
جاری نســبت به کل سال 96 حدود 10 و نیم درصد رشد داشته 

است.
طوماسی افزود: سه بانک ملی، کشــاورزی و ملت با سهم 53.5 
درصدی از مجموع تســهیالت پرداختی بیشترین میزان پرداخت 

وام ازدواج را داشته اند.
به گزارش ایرنا دولت در الیحه بودجه 1398 کل کشــور سقف 
وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را برای هر فرد 15 میلیون تومان 
با دوره بازپرداخت پنج ســاله تعیین کرده است که تغییری نسبت 

به امسال ندارد.

تعهدات گمرکی صادرات تعاونی ها
را کاهش داد

هنوز گزارشي ازتخلف شهرداری به نماینده ها نرسیده است

استعفای 2 عضو هیأت رئیسه اتاق 
بازرگانی پذيرفته شد

هنرمندان نقش مهمی در تقويت 
نشاط اجتماعی دارند
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بررسی و رفع مشکل
 ۱3 پروژه نیمه کاره تويسرکان

 بازدیــد از 13 طــرح نیمــه کاره شهرســتان تویســرکان کــه جهــت اتمــام و بهــره 
بــرداری بــا مشــکل مواجــه هســتند بــا حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار، فرمانــدار 

تویســرکان، شــهرداران و اعضــای شــوراها و مدیــران مســئول انجــام گرفــت.   
فرمانــدار تویســرکان در ایــن بازدیــد گفــت: مشــکالتی و مانــع بهــره بــرداری پــروژه 
ــا  ــت ت ــتانی اس ــئوالن اس ــاعدت مس ــکاری و مس ــد هم ــد نیازمن ــورد بازدی ــای م ه

ــرداری برســند.  ــه بهــره ب هرچــه ســریعتر تکمیــل و ب

ــودن  ــع نم ــرد: مرتف ــار ک ــه اظه ــد در ادام ــب مومیون ــنا، حبی ــزارش ایس ــه گ ب
مشــکالت عمرانــی شهرســتان بــه پیشــرفت هــر چــه بیشــتر اقتصــادی ، اجتماعــی 
ــی  ــیار بزرگ ــک بس ــتان کم ــتغال شهرس ــاد اش ــازار و ایج ــق ب ــی و رون و فرهنگ

ــرد.  ــد ک خواه
پــروژه هایــی چــون طــرح جامــع شــهری، راه دسترســی بــه دانشــکده فنــی، ســالن 
ــم ،  ــتان قائ ــردو ،بیمارس ــت، بازارچــه گ ــل و منب ــران، بازارچــه مب ورزشــی کارگ
کشــتارگاه ، جــاده کمربنــدی ،مســکن  250 واحــدی مهــر ، جــاده بــرون شــهری 
ــالن  ــه س ــی ب ــن راه دسترس ــرکان و همچنی ــگاور در تویس ــرکان کن ــد تویس 4 بان
ــهر  ــل ش ــروژه هت ــر و پ ــهرک ولیعص ــکونی ش ــای مس ــهدا ، واحده ــی ش ورزش

ــاون اســتاندار  ــا حضــور مع ــروز ب ــه ام ــد ک ــی بودن ــروژه های ــه پ ســرکان از جمل
ــی،  معــاون  ــد کــه محمودرضــا عراق ــرار گرفتن و هیئــت همــراه مــورد بررســی ق
ــدن  ــع ش ــت مرتف ــاعدت الزم جه ــول مس ــکاری و ق ــالم هم ــا اع ــتاندار ب اس
ــا را در رأس کار  ــروژه ه ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــت به ــش رو جه ــکالت پی مش
ــری و  ــا پیگی ــه ب ــرد ک ــد ک ــتان تاکی ــئولین شهرس ــه مس ــرار داد و ب ــتان ق شهرس
ــه  ــه مرحل ــام و ب ــه اتم ــا را ب ــروژه ه ــن پ ــر ای ــه زودت ــر چ ــای الزم ه همکاریه

ــانند.  ــرداری برس ــره ب به
ــه  ــرام ب ــت ادای احت ــرکان جه ــهدای تویس ــه نورالش ــدار از تپ ــن دی ــیه ای در حاش

ــد. ــل آم ــه عم ــدی ب ــز بازدی ــکان نی ــن م ــده در ای ــام آرمی ــهدای گمن ش

تعداد سرعت گیرهاي ورودي کبودراهنگ از سمت شیرین سو بسیار 
زیاد است و عبور و مرور را در بسیاري از اوقات دچار مشکل مي کنند 
از مسئوالن درخواست داریم که تعداد سرعت گیرها را طبق استاندارد 

در نظر بگیرند تا مردم دچار مشکل نشوند.
محمودي

اداره راهــداري شهرســتان کبودراهنگ لطفاً هنگام بــرف و باران از 
شن هاي ریزتري براي جاده ها استفاده کند متأسفانه از استفاده از شن 
ریزي درشــت توســط این اداره مردم را با مشکل مواجه کرده و در 
برخي از موارد باعث شکســته شدن شیشه هاي ماشین ها شده است. 

لطفا پیگیري فرمائید.
رضايي- کبودراهنگ

از شهرداري همدان به دلیل ساماندهي خیابان اکباتان و پاکسازي 
و زیباســازي این خیابان پس از 40 ســال کمال تشکر را داریم 
زیرا که ســاماندهي ایــن خیابان باعث رفع خیلــي آلودگي هاي 
ظاهري شهري شــده اســت مردم دیگر در این خیابان احساس 

نمي کنند. ناامني 
شهروندي از مغازه داران خيابان اکباتان

مدیران و دســت اندرکاران به وضعیت اجتماعــي و امنیتي خضریان 
بیشتر رسیدگي کنند زیرا به دلیل مهاجر پذیر بودن این منطقه و وجود 
فرهنگ هاي متفاوت همچنین نظارت ضعیف مدیران استان به حاشیه 
شهر، باعث ایجاد مشــکالت اجتماعي زیادی در این منطقه از شهر 

شده است.
دبيري از منطقه خضريان 

بهره گیری از 600 کیلوگرم کلر در راستای 
سالم سازی آب

 مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان فامنین از رفع 185 
مورد نشتی در9 ماهه سال جاری با صرف 15 میلیون تومان اعتبارخبر داد. 
عیســی احمدی ضمن ارائه گزارش عملکرد 9 ماهه شهرستان فامنین با 
اشــاره به اینکه  در بازه زمانی یاد شده ؛الیروبی و بهسازی قنات روستای 
آقاج عملیاتی شــد؛ بیان کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در 
حال انجام است و تاکنون در این رابطه 160میلیون تومان هزینه شده است. 
وی درادامــه بابیان اینکه در بازه زمانی یاد شــده حفــاری و تجهیز چاه 
روستای زرقان به عمق 104 متر عملیاتی شد، اظهار داشت:این پروژه  در 
حال حاضر با پیشــرفت فیزیکی 85 درصد و هزینه کرد60 میلیون تومان 

در حال انجام است. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روســتایی شهرستان 
فامنین؛ احمدی همچنین با اذعان به اینکه تعویض و اصالح شبکه فرسوده 
در روستاهای کله ســر زرق، طمچی و خماجین نیز در مدت مذکور به 
انجام رسید،عنوان کرد: لوله گذاری چاه فیض آباد به سمت سرواک به قطر 
200 میلیمتر و عمق 3 هزارو 800 متر با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان 
عملیاتی شــد که در حال حاضر، ادامه این پروژه با پیشرفت فیزیکی 45 

درصد در حال انجام می باشد. 
مدیر آب و فاضالب روســتایی شهرســتان فامنین در بخش دیگری از 
سخنانش ضمن اشاره به تعمییر و الیروبی چاه روستای فیض آباد با هزینه 
کرد 30 میلیون تومان، یادآورشــد: در بازه زمانی یاد شــده؛ اجرای خط 
انتقال روســتای چپقلو به طول دو کیلومتر با همکاری "قرارگاه پیشرفت  

و آبادانی" و با صرف اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان  عملیاتی شد.
وی همچنین از احداث مخزن بتنی روستای ینگیجه با صرف 220 میلیون 
تومان اعتبار خبر داد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی 75 درصد در 

حال انجام می باشد.
احمدی در ادامه ضمن اشاره به رفع 185 مورد نشتی در سطح روستاهای 
تابعه شهرســتان فامنین عنوان کرد:در این رابطه تا کنون 15 میلیون تومان 

هزینه شده است.
وی همچنین با اشاره به تاکید شــرکت آبفار بر سالم سازی آب تولیدی 
خاطرنشــان کرد:درهمین رابطه توزیع 600 کیلوگرم  گاز کلر به ارزش 8 

میلیون تومان به انجام رسید.
وی در ادامه ضمن اشاره به آبرسانی سیار به 14 روستا در طول 9 ماهه سال 
جاری، یادآورشــد: در این رابطه امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 

فامنین 70 میلیون تومان هزینه کرد.

ديدار فرماندار انتظامي استان 
با کبودراهنگي ها 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: فرماندار انتظامي استان همدان 
روز گذشته با سفر به کبودراهنگ با مردم این شهرستان مالقات مردمی 

برقرار کرد.
بخشعلی کامراني صالح ، مالقات مردمي و نیز میز خدمت و ارتباط با 
سامانه 197 را گام مهمي براي حل مشکالت عمومي مردم عنوان کرد 
وتالش مسئولین را در راستای برطرف کردن مشکالت مردم دانست.

فرمانده انتظامي اســتان همدان عمده مشکالت مردم را عدم آشنایي 
به قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي و وظیفه عمومي دانست.

وي از تعامل مردم کبودراهنگ با نیروی انتظامي شهرســتان به خوبی 
یاد کرد  و از اقدامات شــایان توجه ای که نیروی انتظامي شهرستان 
در جهت حل مشکالت مردم انجام شده است تقدیرو تشکر به عمل 

آورد. 
مجید گلی فرماندار انتظامي شهرستان کبودراهنگ نیز در این مالقات 
مردمی اظهار کرد: با توجه به ارائه خدمات بهتر به مردم شهرســتان و 
حل مشکالت و رسیدگي به شــکایات آنها ، جلسه مالقات مردمي 
در کالنتري 11 شهرستان تشــکیل و مراجعین به صورت مستقیم با 

فرماندار انتظامي استان دیدار کردند.
گفتني اســت مــردم در خصوص اســتخدام در ناجــا، باال بودن 
نــرخ جریمه رانندگي، تقدیر از عملکرد پلیس، کشــف ســرقت 
و دســتگیري ســازمان، تقدیر از ســرهنگ گلي فرمانده انتظامي 
شهرستان کبودراهنگ مســائلي را مطرح کردند و سواالتي نیز در 

خصوص وظیفه عمومي داشتند.

يکم بهمن ماه در تويسرکان روز بدون 
خودرو تعیین شد

 با دستور حبیب مومیوند فرماندار تویسرکان و برای نخستین بار در 
این شهرستان روز دوشنبه یکم بهمن ماه به عنوان روز بدون خودرو 

تعیین شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویســرکان با بیان این مطلب در گفت 
و گو با ایرنا اظهار داشــت: این تصمیم در شــورای ورزش همگانی 

شهرستان تویسرکان اتخاذ شد.
علی حقیقی اضافه کرد: حضور تمامی اقشــار مردمی در روز دوشنبه 

دوم بهمن ماه جاری به عنوان روز بدون خودرو آزاد است.
حقیقی بیان کرد: تشــکیل کمیته ورزش کارمندان نیز از دیگر مصوبه 
های این نشســت بود که ریاســت آن به رئیس جمعیت هالل احمر 

شهرستان تویسرکان واگذار شد.
وی یادآور شد: کمیته های تخصصی ورزشی های همگانی تویسرکان 
تشکیل شده و می خواهیم به صورت تخصصی و هدفمند نسبت به 

توسعه رشته های همگانی در این شهرستان اقدام کنیم.
گفتنی اســت ،در حال حاضر، بیش از پنج هزار ورزشکار به صورت 

سازمان یافته در شهرستان تویسرکان فعالیت دارند.

اجرای " طرح امین" در ۱3 مدرسه مالير

 با اشــاره به اهمیت جایگاه تعلیم و تربیــت، گفت: روحانیون " 
طرح امین"، افســران جنگ نرم در مقابل طرح های دشمنان این ملت 

و نظام هستند. 
امام جمعــه مالیر با بیان این مطلب در جلســه مدیران و روحانیون 
مدارس"طرح امین"، افزود: طرح امین جایگاه رفیعی دارد گرچه حلقه 
مفقوده ای بود که هم اکنون بوجود آمده است پس می طلبد که همگی 

کمک کنیم که این طرح با موفقیت اجرا شود. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم محمد باقر برقراری خاطرنشان کرد: 
با اجرای خوب این طرح، توســط نیروهای دینی و انقالبی، خروجی 

این طرح شهید شهریاری ها و حججی ها خواهد بود. 
مدیر آمــوزش و پرورش مالیر نیز با تشــکر از تعامل خوب حوزه 
علمیه، زحمــات روحانیون و مدیران مدارس، گفت: برای رســیدن 
به اهداف تعریف شــده در ســند تحول آموزش و پرورش باید همه 
دستگاه و نهادها کمک کنند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا 
کنیم. هادی ســلگی با اعالم اجرایی شدن "طرح امین" در 13 مدرسه 
مالیر، تصریح کرد: یکی از جنبه های تعریف شــده در ســند تحول 
بنیادیــن، جنبه اعتقــادی و دینی دانش آموزان اســت که این کار در 
تخصص روحانیون اســت و با اجرای این طرح، مدارس از ظرفیت 

حوزه های علیمه بهره الزم را می برند. 
وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح کمک به آموزش مسائل دینی، 
اعتقادی، تربیتی و پاســخگویی به سواالت و شــبهات دینی  دانش 
آموزان است، یادآورشد: تربیت تنها به مدرسه و دانش آموزان بستگی 
ندارد بلکه عالوه بر محیط خانواده رکن اصلی تربیت محســوب می 
شــود که در این طرح خانواده های دانش آمــوزان نیز باید آموزش 
های  الزم را ببینند. ســلگی با تأکید بر اینکه دشمنان درصدد هستند 
با اســتفاده از فضای مجازی امید را از نســل جوان ما بگیرند، ادامه 
داد: دســتاوردهای انقالب در حوزه های مختلف آموزش و پرورش 
و قســمت های مختلف در ایام دهه فجر بــه اطالع دانش آموزان و 

خانوادهای آنها رسانده می شود. 

الووو پیام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامک
تلفن و پيام گير

ايميل

مريم ملکی «

 شاید شما هم جزو کسانی باشید که به 
علت مشغله کاری و یا سهل انگاری هنوز 
برای تعویض کارت هوشــمند ملی خود 

اقدامی نکرده باشید.
به احتمال زیاد این خبر به گوش شما هم 
خورده باشــد که افراد تنها تا پایان سال 
جاری برای تعویض کارت هوشمند ملی 
مهلت دارند و این فرصت دوباره تمدید 
نخواهد شد.حال سؤالی که پیش می آید 
اگــر فردی تا زمان مقــرر برای تعویض 
کارت هوشــمند ملی اقدامی نکرده باشد 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟
از ســوی دیگر ،بســیاری از کسانی که 
برای تعویض کارت  درخواست خود را 
ملی هوشــمند ثبت کرده اند ، از پروسه 
زمان بــر تحویل کارت هوشــمند ملی 

شکایت دارند.
و همچنین در بین افرادی هم که موفق به 
دریافت کارت هوشمند ملی خود شده اند 
، تعــداد قابل توجهــی از عکس کارت 
هوشــمند ملی خود رضایــت آن چنانی 

ندارند.
تمام این مســائل این روزها باعث ایجاد 
چالش هایی در فضای مجازی شده است و 
تصویر کارت های هوشمند ملی در فضای 

مجازی دست به دست می شود
عده ای هم علت تعویض کارت های ملی 
برای آن ها سؤال برانگیز شده است و آن را  

کاری عبـث و هزینه بر می دانند.  
همه این مســائل باعث شد که به سراغ 
آمار جمعیتی  و  اطالعات  فناوری  معاون 
ثبت احــوال اســتان همــدان برویم و 
چالش های مردم را با او در میان بگذاریم. 
گفت وگو همدان پیام با حسین اسماعیلی 

را در زیر می خوانید:
 چند نفر در اســتان همدان واجد 
شــرایط دریافت کارت هوشمند ملی 

هستند؟
قریب به یک میلیون و 400 نفر واجد شرایط 
دریافت کارت هوشمند ملي در استان وجود 
درخواســت  تاکنون  که  افرادي  دارد.تعداد 
خــود را ارائه داده انــد، بالغ بر یک میلیون و 
100 هزار نفر هســتند یعني نزدیک به 78 
درصد از واجدین شــرایط دریافت کارت 
هوشمند ملي درخواســت خود را به اداره 

ثبت احوال ارائه داده اند.
22 درصــد از مردم اســتان همــدان هنوز 
درخواســت خود را جهت دریافت کارت 
هوشــمند ملي ارائه نداده اند و تنها تا پایان 
ســال فرصت دارند تا بــا مراجعه به مراکز 
اعالم شده جهت ارائه درخواست خود اقدام 
نمایند.امســال قریب به 170 هزار تقاضا در 
استان همدان ثبت شــده است.تعداد 5000 
کارت آماده تحویل داریم و از شــهروندان 
تقاضا می کنم هر چه سریع تر براي دریافت 
کارت ملي هوشــمند خود به مکان هایي که 
براي آن ها در پیامک ارسالي  مشخص شده 

است مراجعه نمایند.
 آیا مهلت ثبت نام کارت هوشمند 

ملی دوباره تمدید می شود؟
تمدیــد دوباره مهلــت ارائه درخواســت 
تعویض کارت هوشــمند ملی که در سال 
97 صــورت گرفت ،به علت  مشــکالت 
ایجادشده به واســطه تحریم ها بود و دولت 
ایــن مهلت دوبــاره را براي رفــاه مردم و 
پیشگیري از به وجود آمدن مشکالت عدیده 

برای مردم در نظر گرفت
در حــال حاضر دولت هنــوز براي تمدید 
مهلت صدور کارت هوشــمند ملي اقدامي 
انجام نداده است و به نظر مي رسد دیگر این 

مهلت دیگر تمدید نخواهد شد.
اما آن دســته از شــهروندان کــه تقاضاي 
دریافت کارت خود را ثبت کرده اند و هنوز 
کارت ملي هوشــمند را دریافت نکرده اند 
قطعاً براي دریافت خدماتي که نیاز به ارائه 
کارت ملي دارد با مشکل مواجه نمی شوند 
و دولت تمهیداتي براي آن ها در نظر خواهد 

گرفت.
 چرا صدور کارت ملی هوشــمند 

زمان بر است؟
در حال حاضــر با توجه بــه حجم باالي 

مراجعه کنندگان و همچنین تأکید بر استفاده 
از کارت هاي تولید ملي به جای کارت هاي 
وارداتي و این که کارت ها باید بعد از آزمودن 
و تأییــد نهایي ازنظر کیفیــت و کارآیی به 
شــهروندان تحویل داده می شود ،با پروسه 
شش ماه براي تحویل کارت هوشمند ملی 

به متقاضي روبه رو هستیم.
البته این مســئله در ســال گذشــته روند 
سریع تری را به خود دیده بود .یعني تا قبل 
از پایان ســال 96 به علت استفاده از کارت 
های وارداتی ، آنها 10 روزه صادر و تحویل 

مشتري می شد.
امیدوارم کســاني که تقاضاي خود را ثبت 
کرده اند تا پایان ســال کارت ملی هوشمند 

خود را دریافت کنند.
هوشمند  از  هدف   
کــردن کارت ملــی 

چیست؟ 
جدید  ملــي  کارت هاي 
قرار اســت به عنوان یک 
مستر کارت یا مدرک پایه 
مورداستفاده قرار بگیرد و 
همه دســتگاه هایي که به 
متصل  ثبت احوال  پایگاه 
هســتند، احــراز هویت 
دریافت  بــدون  را  خود 
انجام  مــدارک هویتــي 

دهند.
نیاز  هم  درجاهایــی  اما 
براین اســت کــه احراز 

هویت در فضــاي مجازي اتفــاق بیافتند.
در این حالت شــما مي توانید از رمز امضاء 
دیجیتال یا پین تصدیق هویت، براي این کار 
بهره ببرید و این کار ســبب باال رفتن میزان 
امنیت و کاهش مراجعه به ادارات و یا حتی 

