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ضرورت ابهام زدائى
 از آينده 

 سفر معاون اول رئيس جمهور به همدان 
به لحاظ ميزان اهميت طرح هاى صنعتى كه 
افتتاح مى كند، از اهميت زيادى برخوردار 

نيست. نه به لحاظ حجم سرمايه گذارى...

هر چادرعشاير نمادي از اقتصاد مقاومتي است

2

3

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

سالـن شيــخ بهـايــيسالـن شيــخ بهـايــي
غـرفـه غـرفـه ۱۰۳۱۰۳
تشريفات: 09183175899

بيست و يكمينبيست و يكمين  
حضورمركز چـاپ و بسته بنـدي همـدانحضورمركز چـاپ و بسته بنـدي همـدان

((همـدان ليبلهمـدان ليبل))  
در نمايشگاه هاي ملـي و بين المللـيدر نمايشگاه هاي ملـي و بين المللـي

t

انا هللا و انا اليه راجعون 

روزنامه همدان پيام

ر آگهى مجمع عمومى عادى ساليانه
 انجمـــن پيمانكــاران عمــراني استــان همـــدان

 به استحضار كليه اعضا محترم انجمن پيمانكاران عمرانى استان همدان مىرساند، مجمع عمومى عادى ساليانه اين انجمن صبح روز  
چهار شنبه مورخ 97/12/08 از ساعت 9 الى 14، در محل هتل كتيبه (واقع در بلوار ارم) منعقد مى باشد، لذا از كليه اعضا محترم دعوت 

بعمل مى آيد در مجمع فوق حضور به هم رسانند.
دستــور جلســه:

■ ارائه گزارش عملكرد هيأت مديره در سال 97
■ ارائه گزارش مالى سال 97

■ بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 98
■ برگزارى انتخابات بازرسان

■ ساير موارد
■  صرف نهار

كليه اعضا محترمى كه براساس ضوابط و شرايط اساسنامه، عالقه مند به كانديداتورى براى انتخابات بازرسان انجمن هستند؛ مى توانند حداكثر 
تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/12/04 تقاضاى كتبى خود را به همراه تسويه حساب مالى به دبيرخانه انجمن ايفاد فرمايند.

انجمن پيمانكاران عمرانى استان همدان

تبريك و تهنيت

دكتر رضا عسگرى
 مهندس حسين على مجيدى

سركار خانم

 ناهيد باب الحوائجى
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را خدمت شما و 
خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده و 

براى آن مرحومه مغفوره رضوان الهى را آرزومنديم. 
ايزد منان به بازماندگان صبر جميل عنايت فرمايد.

جناب آقاى 

مهندس مهدى مجيدى
انتصاب شايسته ى جنابعالى به عنوان 

مدير عامل محترم سازمان هميارى 
شهردارى هاى استان همدان 

ــت  ــوزى و لياق ــدى، كارآم ــر توانمن ــه بيانگ ك
شــما مــى باشــد را صميمانــه تبريــك و تهنيــت 
ــات  ــال توفيق ــزد متع عــرض نمــوده، از درگاه اي

ــم. ــئلت داري ــان را مس روزافزونت

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم

معاون رئيس جمهور در آيين افتتاح پروژه هاى بزرگ استان تاكيد كرد

همدان كانون توسعه غرب كشور 
■ وزير نيرو: تابستان98خاموشى نداريم

■ استاندار: براي همدان بيش از 4000 ميليارد 
سرمايه گذاري پيش بيني كرده ايم

در دولت تدبير و اميد
6 ميليون روستايى

از آب شرب سالم بهره مند شدند

■ بيمارستان 85 تختخوابى آيت ا... بهارى  افتتاح شد
■ همدان قطب نيروگاه خورشيدي

■ آغاز فعاليت مجتمع فوالد
■ بهره برداري از كارخانه گندله سازي اسدآباد

■ هگمتان دارو در تويسركان وارد مدار شد
■ فروسيليس مالير به بار نشست

■ جهانگيري در شهرك مبل و منبت مالير
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

رشد علمى كشور شتابان است 
 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان مقايسه وضعيت كنونى دانشگاه ها با قبل از انقالب 
را نوعى بى انصافى دانست و گفت: امروز در بسيارى از گرايشات تخصصى علمى كشور 
ما رتبه 5، 6 و 7 دنيا را دارد. مرتضى قائمى ضمن تبريك به مناســبت چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى اظهار كرد: سال 57، تنها 175 هزار دانشجو داشتيم و االن بيش 

از 200 هزار استاد و 5 ميليون دانشجو داريم.
وى به تحوالت حوزه پزشــكى بعد از انقالب اســالمى اشــاره كرد و گفت: در حوزه 
پزشكى قبل از انقالب كارشــناس بهداشت با عنوان پزشك از هند وارد كشور مى شد، 

اين افراد نه تنها زبان فارسى نمى دانستند بلكه فاقد تخصص و مهارت الزم نيز بودند.
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى همدان در گفت وگو با فارس ادامه داد: در رشته هاى علوم 
پايه، فيزيك هسته اى، مهندسى، علوم كشاورزى و علوم انسانى تحوالت زيادى در سطح 

دانشگاه ها رخ داده كه قابل مقايسه با قبل از انقالب نيست.
وى مقايســه وضعيت كنونى با قبل را نوعى بى انصافى دانست و يادآور شد: دانشگاه ها 
بعد از انقالب دچار شــكوفايى، تحول و توســعه بسيار زيادى شــدند و در رشته هاى 
مختلف به سطح بسيار بااليى رسيدند به طورى كه در حوزه هاى مختلف شاهد شكوفايى 

استعدادهاى جوانان هستيم.
قائمى با اشاره به اختراعات و اكتشافات انجام شده در دانشگاه ها يادآور شد: دانشگاه ها 

در رشد علمى رتبه بااليى دارند و در رشد علمى نيز كشور ما رتبه پانزدهم را دارد.
وى با تأكيد بر اينكه در بســيارى از گرايشــات تخصصى اكنون كشور ما رتبه 5، 6 و 7 
دنيا را دارد افزود: دانشــگاه هاى ما بعد از انقالب در حال توسعه و رشد هستند و اخيراً 
گرايشات به ســمت رفع مشــكالت مردم و توجه به نيازمندى هاى مردم در زندگى و 

صنعت پيش رفته است.
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى همدان با ابراز اميدوارى از اينكه امروز دانشگاه به سمت 
تربيت كارآفرين و ارتباط با صنعت پيش مى رود افزود: دانشگاه ها بايد به سمت حمايت 
از شــركت هاى دانش بنيان و مراكز رشد حركت كرده و نقش موثرترى را در شكوفايى 

اقتصاد و رفع مشكالت مردم داشته باشد.

نمايندگان دوره يازدهم مجلس وقت چنداني 
براي تجديد ديدار با مردم ندارند

مهدي ناصرنژاد »
 حدود يكسال و خرده اي به انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي 
باقي است و در چشــم بهم زدني اين يكسال و اندي هم مي گذرد و 
ضرورتي تا پاي قشــرهاي مردم به ميان آيد! اما جاي تأمل اينجاست 
كه افكار عمومي جامعه ما و در اين معنا مردم استان همدان در مدت 
سپري شده از يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي (دوره كنوني) 
از عملكــرد نمايندگان خود چيزي نمي دانند و در اين مدت حرف و 
اطالعات چنداني به گوششــان نرسيده است و به نوعي شايد ارتباط 

افكار عمومي شهرمان با نماينده ها قطع مي باشد.
البته آقاي امير خجســته از حوزه همدان و فامنين اخيراً نشستي را با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه همدان برگزار كرد كه آن هم متأسفانه در 
ميان همهمه و شلوغي تعداد بي شمار و نامتعارف به ظاهر خبرنگاران 
و دست اندركاران رسانه اي شهر كه هيچ مشخص نيست كجايند و در 
چنين مواقعي از كجا سر و كله شان پيدا مي شود ابتر ماند و معلوم نشد 

چه بود و چه شد؟!
به واقع اگر آن همه به ظاهر خبرنگار و گزارشــگر و عكاس موبايلي، 
مي خواســتند حتي يك ســاعت از آن همه حرف ها و صحبت هاي 
نماينده شهر خود بنويسند اكنون بايد هيچ نشريه اي در استان و كشور 
خالي از مطلب نمانده باشد! به خاطر همين است كه از قديم گفته اند، 
«سياهي لشكر نيايد به كار/يك مرد جنگي به از صدهزار» و يا در جاي 
ديگر گفته اند «در شهر اگر كس است/ همان يك كس بس است» اما 

چه مي شود كه نيست و نيست همين.
چه بهتر مي بود آقاي خجســته و ديگر نمايندگان شريف و بزرگوار 
استان چنانچه قصد ارتباط با اصحاب رسانه و حضور در ذهن افكار 
عمومي را دارند، طبق برنامه و جدول منظم در محل دفاتر مطبوعات 
و خبرگزاري ها حضور بهم رسانيده و ظرف نيم ساعت يا حداكثر يك 

ساعت حرف هاي خود را بيان كند.
مسلماً هر نشريه يا خبرگزاري با ايده و سواالت جديد و متنوع زمينه 
مطرح ســاختن تمام پرســش هاي مورد نظر مردم و پاسخ نمايندگان 
محترم را فراهم خواهند ســاخت و در آن صورت اســت كه باز هم 
بايد گفت: «از كوزه برون همان تراود كه در اوست» و توان و ظرفيت 
جداگانه رسانه ها هم عيان خواهد شد و قدر مسلم خروجي كار مثبت 

از آب بيرون خواهد آمد.
البته نكته مهم اين اســت كه آقايان نمايندگان استان بخواهند اين سد 
را بشكنند و غيب چندين ماهه و ساالنه خود در صحن افكار عمومي 
جامعه را جبران نمايند، چرا كه همان طور كه اشــاره رفت از حيات 
كاري يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي زماني زيادي باقي نيست 
و مردم تشنه شــنيدن حرف ها و برنامه هاي نمايندگان دوره جاري و 

احتماالً آينده مجلس در اوضاع و احوال كنوني كشور مي باشند.