بانک ها مي شود.
یکــي از قابلیت هــای امنیتــي کارت هاي 
هوشــمند ملي ، chipset اســت که به 
واســطه آن اطالعات از طریق دستگاه کار 
خــوان خوانــده می شــود و قابلیت دیگر 
 NFS موجــود در کارت های هوشــمند
است مانند قابلیتی که در کارت هاي تماسی 
همچون کارت مترو وجود دارد و از طریق 
برنامه هاي قابل نصب بروي گوشي هوشمند 

همراه قابلیت خوانش اطالعات را دارد. 
الیه بعــدي امنیتي در نظر گرفته شــده در 
کارت های هوشــمند  که در مراحل باالتر 
و امنیتي تر مورداستفاده قرار مي گیرد ،قابلیت 
اســتفاده از اثرانگشت براي تصدیق هویت 

مي باشد.
شــاید در آینده نزدیک شاهد این امر باشیم 

که همین اثرانگشت های ثبت شده در مرحله 
ثبت نام کارت هوشمند جاي همه کارت ها 
حتي کارت هوشــمند ملــي را نیز بگیرد 
و همه این ها منوط به محقق شــدن برنامه 

دولت الکترونیک است .
 نقش کارت هوشمند ملی در دولت 

الکترونیک چیست؟
همه دستگاه ها به  مرور به در حال اتصال به 
پایگاه جمعیت سازمان ثبت احوال هستند و 
افراد با استفاده از کارت ملي که کلید ورود 
به دولــت الکترونیک خواهد بــود قادر به 
دریافت خدمــات دولتی در فضاي مجازي 
به صورت شبانه روزي و بدون نیاز به مراجعه 

حضوري مي باشند.
بــراي دریافت خدمات  مهم ترین موضوع 
غیرحضوري در فضاي مجازي احراز هویت 
است که ســازمان ثبت احوال، این پنجره را 
باکارت هوشــمند ملي به دولت الکترونیک 

بازکرده است .
هم چنین اطالعات هر فرد در پایگاه جامع 
اطالعاتــي یکپارچه به  صــورت محرمانه 
طبقه بندي مي شود و هر سازمان فراخور نیاز 
خود به قســمتي از این اطالعات دسترسي 

دارد.
البته الزمه محقق شــدن ایــن امر، منوط به 
این مسئله است که در وهله اول تمام مردم 
کارت هوشــمند ملي دریافت کنند و وهله 
دســتگاه هاي  تمام  دوم 
مربــوط به یــک پایگاه 
جامع یکپارچه اطالعات 
متصل باشــند .از این رو 
زیرســاخت هاي  بایــد 
ملي  کارت  از  اســتفاده 
همــه  در  هوشــمند 
دســتگاه های ذی ربــط 

ایجاد شود.
 چــرا عکس های 
ملی  هوشمند  کارت 

روتوش نمی شود؟ 
در کارت هوشــمند ملي 
، بحــث احــراز هویت 
نتیجه  در  اســت  مدنظر 
حتماً باید چهره واقعــي افراد روي کارت 

چاپ شود .
مردم تاکنون با شیوه گرفتن عکس به صورت 

بودند و  نشــده  live روبــه رو 
به صورت معمول عکس آتلیه اي 
خود را کــه همراه بــا روتوش 
اســت را جهت مــدارک هویتی 
خود ارائه مي دادنــد. ازاین رو با 
توجه به ســابقه ذهني ایجادشده 
،ممکن اســت با عــدم رضایت 

مردم روبه رو شود. 
نکتــه دیگــر گرفتــن عکس ها 
به صــورت تمام رخ و چاپ آن ها 
توسط لیزر است که مزید بر علت 

شده است. 
البته منکر این مســئله نیستیم که 
ممکن اســت تبحــر و مهارت 
متصدي عکاســي نیــز منجر به 
گرفتن یک عکس بي کیفیت شود.

توصیه مي شود مردم براي داشتن 
از عکــس کارت ملي،  رضایت 

بــا آمادگي کامل در مراکز حاضر شــوند و 
طبق مقررات تنها داشتن حجاب اسالمي و 

نداشتن آرایش غلیظ مدنظر است.
 آیا اجباری برای تعویض شناسنامه 

هم وجود دارد ؟
ازنظر مقررات، چون با تغییر چهره در سنین 
15 و 30 سالگي مواجه هستیم، افراد قانونًا 
موظف هستند براي تطبیق عکس شناسنامه 
با چهــره واقعي خــود اقدام بــه تعویض 

شناسنامه نمایند.
اما عماًل اجباري براي افراد باالی 30 ســال 
در این مورد وجود ندارد اما افراد 15 ســال 
به باال اگر شناسنامه عکس دار نداشته باشند 
بــا عدم دریافت خدمات در دســتگاه هایي 
که نیاز به احــراز هویت وجود دارد مواجه 

خواهند شد.
 در حال حاضر براي تعویض شناســنامه با 
پروســه زمان بری روبه رو نیستیم و حداکثر 

سه روز کاري زمان خواهد برد.
بــه شــهروندان توصیــه مي شــود براي 
تعویض شناســنامه هاي قدیمي و دریافت 
شناســنامه هاي مکانیزه به مرور به ســازمان 
ثبت احوال مراجعه کنند و با فراغ بال به این 
امر بپردازند تا مانند کارت ملي هوشمند با 
مدت باالي انتظار براي دریافت شناســنامه 

روبه رو نشوند.
مکانیزه  شناســنامه های  مزیت   
نســبت به شناســنامه های قدیمی 

چیست؟
با توجه به این که مدارک هویتي سال به سال 
ازلحاظ سطح امنیتي ارتقاء مي یابد، مي توان 
گفــت همین مســئله یکــي از مزیت هاي 
شناسنامه هاي مکانیزه نسبت به شناسنامه هاي 

قدیمي است.
بــر روي صفحات شناســنامه هاي مکانیزه 
یک الیــه امنیتــي از جنس لمینــت براي 
جلوگیــري از جعل، دســت کاری و ورود 
خدشــه بــه شناســنامه پرس می شــود. 
شناسنامه هاي مکانیزه نسبت به شناسنامه هاي 
قدیمي، شکل و شمایل شکیل تري دارند و 
کمتــر دســت خوش تغییــرات در اثر آب 
خوردگي یا سایر مشکالت فیزیکي خواهند 
شد.همچنین شناسنامه از حالت دست نویس 
و گاهاً بد خط خارج می شــود و به صورت 

تایپ شده درمی آید.

کارت هوشمند ملی
 هويت الکترونیکي شما را مي سازد

آگهـي مزايـده )نوبت دوم( 

محمد شيـراوند- شهردار فيروزان 

شهرداري فيروزان به استناد بند 2 مجوز شماره 5/283/2/ش مورخه 97/7/18 شوراي محترم اسالمي شهر قصد دارد 4 قطعه زمين واقع 
در خيابان سرچشمه فيروزان را طبق آيين نامه مالي شهرداري ها به شرح ذيل به فروش برساند:

1- مشخصات: قطعه شماره 2 و 3 و 4 و 5 هر کدام به مساحت 180 مترمربع مي باشد.
2- کليه شرکت کنندگان در مزايده مبلغ 14/400/000 ريال در وجه حساب جاري 0106944053004 نزد بانک ملي شعبه فيروزان به ازاي هر 
قطعه واريز در غير اين صورت از شرکت دادن آنها در مزايده خودداري خواهد شد برنده مزايده موظف است ظرف 48 ساعت پس از اعالم 
رأي کميسيون معامالت شهرداري نسبت به ورايز کل مبلغ قطعه خريداري شده اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري 

ضبط و با نفر بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.
3- کليه هزينه هاي کارشناسي- حق درج آگهي به عهده خريدار خواهد بود.

4- قيمت پايه هر متر مربع از قطعات شماره 2 و 3 و 4 و 5 مبلغ 1/600/000 ريال مي باشد به عبارتي هر قطعه به مبلغ 288/000/000 ريال 
مي باشد و به قيمت هاي پيشنهادي پايين تر از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- متقاضيان مي بايستي از تاريخ انتشار آگهي حداکثر به مدت 10 روز قيمت پيشنهادي خود را کتباً به دبيرخانه شهرداري اعالم نمايند.
6- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با ترتيب اولويت نزد شهرداري نگهداري و در صورتي که برندگان مذکور به هر عنوان از 

انعقاد قرارداد و خريد منصرف شوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
ضمناً جلسه کميسيون معامالت جهت بررسي پيشنهادات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/3 برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2513-0813372 واحد امالک شهرداري فيروزان تماس حاصل فرمائيد.
تاريخ انتشار 97/10/26

دولت  حاضــر  حال  در 
مهلت  تمدید  براي  هنوز 
هوشــمند  کارت  صدور 
انجام نداده  ملي اقدامي 
مي رسد  نظر  به  و  است 
دیگر ایــن مهلت دیگر 

تمدید نخواهد شد



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  26 دي ماه 1397  شماره 3389 

4

نگاه

ايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

ایران و جهان

ـرخبرخبر
خب

روحانی: 
ترسی از تحريم نداريم

 کشور در شرایط عادی و طبیعی نیست، اما از تحریم نمی ترسیم، 
عقب نشینی نمی کنیم و از اهداف خود دست برنمی داریم.

رئیس جمهوری گفت: شــرایط کنونی کشور، توام با جنگ روانی و 
اقتصادی است اما، ما با این شرایط آشنا هستیم.

به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی اظهار کرد: 
در جنگ هشــت ســاله و دفاع مقدس با بحران های زیادی روبه رو 
شدیم، شهید و مجروح دادیم و مناطق مسکونی و صنعتی ما بمباران 
شــد، اما این اتفاق بخشی از مقتضیات جنگ است و نمی توان گفت 

به جنگ می رویم اما شهید و مجروح نمی دهیم.
رئیس جمهوری گفت: با وجود آن که آغازگر جنگ نبودیم اما با همه 
توان ایستادگی و مقاومت کردیم و هشت سال برابر دشمن ایستادیم.

روحانی به فرا رســیدن چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی اشاره 
کرد و افزود: از زمان میرزای شیرازی تاکنون تالش های بسیاری برای 
به اهتزار درآوردن پرچم اســالم و حکومت اســالمی در ایران انجام 

شده بود که این هدف بزرگ با پیروزی انقالب اسالمی محقق شد.
وی بــا قدردانی از همدلی، وحدت و اتحاد میان مردم و مســووالن 
گلستان، گفت: تالش آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان 
بــرای تحقق این اهداف تاثیرگذار بود که وحدت و اتحاد امروز میان 
استاندار، مســووالن اجرایی، نمایندگان و همه مدیران استان در کنار 

یکدیگر باالترین نعمت است.
رئیس جمهوری اســالمی ایران گفت: اگر در استانی همدلی و اتحاد 

باشد، همه مشکالت یکی پس از دیگری برطرف خواهد شد.

استانی شدن انتخابات، به روی کار آمدن 
مجلس ملی کمک می کند

 یک عضو فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی گفت: طرح 
استانی شــدن انتخابات می تواند کمک کند تا مجلس ملی به معنای 
واقعی روی کار بیاید و چالش های کشور را در سطح ملی رصد کند.

جالل میرزایی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به محاسن و معایب 
استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: طرح استانی 
شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی و سایر طرح ها و لوایحی که در 
این زمینه تاکنون مطرح شده است تقریبا از مجلس چهارم و در آستانه 
انتخابات کلید خورده اســت. البته در گذشته بحث بیشتر به نظارت 
بر انتخابات معطــوف بود، اما آنچه که طرح کنونی را با آنها متفاوت 
می کند و به نظر می رسد فرصتی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است، 

این است که در این طرح به سراغ مسائل اختالف برانگیز نرفته ایم.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز هم 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، هم دبیران احزاب و هم رسانه ها 
تاکید دارند که مجلس شــورای اسالمی از لحاظ کیفی ضعیف است 
و بر روی شایســته گزینی تاکید دارند. شــورای نگهبان نیز اخیرا در 
اظهاراتــی بیان کرده کــه ابزاری برای شایســته گزینی نــدارد و با 

محدودیت هایی روبه رو است.

افق دو برابر شدن حجم تجارت ساالنه ايران 
و عراق پیش رو است

 با اجرای چشم  انداز مشــترک، افق دو برابر شدن حجم تجارت 
ساالنه ایران و عراق پیش رو است.

به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف که با یک هیأت بلند پایه سیاسی و 
اقتصادی به عراق سفر کرده است در توییتر خود نوشت: 

من همراه بــا 6 وزیر عراقی برای صدها نفر از شــرکت کنندگان در 
کنفرانس تجارت مشترک ایران-عراق سخنرانی و روش های توسعه 
محســوس تجارت و ســرمایه  گذاری دوجانبه را بررسی کردیم. با 
اجرای چشــم  انداز مشترک، افق دو برابر شدن حجم تجارت ساالنه 

پیش رو است.

49 شهر جديد در 2 سال اخیر
 ايجاد شده است 

 سخنگوی کشور از 200 پیشنهاد مربوط به تقسیمات کشوری در 
قالب نزدیک به 85 طرح به هیأت دولت ارائه خبر داد. 

 سید سلمان سامانی  با بیان اینکه بر اساس ماده 13 قانون تعاریف و 
ضوابط تقسیمات کشوری، تغییرات تقسیماتی توسط وزارت کشور 
پیشــنهاد و با رای و نظر هیأت دولت به تصویب نهایی می رســد، 
اظهارداشت: در راستای همین اختیار و وظیفه قانونی در طول دو سال 
اخیــر پس از بازدید از مناطق هدف، اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی 

ازشرایط الزم برخوردار بودند به هیأت دولت پیشنهاد شده اند.
بــه گزارش ایلنا،وی در ادامه افزود: بیش از 200 پیشــنهاد مربوط به 
تقســیمات کشوری در قالب نزدیک به 85 طرح به هیأت دولت ارائه 

شده است.
ســخنگوی وزارت کشــور تصریح کرد: در ماه اخیر نیز بیش از 20 
پیشنهاد مربوط به ایجاد شهر، بخش و شهرستان و تغییر نام با پیشنهاد 
وزارت کشــور به تایید کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت رسیده و به 

منظور تصویب نهایی به هیأت دولت تقدیم شده است.
سامانی با بیان اینکه در سال های 96 و 97 بیش از 49 روستای مرکز 
بخش به شــهر تبدیل و ابالغ شده اســت، گفت: در صورت تامین 
شرایط کمی و کیفی مندرج در قانون در سال جاری به کلیه تقاضاها 

پاسخ مناسب داده خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور از تهیه پیش نویس الیحه تقسیمات کشوری 
در وزارت کشــور خبر داد و افزود: الیحه تقسیمات کشوری پس از 
هم اندیشی با اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی استانی و ستادی، دستگاه 
های ذیربط و نظارت مردمی تهیه و به هیأت دولت ارائه شده است و 

در نوبت بررسی در کمیسیون سیاسی و دفاعی قرار دارد.

به مناسبت سالروز برجام
 26 دی ماه ســالروز اقدامی مهم به نام برجام )برنامه جامع اقدام 
مشــترک( میان ایران و 1+5 اســت.با توجه به این قرارداد،ایران می 
بایســت غنی سازی خود را به 3/67درصد متوقف کند و در کل هیچ 

تاسیسات غنی سازی و یا راکتور جدیدی ایجاد نکند.
این توافق در تیر ماه 1394 به دســت آمد و در دی ماه همان ســال 
اجرایی شد در ادامه این توافق طرفین متعهد شدند تحریم های مالی و 

اقتصادی مرتبط با برنامه ی هسته ای ایران را لغو کنند.
این تحریم ها شــامل: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد 
،تحریم های اروپا ،تحریم های کشــور های تک جانبه و تحریم های 

کنگره آمریکا می شدند.
همان طور که ذکر شد در 26 دی ماه 1394 بیانیه اجرایی شدن برجام 
و لغو تمامی تحریم های گفته شده در وین،توسط خانم موگیرینی و 
آقای ظریف بیان شــد و در نتیجــه کلیه تحریم ها ی مرتبط با برنامه 

هسته ای ایران برچیده شد.
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( هر چند با یک سری از کارشکنی ها 
از جانب آمریکا رو به رو شــد ولی با تمام این رخداد ها به کار خود 
ادامه داد. اما پس از اتمام ریاست جمهوری آقای اوباما و پیروزی آقای 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده، ایشان طبق وعده 
هایی که در کارزار انتخابات خود داده بودند در 18اردیبهشــت 97 از 
این توافق خارج شــدند ،ترامپ پیشتر برجام را یک توافق وحشتناک 

برای آمریکا می دانست.
در ادامه این ماجرا جمهوری اســالمی ایــران تصمیم گرفت که این 
توافق را با پنج کشــور باقیمانده ادامه دهد،ضمنا همه پنج کشور باقی 
مانده بر سر ادامه دادن این توافق تاکید داشتند.اما حال که چندین ماه 
از کناگیری آمریکا از برجام می گذرد کشور های اروپایی نتوانسته اند 
به وعده های اقتصادی خود عمل کنند،دیپلمات های اروپایی  میگویند 
هیچ کدام از دولت های عضو اتحادیه اروپا تمایلی به برقراری کانال 
هــای مالی بین اتحادیه اروپا و ایران را ندارند،ناگفته نماند آمریکا در 
دوره ریاســت جمهوری ترامپ، به هر کشور یا شرکت اقتصادی که 
بخواهد با جمهوری اســالمی ایران بدون اجازه آمریکا رابطه برقرار 
کند، هشدار داده و آنها را تهدید به مجازات های اقتصادی کرده است

کــه این رخداد نشــانگر هژمونی ایاالت کتحــده آمریکا وهمچنین 
ترساندن کشور ها با ابزار تحریم ها است.

حال با توجه به این اقدامات باید دید که ایران چه واکنشــی نسبت به 
این بدعهدی ها نشان خواهد داد.

*مهدی آقايانی

نشست مشترک هیأت دولت و استانداران 
برگزار می شود

 نشست مشــترکت هیأت دولت و اســتانداران با هدف هماهنگی و تبیین 
سیاست های دولت برگزار می شود.به گزارش مهر، حاجی میرزایی دبیر هیأت 
دولت از نشست مشترکت هیأت دولت و استانداران خبر داد و گفت: با تکمیل 
انتخاب استانداران، نشست مشــترک هیأت دولت با استانداران با هدف تبیین 
سیاست های دولت و هماهنگی بیشتر مدیران ملی و منطقه ای و بررسی مسائل 
و مشکالت مشترک استانداران، فردا )چهارشنبه( برگزار می شود.گفتنی است، 
به تازگی با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشســتگان، 15 استاندار در دولت 
دوازدهم تغییر کرد. اخیراً وزیر کشــور در اظهار نظری گفته است که سابق بر 
این 80 درصد اســتانداران خارج از مجموعه وزارت کشور بودند و امروز این 

آمار برعکس شده و تنها 20 درصد استانداران از بدنه وزارت کشور نیستند.

30 میلیارد دالر فاينانس جديد برای دولت 
در نظر گرفته شد

 ســخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت: طبق مصوبه این کمیسیون به 
دولت اجازه داده شــد تا 30 میلیارد دالر فاینانس از کشورهای خارجی عالوه 
بر سهمیه سال های قبل انجام دهد.به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح ، گفت: 
تبصره یک احکام مرتبط بر درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف شــد و همچنین در 
تبصره 2 به درآمدهای ناشــی از خصوصی ســازی و اصل 44 پرداختیم.وی با 
اشاره به بررسی تبصره 3 این الیحه مبنی بر تامین مالی پروژه ها، تصریح کرد: 
در مصوبه ای به دولت اجازه داده شد تا 30 میلیارد دالر فاینانس )تامین مالی( از 
کشورهای خارجی عالوه بر سهمیه سالهای قبل انجام دهد.سخنگوی کمیسیون 
تلفیق تصریح کرد:در بند دیگری مقرر شد از این 30 میلیارد دالر، 5 میلیارد دالر 
برای اخذ وام از دولت روسیه برای اجرای پروژه های عمرانی تخصیص یابد.

3 متهم پرونده کاغذ از کشور فرار کردند
 دادســتان تهران با بیان اینکه تعداد متهمان ارز واردات کاغذ به 14 نفر رسیده 
است، گفت: 3 متهم این پرونده به محض این که متوجه شدند قوه قضائیه وارد 
پرونده شــده است از کشــور فرار کردند. به گزارش ایلنا، عباس جعفری درباره 
پرونده گروه معروف به سلطان کاغذ گفت: در بحث کاغذ و ارز اختصاصی، کال 
دو نوع پرونده تشــکیل دادیم؛ نخست کسانی که ارز گرفتند و در بازار فروختند 
و کاغذی وارد نکردند و گروه دوم هم کسانی هستند که ارز گرفتند و کاغذ را با 
فاکتور جعلی به قیمت آزاد فروختند. عمال هر دو گروه ارز را در بازار وارد نکردند 
و باعث شدند بازار کاغذ بدتر شود.دادستان تهران با بیان اینکه حجم تخلفات این 
گروه یک هزار و 700 میلیارد بود که البته بعد هم اذعان شد، گسترده تر هم هست، 
اعالم کرد: 14 نفر در ارتباط با پرونده واردات کاغذ بازداشت شده اند که سه نفر 

از متهمان از کشور متواری شدند و پلیس در تعقیب آنهاست.

ابراهيم سليمانی  «

 از ابتدای سال97 که زمزمه های خروج 
ایاالت متحده از برجام شنیده شد مقام های 
متفــاوت ایرانی از وزیــر خارجه تا رئیس 
سازمان انرژی اتمی مدام هشدار می دادند که 
جان برجام در خطر است و بعد از بازگشت 
تحریم هــا آنها حــاال اظهــار می دارند که  
فرصت اروپا رو به پایان است. هفت ماه از 
خروج امریکا از برجام می گذرد و اروپایی ها 
هنوز در پیچ و خم های به راه انداختن ساز و 

کار ویژه مالی گرفتار مانده اند. 
اوایل همین ماه)دیماه97( بود که محمدجواد 
ظریــف در مصاحبه با روزنامه همشــهری 
گفــت: » ایران گزینه هــای متعددی دارد و 
خروج از برجام هم یک گزینه اســت، اما 
حتما یکی از ده ها گزینه ماســت.« در عین 
حــال در مصاحبه با یک رســانه عربی نیز 
اعالم کــرده بود که »اگر منافــع ماندن در 
برجام بــرای ایران کم و کمتر شــود ایران 
احتماال مســاله از ســر گیری غنی سازی را 

بررسی خواهد کرد.«
اما راهکارها و واکنشهایی که ایران در قبال 
این عهدشکنی می تواند انجام دهد چیست؟ 
آیا با تقابل این مســئله حل می شود؟یا باید 
توافقی جدید برای حل مسئله شکل بگیرد؟ 

آیا حفظ وضع موجود بنفع ایران است؟
شــاید بــرای آمریکا تا پیــش از خروج از 
توافقنامه هزینه هایی پیش بینی می شــد که 
منــزوی می شــود، مردم و کنگــره ایاالت 
متحده علیه ترامپ خواهند شد و انزوا سبب 
زیان های اقتصادی خواهد شد. اما حاال که 
ترامــپ هزینه ایــن کار را پرداخت کرده، 
در آینده نیز هرکســی جانشین او شود ، از 
منافع اقدام رئیس جمهوری کنونی بهره مند 
خواهند شــد. بنابرایــن برنامه ریزی دولت 
ایران باید بگونه ای دنبال شــود که در آینده 

برای دولتهای بعدی هزینه زا نباشد.
در حــال حاضر کاخ ســفید و شــخص 
بــا گزینه حفظ  به شــدت  ترامپ  دونالد 
وضع موجود مخالف هستند و از طرفهای 
اروپایی هم خواســته اند از این کار دست 
بکشــند. اما اروپا، ایران، چین و روسیه به 
دنبال حفظ وضع موجود هســتند. چراکه 
معتقدند باید با راهکارهای مالی و سیاسی 
موانع ایجاد شده توســط ترامپ برداشته 
شــود و اقدامات عجوالنــه تنها می تواند 
به پیچیدگــی راهبردها بیانجامد. به همین 
خاطر اســت کــه در این مــدت رهبران 
اروپایی از ایران خواسته اند از برجام خارج 
نشوند و تعهدهای خود را کاهش ندهند. 
چراکــه این امر در درازمــدت هزینه های 
اینهمه ســال مذاکره را هــدر خواهد داد. 

اما از طرفی اروپاســت که توان مقابله و 
اراده اقتصادی در برابــر امریکا را ندارد. 
هرچنــد اروپا عالقه سیاســی برای انجام 
تعهداتــش دارد و حمایت های سیاســی 
را تاکنــون انجــام داده و بیانیه هایی هم 
مرتبا در حمایــت از برجام صادر می کند 
امــا چــون نمی خواهد هزینــه اقتصادی 
برای این امر پرداخت کند ســبب شــده 
این گزینه برای ایــران اگر خیلی طوالنی 
مدت دنبال شــود باعث ضرر و زیان های 
بنابراین  اقتصادی و سیاست داخلی شود. 
در بلندمــدت ایران نمی تواند بر روی این 
گزینه برنامه ریزی کند. براســاس قواعدی 
که در چارچوبهای بین المللی وجود دارد 
مــا می توانیم در صورت طوالنی شــدن 

حفظ وضع موجود، بــرای بقای توافق و 
رســیدن به مطلوب خود بســمت خروج 

تدریجی از برجام برویم.
بدترین گزینه تقابل اســت. گرچه طرفین 
از هزینه های آن مطلعند ولی ایران همیشــه 
آمادگی موشکی ، نفوذ در منطقه و حضور 
استراتژیک خود در خلیج فارس را به آمریکا 

و حامیان منطقه ایش گوشزد کرده است. از 
آنطرف در هر دوره، روسای جمهور ایاالت 
متحده گزینه نظامی را روی میز داشته اند و 
همواره آن را رســانه ای کرده اند. منتهی در 
آمریکا همیشــه می گویند که وقتی جنگی 
رخ می دهد مردم پشــت رئیس جمهور قرار 
می گیرند لــذا ممکن اســت اگر وضعیت 
ترامپ تا 2020 بدتر از امروز شود وی برای 
جلب حمایت داخلــی، جنگی راه بیندازد. 
همیشه این مساله در انتخابات امریکا مطرح 
بوده که رئیس جمهور قبل از دور دوم دست 
به اقدام نظامی علیه یک کشور دیگر بزند تا 
مــردم فکر کنند که نمی توانند در این مقطع 
حساس دست به تغییر رئیس جمهور نشسته 

در کاخ سفید بزنند.

گزینه بعدی توافقنامه جدید اســت. آنچه 
کــه مطلوب واشــنگتن می باشــد راه حل 
توافق دوباره اســت و برای این کار تاکنون 
8 بار درخواســت دیدار دو دولت از سوی 
ترامپ برای ایران ارســال شده است. بنظر 
می رســد ترامپ بدنبال رسیدن به اهدافش 
به مانند دیدارش با رهبر کره شمالی است. 

در حالیکه وضعیت ایران و کره شمالی هم 
از لحاظ فرهنگی و هم در جامعه بین الملل 
کال با یکدیگر متفاوت اســت. بیشــترین 
مقصود ترامــپ برای انتخــاب این گزینه 
مباحث هسته ای و موشــکی ایران نیست. 
او بدنبال تغییــر کالن رفتار ایران اســت. 
هرچند اگــر مذاکره ای هــم صورت گیرد 
ترامپ هم همچون اوباما توافقی به ســود 
ایــران امضا خواهد کرد. اما این گزینه برای 
ایران در شــرایط کنونی محال است. چراکه 
برای رسیدن به برجام کلیه ارکان حکومت 
همراهی کردند تا این توافقنامه بســرانجام 
رســید و حاال هم که با نقض روبه رو شده 
است. درحالیکه مخالفان برجام تمام تالش 
خــود را برای زمیــن زدن آن کردند امروز 

دست باال را برای منع این گزینه دارند.
با توجه به شــرایط فعلــی بهترین گزینه ها 
بصورت کلی در قبال عهدشــکنی آمریکا 
همین ســه مورد هســتند. البته نگاه ها در 
ســال2019 بــه ایران بســیار متفــاوت از 
قبل از 2015 اســت. فضــای مثبت افکار 
عمومی جهان نسبت به ایران سبب می شود 
راهکارهــا و گزینه های جدید اتفاق بیافتد. 
ما تا قبل از برجــام با ترفندهایی که امریکا 
و متحدانش به راه انداخته بودند در چشــم 
افــکار عمومی بازیگری خاطــی بودیم که 
فعالیت های هســته ای غیرقابــل قبول دارد 
و این امر باعث شــده بود دســت ایران در 
فضای بین المللی بســته باشــد. امروز 13 
گزارش آژانس می گوید ما متعهد بوده ایم و 
این مســاله اقبال به ایران به عنوان بازیگری 
متعهد را منجر شــده اســت که خود بسیار 

برای برنامه ریزیهای آینده تاثیرگذار است.
* کارشناس ارشد علوم سياسی

بررسي گزينه های روی ميز در 3سالگي برجام

اقدام مشترک يک طرفه!

معیشت مردم دغدغه اصلی مسئوالن باشد

 نماینــده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه معیشــت مردم باید 
دغدغه اصلی مسئوالن باشد، گفت: نباید مدام شعار ساده زیستی داد و 

در عمل آن را اجرا نکرد.
به گزارش مهر، محمد رضا عارف اظهارداشت: انگیزه معنوی در دفاع 

مقدس یک جوان کم تجربه را هم ردیف فرماندهان می کرد.
وی افزود: من نمی گویم تحریم و شیطنت دشمنان در ایجاد مشکالت 
کشــور تاثیر ندارند اما می توانیم با نگاه به درون و استفاده از ظرفیت 
های داخلی کشــور و باور به نظام و موفقیت از مشکالت عبور کنیم، 

اگر ما مصمم باشیم تحریم ها اثری نخواهد داشت.
عارف تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران را ســند روسیاهی برای 
غرب و آمریکای مدعی دانســت و گفت: باید به ارزش های داخلی 
افتخار کنیم و به هم احترام بگذاریم. این جوانان فرزندان ما هستند و 

اگر اشتباهی داشته باشند مقصر ما هستیم.
وی با تاکید بر پیروی از آرمانها و ارزش های انقالب اظهار داشت: اگر 
از آرمانها پیروی کنیم موفقیت به دست می آید، در این شرایط منافع 

گروهی و حزبی را باید کنار گذاشت.
وی ادامه داد: مســئله اصلی مشکالت امروز کشور، موضوع مدیریتی 

است که از گذشته این مسئله وجود داشته است.

دولت پیشگام مستند سازی آثار
 تحريم شود

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: با مستند کردن مصدومین 
و قربانیان ناشــی از تحریم ها و ارائه به مراجع بین المللی، رســوایی 
آمریکا آشــکارتر می شود بنابراین دولت پیشــگام مستند سازی آثار 

تحریم شود.
بــه گزارش مهر، علیرضا رحیمی در پیام توئیتری نوشــت: برخالف 
ادعای مقامات آمریکایی تحریــم ها عالوه بر دولت، دقیقا زندگی و 

سالمتی و جان شهروندان ایران را هدف گرفته است.
عضو فراکســیون امید مجلس اضافه کرد:با مستند کردن مصدومین و 
قربانیان ناشی از تحریم ها و ارائه به مراجع بین المللی، رسوایی آمریکا 
و تحریم کنندگان آشکار تر می شود.دولت پیشگام مستند سازی آثار 

تحریم شود.

 تاخیــر بیش تر در تامیــن منافع ایران 
در اجــرای برجام، ممکن اســت به منافع 
راهبردی ایران خدشــه وارد کند و برجام 
دیگر ابزار مفیدی بــرای تامین منافع ملی 

ایران نباشد.
مشــاور وزیر امور خارجه کشــورمان در 
توییتی به مناســبت  26 دی ماه ســالگرد 
اجرایی شــدن برجام نوشــت: سیاســت 
خارجی یک کشــور در خدمت منافع ملی 
آن کشــور اســت و دیپلماســی، یکی از 

ابزارهای سیاســت خارجی است. برجام، 
چه بودنــش و چه نبودنش، اصالت ندارد. 
برجام یک »ابزار« دیپلماسی است. ابزاری 
که تا امروز کار کرده است. فردا و فرداها را 

باید ماند و دید.
به گزارش ایسنا، بهزاد صابری گفت: اینکه 
ایران به لحاظ راهبــردی از برجام منافعی 
دارد، نافی تعهد طرف های برجام در جهت 
لغــو تحریم های  اقتصادی  منافــع  تامین 
هسته ای نیست. تاخیر بیش تر در این زمینه، 

ممکن است به منافع راهبردی ایران خدشه 
وارد کند و برجام دیگر ابزار مفیدی برای 

تامین منافع ملی ایران نباشد.
وی بــه ایــن بخــش از بیانــات مقــام معظم 
رهبــری مبنــی بــر این کــه "مذاکــرات 
ــه جبهــه  ــرای شکســتن فضــای خصمان ب
اســتکبار علیــه ایــران بــود و ایــن مذاکرات 
بایــد ادامــه یابــد امــا همــه بداننــد کــه بــا 
وجــود ادامــه مذاکــرات، فعالیت هــای 
زمینــه  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

تحقیــق و توســعه هســته ای بــه هیــچ 
وجــه متوقــف نخواهــد شــد و هیچ یــک 
از دســتاوردهای هســته ای نیــز تعطیــل 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت..." اش ــردار نیس ب
برجــام تاثیــرات اقتصــادی مهــم، ملمــوس 
و انکارناپذیــری داشــت امــا هــدف نظــام 
ــا  ــام، صرف ــه برج ــی ب ــرات منته از مذاک

ــود. ــع اقتصــادی نب ــه مناف دســتیابی ب
صابری تاکیــد کرد کــه "اهمیت اهداف 

راهبردی برجام را نباید فراموش کرد."

به لحاظ 
اخالقی دچـار 
عقب گـرد 
شده ایم
 ما به لحاظ اخالقی که یکی از پیام های 
مهم اسالم و انقالب بوده، دچار عقب گرد 

و افت شده ایم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
مردم ایران علیرغم تمام مشکالتی که با آن 
مواجه هستند، به خوبی نسبت به اهداف و 

آرمان های اولیه انقالب که امام)ره( مطرح 
کردند و شــهدا برایش جان دادند، پایبند و 

وفادار هستند.
حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: شــهدا 
متعلــق به همیــن مردم بودنــد. ما صدها 
هزار شــهید و جانباز را از متن همین مردم 
داشتیم، از دورترین روستاها تا تمام اقشار، 
حتی غیر مسلمین یعنی هموطنان ارمنی و 
زرتشتی ما شهید داشتند. مردم حتما نسبت 
به آرمان های انقالب و ایران پایبند و وفادار 
هســتند. ممکن اســت از عملکرد برخی 
جریان ها انتقاد داشــته و خسته شده باشند 
اما مردم اصالح طلبی و اصولگرایی واقعی 
و اصل عمل را می پســندند و انتظارشان از 

مسئولین این است که امور را اصالح کنند 
و اصالح طلبــی اصالح امور و مشــکالت 

است.
انصاری با بیان اینکه اگــر مردم دلخوری 
دارند و ضعفی را در جریان های سیاســی 
می دانند به معنای عبور از آن ها نیســت که 
نیازمند جریان ســومی باشــد، عنوان کرد: 
همه چه اصولگرا، چــه اصالح طلب، چه 
عامه مردم، چه جریانات سیاســی دیگر و 
چه افرادی کــه در قالب احزاب و گروه ها 
تعریف نمی شــوند و خودشــان استقالل 

سیاسی دارند، باید تالش کنیم.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بیان کرد: در شــرایط فعلــی هویت اصلی 
کشــور اتحاد و انســجام ملی بــرای حل 

مشکالت کشور است و در راس مشکالت، 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی، امنیت روانی 

جامعه و روابط درست با دنیا قرار دارد.
وی ادامــه داد: مردم از ما چیز غیر ممکنی 
تحلیلگر  باهــوش و  آن ها  نمی خواهنــد، 
هســتند، اگر احســاس کنند مســئولین و 
جریان های سیاسی در مسیر رفع مشکالت 
آن ها گام بر می دارند، همراهی می کنند؛ کما 
اینکه در چهل سال گذشته نیز در جنگ و 
غیر جنــگ همراهی کردند و همواره مردم 
پیشتاز مسئولین بودند، بنابراین اگر همه بر 
محور وحدت نه بــرای خود، حزب، باند 
و گروه، بلکه بــرای مردم، ایران و انقالب 
تالش کنیم، مردم نیز اعتمادشــان جلب و 

تقویت خواهد شد.

خبـر

مشاور ظریف: 

هدف از برجام اقتصادی نبود
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پیشنهاد بهزيستی برای يارانه درمان معتادان در سال 98
 معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی کشور جزئیات پیشنهاد بهزیستی درمورد 

یارانه درمان معتادان در مراکز نگهداری را برای سال آینده تشریح کرد.
فرید براتی سده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال یارانه اختصاص یافته برای 
درمان هر معتاد در مراکز نگهداری روزانه حدود 15 هزار تومان است، گفت: در مورد 
تصمیم گیری درباره رقم پیشنهادی برای یارانه درمان معتادان طی سال آینده کمیته ای 

تشکیل و دو جلسه نیز در این خصوص برگزار شده است.
وی، اظهارکرد: رقم پیشنهادی ستاد مبارزه با مواد مخدر بین 22 تا 23 هزار تومان بود 
بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و استعالم از استان ها پیشنهاد ما نیز 25 تا 

26 هزار تومان است.

مدعیان پايین بودن کیفیت داروی ايرانی
 مستندات ارائه دهند

 به عنوان تولیدکننده داروی ایرانی برای اثبات کیفیت دارو، می توانم مستند ارائه می دهم، 
در حالی که تا به حال مدعیان بی کیفیتی دارو، هیچ ســندی درباره اثرگذاری کم داروی 
داخلی نداشــته اند و این یک ادعای ثابت نشده است.به گزارش ایرنا، عضو هیأت مدیره 
ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: همه شرکت های داروسازی در 
آزمایشگاه کنترل کیفیت خود، کتابی استاندارد دارند که طبق آن عمل می کنند و استاندارد 
دارو هم مطابق با مواد آن سنجیده، قبول یا رد می شود.محمدرضا زرگرزاده افزود: کسانی که 
ادعا می کنند اثرگذاری داروی ایرانی کم است، باید آن را ثابت کنند و به طور مثال بگویند، 

متاسفانه داروی ایرانی همواره مورد اتهام هایی بوده است که پایه و اساس ندارند.

زمان برگزاری کنکور 98 تغییر نمی کند
 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر این که ثبت نام در کنکور 
98 از 24 بهمن ماه آغاز می شــود، گفت: این آزمون در روزهای 13 و 14 تیر ماه 98 

برگزار خواهد شد.
حســین توکلی در گفت و گو با ایســنا، تصریح کرد: همان طور که در تاریخ 
15 مهر 97 از طریق پیک ســنجش و متعاقب آن هــر هفته به اطالع داوطلبان 
رســیده آزمون سراســری 98 در روزهای پنج شنبه 13 و جمعه 14 تیر ماه 98 

می شود. برگزار 
وی بیان کرد: برخالف برخی اخبار منتشــر شده زمان برگزاری آزمون سراسری سال 

98 به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

ماجرای فرار شاه از ايران 

 روز 26 دی ماه 1357 ســاعت  13:08، محمدرضا پهلوی به همراه 
همسرش فرح، خاک ایران را به مقصد مصر ترک کرد. شاپور بختیار 
نخســت وزیر، جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، علینقی اردالن 
وزیر دربار و جمعی از وابســتگان درباری بــرای بدرقه وی حضور 

داشتند.
شــاه در فرودگاه علت ســفر خود به خارج را اینگونه توصیف کرد 
"مدتی است احساس خســتگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم. 
ضمناً گفته بودم پس از این که خیالم راحت شــود و دولت مســتقر 

گردد، به مسافرت خواهم رفت."
ســه روز قبل از فرار، شاه شــورای سلطنت را تشکیل می دهد تا این 
شورا موجبات استمرار حکومتش و امکان مذاکره با سران انقالب را 

فراهم کند که البته در این هدف ناکام ماند.
بــه گزارش فرادید، همزمان با فرار شــاه، مردم در سراســر ایران به 
خیابان ها آمدند و با پخش شیرینی، این رویداد مهم تاریخی را جشن 
گرفتند و 26 دی ماه 57 نقطه عطف دیگری در تاریخ انقالب اسالمی 

به شمار می رود.
محمدرضاشــاه در حالی کشور را برای همیشه ترک کرد که به عقیده 
برخی تحلیلگران در ســال های آخر سلطنت، متوجه سقوط پرشتاب 
حکومت خود نبود. وقایعی که در ســال های آخر سلطنت اتفاق افتاد 
حکومت شاه را به سرنگونی نزدیک تر می کرد اما افزایش درآمدهای 
نفتی، توسعه و بهبود رابطه با همسایگان خود از جمله عراق، حمایت  
رسانه های غربی و همچنین حمایت دولت آمریکا از رژیم ایران مانع 

از آن می شد که او سست شدن پایه های رژیم را درک کند.
محمدرضا پهلوی پس از خروج از کشور به مصر رفت و در »اسوان« 
مورد استقبال رسمی انورســادات رئیس جمهور  مصر قرار گرفت. او 
ســپس مدتی را در مراکش مهمان ملک حسن دوم پادشاه این کشور 
بود تا اینکه با فشــار دولت انقالبی ایران و مالحظات سیاسی دولت 
مراکش، مجبور به ترک مراکش شد و در فروردین سال بعد با ویزای 

گردشگری به باهاما رفت.
پس از آنکه تالش های او برای گرفتن پناهندگی سیاسی از انگلستان 
بی نتیجه ماند، در خردادماه مجبور به ترک باهاما و ســفر به مکزیک 
شد. آمریکا مقصد بعدی شاه بود که برای درمان بیماری خود مدتی را 
در آنجا سپری کرد اما با شروع بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا 
در تهران او مجبور به ترک این کشور شد. شاه از آمریکا به مصر رفت 

و در مردادماه در همانجا از دنیا رفت.