ضرورت ابهام زدائى از آينده 
امير بختياريان »

 ســفر معاون اول رئيس جمهور به همدان به لحاظ ميزان اهميت 
طرح هاى صنعتى كه افتتاح مى كند، از اهميت زيادى برخوردار نيست. 
نه به لحاظ حجم سرمايه گذارى و نه به لحاظ تعداد اشتغال ايجاد شده، 

اين طرح ها در رديف پروژه هاى با اهميت اقتصادى نيست. 
آن چه كه به اين سفر اعتبار مى بخشد، طرح احتمالى دغدغه هاى دولت 

از زبان معاون اول با مديران همدانى است. 
دولت آقاى روحانى در شــرايط كنونى با فشار از چند ناحيه مواجه 
اســت. غير از فشار دشــمنان خارجى كه در ماه هاى اخير شمشير را 
از رو بســته اند و صراحتا با سالح تحريم به جنگ با ايران و از جمله 
دولت كنونى آمده اند، فشــارهاى داخلى نيز اين دولت را در شرايط 
بســيار سختى قرار داده اســت. مطالبات طبقه فرودست و متوسط از 
دولت به داليل مختلف بر زمين مانده اســت و دولت به جاى اين كه 
در برابر رخدادهاى داخلــى و خارجى به صورت فعال عمل كند به 

صورتى منفعل عمل مىكند. 
پرسشــى كه در اذهان جامعه شكل گرفته است، در مورد علت انفعال 
دولت در شــرايط كنونى است. غير از دشمنى برخى در داخل، امروز 
اغلب طيفهاى اجتماعى و سياسى، منتقد جدى دولت شدهاند و همه 
از چپ و راست، و اصالحطلب و اصولگرا، از اينكه سياست دولت 
براى مواجهه با آينده روشــن نيست، نسبت به مديران ارشد آن انتقاد 
جــدى دارند. حتا دولت تدبير و اميــد براى كوتاه مدت هم، تاكتيك 
روشــنى ندارد. به عبارت ديگر نه راهبــردى و نه تاكتيكى براى حل 
مشكالت داخلى و خارجى كشور در اين دولت مشاهده مىشود. دكتر 
جهانگيرى در چنين شرايطى خوب است كه با مردم و مديران استان 
در مورد تشريح وضعيت كنونى ايران و سياست دولت براى خروج از 

اين وضعيت توضيح دهد. 
درست است كه تورم شــديد قيمت در سال جارى ضربه مهمى به 
اقتدار دولت زد. اما اين اتفاق، رخداد پيشبينى نشدهاى نبود. كنترل 
دســتورى قيمت ارز و پائين نگاه داشــتن قيمت آن براى پنج سال 
متوالى كار اشــتباهى بود كه در ادوار قبلى هم توسط ساير دولتها 
تكرار شــده بود. آنچه كه اين بار، بىسابقه تلقى مىشود، طوالنى 
شدن دوره رشــد قيمتها و همين طور مشخص نبودن سقف اين 
افزايش اســت. به عبارت ديگر اگر چه گرانى، رخداد تازهاى نيست 
و معموال در ادوار پنج ساله چندين دهه تكرار شده است؛ آنچه كه 
پيش از اين به اين شــدت تكرار نشده بود، طوالنى شدن بازه زمانى 
افزايش قيمتها و بىاطمينانى جامعه نسبت به افق اوضاع اقتصادى 
كشــور است. مردم چه در ســطوح مزد بگير و مصرف كننده و چه 
در سطوح سرمايهگذار و توليد كننده نسبت به آينده و روند حركت 
قيمتها ترديد دارند. آنها نمىدانند ثبات نســبى چه وقت به اقتصاد 
بازمىگردد و همين ابهام موجب شــده است كه نگرانى آنها نسبت 

به آينده تشديد شود.
دكتر جهانگيرى اگر بتواند در اين مورد به مردم كمك كند بزرگترين 

يادگارى را در سفر خود به همدان به جا گذاشته است. 

1- تعدادباالى بنر براى سفرمعاون اول رئيس جمهور با انتقاد مواجه 
شده است. گفته مى شود درحالى كه صرفه جويى واقتصادمقاومتى 

مورد تاكيد است ، مديران خودعالمان بى عمل شده اند.
گويا دوســتداران محيط زيست از مديران دســتگاههاى دولتى كه 
روزگذشته مسير ورود جهانگيرى را بانصب داربست بنرباران كرده 
بودند انتقادكرده واين اقدام راآسيب به طبيعت مى دانند. گفتنى است 
اين اقدام درحالى صورت گرفته اســت كه دســتگاههاى دولتى از 
هزينه كرد براى بيان دســتاوردهاى انقالب درچهلمين سال پيروزى 

به بهانه نبود اعتبارات ناله مى كنند.
2- گردشگرى سالمت دراولويت برنامه هاى همسايه شمالى همدان 
قرارگرفته است. گفته مى شود استان زنجان به دنبال ثبت گردشگرى 
ســالمت به نام خوداست. گويا مســئوالن اين استان طرح مربوطه 
راتدوين وبراى تصويب ارائه داده اند. گفتنى اســت اســتان همدان 
سالهاســت براى توســعه بخش بيمارستانى ســرمايه گذارى كرده 

وقطب غرب كشوررادردستوركاردارد.
3- تعدادبيشــتري از مديران در آســتانه تغيير قرارگرفته اند. گفته 
مي شــود برخي از مديران استان كه درماههاي پاياني خدمات خود 
قراردارنــد با اجراي قانون ممنوعيت كاربازنشســته ها بزودي ترك 
پست خواهند كرد. گفتني است پيش از اين رئيس مديريت وبرنامه 

ريزي استان از تعداد23 مدير بازنشسته استان خبرداده بود.

 همزمــان بــا فــرا رســيدن ســالگرد 
ــر  ــه فج ــام ا... ده ــالب و اي ــروزى انق پي
پنــج طــرح مســكن و شهرســازى در ايــن 
اســتان بهــره بــردارى و عمليــات اجرايــى 

ــود. ــى ش ــاز م ــر آغ ــرح ديگ 12 ط
در  همــدان  شهرســازى  و  راه  مديــركل 
جمــع خبرنــگاران گفــت: : بيمارســتان 
86 تختخوابــى بركــت آيــت ا... بهــارى بــا 
310 ميليــارد ريــال اعتبــار روزگذشــته  در 
شهرســتان بهــار بــه بهــره بــردارى رســيد.

ايــن  افــزود:  ارشــد  ربانــى  حســن 
بيمارســتان در زمينــى بــه مســاحت 15

هــزار متــر مربــع و زيربنــاى هشــت هــزار 
ــردارى  ــره ب ــاده به ــع آم ــر مرب و 820 مت

ــت. اس
راه  از  بــردارى  بهــره  داد:  ادامــه  وى 
مباركيــن،  روســتاى  چهــار  روســتايى 
باقرآبــاد، ترميانــك و گلســتان درجزيــن در 
شهرســتان هاى فامنيــن، تويســركان و رزن 
از ديگــر طــرح هــاى قابــل بهــره بــردارى 

ــت. ــر اس ــه فج در ده
ــا  ــان ب ــرد: همزم ــان ك ــد بي ــى ارش ربان
بهــره بــردارى از ايــن طــرح هــا عمليــات 
ــه  ــار اولي ــا اعتب ــز ب ــرح ني ــى 12 ط اجراي

ــود. ــى ش ــاز م ــال آغ ــارد ري 630 ميلي
مديــركل راه و شهرســازى همــدان بــا بيــان 
ــازار تاريخــى  اينكــه بهســازى و مرمــت ب
نهاونــد بــا اعتبــار 2 ميليــارد و 200 ميليــون 
ــى  ــرح هاي ــن ط ــم تري ــال يكــى از مه ري
اســت كــه عمليــات اجرايــى آن آغــاز 
مــى شــود افــزود: آغــاز عمليــات اجرايــى 
بهســازى و توســعه راه هــاى همــدان- 
قهاونــد- كميجــان، نهاونــد - فيــروزان 
و قطعــه چهــارم تويســركان - كنــگاور 
ــره  ــل به ــم قاب ــاى مه ــرح ه ــر ط از ديگ

ــردارى اســت. ب
ربانــى ارشــد گفــت: در چهــل ســال 
راه  كيلومتــر   724 و  هــزار   2 گذشــته 
ــده  ــرا ش ــدان اج ــتان هم ــتايى در اس روس
كــه 182 كيلومتــر آن از آغــاز دولــت 

يازدهــم ســاخته شــده اســت.
وى اظهــار داشــت: از ابتــداى انقــالب تــا 
ــه 625 ــك ب ــال نزدي ــاه امس ــان آذر م پاي
ــر آزاد راه  ــراه و 85 كيلومت ــر بزرگ كيلومت
در اســتان بــه بهــره بــردارى رســيده اســت.

ــد  ــرد: 100 درص ــد ك ــد تاكي ــى ارش ربان
راه  از  خانــوار   50 بــاالى  روســتاهاى 

ــد و 99,44 ــى برن ــره م آســفالت شــده به
درصــد از جمعيــت كل روســتا هــاى 

ــتند. ــفالته هس ــتان آس اس
وى ادامــه داد: ســاخت بزرگــراه هــاى 
ــاه،  ــدان - كرمانش ــنندج، هم ــدان - س هم
تــوره،   - ماليــر  ماليــر،   - همــدان 
همــدان - رزن - تاكســتان و همچنيــن 
آزادراه ســاوه تهــران از طــرح هــاى مهــم 
ــالب  ــالگى انق ــل س ــن اداره كل در چه اي

ــود. ــى ش ــوب م ــالمى محس اس
ــزود:  ــدان اف ــازى هم ــركل راه و شهرس مدي
ســاخت ســه بيمارســتان بعثت همدان، شــهيد 
قدوســى نهاونــد و بيمارســتان بهــار از ديگــر 

طــرح هــاى مهــم عمرانــى اســتان اســت. 
ــد  ــزار و 800 واح ــه داد: از 29 ه وى ادام
مســكن مهــر تعهــد شــده، 28 هــزار واحــد 

آمــاده و تحويــل متقاضيــان شــده اســت.
ربانــى ارشــد تاكيــد كــرد: 95 محلــه 
هــدف بازآفرينــى در اســتان مصــوب شــده 
ــازى  ــات بازس ــت عملي ــه نوب ــت و ب اس

ــود. ــى ش ــام م ــا انج آنه
 همدان شهر پرتراكم كشور

وى بــا تاكيــد بــر اينكه همــدان از شــهرهاى 
پرتراكــم كشــور محســوب مــى شــود اظهار 
داشــت: جمعيــت در شــهر همــدان بســيار 
متراكــم اســت و بايــد بــه صــورت پيوســته 

ايــن شــهر گســترش يابــد.
ــوان  ــدان عن ــازى هم ــركل راه و شهرس مدي
كــرد: بايــد بــا حفــظ بــاغ هــا و زميــن هــاى 
ــاوره  ــن مش ــاورزى و همچني ــتعد كش مس

ــزرگ شــود. كارشناســى شــهر همــدان ب

ــى مســكن  ــه اينكــه گران ــاره ب ــا اش وى ب
ــت  ــور اس ــاد كالن كش ــه از اقتص برگرفت
ســرمايه  قابــل  صنايــع  نبــود  گفــت: 
ــذارى در مســكن و  ــرمايه گ ــذارى و س گ
بــاال بــودن قيمــت زميــن موجــب افزايــش 
ــده اســت. ــدان ش قيمــت مســكن در هم

ــه  ــق برنام ــرد: طب ــد ك ــد تاكي ــى ارش ربان
ــد ســه هــزار مســكن مصرفــى  جامــع باي

ــود. ــاخته ش ــدان س در هم
وى بــا بيــان اينكــه ســاخت «شــهر جديــد 
حــورا» در اولويــت قــرار نــدارد ادامــه داد: 
در حــال حاضــر توســعه شــهر همــدان و 
اجــراى طــرج جامــع شــهرى در اولويــت 

قــرار گرفتــه اســت.
  اجراى آزمايشى ساخت 
مسكن اميد شهرى در همدان

معاون بازآفرينى شــهرى و مســكن اداره  
كل راه و شهرســازى اســتان همــدان از 
اجراى آزمونى ساخت مسكن اميد شهرى 
همــدان در محدوده جوالن(شــالبافان) با 
700 مترمربع مســاحت خبر داد و گفت: 
براى اين فضا انتخاب پيمانكار شــده و راه 

شهرسازى اين مسكن ها را مى سازد.
محمدحســين مرادى در جمع خبرنگاران 
اظهــار داشــت: اولويــت تحويــل اين 
واحدها بعد از ســاخت با زوجين و خانه 
اولى ها اســت. براى اجراى طرح مســكن 
اميد(مســكن اجتماعى) در كشور 12 شهر 
در قالب 20 طرح انتخاب شدند كه همدان 

هم جزو اين شهر هاست.
وى درباره باز آفرينى محله اى هم گفت: دو 

هزار و 700 محلــه براى اجراى اين طرح 
در كل كشــور مصوب شــد كه بر اساس 
آن در مدت اجراى برنامه ششــم و هفتم 
توسعه بايد در اين شــهرها هر سال 270

محله نوســازى، بهسازى شود كه براساس 
عملكــرد شــركت هاى خدمات رســان و 
شــهردارى ها اعتبار مناســب از اين حوزه 

پرداخت مى شود.
بــه گزارش تســنيم ، معاون شهرســازى و 
معمارى اداره كل راه و شهرســازى اســتان 
همدان افزود: يعنى هر چقدر اين نهاد ها كار 
انجام دهند به آن ميزان هم اعتبار اين حوزه را 

از راه و شهر سازى دريافت مى كنند.
مرادى ابراز كرد: در اســتان همدان هم 95
محله شناســايى شده اســت كه باز آفرينى 
آن بر اســاس نياز مردم اجرا خواهد شد و 
همانند روش گذشــته كه يك سرى طرح 
تعريف مى شد نيســت. مردم نياز خود را 
اعالم مى كنند و بــراى مبناى آن نياز طرح 

براى باز آفرينى محله تهيه و اجرا مى شود.
وى اظهار داشــت: امسال23 ميليارد تومان 
اعتبار ستاد باز آفرينى بوده كه 114 ميليارد  
تومان آن به دســتگاه هاى خدمات رســان 
ارتباط دارد و 212 ميليارد تومان هم ســهم  

شهردارى هاى استان بوده است.
معاون شهرســازى و معمــارى اداره كل 
راه و شهرسازى اســتان همدان هم گفت: 
بازنگرى طرح جامع شــهر رزن سال آينده 
اجرا مى شــود و بازنگرى طرح شــهر هاى 
همدان، اســد آباد و تويسركان هم در حال 

اجرا است.

 در دولــت تدبير و اميد 6 ميليون تن از 
جمعيت روستايى كشور از آب شرب سالم 
بهره مند شــدند و با اتفاقاتى كه در بودجه 
سال 98 مى افتد، اين روند شتاب مى گيرد.
مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب 
كشــور در حاشــيه آغاز عمليات اجرايى 
شــبكه توزيع آب روستاى آورزمان مالير 
در گفــت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در 
حال حاضر بيش از 75 درصد از جمعيت 
روستايى كشور از نعمت آب شرب سالم 

بهره مند هستند.
حميد رضا جانبــاز ادامه داد: طبق تعريف 
بين المللى اين ميزان بهره مندى جمعيت 
روستايى كشــور از آب شرب سالم بيش 
از 90 درصد اســت كه تا پايان ســال 98

درصدد هستيم بين 800 تا يك ميليون تن 
از جمعيت روستايى كشور به اين جمعيت 

اضافه شود.
به گزارش ايرنا مديرعامل شركت مهندسى 
آب و فاضــالب كشــور بيان كــرد: 924

مجتمع روســتايى در سطح كشور تعريف 
شده اســت كه از محل اعتبارات صندوق 
توســعه ملى به پيشنهاد دولت و به دستور 
رهبر معظم انقالب و در روزهاى آينده با 
تصويب مجلس بتوانيم اعتبارات خوبى را 

براى اين مجتمع ها اختصاص دهيم.
جانباز گفت: در دهه فجر امسال 40 طرح 
بزرگ در سطح كشور را هدفگذارى كرديم 
كه شامل تصفيه خانه هاى آب و فاضالب 

و سامانه هاى شيرين سازى آب است.

وى ادامــه داد: طبق ارزيابــى اوليه كه از 
اليحــه بودجــه ســال 98 و تغييراتى در 
كميســيون تلفيق مجلس صــورت گرفته 
است، توجه الزم به سرفصل هاى آبرسانى، 
فصل عمران شهرى و فاضالب و به ويژه 

آبرسانى روستايى شده است.
جانباز اظهار داشت: پيش بينى ما اين است 
كه بتوانيــم بودجه خوبــى را از صندوق 
توسعه ملى براى تكميل و بهره بردارى از 

مجتمع هاى آبرسانى جذب كنيم.
وى يادآور شد: در بودجه سال 98 به گونه 
اى عمل مى كنيم كه متوســط شهرســتان 
ها به اســتان ها برسد كه در سفر امروز به 
استان همدان، عمليات اجرايى سه مجتمع 
آبرسانى با اعتبار 80 ميليارد ريال آغاز مى 

شود.
مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب 
كشور تاكيد كرد: در گام نخست هدف ما 
تكميل مجتمع هاى آبرسانى روستايى است 
و به سمتى بايد پيش برويم كه روستاهاى 
باالى 20 خانوار بدون آب شرب در كشور 

نداشته باشيم.
جانباز ادامه داد: در كل كشور حدود 200

روســتا در بخش ريالى فاضالب و هم در 
بخش اســتفاده از بانك توســعه اسالمى 
هدفگذارى شــده اســت كه 75 روستا از 
محل اعتبارات عمرانى و 111 روســتا از 
محل اعتبارات بانك توســعه اسالمى در 
حال اجراى شبكه فاضالب هاى روستايى 

هستند.

 بــا هدف توجه بــه ارزش هاي ماندگار 
نظام مقدس جمهوري اســالمي و آشــنايي 
كودكان و نوجوانان با آرمان هاوشناســاندن 
چگونگى تداوم  انقالب اسالمى376 عنوان 
برنامه دركانون پــرورش فكري كودكان و 

نوجوان استان همدان اجرا شد.
مدير كل كانون پرورش فكري استان همدان 
ضمن بيان اهميت تبيين آرمان هاي انقالب 
اســالمي براي نســل كودكان و نوجوانان 
گفت: مــا در ايام دهه فجر بــا برنامه هاي 

متنوع فرهنگــى هنرى درخدمت كودكان و 
نوجوانان بوديم  كه  اجراي برنامه ســالروز 
ورود امــام خميني(ره) و زنــگ انقالب، 
معرفي چهل كتاب چاپ شده در كانون،ويژه 
برنامه ادبي با عنوان نامگذاري سال اقتصاد 
مقاومتي، مســابقه نواي فرزندان خورشيد ، 
معرفى 40 شهيد شاخص و موثر در پيروزي 

انقالب از جمله برنامه هايى بود كه در .
سيد محمدرضا جوادي گفت كه انقالب در 

قالب هنر به نسل نوجوان معرفي شود.

 وى در گفت وگــو با همدان پيــام افزود : 
مديران و مربيــان كانون پرورش فكري نيز 
با اجراي مســابقه طراحي چهره هاي منفور 
انقالب توسط اعضا، ســفر به شهر الله ها، 
جشــنواره قصه گويي، پخش فيلم طراحي 
پرچم ايران با اثر انگشت رنگي روي پارچه، 
مسابقه نقاشي 40 ســالگي اقتدار انقالب، 
آدم  كتابخواني  مســابقه  خواني،  نمايشنامه 
برفي تا حد امكان برنامه ها را در قالب هاى 

هنراجرا كردند.

مديــر كل كانون پرورش فكــري كودكان 
و نوجوانان اســتان، ضمن بيــان اثرگذاري 
تصويري و شــنيداري در افــكار كودك و 
نوجــوان پخش نماهنــگ و پرده خواني از 
وقايع انقالب را بســيار تأثيرگذار دانست و 
افزود: نشر و تبيين دستاوردهاي انقالب را 
بيشتر به عهده اعضا گذاشته ايم تا با اجراى 
برنامه هايي متنوع آرمان هــاى انقالب رابا 
روح و فكر خود لمس كرده وبا اين فرهنگ 

ها عجين شده و به بالنده برسند.

تزريق واكسن فلج اطفال از سال آينده
 در استان همدان

 معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه 
متولدين ابتداى ســال 1395 تا 17 ارديبهشــت ماه 97 واكسن 
تزريقى فلج اطفال را دريافت مى كنند گفت: طرح از سال آينده 

در همدان اجرا مى شود.
رشــيد حيدرى مقدم پيرامون مباحث مطرح شده طى روزهاى 
گذشته  در خصوص واكسن تزريقى فلج اطفال با بيان اينكه از 
سال 1378 تاكنون در كشور ايران هيچ گونه موردى از بيمارى 
فلج اطفال گزارش نشده است، گفت: ايران از معدود كشورهاى 

عارى از بيمارى فلج اطفال است.
معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان در گفتگــو 
بــا مهــر بــا بيــان اينكــه طــى ايــن ســال هــا واكســن خوراكــى 
ــن 6  ــا س ــد ت ــدو تول ــى) از ب ــوى خوراك ــال (پولي ــج اطف فل
ــى  ــودكان داده  م ــه ك ــت ب ــن 6 نوب ــالگى در فواصــل معي س
ــروس  ــوده و از وي ــى ب ــن واكســن 3 ظرفيت ــزود: اي ــود، اف ش

زنــده ضعيــف شــده تشــكيل شــده اســت.
حيدرى مقدم با بيان اينكه از ســال 1394 وزارت بهداشــت با 
توجه به گزارش ســازمان بهداشــت جهانى در خصوص عدم 
گزارش پوليو ناشــى از تيپ دو در جهان و ريشــه كن شــدن 
ســوش دوم اين واكســن، ســوش دوم را از واكسن حذف و 
واكسن خوراكى دو ظرفيتى را جايگزين آن كرد، گفت: همزمان 
به توصيه سازمان بهداشت جهانى و تصميم كميته فنى كشورى 
فلج اطفال، مقرر شد يك نوبت هم واكسن تزريقى (كه ويروس 
كشته شده سه ظرفيتى است) در سن 4 ماهگى به كودكان تزريق 
شود كه براى كودكان متولد يكم ارديبهشت ماه سال 94 به بعد 

تزريق شد.
وى بــا بيــان اينكــه متاســفانه بــه علــت كاهــش توليــد جهانــى 
واكســن پوليــو تزريقــى، ســهميه كشــورها بــا توجــه بــه اولويت 
بنــدى انجــام شــده توســط ســازمان جهانــى بهداشــت تعييــن 
شــد، گفــت: از ابتــداى ســال 95 بــه علــت محدوديــت واكســن، 
تزريــق آن بــه اســتان هــاى شــرق و جنــوب شــرق بــه خاطــر 
ــا كشــورهاى افغانســتان و پاكســتان كــه بيمــارى  همســايگى ب

فلــج اطفــال در آنهــا شــايع اســت محــدود شــد.
حيدرى مقدم با بيان اينكه از شــهريور امسال مجدداً واكسن به 
مقدار محدود تحويل و مقرر شــد براى كودكان متولد شده از 
17 ارديبهشت ماه سال 97 به بعد تزريق شود، گفت: اين امر در 

حال حاضر در استان همدان هم اجرا مى شود.