هگمتانه: آش حلیم بادمجان جایگزین قرص آهن
 مونده آشپزش کی باشه!! 

همدان پیام: آوازه دکتر سوزني از تهران تا چورمق
 به این می گن دکتر!! 

جام جم: مرغ هاي سربي یا آنتي بیوتیک
 هر کدوم که خوشمزه تره!! 

جام جم: مهرباني تنها هدیه رایگان است
 اینم ازمون نگیرن صلوات!! 

همدان پیام: همدان تا تهران با ترن 
 یعنی می شه؟!!

هگمتانه: کبوتري که عاقبت کفتار شد
 اینم از وضع پرندگانمون!! 

ایران: ساخت و ساز در ارتفاع ممنوعه
 یعنی قله کوه هم ماِل شهرداره؟ 

طلوع لرستان: پرواز بلند مرغ و ماهي از سفره مردم 
 آخرش می رسیم به هواخوری!!

همدان پیام: »موش و گربه« در جشنواره بین المللي تئاتر فجر
 بیننده هاش خانوم باشن سالن کال تعطیل می شه!! 

هماي سعادت: پیامدهاي کلي تک فرزندي
 هیچی دیگه بابا مامان که بمیرنهمه چیز می مونه برا تک فرزند 

خانواده!! 
هگمتانه: افزایش 5 برابري مصرف قلیان طي سال هاي اخیر

 این یکی داره وارد سفره مردم می شه!! 
رنگان امروز: بازار مسکن صاحب ندارد 

 یعنی اینم بی صاحب شد!!
رسالت: وعده هایي از جنس هیچ

 باید بگیم وعده هایی که سرانجامش یعنی نه!!
جمهوري اسالمي: وزیر رفاه دولت احمدي نژاد فردا محاکمه مي شود

 نمی دونم چرا بعد هر دولتی، مدیراش محاکمه می شن!!
جام جم: پول درآوردن نجومي 

 یعنی می شه؟!!

بازداشت نوجوان ۱3 ساله همدانی
 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان همدان از انتشار 
عکس نوجوانی توســط دوست و همکالســی صمیمی اش در فضای 

مجازی خبر داد.
فیروز سرخوش نهاد در گفت وگو با ایسنا، با اعالم این خبر اظهار کرد: 
2 نوجوان 13 ساله که همکالسی بوده و رفاقت صمیمی داشتند تصمیم 

بر رفتن به باشگاه بدنسازی و ورزش می گیرند.
وی ادامه داد: یکی از این دو نوجوان در باشگاه به قصد شوخی و خنده 
از دوســت دیگر خود که در حین تعویــض لباس در رخت کن بدون 
اطالع وی که اندام مناســبی برای بدنســازی نداشته و کمی چاق بوده 

است عکس می گیرد.
ســرخوش تصریح کرد: بین این دو نوجوان پــس از مدتی به عوامل 
مختلفی کــدورت پیش آمده و آن فردی که اقــدام به  گرفتن عکس 
از دوســتش کرده بوده عکس های همکالسیش را در فضای مجازی و 

گروه های مدرسه منتشر می کند.
وی خاطرنشان کرد: انتشار این تصاویر توسط نوجوان 13 ساله موجب 
هتک حیثیت خانواده طرف مقابل می شود که خانواده این نوجوان پس 

از مشاهده تصاویر در فضای مجازی، از این فرد، شکایت می کنند.
ســرخوش اضافه کرد: شــاکی و خانواده اش به هیچ عنوان راضی به 
گذشــت و رضایت نیســتند و به طور جدی در حال پیگیری مراحل 
شــکایت هســتند.وی یادآورشد: متاســفانه یکی از معضالت فضای 
مجــازی، نقض حریم خصوصی کاربران و عنــوان مجرمانه آن هتک 

حیثیت و حرمت افراد است که مجازات سنگینی را به دنبال دارد.
رئیس پلیس فتای اســتان همدان در پایان از مردم درخواست کرد: در 
صورت تهدید از ســوی دیگران در راســتای هتک حرمت و حیثیت 

می توانند شکایت خود را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.

دوستی تلگرامی دختر جوان را 
به دردسر انداخت

 ارســال عکس شخصی توسط یک دختر برای یک اکانت تلگرامی 
وی را به دردسر انداخت.

فرمانده انتظامی شهرستان مالیر گفت: چندی پیش یک خانم با مراجعه 
به پلیس فتا مدعی شــد که فرد ناشناســی با ارسال پیام های متعدد به 

تلگرام وی او را تهدید به انتشار عکس های شخصی  کرده است.
داود علی بخشــی در گفت و گو بــا ایرنا بیان کرد: در تحقیقات پلیس 
مشخص شد شاکی تصاویر شخصی را در تلفن همراه نگهداری می کند 
همچنین به علت سهل انگاری یکی از عکس ها را برای اکانت تلگرامی 
ارسال کرده است.فرمانده انتظامی مالیر اضافه کرد: متهم شناسایی و به 
پلیس فتا احضار شد و در تحقیقات فنی پس از مواجه با دالیل، مدارک 

و مستندات به جرم خود اعتراف کرد.
علی بخشی به شهروندان توصیه کرد: تصاویر شخصی خود را در اختیار 

دیگران حتی نزدیکان و آشنایان قرار ندهند.
ایــن مقام انتظامی مالیر تاکید کرد: گوشــی تلفن همراه به هیچ عنوان 
محل مناسبی برای نگهداری اطالعات محرمانه و شخصی افراد نیست.

وی از والدین نیز خواست با کسب اطالعات در خصوص فناوری های 
جدیــد از جمله فضای مجازی و شــبکه های اجتماعــی و با علم به 
تهدیدات فضای مجازی و چالش های آن، به صورت آگاهانه به فعالیت 

فرزندان خود در چنین محیط هایی نظارت داشته باشند.

ايجاد دانشگاه پزشکی خصوصی منافاتی 
با عدالت آموزشی ندارد

 معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اعتراضات صورت گرفته نسبت 
به ابالغ آیین نامه جدید وزارت بهداشــت مبنی بر ایجاد مراکز خصوصی آموزش علوم 
پزشــکی، با بیان اینکه این آیین نامه هنوز اجرایی نشــده، اظهار کــرد: ایجاد مراکز و 
راه اندازی دوره های آموزش علوم  پزشــکی در بخش خصوصی منافات و تعارضی با 

عدالت آموزشی ندارد.
سید امیرمحسن ضیائی در گفت وگو با ایسنا، عنوان کرد: در حال حاضر به اندازه کافی 
صندلی دولتی در کشــور فراهم بوده و عدالت آموزشــی نیز تامین شده است، بنابراین 
باید ظرفیت هایی در کشــور وجود داشــته و امکان ارائه آموزش عالی با کیفیت نیز در 
جامعه فراهم شــود.وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد که کل آموزش عالی کشور دولتی 
باشــد، اظهار کرد: می توان بخشی از آموزش عالی کشــور را در قالب دوره ها و مراکز 

خصوصی ارائه کرد.

چگونه سرماخوردگی و آنفلوآنزا را از يکديگر تشخیص 
دهیم؟

 برخی از عالئم ســرماخوردگی و آنفلوآنزا مشــابه یکدیگر هستند و به همین دلیل 
اغلب افراد ممکن است نتوانند این دو بیماری را به درستی از یکدیگر تشخیص دهند.

به گزارش ایسنا، سرفه، سردرد و احساس خستگی از عالئم مشترک بین سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا هستند.در مواقع ابتال به سرماخوردگی شروع عالئم به تدریج اتفاق می افتد. 
عالئمی همچون آبریزش بینی یا ســرفه چند روز طول می کشد تا پیشرفت کند و برای 
مدت یک هفته ادامه پیدا خواهد کرد. در حالی که عالئم آنفلوآنزا نســبتا ناگهانی آغاز 

می شود و شدیدتر است.
دمــای بــدن می تواند به تمیــز دادن این دو بیمــاری از یکدیگر کمــک کند. معموال 
سرماخوردگی با تب همراه نیست و اگر به تب منجر شود خیلی خفیف است. هرچند، 
درصورتیکه تب ناگهانی ظاهر شــود و حدود 37 تا 38 درجه سانتی گراد باشد احتمال 

ابتال به آنفلوآنزا بیشتر است.

افزايش اعتبار طرح تحول سالمت تا 20 درصد
 در سال آینده هم نسبت به سال قبلی، تامین هزینه قابل توجهی حداقل در طرح تحول 

نظام سالمت خواهیم داشت و این افزایش بین 15 تا 20 درصد خواهد بود.
سرپرســت وزارت بهداشت گفت: هیچ داروی اساسی به  هیچ قیمت از پوشش بیمه ای 
خارج نشده و این یک شایعه است؛ اگر کسی نیز موردی دارد حتما به دفتر من منعکس 
کند. ما داروهای بیماران خاص، صعب العالج و داروهای اساسی را تحت پوشش قرار 

داده ایم و از این جهت هیچ مشکلی نداریم.
به گزارش ســالمت نیوز، سعید نمکی، اظهار کرد: طرح تحول نظام سالمت، مطمئنا به 
ســرعت و قدرت ادامه خواهد یافت و قطار طرح تحول را در هیچ ایستگاهی متوقف 
نخواهیــم کرد، بلکــه آن را در طول حرکت تعمیر می کنیم.نمکی ادامه داد: بســته های 
حمایتی طرح تحول نظام ســالمت که شامل حمایت از بیماران صعب العالج و بیماران 
خاص به خصــوص در زمینه دارویی، کاهش هزینه های کمرشــکن از دوش مردم در 

خدمات بستری و ماندگاری پزشک در نقاط محروم است، قطعا تامین خواهد شد. 

سمانه جهانگيری عرش «

 بســته بندی باکیفیت، زیبا و مستحکم 
در  مشــتریان  فاکتورهای  مهمتریــن  از 
خرید کاالهاســت اما متاسفانه برخی از 
تولیدکنندگان داخلی به این موضوع توجه 

نمی کنند.
یکی از مولفه هــای مهم و تعیین کننده در 
پیشرفت کشورهای توسعه یافته جهان و 
توفیق آنها در افزایش روزافزون تولیدات 
و تصاحب بازارهای جهانی، بســته بندی 
استاندارد و ارائه تولیدات در پوشش بسیار 
زیبا و مناسب اســت. فرهنگ بسته بندی 
محصوالت و تولیدات، برای ارائه و فروش 
در بازارهای مختلف جهان، موردی است 
که در ســال های اخیر، جایگاه ویژه ای را 
کسب کرده است و به عاملی مهم در میزان 
فروش یک واحد تولیدی تبدیل شده است. 
هر قدر بســته بندی یک محصول، زیبا، 
مناسب، در برگیرنده مشخصات و معرف 
محصول و مهم این که مطابق با جنبه ها و 
خصوصیات روانشناختی خریداران باشد، 
به همان انــدازه، از بازار و فروش خوبی 

برخوردار خواهد بود.
این امر آن جا اهمیت دارد که در بسیاری 
از موارد بسته بندی زیبا و مناسب محصول، 
خریــداران را مجذوب خــود کرده و به 
مقیاس زیادی مسئله کیفیت را تحت الشعاع 

قرار می دهد.
در این صورت است که خریدار به راحتی 
از کاالی با بسته بندی ساده و یا نامناسب 
می گذرد و محصولــی را می خرد که از 
پوشش یا بســته بندی زیباتری برخوردار 
باشد، هر چند که از لحاظ کیفیت پایین تر 

از اجناس دیگر باشد.
کشورمان همواره در تالش است تا تفاوت 
بســیار و فاحش بین میــزان واردات و 
صادرات خود را کم کند و تولیدات خود 
را به منظور رفع نیازهای داخلی و فروش 
در بازارهای خارجــی، افزایش دهد. اما 
همان طور که گفته شد، افزایش تولیدات 
و فروش آنها در بازارهای جهانی، مستلزم 
این اســت که ما صنعت مدرن بسته بندی 
را وارد کشــور کنیم و در تمام زمینه های 

تولیدی از آن استفاده نماییم.
جای تأســف این جاســت که دولت و 
ارگانهای اقتصادی و تجاری کشــور، با 
وجود اهمیت بســیار زیــاد این صنعت، 
هنــوز هیچ کار قابل توجهی در این زمینه 
انجام نداده اند. این در حالی اســت که در 
بســیاری موارد، این بسته بندی و پوشش 
مناسب است که تعیین کننده برای انتخاب 
خریدار اســت. چرا که در بسیاری موارد 
به خصوص در کشــورهای توسعه یافته، 
خریــداران، برای زیبایی و شــیک بودن 

پوشش محصول اهمیت فوق العاده ای قائل 
هستند. البته این بدان معنا نیست که بسته 
بندی مهم تر از کیفیت است، نه بسته بندی 
مهم تر از کیفیت نیست، اما این را نیز نباید 
فراموش کرد کــه کاالی باکیفیت، بدون 
بسته بندی و پوشــش مناسب، در جهان 

امروز خریداری نخواهد داشت.
با علم به لزوم رعایت بسته بندی در تولید 
محصوالت فرصتی پیش آمد تا مدیر کل 
استاندارد استان همدان به همراه رئیس اداره 
اجرای استاندارد و روابط عمومی این اداره 
کل در بازدیــدی از نحوه فعالیت "مرکز 
چاپ و بســته بندي همــدان" از نزدیک 

محصوالت این سازمان را رصد کند.
در این بازدید مدیر کل اســتاندارد اســتان 
همدان گفت: صنعت بســته بندی از جمله 
صنایع مدرن و خاص بــا ارزش افزوده باال 

است.
محمد مــددی اظهار کرد: بــرای اینکه این 
صنعت بتواند جایگاه واقعی خود را بیابد نیاز 

به کار ترویجی فراوانی دارد.
وی استفاده از ایده های نوآورانه را در توسعه 
چاپ و بسته بندی ضروری دانست و گفت: 
بســته بندی نیز دارای استاندارهای خاصی 

است که باید در کار آنها را رعایت کرد.
مدیر کل اســتاندارد استان همدان با اشاره به 
اینکه بســته بندی به ویزه در صنایع غذایی 
با توجخه به نگهداری محصولی که مستقیم 
با ســالمت مردم سروکار دارد بسیار اهمیت 
دارد افــزود: از طریق بســته بندی میتوان به 
مشخصات محصول و اســتاندارد بودن آن 

پی برد.
وی گفت: هم اینــک بزرگترین واحدهای 
تولیــدی دنیا برای افزایش صــادرات، برند 
ســازی و فروش محصوالت خود  به دنبال 
بهترین نوع بسته بندی هستند اظهار کرد: باید 
این صنعت همگام با دانش و تکنولوژی روز 

پیش برود و نیاز مصرف کننــده را براورده 
سازد.

مددی با اشاره به اینکه با چاپ لیبل نمی توان 
چون چاپ نشــریات برخــورد کرد گفت: 
رعایت اســتانداردهاي ایمنی و بهداشتی در 

ارتباط با چاپ لیبل از ضروریات است.
این مسئول بیان کرد: در تمامی استانداردهای 
مــواد غذایی در بند پایانی به بحث نشــانه 
گــذاری پرداخته و تمام ویژگیهایی که برای 
شناســایی محصول و نحوه مصرف آن الزم 

است ذکر شده است. 
مددی ادامه داد: برای چاپ نشانه گذاری بر 
روی بسته بندی محصول بهتر است از مشاوره 
مدیرکنترل کیفیت واحد تولیدی بهره گرفته 
شود زیرا مدیر کنترل کیفیت تسلط کامل بر 
تمامی ویژگیهای محصول تولیدی دارد.  در 
ادامه این بازدید مدیر مسئول روزنامه همدان 
پیام نیز گفت:با توجه به اینکه توسعه صنایع 
تبدیلی در کشور و به تبع آن در استان همدان 
یکی از مهمترین اولویتها قرار گرفته اســت 
بنابراین نیازمند دانش و تکنولوژی جدیدی 
در حوزه بسته بندی به خصوص بسته بندی 

محصوالت غذایی هستیم.
نصرت اله طاقتی احســن اظهار کرد: سازمان 
همدان پیــام با درک ایــن موضوع و با رصد 
مشــکالت واحدهــای تولیــدی در ارائه 
محصوالت به بازارهای هدف، در راســتای 
حل بخشــی از این مشــکالت اقــدام به 
راه اندازی خط تولید لیبل و بسته بندی کرده 
است که البته در این ارتباط حداکثر توان خود 
را نیز به کار گرفته تا با رعایت تمامی موارد 
استاندارد، ایزو و مباحث بهداشتی نسبت به 
تولید متریال ها و لیبل های بسته بندی کارها را 

با دقت و تکنولوژی بیشتر انجام دهد.
وی اظهــار کــرد: بــا بازدیدی کــه مدیر 
کل اســتاندارد استان، کارشناســان و سایر 
دست اندرکاران این مجموعه از این چاپخانه 

داشــتند انتظار بر این است که این مجموعه 
ضمن راهنمایــی و کمک به اجرای حداکثر 
این موارد نسبت به الگو سازی برای استاندارد 

در بسته بندی محصوالت کشور اقدام کند.
طاقتی احسن، هدف همدان پیام از راه اندازی 
این پروژه را صادرات 30 درصد محصوالت 
به خارج از کشور و نیز کمک به بسته بندی 
70 درصد تولیدات داخلی دانست و افزود: 
خوشبختانه از زمان راه اندازی آزمایشی این 
طرح بزرگ که دارای مدرنترین دستگاه های 
غرب کشور و حتی در موتاردی مجهزترین 
دستگاه های کشور است توانسته ایم به اهداف 
عالیه خود دست یابیم اما با این حال نیازمند 
کمک مدیران اقتصادی و صنعتی استان برای 
معرفی این چاپخانه بــه واحدهای تولیدی 

هستیم.
وی اســتفاده از ایــن چاپخانــه را بــرای 
تولیدکنندگان به صرفه و اقتصادی دانســت 
و گفــت: در این چاپخانه بر خالف ســایر 
چاپخانه ها بعــد از ســفارش کار ابتدا کار 
سفارش شده به صورت آزمایشی در تیراژ کم 
زده می شــود و بعد از تایید اقدام به سفارش 
کلــی می کنیم همچنین چاپ مجدد بر روی 
همان لیبل در صورت عدم پذیرش آن توسط 
مشــتری انجام می شــود که همه این موارد 

هزینه کار را کاهش داده است.
طاقتــی با بیان اینکه این چاپخانه هنوز با 10 
الی 30 درصد ظرفیت خود کار می کند ادامه 
داد: در صورتی که واحدهای تولیدی استان 
حمایــت کنند می توانیم ضمن توســعه کار 

جوانان بیشتری را به کار بگیریم.
وی از اجــرای پروژه هایی زیســت محیطی 
برای کاهش پسماندها و نیز پروژه هایی برای 
کاهش برق مصرفی توسط این چاپخانه خبر 
داد و اظهــار امیدواری کرد کــه فاز جدید 
چاپخانه در صورت نهایی شدن در دهه فجر 

امسال به بهره برداری برسد.