5 طرح مسكن و شهرسازى در همدان 
بهره بردارى مى شود

در دولت تدبير و اميد

6 ميليون روستايى از آب شرب سالم بهره مند شدند

شانزدهمين نمايشگاه محصوالت
 آرايشى و بهداشتى برگزار مى شود

 شــانزدهمين نمايشگاه محصوالت آرايشــى و بهداشتى،سالمت و 
زيبايى و پنجمين نمايشــگاه تخصصى پوشاك از تاريخ 21 تا 26 بهمن  

در محل نمايشگاه هاى بين المللى استان برگزار خواهد شد.
اين دو عنوان نمايشــگاهى در فضايى بالغ بر 5000 متر مربع و در سه 
سالن ابن سينا ، الوند ، هگمتانه و فضاى باز شركت نمايشگاه هاى استان 
برپا مى شود.تعداد 150 مشاركت كننده از سراسر استان در اين نمايشگاه 
حضور دارند و در زمينه هاى آرايشى، بهداشتى، شوينده ، پوشاك و ... 
بــه ارايه ى كاال و خدمات مى پردازند. تنوع شــركت كنندگان در اين 
دوره از محاســن اين نمايشگاه اســت كه مى تواند پاسخگوى تمامى 
ساليق در زمينه هاى فوق باشد.شركت واحدهاى توليدى توانمند استان 
و همچنين واحدهاى توزيعى متنوع از ويژگى هاى اين نمايشگاه است. 
استقبال فراوان مخاطبان و مشاركت كنندگان از نمايشگاه فوق در سال 
هاى گذشته،ثابت كرده است كه شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان 
در زمينه برگزارى موفق عمل كرده و توانســته است اعتماد همگان را 
جلب نمايد.اين نمايشــگاه هر روز از ساعت 15 تا 21 و در روز جمعه 

از ساعت 10 تا 21 پذيراى مخاطبان خواهد بود. 

مدير كل كانون پرورش فكري استان همدان :

هدف ما شناساندن آرمان هاى انقالب به نوجوانان در قالب هنراست
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سد گرين از سرگرفته شد
وزير نيرو: تابستان98خاموشى نداريم

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: روز گذشــته با حضور وزير نيرو 
عمليات اجرايى سد گرين از سرگرفته شد.

اين ســد با افق تأمين آب شــرب و تأمين آب اراضى كشــاورزى شهرســتان نهاوند 
درســال87 كلنگ زنى كلنگ زنى و ســال90 آغازبكار كرد و قرار شد سه ساله به بهره 

بردارى برسد اما يك سال پس از آغاز،كمبود منابع منالى پروژه را متوقف كرد.
سوم خرداد 90 سد گرين نهاوندبا اعتبار 50 ميليارد ريال سال 89 از محل منابع ملى و 
در بودجه سال 90 كشور 50 ميليارد ريال ديگر براى اجراى اين طرح پيش بينى شد و 

قرار بود عمليات اجرايى اين سد تا 72 ماه آينده به اتمام برسد.
ــد  ــى س ــت س ــى در ليس ــن دوره تعطيل ــس از چندي ــى پ ــد120ميليون مترمكعب س
كشــور در آســتانه تعطيلــى قــرار گرفــت،و بــا پيگيــرى نماينــده بــا كاهــش حجــم از 
120بــه 20 ميليــون متــر مكعــب و تغييــر خصوصيــات فيزيكــى بــه چرخــه فعاليــت 

بازگشــت.
وزير نيرو در آئين افتتاح و از ســرگيرى عمليات اجرايى ســد گرين در نهاوند، پروژه 
سد گرين را از پروژه هاى مهم وزارت نيرو عنوان كرد و گفت: در حال حاضر وزارت 
نيرو در اســتان همدان 21 پروزه مهم در بخش هاى مختلف آب و برق و فاضالب در 

دست اجرا دارد.

 اردكانيــان از برنامه ريزى براى جبران 8 هزار مگاوات كمبود برق در تابســتان 98 با 
اجراى 27 پروژه نيروگاهى سيكل تركيبى در نقاط مختلف كشور خبر داد.

اردكانيان گفت: برنامه ريزى براى تابســتان 98 را از چند ماه گذشــته آغاز كرده ايم و 
در تدارك هستيم با كمك دولت و مردم حدود 8 هزار مگاوات كمبود برق در تابستان 
را با توليد بيشــتر در قالب 27 پروژه نيروگاهى سيكل تركيبى در نقاط مختلف كشور 
و مديريــت مصرف در قالب 11 برنامه اى كه تدارك ديده شــده براى اصالح شــيوه 

مصرف تامين كنيم.
تا به كمك مصرف كنندگان تابســتانى آرام توام با آرامش و بدون خاموشــى پيش رو 

داشته باشيم.

جهانگيرى 
در 6 شهرستان همدان

غزل اسالمي »
ــالگرد  ــن س ــتانه چهلمي  در آس
 4 اســالمي،  انقــالب  پيــروزي 
واحــد  خورشــيدي، 2  نيــروگاه 
صنعتــي فروســيليس، يــك كارخانه 
دارو ســازي، يــك كارخانــه فــوالد 
اســتان  در  بيمارســتان  يــك  و 
همــدان توســط معــاون اول رييــس 

ــد. ــرداري ش ــره ب ــوري به جمه
بــا  ســفر  ايــن  در  جهانگيــري 
حضــور در شــهرك صنعتــي ويــان 
ــگ،  ــتان كبودراهن ــع در شهرس واق
عــالوه بــر بازديــد و بهــره بــرداري 
از واحــد صنعتــي فــوالد راد، چهار 
نيــروگاه خورشــيدي 7 مگاواتــي را 
بــه طــور همزمــان در ســطح اســتان 

افتتــاح كــرد.
ــن  ــاي اي ــه ه ــه برنام وي در ادام
ســفر يــك روزه، كارخانــه هگمتــان 
دارو در شهرســتان تويســركان را 
بهــره بــرداري و ســپس از شــهرك 
ــر  ــتان مالي ــت شهرس ــل و منب مب

ــرد. ــد ك بازدي
صنعتــي  واحــد   2 افتتــاح 
غــرب  و  آذرخــش  فروســيليس 
پــارس در شهرســتان ماليــر، افتتاح 
و  بهــارى  ا...  آيــت  بيمارســتان 
ــوراي اداري  ــه ش ــركت در جلس ش
اســتان كــه بــا حضــور كارآفرينان، 
ــتان  ــن اس ــان اي ــگان و جوان نخب
ــاي  ــر برنامه ه ــد از ديگ ــزار  ش برگ
ســفر يــك روزه معــاون اول رييــس 
جمهــوري در ســفر بــه اســتان 

ــود.  ــدان ب هم

استاندار: براي همدان بيش از 
4000 ميليارد سرمايه گذاري 

پيش بيني كرده ايم 
 اســتاندار همــدان در اين نشســت خطاب به 
معاون اول رئيس جمهور همــدان گفت كه بابت 
همدان خيالتان راحت باشد در اين استان وحدت، 
يكپارچگى و وفاق بــراى كار كردن وجود دارد و 
محور اين همدلى آيت ا...غياث الدين طه محمدى 
است و نمايندگان و مديران استان نهايت همكارى با 
دولت را دارند و تا به حال هرچه خواسته اند منافع 

مردم بوده است.
ســيد ســعيد شــاهرخى ادامه داد: در همدان همه 
عزمشان جزم است كه هر كارى انجام مى دهند به 

نفع مردم باشد.
وى در ادامه گفت: تك رقمى كردن نرخ بيكارى تا 
پايان برنامه ششــم توسعه كشور و رساندن آن به 7
درصد در اولويت برنامه هاى مجموعه استان است.

اســتاندار همدان افزود: اقدام هــاى ارزنده اى در 
راســتاى اجراى سياســت هاى دولت در همدان 
صورت گرفته است كه مهمترين آن توجه به معيشت 

و اشتغال است.

ادامه داد: با توجه به زير ســاخت ها و ظرفيت هاى 
موجود در بخش هاى مختلف، شــرايط خوبى در 
همدان فراهم است و در سال گذشته 20 هزار و  9

ماهه ســالجارى 16 هزار فرصت شغلى ايجاد شده 
است.

وى افزود: توجه به ســرمايه گذارى، جذب سرمايه 
گذارى داخلى و خارجــى و معرفى ظرفيت هاى 
همدان براى تك رقمى كــردن بيكارى در اولويت 

است.
شاهرخى افزود: 3 هزار و 267 ميليارد تومان سرمايه 
گذارى از محل اعتبارات تملك دارايى، بانك ها و 

بخش خصوصى امســال در همدان صورت گرفته 
اســت.وى اصافه كرد: طبق پيش بينى ها در ســال 
1400 رقم چهار هزار و 300 ميليارد تومان سرمايه 
گذارى پيش بينى شده است تا بتوان به اهداف پيش 
بينى شــده از جمله تك رقمى كردن بيكارى دست 
يافت.اســتاندار همدان با بيان اينكه ميزان ســرمايه 
گذارى تا پايان برنامه ششــم توسعه در اين استان 
به 11/5 هــزار ميليارد تومان مى رســد بيان كرد: 
براى 3 ســال باقى مانده تا پايان برنامه ششــم يك 
سند راهبردى تدوين شده و در اين سند ظرفيت ها 
و مكان هايى كه امكان ســرمايه گذارى وجود دارد 

مشخص شده است.
شاهرخى افزود: جهت گيرى اين سند اشتغالزايى و 
توسعه همه شهرستان ها است بنابراين اين ظرفيت 

ها در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرد.
وى بيان كرد: ارتقاى ســرمايه اجتماعى در دستور 
كار است و اصلى ترين سرمايه كشور مردم هستند 
بنابراين بايد سعى كرد مشــكالت فرا روى آنها را 
كاهش داد.شــاهرخى افزود: بخش عمده جمعيت 
همدان را بانوان و بسيارى از آنها را جوانان تشكيل 
مى دهند كه هدف ما رعايت سهم 30 درصد بانوان 

در تصدى پست هاى دولتى است.

معاون اول رئيس جمهورى در نشســت مشترك 
شوراى برنامه ريزى و توسعه و هيات هاى انديشه 
ورز جوان اســتان همدان گفت كــه در بازديد از 
شهرهاى اين اســتان احساس كردم پتانسيل هايى 
وجود دارد كه مى تواند همدان را به كانون اصلى 
توســعه در غرب كشــور تبديل كند، هرچند كه 

محدوديت هايى وجود دارد.
اسحاق جهانگيرى افزود: همدان محدوديت هايى 
از جمله در زمينه آب دارد كه با فكر شما مى توان 
محدوديت ها را رفع كرده و به توســعه در بخش 

هاى مختلف دست يافت.
وى همدان را اســتان مهم كشور دانست بيان كرد: 
همدان پايتخت گردشگرى در آسيا است و منطقه 
اى با اين ظرفيت فرهنگى و گردشــگرى در آسيا 

وجود ندارد.
جهانگيرى از توجه اســتاندار همدان به جوانان به 

ويژه بانوان تقدير كرد و اضافه كرد: همدان در زمينه 
انتخاب بانوان به عنوان معاون فرماندار در كشــور 

الگوى ساير استانداران قرار گيرد.
وى ســپس گفــت: هيــأت انديشــه ورزان جــوان 
كــه توســط اســتاندار همــدان تشــكيل شــده هــم 
ــاى  ــتان ه ــر در اس ــه اگ ــود ك ــى ش ــد بررس باي
ــم  ــر ه ــتانداران ديگ ــدارد، اس ــود ن ــر وج ديگ

ــد. ــن تشــكلى را تشــكيل بدهن چني
جهانگيرى در ادامه سخنانش گفت: چهل سالگى 
در فرهنگ دينى و ملى ما نشانه بلوغ و كمال است 
و به طور حتم انقالب اســالمى بعد از چهار دهه 
پر فراز و نشــيب به بلوغ كامل رسيده و مى تواند 
الهام بخش باشد و به توسعه كشور و تحقق آرمان 

ها دست يابد.
وى افزود: مجموعه و خواســته ها دوران انقالب 
در مردم شــكل گرفت و مردم تمناى اســتقالل و 

آزادى داشتند و استبداد داخلى، دين ستيزى و اتكا 
به كشورهاى خارجى مردم را رنج مى داد.

جهانگيرى با بيان اينكه مردم براى آزادى و استقالل 
آمدند، گفت: مردم دنبال انقالب اســالمى آمدند و 
اين انقالب جزو معدود انقالب هايى است كه همه 
اقشــار به جز گروه هاى خاص وابسته به سلطنت 
دنبال پيــروزى بودند. معاون اول رئيس جمهورى 
اضافه كرد: ما بايد از گذشــته بياموزيم و در امروز 
و براى آينده زندگى كنيم؛ انقالب اســالمى آغاز 
جديد در حيات اجتماعى بود و در درون آن حيات 

جديد شكل گرفت.
جهانگيرى ادامــه داد: آزادى كه امروز رســيديم 
كامل نيســت و نواقصى دارد با اين وجود آزادى 
و اســتقالل ايران در ابعاد مختلف زبانزد اســت و 
نواقص اداره كشور از جايى نيست كه به ما تحميل 
شــود بلكه توانايى مديريت كشور همين است كه 

نشان داده مى شود.
وى افزود: گاهى كليپى از وجود مشكل در مدرسه 
اى منتشر مى شود و همه رنج مى بريم ولى در قبل 

از انقالب بسيارى از شهرها اينگونه بود.
معــاون اول رئيس جمهورى با بيــان اينكه هم 
اينك كشورمان بزرگترين شبكه توزيع گاز را در 
جهان دارد، گفت: اين ايران اســت كه همه مردم 
از نعمت شــبكه گاز برخوردار هســتند و بسيار 
تالش كرديم كه ايران به آرمان ها رســيده و از 

تبعيض دور شود.
جهانگيرى گفت: امروز بيمارى نيست كه در ايران 
قابل عمل نباشــد بلكه برخى عمل ها تنها در چند 
كشور جهان از جمله ايران توسط پزشكان داخلى 

صورت مى گيرد.
وى تاكيد كرد: هر چند گذشته با افتخار و پرافتخار 
است اما با نقطه مطلوب فاصله دارد و براى رسيدن 

به اهداف بزرگ خود همه تالش مى كنند؛ هر چند 
مسير توسعه كشور دشوار است.

معاون اول رئيس جمهورى بيان كرد: اين پيشرفت 
ها در حالى است كه ســنگ اندازى ها زياد بوده 
است و هر يك از اين اتفاق ها مى توانست آسيب 

جدى به كشور وارد كند.
افتتاح 242 طرح  ملي بزرگ در دهه فجر

وى در ادامه ســخنانش از افتتاح 242 طرح بزرگ 
در دهه فجر با اعتبــار 142 هزار ميليارد تومان در 
كشور خبر داد كه 71 هزار ميليارد تومان در بخش 
نفت و گاز اســت و تنها در بخــش وزارت نيرو 

هشت هزار طرح اجرايى شده است.
معاون اول رئيــس جمهورى با بيان اينكه عده اى 
اصرار دارند بگوييد وضعيت ايران بد است افزود: 
بايد از ظرفيت و تــوان بخش هاى مختلف براى 

پيشبرد اهداف كشور استفاده شود.

معاون رئيس جمهور در آيين افتتاح پروژه هاى بزرگ استان تاكيد كرد

همدان كانون توسعه غرب كشور
■ 4 نيروگاه خورشيدي، 2 واحد صنعتي فروسيليس، يك كارخانه دارو سازي، يك كارخانه فوالد و يك بيمارستان در استان همدان توسط معاون اول رئيس جمهوري بهره برداري شد

■ استاندار: براي همدان بيش از 4000 ميليارد سرمايه گذاري پيش بيني كرده ايم 

اتمام طرح هاى مصوب سفرهاى رئيس 
جمهورى در اولويت باشد

 رئيس مجمع نمايندگان استان همدان هم گفت: اتمام طرح ها و 
وعده هاى رئيس جمهورى در اين استان بايد در اولويت باشد و اميد 
مى رود معاون اول رئيس جمهورى براى شتاب دادن به اين طرح ها 

حمايت هاى الزم را انجام دهد.
 محمد على پورمختار بيان كرد: بخشــى از مصوبات ســفر رئيس 
جمهورى اجرا نشده و مى خواهيم كه اسحاق جهانگيرى كمك كند 
تا اين امور ســامان يايد. وى اضافه كرد: رئيس حمهورى با حضور 
در همدان و دادن وعده ها و بيان سخن ها توقع هايى در مردم ايجاد 

كرده است كه بايد براى عملى كردن اين گفته ها تالش شود.
نماينده بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى گفت: آمايش 
ســرزمينى در كشور و همدان دچار مشكل است و با توجه به اينكه 
بخش زيادى از اهالى همدان در حوزه كشاورزى اشتغال دارند بايد 

ضعف هاى اين حوزه رفع شود.
پورمختار اصافه كرد: در حوزه كشــاورزى با ضعف هاى عمده از 
جمله كمبود آب، برداشت زياد آب از سفره هاى زير زمينى مواجه 
هستيم و نيازمند سند توسعه اين بخش و بهره گيرى از فناورى هاى 
به روز جهان هستيم. وى بيمه محصوالت كشاورزى را از مشكالت 
ريشــه دار دانســت و توضيح داد: كشــاورزان با پرداخت وجهى 
محصــول خود را بيمه كرده اند اما صندوق بيمه حداقل ها را تامين 
نكرده به اين منظور كشاورزان اقبالى به بيمه كردن محصول ندارند.

رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان اظهار داشــت: قيمت خريد 
تضميمى محصوالت كشــاورزى بايد منطبق با هزينه توليد و تورم 
باشد. پورمختار ادامه داد: در كنار محصوالت توليدى همدان بايد به 
چقدرقند نيز توجه داشــت چرا كه اگر خريد تضمينى اين محصول 
از 312 تومان براى هر كيلو افزايش نيابد شــاهد كاهش كاشــت و 

برداشت اين محصول در همدان خواهيم بود.
وى گفت: همدان اســتان گردشــگرى بــا آثار متنــوع تاريخى - 
گردشگرى اســت با اين وجود برنامه مشــخص براى معرفى اين 

ظرفيت ها وجود ندارد.
نماينــده بهار و كبودراهنگ در خانه ملت ادامه داد: همدان به عنوان 

استان غيرصنعتى، گام هاى نخست را در اين زمينه برمى دارد.
پورمختار ادامه داد: بخشــى از واحدهاى فعال اين اســتان در دهه 
فجر افتتاح شد با اين وجود از وزارت صنعت، معدن و تجارت مى 

خواهيم براى رونق اين حوزه در همدان قدم هايى بردارد.
وى از معاون اول رئيس جمهورى خواســت در نشست مشترك با 
نمايندگان همدان در مجلس شوراى اسالمى برنامه و سندى با چشم 

انداز سال 1400 تدوين كند تا همه مكلف به اجراى آن شوند.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان بيان كرد: همدلى و همراهى به 
نحو مطلوب در استان بين مجموعه نمايندگان و همه مديران استانى 
وجود دارد و فارق از گرايش سياســى براى پيشــبرد امور، استان و 
دولت همدل و هماهنگ بوده و توفيق دولت را توفيق خود مى دانند.

وى افزود: اراده همه مســئوالن كمك به دولت اســت و در استان 
همــدان اين امر صادق بوده و جريان دارد و در اين راســتا فعاليت 

استاندار همدان در حوزه هاى مختلف اميد آفرين بوده است.
پورمختار بيان كرد: خدمات صورت گرفته در چهار دهه گذشته نياز 
به اطالع رسانى دارد و بايد با در نظر گرفتن كمبودها، پيشرفت ها به 

صورت مقايسه اى بيان شود. 
وى اضافه كرد: در اين شــرايط خاص و ويــژه اقتصادى و كمبود 
بودجــه عمرانى، افتتــاح اين طرح ها در اســتان همدان با حمايت 
دولت، سرمايه گذارى بخش خصوصى و اختصاص اعتبار در قالب 
تســهيالت از منابع بانك ها و صندوق توســعه ملى جاى تقدير و 

خوشحالى دارد.

انتقال آب شرب به همدان در دستور كار است
 وزير نيرو در پاسخ به سوال نماينده مردم همدان و فامنين در زمينه مشكل تامين آب شرب همدان، گفت: طرح انتقال آب 

شرب به اين شهر در دستور كار است.
رضا اردكانيان در حاشيه نشست مشترك شوراى برنامه ريزى و توسعه و هيات هاى انديشه ورز جوان استان همدان در پاسخ 
به سوال امير خجسته نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى، گفت: در نشست با معاون آب و آبفاى وزارت 

نيرو، به جوانب اين امر اشاره شده است.
وى اضافه كرد: پس از ايام دهه فجر و در نشست با مديران اجرايى و نمايندگان استان همدان با وزارت نيرو، پيگيرى هاى الزم 
براى تحقق اين مطالبه انجام مى شود. اردكانيان بيان كرد: به طور قطع به يقين موضوع تامين آب شرب و بهداشت همدان در 

برنامه پايدار پيگيرى مى شود و گزارش تفصيلى نيز در اولين فرصت به معاون اول رئيس جمهورى ارايه مى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در اين نشست اعالم كرد: همدان با جمعيتى 700 هزار نفرى به آبرسانى شرب نياز دارد.