مديرکل استاندارد استان در بازديداز همدان ليبل:

استانداردها در بسته بندي محصوالت 
رعايت نمي شود

وضعيت بحرانی داروخانه ها

 بیمه ها پرداختی 
نداشته اند
 عضو هیأت مدیره انجمن داروســازان ایران، 
وضعیت داروخانه های کشور را بحرانی خواند و 
گفت: بیمه ها هیچ پرداختی جدیدی به داروخانه ها 

نداشته اند.
حمید خیری، در گفتگو با مهر، با اشاره به وضعیت 

ناگوار اقتصاد داروخانه ها، اظهار داشــت: در این 
روزها، هیچ پرداختی جدیدی از سوی سازمان های 
بیمه گــر در خصــوص صــورت حســاب های 
داروخانه هــا اتفاق نیافتاده و این در حالی اســت 
که رفتــه رفته به روزهای پایانی ســال و افزایش 

هزینه های مربوطه نزیک می شویم.
وی ادامه داد: وظیفه داروخانه ها اســت که داروی 
مورد نیاز بیماران را در اختیارشــان قرار دهند ولی 
موضوع اساســی این اســت کــه داروخانه ای که 
نقدینگــی برای خرید دارو ندارد، چگونه می تواند 

با دست خالی به مردم خدمات دهد.
خیری تاکید کرد: قانون تصریح دارد که ســازمان 
های بیمه گر موظف اند هزینه صورت حســاب 
داروهایی که داروخانه هــا به مردم تحویل داده اند 
را بر اســاس یک زمان بندی مشــخص پرداخت 
کنند و تنها خواســته موسســان داروخانه ها انجام 
قانون است.مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان 
ایران، افزود: بخش عمده ای از مطالبات داروسازان 
بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و تاخیرهای 
این سازمان بیمه ای، داروخانه ها را از نظر اقتصادی 

شــکننده کرده و قدرت تاب آوری اقتصاد آنها را 
کاهش داده است.

وی افزود: داروسازان از تمامی ظرفیت های بالقوه 
و بالفعــل خود نظیر دریافت تســهیالت بانکی با 
سود باال برای تامین نقدینگی داروخانه ها استفاده 
کرده اند ولی با توجه به سخت شدن شرایط اعم از 
شرکت های توزیع دارو، هزینه های نیروی انسانی 
و...، باید اذعان کنیم که تاخیر بیش از این توســط 

بیمه ها واقعا غیر قابل تحمل شده است.
خیری اضافه کرد: با توجه به تغییرات در مدیریت 

وزارت بهداشــت و سازمان غذا و دارو و با توجه 
به تغییر تدبیر عامل سازمان تامین اجتماعی، توقع 
داروسازان این است که مسئولین در این خصوص، 

هرچه سریعتر چاره اندیشی کنند.
وی در رابطه با پرداخت های سازمان بیمه سالمت 
تصریح کرد: داستان بی پناهی داروخانه ها همچنان 
ادامــه دارد و آســمان همه جا یک رنگ اســت. 
متاسفانه وضعیت بیمه سالمت هم، به همان شکل 
و رویه سابق است و تاخیرها دست کمی از تامین 

اجتماعی ندارد.

هر 3 ساعت يک بیمار نیازمند پیوند عضو، 
جان می بازد

 رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشــت 
گفت: درحال حاضر 25 هزار نفر در کشور در لیست انتظار پیوند عضو 
قــرار دارند که به دلیل کافی نبودن تعداد اهداء عضو، هر روز هفت تا 

10 نفر از این افراد جان خود را از دست می دهند.
به گزارش ایســنا،  مهدی شــادنوش: پیوند اعضا را قله پزشکی دنیا 
دانســت و با اشــاره به اهمیت این امر در احیــاء و زنده کردن مجدد 
انســان ها، گفت: مقوله پیوند اعضا در کشور ایران به عنوان یک کشور 
دینی از دیرباز موانعی داشت که در سال 68 با فتوای امام خمینی )ره( 

بستر انجام آن در کشور فراهم شد.
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رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خبرداد
تولید 980 هزارتن سیب زمینی در همدان

 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان گفت: 22 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی این استان تحت کشت محصول سیب زمینی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، منصور رضوانی جالل در گردهمایی تولیدکنندگان سیب زمینی بذری 
استان همدان بیان کرد: میزان تولید سیب زمینی در استان در سال جاری نیز در حدود 

980 هزار تن بوده است.
وی افزود: افزایش بهره وری از منابع آب و خاک از مهمترین برنامه های سازمان جهاد 
کشاورزی استان همدان است بنابراین با بهره گیری از ظرفیت های تشکل های بخش 

کشاورزی در زمینه های مختلف از جمله تولید بذر در راستای افزایش تولید با وجود 
کاهش سطح کشت حرکت می کنیم.

وی خاطر نشــان کرد: بخش کشاورزی دارای رســالت مهم تأمین امنیت غذایی در 
ســطح کشور است که تولید سیب زمینی به عنوان یک محصول مهم و استراتژیک از 

مصادیق این امر محسوب می شود.
ــش  ــاال، افزای ــره وری ب ــا به ــالم ب ــذر س ــد ب ــد: تولی ــادآور ش ــالل ی رضوانی ج
انتقــال  و  آبیــاری  نویــن  سیســتم های  افزایــش  مکانیزاســیون،  ضریــب 
فناوری هــای نویــن بــه مــزارع از مهمتریــن عوامــل افزایــش بهــره وری 

اســت. ســیب زمینی  محصــول 

کمبود اراضی ایزوله برای کشت بذر سیب زمینی
مدیرعامل شرکت تعاونی سیب زمینی کاران بهار نیز با اشاره به موانع تولید سیب زمینی 
بــذری، گفت: واردات ســیب زمینی بذری و کمبود اراضی ایزوله برای کشــت بذر 

سیب زمینی از مهمترین مشکالت در این بخش محسوب می شوند.
مجید ریحانی افزود: این شرکت تعاونی با عضویت سه هزار و 300 نفر در شهرستان 

بهار ساالنه بیش از دو هزار تن سیب زمینی بذری تولید می کند.
وی تصریح کرد: کشــاورزان پیشرو در عرصه تولید ســیب زمینی می توانند با انتقال 
تجربیات در افزایش بهره وری در این بخش گام بردارند که این مهم با همت تعاونی 

محقق می شود.

بازار

مديرکل شرکت پشتيبانی امور دام استان همدان خبرداد؛

توزيع گوشت و مرغ منجمد ادامه دارد
 مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان همدان از توزیع 645 تن 

گوشت قرمز منجمد در این استان خبرداد.
ابولفضل اینانلو با بیان اینکه امسال قیمت مرغ و گوشت افزایش داشته 
توزیع گوشت قرمز و مرغ در استان همدان زیاد بوده است، اظهارکرد: 
از شــهریورتا دی ماه امسال 645 تن گوشت قرمز منجمد در راستای 

تنظیم بازار در استان توزیع شده است.
وی با اشــاره به توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری در همدان، بیان کرد: 
همچنین از تاریخ 22 آذر تا 24 دی ماه 180 تن مرغ منجمد در راستای 

تنظیم بازار مرغ در استان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه ذخایر شــرکت پشــتیبانی امور دام مناسب است، به 
ایسنا گفت: توزیع گوشت و مرغ منجمد همچنان ادامه دارد و مشکلی 

از بابت ذخیره سازی وجودندارد.
اینانلو یادآور شــد: در خصوص تأمیــن و توزیع نهاده های مورد نیاز 
دامداران مشکلی در استان وجود ندارد به طوری که امسال نهاده هایی از 
جمله ذرت، جو و سویا در بین مرغداران و دامداران توزیع شده است.

تعطیلی قصابی به دلیل گرانفروشی گوشت 
در همدان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از تعطیلی یک ماهه یک 
واحد قصابی به دلیل گرانفروشی گوشت در همدان خبر داد و گفت: 
تعزیرات حکومتی همدان حکم تعطیلی یک ماهه غرفه گوشت یک 

فروشگاه بزرگ درهمدان را صادر کرد.
علیرضا حسن پور اظهارکرد: این فروشگاه به اتهام گرانفروشی گوشت 
گوسفندی و عدم نصب نرخ نامه عالوه بر جریمه نقدی به مدت یک 

ماه تعطیل شد.
وی به ایســنا گفت: باتوجه به شــکایات مردمی وعدم توجه یکی از 
فروشــگاه های بزرگ همدان به رعایت نرخ اعالمی بالفاصله گشت 
ویــژه تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام و با توجه به تکرار 
تخلفات گرانفروشــی وعدم نصب نرخ نامه ، به موجب حکم شعبه 
پنجــم تعزیرات حکومتی همدان غرفه قصابی این فروشــگاه عالوه 
برجریمه نقدی به مبلغ 6 میلیون و960 هزار ریال به یک ماه تعطیلی 

محکوم شد.
حسن پور تأکید کرد: ازمردم عزیزبابت ارسال گزارشات و همکاری با 
ما قدردانی می کنیم وتقاضا داریم درصورت مشاهده هرگونه تخلف 
مراتب را ازطریق تلفن 32523442 اداره کل، تلفن 124 صنعت ،معدن 

وتجارت  وتارنمای t135.irعالم کنند.

در کميسيون اصل 90 بررسی شد
آيا افزايش قیمت خودرو شامل خودروهای 

پیش فروش نیز می شود؟
 سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به نشست نمایندگان 
دستگاه های مختلف در این کمیسیون برای بررسی نحوه قیمت گذاری 
خودرو گفت که قرار شد ظرف 10 روز نظر دستگاه های مختلف نظارتی 
در این باره مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای 

پیش فروش شده می شود یا خیر؟ یعنی عطف به ماسبق می شود یا نه.
بهرام پارســایی بیان کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور 
وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس ســازمان تعزیرات، 
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و 
شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه ای در این باره در 
کمیسیون اصل 90 تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول 

آن بحث هایی صورت گیرد.
وی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش 
قیمت خودرو شــامل خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی که 
تحویل آنها از شــهریور ســال جاری بوده می شــود یا نه؟ در این باره 
مدیرعامل دو شــرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود 
را مطرح کردند و نماینده سازمان های نظارتی هم بحث هایی را مطرح 

کردند که قیمت گذاری نمی تواند عطف به ماسبق شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه »طبق تصمیم گیری صورت 
گرفته قرار است افزایش قیمت ها از اول شهریور اعمال شود«، گفت: این 
در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان 
تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن 
سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه 
اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می کند درحالیکه 
نظر حقوقی ســازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و 
کارشناسان کمیســیون اصل 90 این بود که این قیمت گذاری عطف به 

ماسبق نمی شود.
ســخنگوی کمیســیون اصل 90 مجلس خاطرنشــان کــرد: همچنین 
خودروسازها معتقد بودند دو نوع  قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی 
که مشــتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت نام غیر 
قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی 
مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می 
دانند. اما براساس مطالعه ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها 
یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار 
به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، 
لذا از نظر ما این کار غیر قانونی است که افزایش قیمت ها بخواهد شامل 
گذشته شود. پارســایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه های نظارتی و 
معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف 10 روز نظر مکتوب خود را در این 
باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می شود یا نه، به 
کمیسیون اصل 90 ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت 
گیرد. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، ستاد 
تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان معتقد بودند که 

قیمت گذاری نمی تواند شامل گذشته شود.
وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار 
گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت 
اصالح این قراردادها تاکید شــد. زیرا خودروســازان این قراردادها را 
با نظر خودشــان تنظیم کردند و در این جلســه قرار شد با هماهنگی 
معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون 

اصل 90 قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.
پارسایی همچنین در پایان گفت: یکی از موارد دیگری که در جلسه 
مطرح شــد این بود که خودروســازان اعالم کردند واردات خودرو 
لطمــه ای به آنها وارد نمی کند، این در حالیســت که بازار خودرو به 
بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده اما در حقیقت خودروسازان 
به هیچ وجه بیشتر  تقاضای بازار را نمی توانند پاسخ دهند و عرضه 

و تقاضا در این بازار متناسب نیست.

مزایده عمومي واگذاري بهره برداري از باشگاه سوارکاري موسسه ایثار شامل: 
46 عدد باکس نگهداري اسب، 2 عدد مانژ، چاه آب، اتاق هاي طبقه دوم 

اصطبل ها ، انبار علوفه و...( به صورت یکجا )نوبت دوم(

مدیریت مؤسسه فرهنگي ورزشي توان بخشي ایثار استان همدان

نام و نشاني مزايده گذار:
موسسه فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار استان همدان به نشاني: انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه 

فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار 
نوع، کیفیت خدمات )موضوع مزايده(:

برون سپاري جهت بهره برداري از باشگاه سوارکاري شامل: 46 عدد باکس نگهداري اسب، 2 عدد مانژ، چاه آب، اتاق هاي 
طبقه دوم اصطبل و انبار علوفه به صورت یکجا و به آدرس: همدان، انتهاي بلوار ارم باشگاه سوارکاري ایثار 

1-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزايده:
مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتاد میلیون ریال( که الزم است به صورت ضمانت نامه بانکي بدون قید و شرط یا رسید 
واریز نقدي به حساب شماره ۰2۰354556۷۰۰۰ نزد بانک دي، شعبه مرکزي همدان به نام موسسه فرهنگي ورزشي و 

توانبخشي ایثار استان همدان قابل واریز در کلیه شعب بانک دي ارائه گردد.
2-مهلت و دريافت اسناد مزايده 

از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 139۷/1۰/26 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 139۷/11/3 به آدرس انتهاي 
بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار، واحد مالي 

3-مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:
تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 139۷/11/1۰ آدرس انتهاي بلوار ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه فرهنگي 

ورزشي توانبخشي ایثار واحد حراست.
4-تاريخ برگزاري جسله بازگشايي پاکت هاي پیشنهادي:

ارم، جنب استخر شهداي غواص موسسه  بلوار  انتهاي  به آدرس:  ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 139۷/11/11 
فرهنگي ورزشي توانبخشي ایثار طبقه دوم.

هزینه درج آگهي و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن پاسخگویي به سواالت۰918911۰۰59-۰912462۰414

کارت دانشجويي محسن ابراهيمي فرزند احمد به شماره 
ملي 6460085625 به شماره دانشجويي 9212980001 

دانشکده فني مهندسي بوعلي کبودرآهنگ رشته مهندس 
عمران مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي و کارت ملی سهيال رحيمی  فرزند 
احمد  به شماره ملي 3850276953 رشته ادبيات فرانسه 
دانشگاه بوعلی سينا به شماره دانشجويي 9712251015  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي علی رضايی  فرزند محمد  به شماره 
ملي 3861041855 رشته شيمی دانشگاه بوعلی سينا 
به شماره دانشجويي 9712103024  مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهـي مزایـده عمـومي 

بنياد تعــاون زندانيــان استان همدان

بنياد تعاون زندانيان استان همدان در نظر دارد مکان هاي زير را از طريق مزايده عمومي 
واگذار نمايد. )هر رديف به يک شخص واگذار مي گردد( متقاضيان مي توانند جهت تهيه 
اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي تا تاريخ 1397/11/15 به بنياد تعاون زندانيان به آدرس: 

همدان، ميدان فلسطين، جنب پمپ بنزين فلسطين مراجعه و اسناد را دريافت نمايند. 
مبلغ خريد اسناد مزايده بابت رديف اول يک ميليون ريال و بابت مابقي پانصد هزار ريال 
مي باشد که مي بايست به شماره حساب 0112186495005 نزد بانک ملي شعبه مهديه به 
نام بنياد تعاون زندانيان استان همدان واريز گردد. و فيش مربوطه به امور مالي بنياد تعاون 

زندانيان تحويل گردد.
ضمناً متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34227793-081 تماس حاصل 

فرمايند. 
1- کليه فروشگاه هاي مواد خوراکي و غذايي زندان مرکزي همدان به تعداد 15 فروشگاه 

2- واحد سنگکي زندان مرکزي 
3- واحد رستوران زندان مرکزي

4- واحد اغذيه سراي زندان مرکزي
5- ميوه فروشي زندان مرکزي

6- پارکينگ زندان مرکزي
کلیه هزینه هاي چاپ و نشر آگهي به عهده برندگان مزایده مي باشد.

نرخ بیکاري استان همدان 
در 13 سال گذشته

نرخ بيکاريسال

8411/2

8513/5

8613/9

8714

8818

8913/9

9012/4

919/6

927/7

937/7

948/5

959/5

9610/7

7/3 9 ماهه 97

 همدان رکــورد کاهش نرخ بیکاري را 
شکســت. حداقل در 13 سال اخیر استان 
همدان نرخ 7/3 درصــد را براي بیکاري 
تجربه نکرده بود تا اینکه در 9 ماهه ســال 
جــاري به یکباره با کاهــش3/4 درصدي 
مواجه شد. آنطور که آمارها نشان مي دهد 
استان در سال هاي 92 و 93 با نرخ بیکاري 
7/7 درصدي مواجه بوده و ســپس تا سال 
96 روبــه افزایش رفته اســت. طبق اعالم 
مرکز آمار، نرخ بیکاري استان در سال 96، 

10/7 اعالم شده است. 
معاون اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی استان همدان در این رابطه گفت: 
اســتان همدان بعد از استان سمنان دومین 
استان کشور در کاهش نرخ بیکاری است.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــی قربانف مصطف
فصــل  بیــکاری ســه  نــرخ  میانگیــن 
اســتان همــدان 7/3 درصــد اســت، بیــان 
ــکاری فصــل بهــار اســتان  ــرخ بی کــرد: ن
همــدان 8/2 درصــد، تابســتان 6/5 درصــد 
ــا  ــوده اســت.وی ب ــز 7/3 درصــد ب و پایی
ــز امســال اســتان های  ــان اینکــه در پایی بی
بختیــاری  و  چهارمحــال  و  کرمانشــاه 
بیشــترین نــرخ بیــکاری را در کشــور 
داشــتند، افــزود: 19 اســتان نــرخ بیــکاری 
پایینتــر از میانگیــن کشــور کــه 11/7 

ــته اند. ــت، داش ــوه اس ــد ب درص
ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــد براینک ــا تأکی وی ب
ــن  ــد از میانگی ــدان 4/4 درص ــتان هم اس
خاطرنشــان  اســت،  پایینتــر  کشــوری 
کــرد: نــرخ مشــارکت اســتان همــدان در 
9 ماهــه امســال 40/3 درصــد اســت کــه 
ــدت مشــابه ســال گذشــته  ــه م نســبت ب
ــن  ــش داشــته اســت و ای 2 درصــد افزای
نشــان می دهــد امیــد بــه یافتــن کار 
در همــدان بیشــتر شــده اســت.معاون 
اشــتغال اداره کل کار، تعــاون و رفــاه 

اجتماعــی اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه 
بیشــترین  دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــکاری را ب ــار بی آم
بیــکاری  نــرخ  اظهارکــرد:  داده انــد، 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی در کشــور 
18 درصــد اســت کــه ایــن نــرخ در 
همــدان 12 درصــد بــرآورد می شــود.

قربانفر یادآور شــد: همچنین نرخ بیکاری 
جوانان 15 تا 24 سال در کشور 27 درصد 
اســت که این نرخ در اســتان همدان 14 

درصد است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 9 ماهــه 
ــد  ــامانه رص ــغل در س ــال 9800 ش امس
ــان  ــا پای ــزود: ت ــت، اف ــده اس ــت ش ثب

ــش  ــغل در بخ ــزار ش ــد 19 ه ــال بای س
مســکن و غیرمســکن در اســتان همــدان 

ــود. ــاد ش ایج
ــغل در  ــه 8000 ش ــد براینک ــا تأکی وی ب
بخــش مســکن ایجــاد شــده اســت، 
ــر  ــه 1144 نف ــال ب ــرد:  امس ــح ک تصری
13.5 میلیــارد تومــان تســهیالت مشــاغل 
خانگــی پرداخــت شــده اســت کــه البتــه 
فقــط پرداخــت وام کفایــت نمی کنــد 
ــرای  ــز ب ــروش نی ــازار ف ــد ب ــه بای بلک
ــن  ــه در ای ــود ک ــاد ش ــوالت ایج محص
مشــاغل  نمایشــگاه  هرســاله  راســتا 
خانگــی در اســتان برگــزار می شــود.