خجسته اظهار داشت: با وجود چندين نشست با مسئوالن وزارت نيرو همچنان اين مشكل حل نشده است.
وى بيان كرد: مردم همدان انتظار دارند هرچه سريعتر آب شرب آنها تامين و به بهره بردارى برسد.

به گفته خجسته هم اكنون از 700 چاه موجود در استان 50 چاه خشك شده است و اگر مساله تامين آب شرب به صورت دراز 
مدت و پايدار برطرف نشود، با بحران روبه رو مى شويم.

حاشيه جلسه
 قدردانى معاون اول رئيس جمهورى از استاندار همدان

■ اين نشســت كه با شــركت رضا اردكانيان وزير نيرو برگزار شد، 
شمار قابل توجهى از مديران اجرايى، فرماندهان نظامى و انتظامى، 
نمايندگان سازمان هاى مردم نهاد به ويژه سمن هاى جوان و بانوان 

حضور داشتند.
■ ايــن نشســت بــه صــورت مســتقيم از شــبكه اســتانى همــدان 

پخــش شــد.
■ برخــى از اعضــاى هيــات انديشــه ورز جــوان اســتان همــدان در 

ايــن نشســت بــه طــرح خواســته هــاى خــود پرداختند.

ــده ولــى فقيــه در اســتان و امــام جمعــه همــدان در ايــن  ■ نماين
ــروف و  ــه مع ــران ب ــراى آم ــش س ــاد دان ــتار ايج نشســت خواس

ــان از منكــر در كشــور شــد. ناهي
■ پيــش از شــروع ايــن نشســت كليپــى از دســتاوردهاى 40 ســاله 

اســتان همــدان در عرصــه هــاى مختلــف بــه نمايــش در آمــد.
كادرســازى  بــه  مراســم  ايــن  در  همــدان  اســتاندار   ■
ــاى  ــش ه ــت بخ ــپردن مديري ــوان در س ــدى بان 30 درص

مختلــف اســتان تاكيــد كــرد.
■ ازدحــام جميعــت در ســالن شــهداى اســتاندارى همــدان باعــث 
شــد تــا عــده اى بيــرون از ســالن از طريــق ويدئــو پروژكتــور بــه 

تماشــاى ســخنرانى هــا بپردازنــد.
معــاون اول رئيــس جمهــورى از سيدســعيد شــاهرخى اســتاندار 
همــدان بــه خاطــر حضــور پرشــمار بانــوان در نشســت مشــترك 
ــه ورز  ــاى انديش ــات ه ــعه و هي ــزى و توس ــه ري ــوراى برنام ش

جــوان اســتان همــدان قدردانــى كــرد.
■ جهانگيــرى هــم چنيــن از همــه اســتانداران كشــور خواســت از 

معاونــان زن در فرمانــدارى هــا اســتفاده كننــد.
ــوان حاضــر در  ــه بان ــاون اول رئيــس جمهــورى خطــاب ب ■ مع
ــه  ايــن نشســت گفــت: معتقــدم آنجايــى كــه خانــم هــا كار را ب

ــد. ــان انجــام داده ان ــر از آقاي ــد بهت ــه ان دســت گرفت

بيمارستان 85 تختخوابى
 آيت ا... بهارى افتتاح شد

■ بيمارســتان 85 تختخوابى آيت ا... بهارى شهرستان بهار با حضور معاون 
اول رئيس جمهور به بهره بردارى رسيد. 

اين بيمارســتان با همياري و مشاركت بنياد بركت، دانشگاه علوم پزشكي و 
راه و شهرسازي در زميني به مساحت 13 هزار و 287 متر مربع با زير بناي 

8 هزار و 312 متر مربع احداث شده است.
عمليات اجرايي اين بيمارســتان از ســال 90 آغاز شده بود و براي ساخت 
اين بيمارســتان 350 ميليارد و تجهيز آن 50 ميليارد ريال هزينه شده است. 
زيربنــاى آن 8 هزار مترمربع و در زمينى به مســاحت 13 هزار مترمربع در 
چهارطبقه احداث شــده اســت. اين بيمارســتان جنرال بوده و شامل تمام 
خدمات تخصصى و خدمات پزشــكى در مجموعه است. بيمارستان جديد 
آيت ا... بهارى شامل بخش هاى اورژانس، داخلى، جراحى، زنان و زايمان، 

اطفال، آى سى يو، سى سى يو، دياليز، راديولوژى و آزمايشگاه است.

همدان قطب نيروگاه خورشيدي
■ چهار نيروگاه خورشيدي به طور همزمان بهره برداري شد كه اين نيروگاه 
ها هركدام با ظرفيت 7 مگاوات وارد شــبكه برق رساني شدند. با ورود اين 
نيروگاه ها به چرخه توليد برق، تعداد نيروگاه هاي خورشيدي استان همدان 
به 6 نيروگاه افزايش يافت و ظرفيت نيروگاه هاي خورشيدي همدان به 45 

مگاوات رسيد.

آغاز فعاليت مجتمع فوالد
■ در اين ســفر يك روزه، مرحله نخست مجتمع فوالد راد با ظرفيت توليد 
ميلگرد از شــماره هشــت تا 32 به ميزان 500 تن بهره برداري شد. مجتمع 
فــوالد راد كبودراهنگ با اعتبار 3 هزار و 500 ميليارد ريال و حمايت دولت 
تدبير و اميد آغاز به كار كرد و با بهره برداري از آن براي 400 تن به صورت 

مستقيم و يك هزار و 500 تن به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد شد.

بهره برداري از كارخانه گندله سازي 
اسدآباد

■ جهانگيري همچنين با حضور در اسدآباد غربي ترين شهرستان همدان كارخانه 
گندله سازي را افتتاح كرد؛ واحدي صنعتي كه با صرف هزار و 170 ميليارد ريال 
اعتبار احداث شده و 150 تن از جوانان اين منطقه را مشغول به كار كرده است.

بر اساس آمارهاي منتشر شده، اين كارخانه روزانه 2 هزار تن گندله توليد مي كند 
و نقش ويژه اي در رونق اقتصادي و اشتغال شهرستان اسدآباد دارد. اين واحد 
صنعتي در مجاورت كارخانه كنستانتره سنگ آهن احداث شده و از محصول اين 

واحد صنعتي تغذيه مي كند.

هگمتان دارو در تويسركان وارد مدار 
شد

■ جهانگيــري در ادامه برنامه هاي فشــرده خود به همــدان، با حضور در 
شهرستان تويســركان فاز دوم خط توليد شركت دارو سازي هگمتان دارو 

غرب را افتتاح كرد.
اين شــركت كه توليد كننده انواع داروهاي انساني شامل داروهاي جامدات 
(قرص و كپســول) و محلول ها (شربت) است با 150ميليارد ريال سرمايه 

گذاري و 60 ميليارد ريال سرمايه در گردش احداث شده است.
ميزان اشتغالزايي اين طرح در حال حاضر 100 تن است كه در آينده نزديك 

نيز 150 تن به اين تعداد اضافه مي شود.
فــاز دوم كارخانه «هگمتان دارو» به منظور توليد مواد دارويي جامد احداث 

شده و ظرفيت توليد ساليانه يك ميليارد عدد قرص را دارد.

 فروسيليس مالير به بار نشست
■ طرح توســعه شركت فروســيليس غرب پارس واقع در شهرك صنعتي 

جوكار مالير نيز با حضور معاون اول رييس جمهوري بهره برداري شد.
طرح توسعه اين شركت با ظرفيت توليد ساالنه 12 هزار تن فروسيليس در 
زميني به مساحت 28 هزار مترمربع و با اعتباري حدود يكهزار و 500 ميليارد 

ريال در شهرك صنعتي جوكار صورت گرفت.
شركت فروسيليس غرب پارس نخستين واحد فرآوري سيليس در شهرك 
صنعتي جوكار بود كه سال 93 با ميزان سرمايه گذاري يكهزار ميليارد ريال 
و اشــتغالزايي 130 تن و با حضور «اسحاق جهانگيري» معاون اول رييس 

جمهوري شروع به توليد كرد.

 جهانگيري در شهرك مبل و منبت مالير
■ معاون اول رييس جمهور در سفر به مالير از شهرك مبل و منبت اين شهر 
بازديد و از نزديك در جريان جزئيات فعاليت هاي هنرمندان و فعاالن صنايع 

دستي قرار گرفت.
مالير داراي يك شهرك تخصصي مبل و منبت است كه در حال حاضر 100
واحد در اين شــهرك فعال اســت و پس از ملي شدن اين صنعت، احداث 
نمايشــگاه مبل و منبت نيز در اين شهرك در دســت اقدام است.80 واحد 
نمايشگاهي در اين شهرك در حال احداث است و اين براي نخستين بار در 

كشور است كه در شهرك صنعتي واحد نمايشگاهي ايجاد مي شود.
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تا انتخابات

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

انتخابات در ايران سرمايه مهم مردم ساالرى 
دينى است

 انتخاب همه مقامات كشورى با راى مستقيم و غيرمستقيم مردم يكى 
از دستاوردهاى انقالب اسالمى و سرمايه بزرگ سياسى و اجتماعى براى 

ملت است كه بايد از آن صيانت كنيم.
رئيس مجلس گفت: ملت ايران در طول انقالب 40 ساله خود با حوادث 
و تحــوالت گوناگون مواجه بود كه حــاوى درس هاى آموزنده براى 

حركت آينده در كشور است.
به گزارش ايرنا، على الريجانى افزود: ملت سترگ ايران در 22 بهمن 57 
كار بزرگ و تاريخى مبارزه با رژيم ديكتاتورى وابسته را به نتيجه رساند 
و با راهنمايى هاى پيشواى بزرگ انقالب حضرت امام (ره) نظام مردم 

ساالرى دينى را جايگزين آن كرد.
وى ادامه داد: اين حركت مهم از بين بردن اســتبداد آمريكايى و حاكم 
كردن دموكراسى پيام مهمى براى ديكتاتورهاى منطقه داشت كه به لرزه 
افتادنــد و به همين جهت از ابتداى انقالب عليــه ملت ايران تا امروز 

متحد شدند.
الريجانى افزود: انتخابات در اين 40 ســال سرمايه مهم مردم ساالرى 
دينى بوده اســت و عمال ملت با انقالب اسالمى سرنوشت خود را به 
دست گرفت در حالى كه در رژيم شاه، مجلس سنا و ملى وجود داشت 
كه كالبد سياســى بى جانى بودند كه توســط ليست هاى دربار پُر مى 

شدند.
رئيس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: بايد با قاچاق كه امروز مشكل 
مهمى براى كشــور شده مبارزه جدى ترى صورت گيرد، تحقق دولت 
الكترونيك و ايجاد سامانه هاى متصل به يكديگر و تصميمات متناسب 

با شرايط خود و همسايگان مى تواند اين مسير را هموار كند.
الريجانى تصريح كرد: در توسعه صنايع ومعادن گام هاى بزرگ برداشته 
شــد و فقط در زمينه پتروشيمى صادرات كشــور به 38 برابر رسيد و 
ارزش صادرات آن 263 برابر شد و سرمايه گذارى انجام شده 78 برابر 

قبل از انقالب است.
وى گفت: حل مســائل اقتصادى كه امروز به خاطر تحريم ها شــكل 
ديگرى گرفته اســت با همين سياست قرين توفيق خواهد بود. داشتن 

نگاه طبيبانه و پرهيز از دعواهاى جناحى كليد موفقيت كشور است.

وزير كشور: 
در برابر تخريب كنندگان واخالل گران 

كوتاه نخواهيم آمد
 دشمنان ملت و كشور ايران اسالمى بارها در اين زمينه، تالش كرده 
اند اما به مقصود خود نرسيده اند و اين بار نيز نتيجه اى نخواهند گرفت. 
با اين حال وظيفه داريم شــرايط جارى كشور را به نحو مطلوبى اداره 

كنيم تا ضمن خدمتگزارى شايسته به مردم، دشمن را ناكام بگذاريم.
وزير كشــور در چهاردهمين جلســه ستاد اطالع رســانى و تبليغات 
اقتصادى كشور، با اشــاره به حضور مردم در صحنه هاى مهم و مؤثر 
انقالب اسالمى در 4 دهه اخير گفت: در برابر تخريب كنندگان و اخالل 

گران فضاى عمومى كوتاه نخواهيم آمد.
به گزارش ايرنا ،عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: تحول هرچه سريعتر در 
اين عرصه براى ارتقاى رضايت مندى نسبى مردم، مورد تأكيد رياست 
محترم جمهور اســت و اميدواريم با تحرك مضاعف دســتگاه هاى 
مسئول، حساسيت هاى موجود افكار عمومى در اين زمينه، مرتفع شود.

وى ادامه داد: دســتگاههاى اجرايى به جد موضوع را دنبال و ســريعًا 
ايرادات را مرتفع و پيشــنهادات كارآمد را ارائه كنند تا بر مبناى يك راه 

حل منطقى عمل كرده و از اين مسئله عبور كنيم.
رحمانى فضلى ادامه داد: تا كنون با رويكرد توجيه و تذكر با گفتارهاى 
رســانه اى غير مسؤوالنه مواجهه شده اســت، اما در شرايط فعلى، كه 
توجه به اولويت هاى كشور و صيانت از حريم جامعه را اقتضا مى كند، 
برخورد كامًال قانونى با كســانى كه به توجيه ها و تذكرات توجه نمى 

كنند، اجتناب ناپذير است.

دولت تدبير و اميد شفافيت را 
در پيش گرفته است

 دولت براى شــفافيت در آمار و عملكرد خود عالوه بر تقديم 16
جلدى اليحه بودجه به مجلس شوراى اسالمى مفاد آن را هم منتشر مى 

كند تا همه مردم به آن دسترسى داشته باشند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: اين رويكرد دولت حتى در رسانه 
هاى بين المللى هم انعكاس داشته است و آنها به آسانى به بخش هاى 

مختلف اطالعات بودجه ايران دسترسى دارند.
به گزارش ايرنا محمدباقر نوبخت افزود: جمهورى اسالمى از ابتدا شيوه 
مديريتى متفاوتى را در پيش گرفته اســت، از همين رو وجود آســيب 
هاى اجتماعى در آن پذيرفه نيســت و نبايد اين مشــكل ايران با ساير 
كشــورها مقايسه شود.وى يادآور شد: مبارزه، پيشگيرى و مهار آسيب 
هاى اجتماعى از تاكيدهاى مســتمر رهبرى است و هر شش ماه يكبار 

تمامى مسئوالن نظام را در اين زمينه مورد بازخواست قرار مى دهند.
نوبخت اضافه كرد: اگر بناســت رشد توليد داخلى را به عنوان توسعه 
دنبال كنيم حتما بايد يك برنامه ويژه هم داشــته باشيم كه در آن تامين 
عدالت اجتماعى لحاظ شــده باشــد و همه آحاد جامعه از اجراى آن 

منتفع شوند.

نمايندگان مجلس با حذف استانى شدن 
انتخابات مخالفت كردند

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در بررسى طرح اصالح موادى 
از قانون انتخابات با پيشــنهاد حذف اســتانى شدن انتخابات مجلس 

شوراى اسالمى مخالفت كردند.
نماينده مردم ورامين در مجلس اظهار داشــت: هيچ نظام سياســى و 
انتخاباتى در دنيا وجود ندارد كه منتخبان اســتانى و ايالتى با اكثريت 
نسبى انتخاب شوند. بلكه ســهم آرا مطرح است و كرسى در صحن 

احزاب تقسيم مى شود.
به گزارش ايرنا، ســيد حسين نقوى حسينى گفت: يكى از افتخارات 
نظام اســالمى پشــتوانه مردمى است، قطعا استانى شــدن انتخابات 
مشــاركت توده هاى مردم را به شدت كاهش مى دهد. مجلس نبايد 
اين پشتوانه را از نظام بگيرد، نمايندگان نبايد با استانى شدن، مردم را 

از انتخابات كنار بزنند.
**انتخابات اســتانى باعث ورود نخبگان به مجلس مى 

شود
رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: 
آقاى نقوى حســينى شــائبه اى را مطرح كرد، هدف ما از اين طرح ، 

ارتقاى قابليت و توان مجلس شوراى اسالمى است.
حشمت ا... فالحت پيشــه تصريح كرد: در پنج دوره اخير مجلس ، 
استانى شــدن انتخابات بدون استثنا راى آورده است، در تمام دنيا به 

غير از ايران انتخابات مجلس به شكل ايالتى است.
**استانى شدن باعث البى گرى در انتخابات مى شود

نماينــده قم در مجلس در موافقت با اين پيشــنهاد حذف گفت: اگر 
استدالل ما اين است كه نخبه گزينى كنيم در سطح شهرستان ها مردم 

نخبگان خود را بهتر و بيشتر مى شناسند. 
حجت االسالم مجتبى ذوالنورى افزود:با استانى شدن انتخابات مردم 
بدون شناخت و ليســتى راى مى دهند و كسانى با البى گرى و اهل 

خودنمايى هستند آراى بيشترى را كسب مى كنند.
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نيروهاى مسلح براى امدادرسانى 
در بحران آماده هستند

 نيروى زمينى سپاه ابتكارهايى براى اجراى كامل ماموريت به خرج داده كه 
نشان از وجود تفكرات خالق آنها دارد.

وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح در حاشــيه بازديد از نمايشگاه 
دســتاوردهاى بهدارى رزمى نيروى زمينى سپاه افزود: ما كشورى حادثه 
خيز هســتيم از اين رو مردم توقع دارند كه نيروهاى مســلح بتوانند در 

كنند. رسانى  امداد  بحران  زمان  
به گزارش ايرنا، امير حاتمى گفت:نيروهاى مســلح براى امداد رســانى 
در هــر شــرايطى آماده اند، با توجــه به اهميت توجه بــه نقاط محروم 
نيروهاى مســلح در كنار امنيتى كه برقرار مــى كنند خدماتى نيز به مردم 

داد. خواهند  ارايه 

وزير علوم از مجلس كارت زرد گرفت
 نمايندگان مجلس شوراى اســالمى از پاسخ هاى وزير علوم، تحقيقات و 
فناورى در مورد وضعيت رفاهى دانشجويان قانع نشدند و وى از مجلس كارت 

زرد گرفت.
نماينده داراب با طرح ســوال خود اظهارداشــت: دانشــجويان دكترا به 
عنوان منابع مهم انســانى درتوســعه علــم، فناورى و اقتصاد كشــورها 

دارند. زيادى  اهميت 
به گزارش ايرنا، رضاانصارى افزود: دنيا توجه ويژه اى به دانشجويان دوره  دكترا 
دارد و در اين زمينه برنامه ريزى مى شود، كشورهاى غربى دانشجويان نخبه و 
اســتعدادهاى برتر ديگر كشورها را جذب و براى آنان هزينه مى كنند تا بر اين 
اساس براى توسعه علمى داشــته باشند و پازل هاى توسعه صنعتى كشورشان 

را تكميل كنند.

نمايندگان با تشكيل كميسيون ويژه آسيب هاى 
اجتماعى مخالفت كردند

 در جلسه مجلس شوراى اسالمى بررسى تقاضاى عده اى از نمايندگان مبنى 
بر تشكيل كميسيون ويژه پيشگيرى و نظارت بر كاهش آسيب هاى اجتماعى با 
اولويت خانواده در دستور كار قرار گرفت.نماينده مردم تهران گفت: بى ترديد 
در ســنوات گذشته اهميت پيشــگيرى و كاهش آسيب هاى اجتماعى موجب 
سياســتگذارى هاى كالن در اين حوزه شده است. به گزارش مهر، پروانه مافى 
افزود: مقام معظم رهبرى نيز بر لزوم كاهش روند آســيب هاى اجتماعى مانند 

اعتياد، حاشيه نشينى، طالق، مفاسد اخالقى و اجتماعى تأكيد كردند.
در پايــان نمايندگان با 134 رأى مخالــف ، 39 رأى موافق و 5 رأى ممتنع از 
مجموع 202 نماينده حاضر در مجلس با تشــكيل كميسيون ويژه آسيب هاى 

اجتماعى مخالفت كردند.