معاون اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی استان همدان  با بیان اینکه امسال 
نیز از 10 تا 15 بهمن نمایشــگاهی برای 
برگزار  مشاغل خانگی  عرضه محصوالت 
خواهد شــد، خاطرنشان کرد : از سال 89 
تا کنون برای 44 هزار نفر مجوز مشــاغل 

خانگی صادر شده است.
قربانفر با اشــاره به اینکه ســهمیه استان 
همــدان در فاز اول تســهیالت اشــتغال 
روســتایی 168 میلیارد تومان بود، یادآور 
شــد: در فــاز اول 200 میلیــارد تومــان 
تسهیالت اشتغال روستایی پرداخت شد و 
پیش بینی می شود در فاز دوم که به زودی 
ابالغ خواهد شــد 330میلیــارد تومان به 

استان سهیمه داده شود.

ماليات و بيمه دليل 
فعاليت 100 خياطي 
زیـرزميني
 به خاطر امــکان فرار مالیاتي توســط خیاطان، 
حدود 100 واحد زیرزمیني در همدان فعال هستند 
کــه در مدت اخیــر 20 واحد آنها پلمپ شــده و 
تعدادي هم تاکنون چند بار اخطار دریافت کرده اند.

آنطور که رئیس اتحادیــه خیاطان و تولیدکنندگان 
پوشاک همدان اعالم کرد: حدود 100 واحد خیاطی 
زیرزمینی در این شــهر شناسایی شــده است که 
ساماندهی این واحدها به عنوان یکی از اولویت  های 

این اتحادیه با جدیت دنبال می شود.
سید رضا حسینی ظفر فرار مالیاتی را مهمترین عامل 
اســتقبال اندک فعاالن صنف خیاطی برای دریافت 
پروانه کسب و زمینه ای برای گسترش فعالیت های 

زیرزمینی ارزیابی کرد.
بــه گفته وي، هزینه های بــاالی بیمه و عوارض و 
مالیات، فعالیت های زیرزمینی را افزایش داده است.
وی بیــان کرد: در همین ارتبــاط تاکنون 20 واحد 
خیاطی فاقد مجوز شناسایی و پلمپ شدند و برای 

چند واحد دیگر نیز اخطاریه صادر شده است.
حسینی ظفر ادامه داد: پس از صدور اخطاریه مهلت 
10 روزه ای برای مراجعه و دریافت مجوز پیش بینی 
می شود که در صورت بی توجهی فرد، با هماهنگی 
اتاق اصناف و اماکن، واحد یاد شده پلمپ می شود.
وی گفت: بیشــتر واحدهای خیاطی زیرزمینی در 
منازل مسکونی فعالیت دارند که شناسایی آنها برای 

بازرسان سخت و دشوار است.
رئیــس اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشــاک 
همــدان ادامه داد: در مواقعي برخی از همســایه ها 
به علت به ســتوه آمدن از ســرو صدای ناشی از 
فعالیت چرخ های خیاطی، موضــوع را به اصناف 

اطالع رسانی می کنند.

حسینی ظفر تاکید کرد: خیاطان فاقد مجوز در بیشتر 
مواقع پارچه های بُرش خورده را از تهران دریافت 

کرده و اقدام به دوخت آن در استان می کنند.
وی اضافه کرد: فعالیــت خیاطان زیر زمینی آن هم 
با قیمت نازل موجب کســادی بازار برای شاغالن 

دارای مجوز در این صنف شده است.
رئیــس اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان پوشــاک 
همدان یکی از آسیب های فعالیت های زیرزمینی را 
متوجه خود فرد دانست و گفت: 50 درصد خیاطان 
نمی تواننــد پول خود را به موقــع از صاحب کاال 
دریافت کنند یا در بهترین حالت بخشی از دستمزد 

در اقساط بلند مدت به آنها پرداخت می شود.
حســینی ظفر اضافه کرد: چنانچه شــاغالن در این 
حرفه دارای پروانه کسب باشند هنگام بروز مشکل 
در پرداخت دســتمزد، می توانند موضوع از طریق 

اتحادیه پیگیری کنند.
وی یکی از پیش نیازهای اصلی برای ترغیب فعاالن 
در واحدهای زیرزمینی بــه دریافت مجوز را ارایه 

تسهیالت به شاغالن در حرفه خیاطی دانست.
رئیــس اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان پوشــاک 
همــدان بیان کــرد: وقتی فرد فاقــد مجوز متوجه 
پرداخت تسهیالت کم بهره و ارایه دیگر بسته های 
حمایتی به افراد دارای جواز کســب می شــود آنها 
خودجوش و بدون نیاز به اســتفاده از اهرم قانونی 

برای دریافت مجوز اقدام می کنند.
حسینی ظفر با اشاره به دشــواری ادامه فعالیت در 
حرفــه خیاطی، از دیگر معضــالت پیش روی این 
صنــف را فراهم نبــودن امکان خریــد غیرنقدی 

دانست.
وی یادآوری کرد: پیشتر بخشی از هزینه مواد اولیه 
و پوشاک به صورت نقدی و بخش زیادی از آن در 

قالب چک به فروشنده ارایه می شد.
رئیــس اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان پوشــاک 
همدان اضافه کرد: وضعیت بازار به گونه ای اســت 
کــه هم اینک فروشــندگان از دریافت چک امتناع 
می کنند و فقط در صــورت پرداخت نقدی جنس 

را تحویل می دهند.
حسینی ظفر به ایرنا گفت: بیشتر فعاالن این صنف 
از نظر مالی شــرایط مناسبی ندارند و نمی توانند به 

صورت نقدی کل هزینه کاال را پرداخت کنند.
وی افزود: عالوه بر این قیمت مواد اولیه مورد نیاز 
برای دوخت یک لباس چند برابر شده و در مقابل 
قدرت و توان خرید مشتری نیز کاهش یافته است.

رئیــس اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان پوشــاک 
همدان با بیــان اینکه قیمــت دوک خیاطی از 24 
هزار به 150 هزار ریال رســیده اســت، بیان کرد: 
پیشتر قیمت نخ خیاطی، الیه چسب، زیپ و دکمه 
هنگام دوخت لباس محاســبه نمی شد اما هم اینک 
این اقالم چند برابر گران شده اند و نمي توان آن را 

نادیده گرفت.
وی درباره لباس های نامتعارف موجود در بازار بیان 
کرد: این قبیل لباس ها در همدان تولید نمی شــود 
بلکه از مرکز کشــور و استان هایی نظیر تبریز و یا 

کشور ترکیه وارد این استان می شوند.

براي نخستين بار پس از 13سال نرخ بيکاري استان 7/3 شد

همدان دومین کشور در نرخ بیکاري
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 آگهي حصر وراثت
آقاي علي شريفي دارای شــماره شناسنامه  11698 به شرح دادخواست 
کالسه 112/97/98ح از اين شــعيه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان ســيف ا... شريفي به شماره شناسنامه  
3860 در تاريــخ 1397/2/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-علي شريفي فرزند 
سيف ا... به شماره شناسنامه11698 متولد1356 پسر متوفي 2-محمدرضا 
شريفي فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه9940 متولد1350 پسر متوفي 
3-احمد شريفي فرزند ســيف ا... به شماره شناسنامه10991 متولد1354 
پسر متوفي 4-اشرف شــريفي فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه9939 
متولد1349 دختر متوفي 5-فاطمه شــريفي فرزند ســيف ا... به شماره 
شناســنامه91 متولد1364 دختر متوفي 6-زهرا شريفي فرزند سيف ا... 
به شماره شناســنامه4052048431 متولد1366 دختر متوفي 7-فرزانه 
شريفي فرزند سيف ا... به شماره شناســنامه4040065654 متولد1369 
دختر متوفي 8- منيره نادری واال به شماره شناسنامه5447 متولد1326 
همسر متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 749(
رئیس شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي سند مالکیت المثنی 
نظر به اينکه مالک آقاي توکل ساکي فرزند يداهلل با ارايه فرم 
شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمي شماره 2 نهاوند اظهار 
نموده مقدار ششــدانگ پالک 29 فرعي از 4017 الي 4028 
اصلي بخش 1 ثبت نهاوند که سند مالکيت آن ذيل ثبت 20545 
صفحه 194 دفتر جلد 151 ثبت و سند مالکيت به شماره چاپي 
447368 سري الف سال 77 صادر و تسليم مالک گرديده و 
به علت جابجايي مفقود گرديده تقاضاي صدور سند مالکيت 
المثني نموده است لذا به اســتناد ماده 120- آيين نامه قانون 
ثبت مراتب به شــرح فوق يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشار 
يا محلي جهت عموم آگهي مي گردد لذا چنانچه کسي نسبت 
به صدور سند مالکيت المثني اعتراض داشته يا مدعي انجام 
معامله نزد خود او يا وجود ســند مالکيت نزد خود مي باشد 
مي تواند اعتراض خود را کتبا از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف 
مدت 10 روز به اين اداره ارســال در غير اين صورت و پس از 
گذشت زمان مقرر ســند مالکيت المثنی صادر خواهد شد. 

)م الف 228(
محمدعلي جلیلوند

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

نصب المان شهید سال شهرستان مالير 
در ارتفاعات لشگردر

 رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مالیر از نصب المان شهید 
سال این شهرستان در ارتفاعات منطقه لشگردر به مناسبت گرامیداشت 

چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران خبر داد.
مهــدی رضایی اظهار کرد: به دنبال سلســله برنامه های عزت بخش و 
واالی گرامیداشــت یاد و نام شــهدای معزز انقالب، به زودی المان 
شــهید گرانقدر احمد وفایی زاده شهید سال شهرستان مالیر با همت و 

همکاری هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی در ارتفاعات زیبای 
منطقه لشگردر همزمان با یوم ا 22 بهمن ماه نصب خواهد شد.

وی افــزود: ارتفــاع این منطقه بیش از دو هزار و 800 متر اســت که 
مکانی تفریحی با جاذبه های گردشــگری ناب بــوده و از این پس با 
عطر و بوی شــهدای گرانقدر قطع به یقین زیبایی و جذابیت بیشتری 

به خود می گیرد.
رضایــی تصریــح کرد: ایــن اتفاق در راســتای سلســله برنامه های 
بزرگداشــت یاد و نام شهداست که به تاسی از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب که فرمودند زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت 

نیست، انجام می شود. 
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالیر عنوان کرد: شــاید به 
جرات بتوان گفت جزو معدود شهرستان ها در کشور هستیم که بیشتر 
اماکن ورزشی را به نام شهدای گرانقدر انقالب اسالمی مزین و متبرک 

کرده ایم.
گفتنی اســت؛ شــهید احمد وفایی زاده اولین شــهید انقالب مالیر از 
دوازده شهید واالمقام دوران مبارزه با رژیم طاغوت است. شهیدی که 
در روز عاشورای حسینی به ندای هل من ناصر سرور و ساالر شهیدان 

امام حسین)ع( لبیک گفت و شهد شیرین شهادت را نوشید. 

خبـر خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

پاس، خیال جدايی از صدر ندارد
 پاس با احمد جمشیدیان امسال ردای باالنشینی تن کرده و خیال 
جدایی از جمع صدرنشینان گروه دوم لیگ دسته دوم فوتبال را ندارد.

روز دوشنبه تیم فوتبال پاس همدان در جریان برگزاری مسابقات لیگ 
دسته دوم در رامشیر دو بر یک استقالل این شهر را از میان برداشت و 

با 24 امتیاز در یک قدمی صدرجدول این گوره قرار گرفت.
پاس که هفته گذشــته و در کمال ناباوری بــازی خانگی خود را با 
شکست به اتمام رسانده بود، خیلی زود خود را به جمع مدعیان رساند 
و با برتری خارج از خانه برابر استقالل رامشیر بارقه های امید را برای 

خود و هواداران زنده نگه داشت.
پاس این روزها با مشــکالت و مصائب بی شماری دست و پنجه نرم 
می کند و احمد جمشــیدیان پیش از آنکه تیمش در مستطیل ســبز به 
رقابــت با رقبا بپردازد، در بیرون زمین با بی پولی و کمبود امکانات و 

بی مهری مسئوالن سرشاخ می شود.
با این حال پاس با احمد جمشیدیان و یک مشت بازیکن متعصب این 
روزها در لیگ دسته دوم روزگار خوبی می گذراند و خیال جدایی از 

جمع تیم های باالنشین گروه را ندارد.
اگرچه رقابت این هفته در خارج از خانه برابر اســتقالل رامشــیر دو 
هفته دیگر هم تداوم خواهد داشــت و پاس باید دو بازی بعدی خود 
را هم در خارج از همدان برگزار کند و حاال حاالها به قدس نخواهد 
آمد، اما بدون تردید این موضوع مانعی برای موفقیت تیم جمشیدیان 
نیســت و بازیکنان پاس با تعصب مثال زدنی خود روی ریل موفقیت 

لیگ را ادامه خواهند داد.
ای کاش مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان همدان نگاهی خارج 
از نوبت به پاس داشــته باشــد و حاال که نماینده استان لباس صعود 
پرو کرده، اورژانســی پاس را مورد حمایت قرار دهد تا تیم خوب و 
یکدست احمد جمشیدیان در پایان فصل یک صعود شیرین و رویایی 

به مردم همدان هدیه بدهد.

روسای هیأت های ورزشی
 تا پايان سال معرفی می شوند

 مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همدان از برگزاری مجامع انتخاباتی 
هیأت هایی که با سرپرســت اداره 
می شــوند تا پایان سال جاری خبر 

داد.
محســن جهانشــیر اظهــار کرد: 
امــر برگزاری مجامع بســیار مهم 
اســت و ما بــه رای مجمع احترام 
می گذاریم و بــه هیچ وجه در این 

امر جانب داری نخواهیم کرد.
وی افزود: یکی از دغدغه هــای مهم اداره کل ورزش و جوانان اداره 
برخی هیأت ها با سرپرســت اســت، چراکه هیأت هــا موقعی که با 
سرپرست اداره می شوند یک دوران برزخی را پشت سر می گذارند و 

برنامه ها آنطور که باید پیش نمی رود.
جهانشــیر تصریح کرد: در حال حاضر هیأت های تکواندو، هندبال، 
کبدی، هاکی، ورزش های جانبازان و معلولین، کشتی و اسکی استان 

همدان با سرپرست اداره می شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تاکید کرد: تا پایان سال مجامع 
انتخاباتــی این هیأت ها را برگزار می کنیــم و رئیس هیأت ها در این 

مجامع انتخاب می شوند.
وی عنوان کرد: همدان ظرفیت  بســیار باالیی در حوزه ورزش دارد، 
اما جایگاه فعلی اســتان که برای رسیدن به آن تالش های زیادی هم 

صورت گرفته در خور ورزش همدان نیست.
جهانشیر با اشاره به دیدار خود با مدیرکل صداوسیمای استان همدان 
بیان کرد: صداوسیما می تواند نقش به سزایی را توسعه ورزش قهرمانی 

و همگانی در استان همدان ایفا کند.
وی با اشاره به رشــد روز افزون نقش رسانه ها در توسعه ورزش در 
عصر حاضر خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان همدان نیازمند 

کمک و همیاری دستگاه ها و ارگان هایی همچون صداوسیماست.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان بیان کرد: نگاه مسئولین صداوسیما 
به حوزه ورزش و جوانان تغییر کرده و این موضوع را می توان در نوع 

پوشش رویدادها و فعالیت ها احساس کرد.

چهار داور همدانی جام بین المللی تختی را 
قضاوت می کنند

 سرپرست هیأت کشتی همدان گفت: چهار داور مطرح کشتی این 
استان برای قضاوت در مسابقات جام بین المللی جهان پهلوان تختی 

انتخاب شدند.
 رامین درویشــی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: مزدک گیتی، 
مسعود چوبین، داریوش چلوئیان و بیژن روزبهانی توسط فدراسیون 
کشتی برای قضاوت در مسابقات جام بین المللی جهان پهلوان تختی 

برگزیده شدند.
وی اضافه کرد: سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد 

جام تختی روزهای 18 و 19 بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.
درویشی خاطرنشــان کرد: در این رقابت ها کشتی گیران کشورهای 

مختلف خارجی حضور خواهند داشت.
سرپرست هیأت کشتی همدان همچنین با اشاره به انتخاب پنج داور کشتی 
استان برای آزمون ارتقای درجه ممتاز به ممتاز ویژه گفت: علیرضا حسینی، 
محمد کیانی، شهاب روزبهانی، سلمان بختیاری و مهدی قهرمانی همگی از 

استان همدان برای این آزمون معرفی شده اند.
درویشی افزود: آزمون ارتقای درجه ممتاز به ممتاز ویژه از 27 بهمن 

ماه امسال در محل آکادمی ملی المپیک آغاز می شود.
همدان یکی از استان های موفق در پرورش داوران کشتی است.

روزهای پرترافیک ورزش اول همدان
 کشــتی اســتان همدان این روزها ایام پرترافیکــی را از پس هم 
می گذراند. مســابقه، اعزام، دوره های مختلف و حضور کشتی گیران و 
داوران همدانی در رویدادهای مختلف تمام آن چیزیست که از روزهای 

شلوغ ورزش اول همدان می توان برداشت کرد.
چند روز پیش هادی وفایی کشتی گیر مستعد شهر اللجین در وزن 90 
کیلوگرم با غلبه بر حریفی از اســتان البرز موفق به کسب مدال طالی 
مسابقات کشتی پهلوانی کشور شد و جواز حضور در جام بین المللی 

تختی را کسب کرد.
رقابت های کشتی پهلوانی بزرگساالن کشور یادواره قهرمان بزرگ کشتی 
ایران و جهان"پهلوان باشی علیرضا سلیمانی" با حضور 160 کشتی گیر 
در 6 وزن به میزبانی مجموعه ورزشی انقالب کرج برگزار شد و وفایی 

موفق شد نشان طال را برای کشتی همدان به ارمغان بیاورد.
اما نکته مهم این روزهای کشــتی همدان حضور در جام تختی است. 
ســی ونهمین دوره رقابت هــای بین المللی کشــتی فرنگی جام تختی 
روزهای چهارم و پنجم بهمن ماه در شهر اندیمشک و سی ونهمین دوره 
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای 18 و 19 بهمن ماه 

در کرمانشاه برگزار می شود.
در این رقابت ها و در 57 کیلوگرم میثم فیروز آبادی، 74 کیلوگرم مسعود 
کمروند و در وزن 97 کیلوگرم دانیال شریفی و هادی وفایی در ترکیب 

تیم کشتی آزاد استان در جام تختی حضور می یابند.
همچنین علی محمد مالمیر و صادق گودرزی از اســتان مربیان منتخب 
ســرمربی با اســتناد به بند یک بخش »و« نظام نامه فنی کشتی کشور 
انتخاب مربیان تیم ملــی در رقابت های بین المللی جام تختی حضور 

خواهند یافت.
همدان جزو استان هایی است که بیشترین سهمیه را در جام بین المللی 
تختــی دارد و جالب تر اینکه عالوه بر چهار کشــتی گیر و دو مربی از 
استان، چهار داور هم از همدان در این جام قضاوت خواهند کرد. طبق 
آمار حضور چهار کشــتی گیر از استان در معتبرترین رویداد بین المللی 
کشتی کشور در چند سال اخیر بی سابقه بوده و این نشان از روند رو به 
رشد کشتی همدان دارد. مسعود چوبین، مزدک گیتی، داریوش چلوئیان 
و بیژن روزبهانی داوران بین المللی استان طی حکمی از سوی فدراسیون 
کشتی کشور برای قضاوت و داوری رقابت های بین المللی کشتی فرنگی 
و آزاد جام جهان پهلوان تختی در بهمن ماه سال جاری دعوت شده اند.
خبر دیگر از کشتی اینکه تیم منتخب جوانان استان در جام معتبر شهید 
هاشمی نژاد شرکت خواهد کرد. شانزدهمین دوره رقابت های بین المللی 
کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد با دعوت از تیم های داغستان 
روســیه، گرجستان، ترکیه و آذربایجان و تیم هایی از استان های سراسر 
کشــور و تیم های منتخب اســتان مازندران روزهای 27 و 28 دی ماه 

جاری در شهر بهشهر برگزار می شود.
ترکیب تیم همدان در این رویداد را حســین شفیعی از اسدآباد در 57 
کیلوگرم، وزن 61 کیلوگرم مهیار اســدی از اسدآباد، وزن 65 کیلوگرم 
علیرضا حاجعلی از بهار، وزن 70 جواد مرادی از همدان و در وزن 74 

محمدرضا شاه محمدی از همدان تشکیل می دهند. 
همچنین در وزن 79 محمدامین قپانوری از نهاوند، وزن 86 امیرمحمد 
مختــاری از همــدان، وزن 92کیلوگرم عباس نــادری از نهاوند، وزن 
97کیلوگرم حمیدرضا علی بخشــی از نهاوند و در وزن 120 کیلوگرم 
عرفــان خدارحمی از همدان، دیگر نفــرات اعزامی به رقابت  های بین 
المللی جام شــهید هاشمی نژاد هستند.علی محمد مالمیر از تویسرکان، 
جــالل لطیفی از مالیر، داریوش کمروند از نهاوند، حســین خزایی از 
همدان و اصغر قنبری از اســدآباد اعضای کادرفنی همدان در این جام 
هستند، ضمن اینکه علی عبدالمالکی سرپرستی تیم را بر عهده خواهد 
داشــت.تیم منتخب جوانان همدان با تدبیر هیأت کشتی، در چند هفته 
گذشــته تمرینات مشــترک خود برای حضور پرقــدرت در این جام 
معتبر را زیر نظر قهرمانان سابق المپیک، جهانی و آسیایی نظیر مسعود 
مصطفی جوکار، علی محمد مالمیر، عبــاس بیگلربیگی، جالل لطیفی، 
سعید ابراهیمی، داریوش کمروند، محمد سلطانی و حسین خزایی که 
هر یک دارای عنوان های مطرح و کوله باری از تجربه هستند، انجام داد.

تنها چند اســتان در این جام شــرکت خواهند کرد و برای استان همدان، 
این حضور یک اتفاق مهم است که با رایزنی هیأت کشتی استان صورت 
گرفت. جامی که محمد طالیی آن را زیر نظر داد و همین چند روز درباره 
اهمیت آن مصاحبه کرده و گفته بود: این یک مسابقه با کیفیت باالست که 
چند ســالی است به زحمت مازندرانی ها برگزار می شود، مازندران تالش 
زیادی برای باال بردن کیفیت این رقابت ها داشــته و این مسابقات به یک 
جام خوب برای جوانان تبدیل شــده اســت. چند سال است که تیم های 
روسیه، آذربایجان و گرجستان برای جام شهید هاشمی نژاد به ایران می آیند. 
امسال هم تیم های خوب به مازندران دعوت شده اند و ما می دانیم که شاهد 
کشــتی های خوبی در بهشــهر خواهیم بود. حتی حسن یزدانی در همین 
جام به کشــتی گیر روس باخت و بعد در جهانی جوانان همین کشتی گیر 
را شکست داد و شرکت در جام شهیدهاشمی نژاد به ما کمک زیادی کرد.

جوايز دالری برای 
تورنمنت کشتی شهید 

هاشمی نژاد
 رئیس هیأت کشــتی بهشهر از در 
نظر گرفتن جایزه دالری برای نفرات 

برتر جام شهید هاشمی نژاد خبر داد.
به گزارش ایســنا، شــهرام جعفری با 
بیــان این مطلب اظهــار کرد: حضور 
تیم های مطرح خارجی مانند روســیه، 
آذربایجان، گرجســتان و ارمنستان در 
این مسابقات قطعی شــده و احتمال 
حضور چند تیم خارجی دیگر نیز در 
جام شهید هاشمی نژاد که در رده سنی 

جوانان برگزار می شود، وجود دارد.
او همچنین گفت: این تورنمنت کشتی 
همه ســاله در رده جوانان و با سطح 
فنی باالیی در شهرستان بهشهر برگزار 
می شــود که امســال نیز استعدادهای 
جوان از 17 اســتان کشــور و نفرات 
منتخــب تیم ملــی جوانــان در این 
پیکارها حضور دارند که با هماهنگی 
هایی که با محمد طالیی سرمربی تیم 
ملــی جوانان انجام شــده، امیدواریم 
ایــن مســابقات به آماده ســازی تیم 
ملی جوانان نیز کمک کند چرا در در 
فاصله 50 روزه تا رقابت های انتخابی 
تیــم ملی جوانان برگزار می شــود و 
محک خوبی برای شــناخت کشــتی 

گیران جوان خواهد بود.

عراق بدون مصدوم و 
محروم مقابل ايران

 تیــم   ملی فوتبال عــراق در دیدار 
حساس برابر ایران نه بازیکن مصدوم 

دارد و نه محروم.
به  گزارش مهر، تیم   ملی فوتبال عراق 
در آخریــن بــازی خــود در مرحله 
گروهی به مصاف ایران خواهد رفت.

سایت السومریه نوشــت که تیم   ملی 
فوتبال عــراق تمرین اخیر خود را در 
فضای خوب برگزار کرد و شــاگردان 
کاتانیــچ آمــاده این دیدار حســاس 

هستند.
به نوشته این ســایت عراقی تیم   ملی 
این کشــور در دیدار برابر ایران همه 
بازیکنــان خود را در اختیــار دارد و 

مصدوم و محرومی ندارد.

حريف پرسپولیس 
بازيکن 4۱ ساله 

جذب کرد
 االهلــی عربســتان کــه در لیگ 
قهرمانان آسیا با تیم فوتبال پرسپولیس 
هم گروه است با حســین عبدالغنی، 
بازیکن تمام نشدنی فوتبال عربستان تا 

پایان فصل قرارداد امضا کرد.
به  گــزارش ایرنا، حســین عبدالغنی، 
یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
عربستان به شمار می آید که بارها برابر 
تیم   ملی فوتبال ایران هم به میدان رفته 

است.
ــه 41  ــن ک ــود ای ــا وج ــی ب عبدالغن
ســال ســن دارد امــا هنــوز از فوتبــال 
ایــن در   خداحافظــی نکــرده کــه 

ــت. ــب اس ــیار جال ــود بس ــوع خ ن
ایــن بازیکــن عربســتانی در ســن 41 
ــد امضــا  ــرارداد جدی ســالگی یــک ق
کــرد. او تــا پایــان فصــل بــا االهلــی 
ــال پرســپولیس در  ــم فوتب حریــف تی
ــان آســیا قــرارداد امضــا  لیــگ قهرمان

کــرد.
عبدالغنــی محصــول باشــگاه االهلــی 
ــال 1995  ــد و از س ــمار می آی ــه ش ب
تــا 2008 بــرای ایــن تیــم بــازی کرد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــدود بازیکنان او از مع
ــال  ــدن را در فوتب ــر ش ــابقه لژیون س

ــتان دارد. عربس

حامد صيفی «

 سوم بهمن ماه 1393 را هیچ موقع تاریخ 
پرفراز و نشــیب فوتباِل خسته اما امیدوار 
ایران از یاد نخواهیم برد، آن روز دراماتیک، 
ناگوار و البته ماندگار که به تک تکمان ثابت 
کرد می تــوان با تکیه بر اراده ایرانی، تحت 
هر شرایطی که باشــی بجنگی، به ناامیدی 
پشــت پا بزنی، زندگی را ادامه دهی و از 

سیاهی، سفیدی بسازی!
فوتبــال، بازی تلخی ها و شیرینی هاســت. 
مــرگ و زندگی هــا، بــرد و باخت هــا و 
لحظه های باال و پائین. سوم بهمن 93 و در 
یک بیشتر از 120 دقیقه تاریخی، همه  چیِز 
فراتــر از تصور و رویا را در چمن کانبرای 

استرالیا به چشم مشاهده کردیم.
زمانــی که مهــرداد پوالدی را از دســت 
دادیم و رویاهایمان بــر باد رفت، وقتی 2 
بار به بازی ای کــه دیگر هیچ امیدی به آن 
نداشــتیم برگشتیم، آن موقع که بازی اقبال 
را در ضیافت پنالتی ها باختیم و لحظه ای که 
داور با پنبه سرمان را برید، بیش از همیشه 
دریافتــه بودیم که در فوتبــال باید مردانه 
بیایســتی و جنگنده باشــی تا بــا اتفاقات 

بی رحمانه اش استوارانه کنار بیایی.
در آن 120 دقیقه ناهمگون و ناجور هرچه 
زدیم جــواب داد اما در ضربات کشــنده 
پنالتی، هر زحمتی که به خرج دادیم به در 
بســته خورد و تفــاوت آن روز ما و عراق 

دقیقا همین جای کار بود: اینکه فوتبال، آن 
روز برای ما جورپیشــه بود و برای عراق 

خوشخو.
حاال امروز قصــه متفاوت اســت. امروز 
نــگاه هیچ کداممــان به عراقــی که پیش 
روست مثل چهار ســال قبل نیست. بازی 
ســال 93 هرچقدر برای ما مهم بود، امروز 
متفاوت تر، خاص تر و آلرژیک تر اســت؛ با 
یک نگاه انتقام جویانه و حســی ماالمال از 
کینکشی روزی که هم زمینش بودار بود و 

هم داورش با ما انگار دشمن!
و  انتقــام  اندیشــه  در  امــروز  اینکــه 
ــکمان را  ــه اش ــتیم ک ــاص روزی هس تق
ــل  ــی مث ــگاه بازیکن ــاید از ن در آورد، ش
ــه  ــرف اینک ــط ص ــون و فق ــردار آزم س
ــای ملی پوشــان  ــه ســاق پ حساســیت را ب
تزریــق نکنــد، تنهــا بــه مثابــه یــه فکــر و 
خیــال باشــد، امــا واقعیــت همانــی اســت 
ــا  ــم. ب ــر می کنی ــه آن فک ــا ب ــه م ــه هم ک
ایــن حــال فرامــوش نخواهیــم کــرد 
کــه ماموریــت اصلــی امــروز مــا اول 
ــری  ــد بازپس گی ــت و بع ــینی اس صدرنش
بازیکنــان  تیمــی کــه زهــر  از  انتقــام 
جذابــش همچــون بشــار و همــام بــا 
ــاک و  ــازی چشم نوازشــان بســیار خطرن ب

ــت. ــنده اس ــی کش حت
ــی  ــم نگاه ــر می خواهی ــال اگ ــن ح ــا ای ب
فراتــر از بــازی بــا عــراق داشــته باشــیم و 

ــارات از زندگــی  ــی در ام ــا قهرمان ــا ب تنه
لــذت ببریــم و بشــکن بزنیــم، بایــد 
ــی  ــویم، حت ــود ش ــروه خ ــین گ صدرنش
ــراق و پشــت  ــر ع ــا تســاوی براب شــده ب
ــه  ــایه. چراک ــام از همس ــه انتق ــا زدن ب پ
امــروز در جایــی از روزگار ایســتاده  ایم 
ــان شــب  ــروه از ن ــینی در گ ــه صدرنش ک
ــی  ــر اســت و راه قهرمان ــان واجب  ت برایم

می گــذرد. همین جــا  از  دقیقــا 
امــروز بایــد قهرمان گروه خود شــویم تا 
چنــد روز دیگر لذت قهرمانــی در قاره را 
بــا خیابان های ایران تقســیم کنیــم. امروز 
صدرنشین گروه می شویم و فردا صدرنشینی 
و قهرمانــی در قــاره را تجربــه می کنیم با 
ایستادنی باالتر از چشــم بادامی ها، عرب ها 
و حتی مدافــع عنوان قهرمانی که امســال 

هیچ چیزش در قامت یک مدعی نیست.
زندگــی  از  لذت بــردن  وقــت  امشــب 
ــد  ــراق، هرچن ــا و یوزهاســت. ع ــرای م ب
ــی شکســت  راهــی دور بعــد شــده و حت
ــروزی  ــم پی ــی طع ــم خیل ــران ه ــر ای براب
آنهــا نخواهــد  از  بــزرگ ســال 93 را 
کــه  می دانــد  خــوب  امــا  گرفــت، 
ــدل  ــران م ــر ای ــی براب ــت احتمال شکس
2019 راهــش را بــرای ادامــه زندگــی 
ــرد  ــد ک ــوار خواه ــا دش ــام ملت ه در ج
و لــذت زندگــی قهرمانانــه در امــارات را 

می گیــرد. آنهــا  از 

صدرنشينی ايران امروز مشخص مي شود

درآرزوي انتقام گذشته

 مســئول کمیته فوتبال محالت و مشاور 
ورزشی شورای اسالمی شهر همدان معتقد 
است: فعالیت شــهرداری همدان با صرف 
هزینــه های میلیــاردی در لیگ 2 کشــور 
اجحــاف در حق ورزش محــالت بوده و 

تاکنون آورده ای نداشته است.
 ســعید پناه آبادی روز سه شنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه ساله 
شاهد تیم داری شهرداری در فوتبال کشور 
بوده ایم و فقط هزینه های هنگفت برای این 
تیم خرج شده و کمکی به ورزش این شهر 

نکرده است.
بــه گفته وی تیم داری بــا این وضعیت به 
نفع شــهرداری و فوتبال همدان نیســت و 
بهتر اســت ایــن هزینه صــرف آکادمی و 
تیم های پایه در راستای شناسایی و پرورش 

استعدادها شود.
پناه آبادی بیان کرد: ســاالنه بخش ناچیزی 
از بودجه ورزش شــهرداری صرف توسعه 
محالت می شود و با این حال بیش از صد 
تیم که دلخوشــی بازیکنان محالت به ویژه 

حاشیه شهر شده در رده های سنی مختلف 
باهم رقابت می کنند.

وی خاطرنشــان کرد: مسئوالن بارها مدعی 
شــده اند که فوتبال شهرداری دروازه ورود 
بازیکنان محالت اســت اما در این سال ها 
فقط شعار بوده و بازیکنی جذب نکرده اند.

مشاور ورزشی شورای اسالمی شهر همدان 
افزود: فوتبال شهرداری باید هدفمند هزینه 
شــود و بهتر اســت با تقویت آکادمی این 
باشگاه در رده های سنی مختلف نسبت به 

بازیکن سازی اقدام کنند.
وی یادآور شد: هم اینک بسیاری از آکادمی 
های مطرح کشــور نظیر فوالد خوزستان با 
پرورش بازیکن های مســتعد مسیر رشد و 
تکامل آنها را مهیا می سازند و از طرفی حق 
رشد این بازیکنان را از باشگاه های متقاضی 

جذب دریافت می کنند.
پناه آبادی افزود: این نوع سیاســت در تیم 
داری شــهرداری نتیجــه ای دارد و معتقدم 
فوتبال همدان توانایی داشــتن یک تیم در 

لیگ کشوری را دارد.

رئیس کمیته فوتبــال محالت همدان اظهار 
داشــت: تیم پاس مــی تواند بــا حمایت 
مســئوالن به عنوان نماینده استان در راس 
فوتبال باشــگاهی کشــور باشــد و مابقی 
رده های ســنی بهتر است توسط شهرداری 
حمایت شوند تا پشتوانه سازی الزم صورت 

گیرد.
پناه آبادی بیان کرد: شهرداری و پاس در این 
ســال ها به دلیل اینکه مسئوالن فقط روی 
تیم بزرگساالن تمرکز داشته اند هیچ گاه در 
پایه موفق نبودند و بهتر است با برنامه ریزی 
مناسب نسبت به تقویت رده های سنی پایه 

اقدام شود.
وی افزود: در این ســال هــا نه تنها فوتبال 
محالت همدان خروجی نداشته است بلکه 
بازیکن سازی در فوتبال باشگاهی به خوبی 
صورت نگرفته در حالی از امکانات خوبی 

در همدان بهره مند هستیم.
تیم شــهرداری همدان در حال حاضر با 14 
امتیاز در قعر جدول لیگ دسته دوم فوتبال 

کشور قرار دارد.

تصويب قانون 
لژيونر پنجم در لیگ 
ستارگان قطر

 فدراسیون فوتبال قطر اعالم کرد که تیم 
های حاضر در لیگ این کشــور می توانند 
تعــداد بازیکنان خارجی خــود را به پنج 

بازیکن افزایش دهند.
به  گزارش فارس، لیگ ستارگان قطر یکی 
از معتبرترین و بهترین لیگ های آسیا است 
که همواره بازیکنان ایرانی هم در آن بازی 

کرده اند.
فدراســیون فوتبال قطر به تیم های حاضر 
در لیگ ســتارگان این کشور اجازه می داد 
که ســه بازیکن خارجــی و یک بازیکن 

آســیایی جذب کنند و به عبارت دیگر از 
چهار بازیکن خارجی بهره گیرند.

فدراســیون فوتبال قطــر اعالم کرد که 
تیم هــای از فصــل نقــل و انتقاالت 
زمســتانی می توانند تعداد بازیکنان غیر 
قطــری خود را به عدد 5 افزایش دهند 
تا جایــی که بازیکن پنجــم حتما باید 

باشد. عرب 

مسئول کميته فوتبال محالت:

تیم داری شهرداری در لیگ فوتبال بی فایده است
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عکس: همدان پيام بازار تاريخي همدان تصويري که هرگز مخدوش نمي شود

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

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

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

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 اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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■ حديث:
امام علي )ع(:

هنگامی که تو عقب می روی و زندگی را پشت سر می گذاری، مرگ به تو روی 
می آورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود. 
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■ دوبيتي:
دل با غم خوشی ديرم خدايا تن محنت کشی ديرم خدايا  
زشوق مسکن و داد غريبی    به سينه آتشی ديرم خدايا

  

تسهیالت سرمايه گذاران بناهای تاريخی

 مدیرعامل صندوق احیا در نشست با سرمایه گذاران احیای بناهای 
تاریخی گفت: »زمینه ارائه تسهیالت از چند مسیر مجزا به سرمایه گذاران 
بناهای تاریخی فراهم شــده است و ســرمایه گذاران با معرفی مستقیم 

صندوق می توانند از این تسهیالت بهره مند شوند.«
پرهام جانفشان با اشاره به اینکه موسسه متبوع خود به دنبال هم اندیشی 
و همگرایی بیشــتر میان بخش خصوصی و صندوق برای رسیدن به 
نقطه مطلوب در حوزه فعالیت های این عرصه اســت، خاطرنشــان 
کرد: »صندوق احیا در طول فعالیت های خود ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مشــارکت های مردمی را وارد چرخه مرمت ابنیه تاریخ 
کرده و در طول دوره جدید اقدامات این موسســه، تالش شده است 
تا صندوق یاد شده به عنوان مرجع عالی برای ایجاد فرهنگ احیاء در 

کشور اثرگذار باشد.« 
جانفشــان در تشــریح فعالیت های دیگر صندوق احیا در مقطع زمان 
کنونی ادامه داد: »تاسیس »آکادمی صندوق احیا« با هدف ارتقای دانش 
و آموزش های تخصصی در حوزه مرمت و گسترش تحقیق و پژوهش 

در این حوزه انجام شده است.«
وی با بیان اینکه صندوق احیا به عنوان یک کارفرما به ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی نگاه نمی کند بلکــه این صندوق خود را در کنار این 
افراد می بیند، افزود: »با حمایت های معــاون رئیس جمهور زمینه ارائه 
تسهیالت از چند مســیر مجزا به سرمایه گذاران بناهای تاریخی فراهم 
شــده است و سرمایه گذاران و بهره برداران بناهای تاریخی از این به 
بعد با معرفی مســتقیم صندوق احیا می توانند از این تسهیالت بهره مند 
شوند.« مدیرعامل صندوق احیا یادآور شد: »باتوجه به مصوبه مجلس 
شورای اسالمی مراحل مقدماتی تبدیل صندوق احیا به صندوق حمایت 
از هنرمندان صنایع دستی، فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی انجام 
شده است و اقدامات الزم برای تصویب اساسنامه آن نیز در حال انجام 
اســت.« همچنین در ادامه این نشست عضو هیأت مدیره صندوق احیا، 
افزود: »در این نشســت نمایندگانی از سراسر کشور حضور دارند که 
بناهای تاریخی نیاکان ما را زنده نگه داشــته اند و از روی عالقه مرمت 
می کنند تا این داشته های میان نســلی به نسل های بعدی منتقل شود.« 
غالمعلی دهقان، با بیان اینکه ملتی که تاریخ می خوانند فرزندانشان مثل 
بزرگان فکر می کنند، گفت: »احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی دارای 
نمره مثبت در زمینه اقتصاد فرهنگی اســت و زمینه اشتغال در جوامع 

شهری و محلی را فراهم ساخته است.«
وی خاطرنشــان کرد: »در شــرایط تحریم ها و محدودیت هایی که در 
حوزه فروش نفت موجود است، موضوع گردشگری بسیار مهم است، 
مقوله ای که با میراث فرهنگی و صنایع دستی ارتباط مستقیم دارد.« دیگر 
عضو هیأت مدیره صندوق احیا نیز در ادامه این نشست گفت: »با تغییر 
شرایط اقتصادی کشور نقشه اقتصادی و درآمدی کشور نیز تغییراتی را 
داشته است، تغییراتی که با وجود همه مسائل پیش رو نقش گردشگری 
را پررنگ تر از گذشته کرده است.« سعید اسالمی بیدگلی، افزود: »وجه 
تمایز جدی خدمات گردشــگری در کشور ما با بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته بناهای تاریخی مان است و ما باید از این مزیت به خوبی 

استفاده کنیم.«

»رقص بر بام اضطراب« در 
همدان به روی صحنه می رود

 نمایش »رقص بر بام اضطراب« به نویســندگی 
امیر گیــل و با کارگردانی محمدحســن کوثری در 
پالتو مجموعه تئاتر شهر همدان به روی صحنه می 
رود .»رقص بر بام اضطراب« کاری از گروه نمایشی 
ســایه اســت که از 29 دی  تا 10 بهمن ماه هر روز 
ســاعت 17 در پالتو مجموعه تئاتر شهر همدان به 
روی صحنه می رود. بابک ابراهیمی، معصومه گلی، 
بهناز احمدی، علی موسوی و زهرا کلوندی بازیگران 
این نمایش هستند و بهاره جلیلیان به عنوان دستیار 
کارگردان، سیما قاسمی منشی صحنه، شهرام نادری 
مدیــر صحنه و محمد مرادی برای ســاخت تیزر و 

اجرای نور با این گروه نمایشی همکاری می کنند.

همزمان با ايام فاطمیه؛ نمايش 
»مدافعان حرم« در رزن بر روی 

صحنه می رود
 مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رزن از 
اجرای برنامه های مختلف همزمان با ایام فجر فاطمی 

در این شهرستان خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان همدان، علی ســیف یار از برپایی 
نمایشــگاه کتاب در رزن خبر داد و افزود: نمایشگاه 
بزرگ کتــاب با ارائه 2 هزار عنوان کتاب همزمان با 

دهه فجر در این شهرستان برپا خواهد شد.
ســیف یار با بیان اینکه تمام کتب این نمایشــگاه با 
تخفیف 50 درصد به فروش می رسد؛ اظهار کرد: این 
نمایشگاه از 12 تا 22 بهمن ماه از ساعت 8 تا 18 در 

سالن اندیشه پذیرای عالقمندان است.
مدیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی رزن گفت: برپایی 
نمایشــگاه عکس با موضوع دســتاورد های انقالب 
اســالمی و برگزاری مراسم عصر شعر فجر انقالب 
با همــکاری انجمن های ادبی شهرســتان از دیگر 
برنامه های این اداره به مناسبت چهلمین سال پیروزی 

انقالب اسالمی است.
وی افزود: مراسم »شــبی با قرآن« در مساجد جامع 
شــهر های رزن، دمق و قــروه در جزین با حضور 
قاریان و حافظان مطرح کشــوری و اجرای نمایش 
»مدافعان حرم« با همــکاری حوزه علمیه خواهران 
حضــرت فاطمه الزهرا)س( در ســالن اندیشــه، از 
برنامه هایی اســت که در ایام فجــر فاطمی در رزن 

برگزار خواهد شد.
ســیف یار خاطرنشان کرد: به مناسبت چهلمین سال 
پیروزی انقالب اســالمی، 40  عنوان برنامه هم در 
40 کانون فرهنگی و هنری مســاجد شهرستان رزن 

برگزار می شود.

عکس يک تخم مرغ پراليک ترين عکس 
اينستاگرام شد!

 وقوع رویدادهای عجیب در دنیای مجازی پدیده تازه ای نیست. 
اما تبدیل شــدن عکس یک تخم مرغ به پرالیک ترین عکس موجود 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام به سختی باورکردنی است.
به گــزارش دیجیتال ترندز، در شــرایطی که تنها حــدود یک هفته 
 از آپلــود شــدن عکس تخم مــرغ مذکور در حســابی بــا عنوان

 world_record_egg مــی گذرد، عکــس مذکور بیش از 25 
میلیون الیک خورده و بیش از یک میلیون نفر هم پای عکس یادشده 
اظهار نظر کرده یا کامنت گذاشــته اند. این اظهارنظرها به زبان های 
مختلف دنیاست، اما ظاهرا هنوز کاربران فارسی زبان از این موضوع 

مطلع نشده اند.

گرمايش زمین موج های اقیانوس ها را 
مخرب می کند

 یافته های محققان دانشــگاه کالیفرنیا نشان می دهد گرمایش کره 
زمین نه تنها باعث ذوب شدن یخ ها و باال آمدن آب اقیانوس ها می 

شود، بلکه بر توان تخریبی موج ها نیز می افزاید.
به گزارش یوروکالرت، بررســی هایی که در این زمینه به عمل آمده 
حاکیســت که انرژی امواج اقیانوس ها روز به روز در کل جهان در 
حال افزایش اســت و رابطه ای مستقیم میان گرم شدن اقیانوس ها و 
بیشتر شــدن انرژی موج ها وجود دارد.دانشمندان تداوم این روند را 
نگران کننده توصیف کرده و می گویند مخرب شدن موج ها می تواند 
پیامدهایی مرگبار داشته باشد و به نابودی سازه های ساحلی و دریایی، 

کشتی ها و قایق ها و حتی آسیب دیدن جدی انسان ها منجر شود.

ماهواره »پیام« در مدار قرار نگرفت
 وزیــر ارتباطات گفت: ماهواره پیام پــس از دو مرحله موفق، در 
مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار آرام نگرفت.به گزارش  
مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شــبکه اجتماعــی توئیتر پس از 
پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر و با اشــاره بــه توئیت قبلی خود که به 
کاربران نوید خبر خوبی داده بود نوشت: خبر خوب طلب شما. بامداد 
امروز با وزرای ارتباطات دولتهای  هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی 

امام خمینی رفتیم.
وی افزود: ماهواره بر با طی دومرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت 

کافی نرسید و پیام در مدار آرام نگرفت.
وزیر ارتباطات گفت: ماهواره دوستی در انتظار حضور در مدار است. 

با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.

حفاظت از پیام های واتس اپ با اثر انگشت 
ممکن می شود

 واتس اپ مشــغول کار روی قابلیت جدیدی برای دستگاه های 
اندروید است که به کاربران اجازه می دهد با اثر انگشت از پیام های 

خود محافظت کنند.
به گزارش مهر ، اپلیکیشــن واتــس اپ ویژگی تازه ای را در آخرین 
آپدیت خود ارتقا می دهد. این ویژگی تازه برای ارتقای امنیت کاربران 

ارائه شده است.
اپلیکیشــن پیام رسان مذکور  مشــغول فعالیت است تا قابلیت های 
بیومتریــک را به گزینه احراز هویت خود در دســتگاه های اندروید 
اضافه کند. این بدان معناســت که کاربران می توانند با استفاده از اثر 

انگشت از پیام های خود محافظت کنند.

مهمترين خطاهای ماهواره ای دنیا
 در قرن بیســت و یکم با وجود پیشــرفت فناوری های فضایی، 
هنوز هم اختالالت و اشتباهاتی به شکست پرتاب ماهواره ها به فضا 

منجر می شوند.
به گزارش مهر، ارســال ماهواره به فضا ریسک بزرگی است. در 
قرن بیســت و یکم با پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری در این 
امر ، شــرکت های خصوصی در سراســر جهان نیز وارد حوزه 
ارسال ماهواره و موشــک به فضا شده اند. با این وجود تالش 
هــای آنان همیشــه موفقیت آمیز نبوده اســت. احتمال موفقیت 
و شکســت ماموریت هــای فضایی به مویی بند اســت. گاهی 
اوقات کوچکترین مســائل سبب می شــود محموله هیچ گاه به 

نرسد. مقصد 

سینـما

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

■ سينما کانون....  کلمبوس- پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير.................. ................قانون مورفي 

کلمبوس - پاستاريوني
■ آزادي تويسرکان...............   واي آمپول -  مغزهاي 

کوچک زنگ زده- امين و اکوان
■ فرهنگ کبودراهنگ.........................................  هشتگ

حسين پارسا «

 همیــن االن کــه در حــال خوانــدن ایــن کلمات 
ــه  ــده ک ــاز ش ــه ای آغ ــان برنام ــتید، در اصفه هس
بــی هیــچ تعــارف، شکســتی بــرای اســتان همــدان، 
مدیــران و هنرمندانــی اســت کــه در تصمیــم گیری 

هــا نقــش دارنــد. 
»ســمینار ملــی شــهر دوســتدار کــودک« امــروز و 
ــی  ــزار م ــان برگ ــهر اصفه ــردا، 26 و 27 در ش ف
شــود. ایــن ســمینار بــا همــکاری یونیســف، 
وزارت کشــور و شــهرداری اصفهــان آغــاز شــده 
ــد ســاله جشــنواره فیلــم  ــه آن، حضــور چن و بهان
ــن  ــت. ای ــهر اس ــن ش ــوان در ای ــودک و نوج ک

ــدان دارد؟ ــه هم ــی ب ــه دخل ــاق اما،چ اتف
ــزاری  ــه برگ ــل ک ــال قب ــت س ــت هش اول: از هف
ــدان  ــه هم ــوان ب ــودک و نوج ــر ک ــنواره تئات جش
ــزاری  ــیدند برگ ــی پرس ــدان م ــد، منتق ــپرده ش س
چنیــن رویــدادی چــه ســودی بــه حــال مــا خواهد 
داشــت؟ آن هــا اعتقــاد داشــتند جشــنواره ای کــه 
همــه کارش در تهــران برگــزار مــی شــود و فقــط 
خســتگی اجرایــش بــرای همــدان مــی مانــد، فایده 
ای برایمــان نخواهــد داشــت. در مقابــل، مدافعــان 
ــده ای پافشــاری  ــر ای ــن جشــنواره ب ــزاری ای برگ
ــا  ــود: ب ــا ب ــرف زیب ــه در ح ــه البت ــد ک ــی کردن م
ــر کــودک و نوجــوان در  برگــزاری جشــنواره تئات
همــدان، پایلــوت برنامــه هــای فرهنگی کــودک در 
ــام همــدان  ــس، ن ــن پ ــی شــویم و از ای کشــور م
بــا کــودک و نوجــوان گــره مــی خــورد. مدافعــان 
برگــزاری جشــنواره در همــدان مــی گفتنــد: 

ــد شــد.« ــودک خواه ــدان، شــهر ک »هم
جالب است که بعد از گذشت این سال ها، مدیران 
جدید اســتان، به وقِت جشنواره که می شود باز هم 
همین حرف ها را تکرار می کنند اما کسی از ایشان 
نمی پرســد که با کدام طــرح و چه برنامه ای قصد 
اجــرای ایده پر طمطراق »همدان، شــهر کودک« را 
دارند. این است که ســال ها یکی یکی می گذرند 
و بعد خبر می رسد که اصفهانی های همیشه برنده، 
طرحی که ما هنوز بر اجرایش درست و حسابی فکر 

هم نکرده ایم را از آن خود کرده اند. 
دوم: گاهــی وقــت هــا، تعریــف ســطحی از بعضی 
ــل  ــد. مث ــی کن ــر م ــا را ابت ــال آن ه ــا عم ــده ه ای
ــه  ــوان ک ــودک و نوج ــر ک ــنواره تئات ــن جش همی
روزی تیــِغ تیــز مدیــران بــود، حــاال زنــگار بســته 
ــه یــک عــادت ســاالنه تبدیــل شــده اســت.  و ب

امــا بیاییــد یــک بــار دیگــر بــه ایــن فکــر کنیــم که 

شــهر کــودک بــه چــه معناســت 
ــهری را  ــی، ش ــه پارامترهای و چ
پایلــوت برنامــه هــای فرهنگــی 
ــر  ــه بهت ــد. البت ــی کن ــودک م ک
اســت از حــرف زدن دربــاره 
همــت مســئوالن کــه عامــل 
ــا  ــرح ه ــبرد ط ــی در پیش اصل
و اجــرای برنامــه هاســتدیگر 
ــول  ــه ق ــه ب ــم، ک ــت برداری دس
قجــر:  شــاعر گمنــام عصــر 
و  تــو  گــوش  اگــر  »گــوش 
ــه  ــت/ آنچ ــه ماس ــر نال ــه اگ نال
ــاد  ــه جایــی نرســد ، فری ــه ب البت

اســت . «
ــهر،  ــد از ش ــن، بای ــر از ای فرات
معمــاری و فرهنــگ همــدان هم 
صحبــت کنیــم. در یــک تعریــف 
شهردوســتدارکودک  ســاده، 

شــهری اســت کــه درآن خواســته هــای کــودکان 
ــه  ــا ب ــوق آن ه ــرد و حق ــرار بگی ــه ق ــورد توج م
رســمیت شــناخته شــود. ایــن رویکــرد کلی نشــانه 
هــای بــارزی در ســاخت محیــط شــهری، معماری 
ــا طبیعــت،  و فضــا دارد. فضــای امــن، نزدیکــی ب

ــازی  ــات ب ــه امکان ــی ب دسترس
ــواردی  ــی م ــت و تازگ و جذابی
اســت کــه فضــای شــهر را 
بــرای کــودکان جــذاب مــی 
ــه  ــی ک ــاس تحقیق ــر اس کند.ب
ــدان  ــوار هم ــتان همج در 2 اس
ــا  ــه م ــک ب ــی نزدی ــه فرهنگ ک
ــودکان  ــده، ک ــام ش ــد انج دارن
در شــهر بیــش از هــر چیــز 
ســینماهای  طبیعــت،  بــه 
زمیــن  کــودکان،  مخصــوص 
ــه و المــان  ــازی، کتابخان هــای ب
طراحــی  در  کودکانــه  هــای 
شــهری عالقمنــد هســتند. حــاال 
ــه  ــر ب ــت ت ــی درس ــد نگاه بای
ــوارد  ــا م ــم و ب شــهرمان بیندازی
ــطر  ــد س ــده در چن ــرح ش مط
ــاال مقایســه ای داشــته باشــیم.  ب
نتیجــه ای کــه مــن از ایــن قیــاس مــی گیــرم البتــه 
بــاز هــم بــه گــزاره نخســت بــاز مــی گــردد: اینکه 
پتانســیل همــدان از نظــر طبیعــی و شــهری آنقــدر 
ــرای  ــهر را ب ــای ش ــی فض ــه راحت ــه ب ــت ک هس
ــاق  ــن اتف ــرا ای ــی چ ــم. ول ــذاب کنی ــودکان ج ک

ــار دیگــر شــعر  ــک ب ــر اســت ی ــد؟ بهت ــی افت نم
ــم! ــر را بخوانی ــام قج ــاعر گمن ش

ســوم: اصفهان، چند سالی است که در تالش برای 
گرفتن عنوان شهردوستدار کودک کارهای فراوانی 
انجام داده اســت. برگزاری ســمیناری در راستای 
همین هدف، با حمایت معنوی و مالی یونیســف و 
وزارت کشــور، تا اینجای کار پیروزی بزرگی برای 
آن ها اســت. در مقابل، همدان که گمان می کند با 
برگزاری یک هفته ای تئاتــر کودک و نوجوان می 

تواند پایلوت شود، به نظرم قافیه را باخته است. 
ــا، حــوادث ســرعت بیشــتری  ــه بعــد ام ــن ب از ای
مــی گیرنــد. اصفهانــی هــا غــره تــر از همیشــه بــه 
خــود و تاریــخ و شهرشــان، از عنــوان جدیدشــان 
حــرف مــی زننــد، برایــش برنامــه ریــزی بیشــتری 
ــم در جهــت ورود  ــن مســیر ه ــد و از ای ــی کنن م
ــی  ــرد. هدف ــد ک بیشــتر گردشــگر اســتفاده خواهن
کــه قــرار بــود مــا بــه آن برســیم، حــاال در چنــِگ 

رقیــب اســت. 
ــن  ــه گرفت ــا ب ــا تنه ــی ه ــید اصفهان ــن باش مطمئ
ــا  ــس ت ــود. پ ــد ب ــع نخواهن ــن قان ــن عناوی ای
ــی  ــم و حرکت ــم کاری کنی ــا ه ــده، م ــر نش دی
ــازی را  ــل ب ــا حداق ــم ت ــان دهی ــان نش از خودم

ــم! ــن نبازی ــتر از ای بیش

2۰۰ قرارداد در حوزه 
عمرانی و مرمت ابنیه های 
تاریخی همدان منعقد شد
 امســال 200 قرارداد در حــوزه عمرانی و مرمت 
ابنیه های تاریخی اســتان منعقد شده است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
همدان با اعــالم این خبر گفت: ســال 97 به علت 
میزبانــی رویدادهای بین المللی حوزه گردشــگری 
سال موفقیت آمیزی برای اســتان همدان بوده است. 
علی مالمیر بیان کرد: امسال با استفاده از ظرفیت های 
گردشگری؛ استان همدان را در سطح کشور به نحوه 
مطلوب معرفی کردیم و ظرفیت های اســتان همدان 
را به گردشــگران شناســاندیم.وی با اشاره به وجود 
محدودیت های اعتباری عنوان کرد: حوزه گردشگری 
استان همدان در مقایسه با سال 94 با بیش از 10 برابر 
افزایش اعتبارات همراه بوده اســت. مالمیر افزود: با 
مشــارکت گرفتن از بخش خصوصی و بخش های 
دیگر همچون شــهرداری ها، دهیاری هــا در حوزه 
گردشگری شاهد رشد حضور گردشگران در استان 
همدان بودیم.وی همچنین با بیان اینکه امســال 200 
قــرارداد در حوزه عمرانی و مرمت ابنیه های تاریخی 

استان همدان منعقد شــده است، گفت: از این تعداد 
147 مــورد در حوزه مرمــت ابنیه های تاریخی بوده 
و مابقی در حوزه زیرســاخت های گردشــگری در 
روســتاهای هدف و منطقه های نمونه گردشــگری 
مدنظر قرار گرفته اســت. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: 
تاکنون بیش از 37 میلیارد تومان برای این اقدام هزینه 
شده اســت. گفتنی است ، یکی از ویژگی های عصر 
حاضر، وجود همزمان دو فرهنگ در جوامعی است 
که از مســیر طوالنی تاریخ گذشته و تداوم و حیات 
خــود را حفظ کرده اند. این دو فرهنگ یکی قدیمی، 
ســنتی و محصول قرن ها تجربه در تلخ و شــیرین 
تاریخ است و دیگری نو، فراگیر و جهانی. برخی بر 
این باورند که گذشته و هویت را نباید قربانی تجدد 
کرد و برخی دیگر نیز معتقدند که ســنت ها باید به 
کل از بین بروند تا مدرنیته به راحتی بتواند پیشــرفت 
کند. شــاید این نوع نگاه صفر و یک یا سیاه و سفید 
به این موضوع در جوامعی همچون ایران که پیشــینه 
غنــی و پرافتخاری در حوزه های مختلف دانش، هنر 
و معماری دارد، امری پسندیده نباشد. معماری گذشته 
ما همواره به بهترین شکل پاسخگوی بستر فرهنگی- 
اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نیازهای گوناگون 

پیشینیان ما بوده است.

اعالم اصفهان به عنوان »شهر دوستدار کودک« 

شهرکودک همداني ها چه شد؟

از  بعد  جالب اســت کــه 
ها،  ســال  این  گذشــت 
مدیران جدید اســتان، به 
وقِت جشنواره که می شود 
باز هم همیــن حرف ها را 
اما کســی  تکرار می کنند 
که  پرسد  نمی  ایشــان  از 
با کدام طــرح و چه برنامه 
پر  ایده  اجــرای  قصد  ای 
شــهر  »همدان،  طمطراق 

کودک« را دارند