كارت دانشجويي رسول عباسى فرزند ابوالفضل به شماره 
ملي 3980329658 رشته مهندسى صنايع دانشگاه 

بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9712500035 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي زهرا حاجى نظرى فرزند نصرت اهللا به شماره ملي 
3860960164 رشته ترويج و آموزش كشاورزى پايدار-مهندسى 

كشاورزى دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9612978006 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه كوثر خودرو پرايد ۱۳۱sl  به شماره بيمه نامه 
1397/1010/60677 به شماره پالك 766ج 26ايران18به شماره 
موتور 3989420 به شماره شاسيs 3412290868348 به نام 
حسن رجبى  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شبنم طهماسبي »
 بــا وجود همــه ناباوري هــا و تمامي 
تالش هايــي كه در ســطح بين المللي براي 
حفظ رژيم شاه و جلوگيري از موفقيت امام 
خميني(ره) به عمل آمد انقالب اسالمي در 
مرحله نخست مبارزات خويش در روز 22
بهمن پيروز گرديد و از اين جهت پيروزي 
آن بيشــتر به يك معجزه شبيه بود تا تحول 

عادي.
به جــز امام خميني(ره) و توده بيشــماري 
كه خارج از تحليل هــاي معمول به گفته ها 
و وعده هاي امام باور قلبي داشــتند عموم 
تحليل گران سياســي و همه كساني كه در 
رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند وقوع 
چنين پيروزي را حتي تا روزهاي واپســين 

عمر رژيم شاه ناممكن مي دانستند.
در همين راســتا در ادامه سلســله گزارش 
پيوسته با يكي از فعالين انقالبي همدان سيد 
محســن قشمي به گفت وگو نشستيم كه در 

ادامه مي خوانيد:
 انقالبيون همدان چه نقشــي در 

روند انقالب داشتند؟
مي توان اولين جرقه حركت هاي علني مردم 
و تظاهرات مــردم همدان را هــم زمان با 
رحلت آيــت ا... آخوند بدانيم چرا كه اولين 
روز مرداد سال 57 با فوت ايشان تحركات 
بســياري براي برپايي باشكوه تشييع جنازه 
ايشــان با مديريت شهيد مفتح شكل گرفت 
پس از فوت ايشــان جنــازه را از تهران به 
همدان منتقل كردند تا با حركت از مســجد 
جامع به ســمت باغ بهشت جنازه اين عالم 
روحاني را تشــييع كننــد و در واقع از اول 
تا چهارم مرداد كه اعالم شــد پيكر آيت ا... 
آخوند تشييع مي شود همه گروه هاي مبارز 
از شــهرهاي تهران، قزويــن، قم، زنجان به 
همدان آمدند. همزمــان با 30 مهر حركت 
بســياري از دانش آموزان همداني با واكنش 
مأموران نظامي همراه شد و درگيري هايي را 

به وجود آورد.
 روحانيت در انقالب اســالمي چه 

نقشي داشتند؟
روحانيت ســتون اوليه و هدايتگر انقالب 

بودند كه با اتكاء به اســالم ناب و بازسازي 
انديشه  ديني توانســتند اصالحاتي عميق و 
بنيادين در نظام اجتماعي ما به وجود آورند 
كه شــكل گيري يك نظام ديني در راستاي 

همين مقوله است.
حركــت روحانيــت به رهبــري امام امت 
جواب درســت به مهمترين مسأله روز بود 
حضرت امام حركتــي عميق و اصيل انجام 
دادنــد رهبري با امام بود ولي كار اساســي 
را شــاگردان و همراهان ايشان كردند اكثر 
روحانيون از طبقه متوســط و شايد پايين تر 
از اين طبقه بودند و وابسته به دولت نبودند 
و در عين حال با مردم پيوند عميق از طريق 
مساجد داشــتند وبه مردم نيز خيلي نزديك 

بودند.
اما فعاالن و مبارزان انقالبي شخصيت هاي 
سياســي بودند آيــت ا... بهشــتي، آيت ا... 
مطهري، آيت ا... هاشــمي، آيــت ا... مفتح، 
آيت ا... باهنر و برخي ديگر شخصيت هايي 

بودند كه به مسائل مذهبي نگاه نمي كردند.

 آيا انقالب اسالمي پس از 40 سال 
توانسته به اهداف خود دست يابد؟

40 ســال از پيروزي انقــالب مي گذرد 
در طول اين مدت نظام اســالمي مراحل 
دشــوار و موانع بســياري را پشت سر 
گذاشــته است كه بي شــك نهال انقالب 
را تنومندتــر و مســتحكم تر از گذشــته 
كرده اســت. اما انقالب اسالمي با تمام 
حركت  جهت گيــري  بــه  كــه  توجهي 
اســالمي و الهي خود داشــته از فرايند 
تحقق اهداف ترسيم شــده هم تا جايي 
كه در توان نظام و مســئوالن بوده غفلت 
جهت  به  اســالمي  انقالب  است.  نكرده 
ارزشــي  معنوي،  مقدس،  اهدافي  تحقق 
صورت گرفــت از جملــه مهمترين آن 
مي توان به نفي اســتبداد، ايجاد حكومت 
مبتنــي بر قوانين الهي، اســتقالل، اقتدار 

كرد. اشاره  زمينه ها  همه  در 
 چگونه انقالب اســالمي مي تواند 

دستاوردهاي خود را حفظ كند؟

در اين جاست كه سخن از وظايف سنگينى 
بــه ميان مي آيــد كه بــر دوش يك يك ما 
گذاشته شده اســت تا اين انقالب به مسير 
خــود ادامه دهد و از انحراف و يا ســقوط 
مصون ماند براي حفظ و تداوم نظام اسالمي 
بايد چاره اي انديشيد و راهكارهاي بقاي آن 

را شناخت.
نبايد به محض وقــوع انقالب مردم وظيفه 
خــود را پايان يافته قلمــداد كنند بلكه بعد 
از پيروزي نظامى و سياســي نيز بايد حالت 
بســيج و آمادگي مردم همچنــان حفظ و 
تقويت شود تا به وسيله آن بسياري از مفاسد 
و كمبودها و نارسايي ها اصالح و رفع گردد 

و انقالب به سرمنزل مقصود برسد.
كســاني كه با ايجــاد انقالب دچــار زيان 
شــده اند در صدد برخواهند آمد تا نظام را 
به هر طريق ممكن از درون فروپاشــند از 
اين رو بر همه مردم واجب است كه از اين 
دسيســه ها غفلت نورزند و اجازه ندهند تا 
آثار و نتايــج زيان بار اين فعاليت ها دامنگير 

جامعه و انقالب شود.
چه  ســاواك  انقالب  زمــان  در   

اقداماتي را انجام مي داد؟
از مهمتريــن اهداف ســاواك شناســايي 
نيروهــاي مخالف رژيم ســلطنتى و خنثي 
ســازي تحريــكات آنها بــود از مهمترين 
برنامه هاي ســاواك براي مقابله با نيروهاي 
مخالف بــا رژيم، برخورد بــا فعاليت هاي 
سياســي، فرهنگي امام و ياران و هواداران 

ايشان بود.
ســاواك براي دســتيابي به اهــداف خود 
عمليات و طرح هاي گوناگوني را تهديد و 
اجــرا كرد از جمله اين كــه در صدد برآمد 
افرادي را كه مورد اعتماد ايشــان بودند را 
جذب كنند و آنها را براي جاسوسي ايشان 
بگمارد تا بتواند از تمام فعاليت ها و حركات 
ايشــان و اطرافيانشان مطلع شود كه در اين 

راه توفيقي نيافت.
بنــده در زمان طاغوت به جــرم اقدام عليه 
امنيت كشــور، مخالفت با رژيم ســلطنتي، 
اهانت به شــخص شــاه.به 3 ســال حبس 

محكوم شدم.

گفت وگوي همدان پيام با يكي از فعالين انقالبي

انقالب مراحل سخت خود را
 پشت سرگذاشته است

مهدى آقايانى»
 پنج شنبه هفته گذشته، سه كشور آلمان 
انگليس ، فرانســه،از ســاز و كاره مالى به 
نام اينســتكس رونمايى كردند، كه پس از 
چندين ماه مذاكره،براى حفظ توافق هسته 
اى با ايران اعالم شد،اين ساز وكار مالى كه 
قبال از آن بــه عنوان (اس پى وى )ياد مى 

شد به اينستكس تغيير نام داده است 
 ســئوال اين است كه اينستكس چيست و 

چگونه كار مى كند؟
 ســاز و كار حمايت از روابط تجارى كه 
پيش تر بــا نام SPV در كشــور مطرح 
شــده  بود، در واقع يك كانال مالى است 
كه امكان تجــارت ايــران و اروپا را در 
عين تحريم هاى آمريــكا فراهم مى آورد. 
به واســطه ســلطه دالر آمريكا در حلقه 
مالى مرســوم دنيــا چنيــن ابزارهايى با 
ايجاد حلقه هاى مالى جديد، از شدت اثر 
تحريم هاى آمريكا بر روابط تجارى ايران 

و اروپا خواهد كاست. 
چگونه كار مى كند؟ اين سازوكار در واقع 
يك مكانيزم تســويه و پرداخت است. از 
طريق اين مكانيزم تعهدات شــركت هاى 
دريافت كننــده نفت و كاال از ايران در يك 
حساب نگهدارى مى شود و ايران مى تواند 
از اين حســاب و بدون نياز به جابه جايى 
مســتقيم پول براى خريد كاال و خدمات 
از ساير شــركت هاى اروپايى استفاده كند. 
در واقــع هــدف اين مكانيزم اين اســت 
كه بدون انجام نقل و انتقال مســتقيم بين 
ايران و شركت هاى اروپايى، به خصوص 
شــركت هاى كوچك تر اروپايــى، امكان 

تجارت بين ايــران و اروپا را فراهم آورد. 
(دنياى اقتصاد)

سوالى كه مطرح مى شود اين است كه اين 
ساز و كار در واقعيت چگونه كار مى كند؟

اين كانال ايجاد شــده نسبتا محدود است 
چون اگر كه هدف تنها مسائل بشر دوستانه 
مانند غذا و دارو باشــد اياالت متحده اين 
نــوع كاال ها را پيش تر بــراى ايران مجاز 
دانســته بود به همين خاطر باز شدن اين 
برنامه (اينســتكس) پاســخ گــوى تمام 
تعهــدات آنها(اروپا) به برجام نيســت و 
صرف تبادل غــذا و دارو براى ايران كافى 

نيست.
در هميــن ارتباط ، حــاج آقا ميرى رئيس 
كميسيون صادرات اتاق ايران در مصاحبه 
اى بــا روزنامه ايران عنوان كرده اســت: 
ساختار و ماهيت اينستكس خيلى مشخص 
نيســت و هنوز جزئيات آن اعالم رسمى 
نشــده اســت لذا نمى توان عنوان كرد كه 
اين سيســتم با چه رويــه اى مى خواهد 
حركت كند.از طرفى بايســتى سيســتمى 

مشابه اينستكس  يا اس پس وى در ايران 
اجرايى شود تا هر دو بتوانند با يكديگر كار 
كنند . با ثبت كانال مالى توسط سه كشور 
اروپايى وضعيت خريد دارو ،مواد غذايى 
و كاالهاى غير تحريمى مشــخص شد،اما 
مشكل ما بانك ها هستد. بخش خصوصى 
به دنبال آن اســت تا مبادالت بانكى فراهم 
شود تا بتواند تجهيزات خود را فراهم كند.

ايجاد ســاز و كار ويژه مالى به غير از اين 
كه براى ايران خوب است براى اروپايى ها 
هم اتفاق مثبتى است چرا كه از اين طريق 
به آمريكا ثابت كردند كه تصميم گير نهايى 
براى همه كشــور ها نيست.اروپايى ها هم 
به دنبال اين بودند كه خودشان را در جامعه 
جهانى به گونه اى معرفى كنند كه قدرتمند 

هستند."
البتــه ناگفتــه نماند كــه اروپــا به طور 
آشكار(در اين برنامه)بيان نكرده است كه 
به خاطر ايران در مقابل آمريكا ايستادگى 
مى كنند،اين نكته كامال واضح است چون 
حجــم مبادالت اروپا  با ايــران و آمريكا 

يكســان نيســت در واقع حجم مبادالت 
اروپا با ايران بيست ميليارد دالر است اما 
حجم مبــادالت اروپا با آمريكا نزديك به 
هزار ميليارد دالر مى باشد. با توجه به اين 
مسائل اياالت متحده آمريكا در واكنش به 
اينســتكس بيان كرده است كه اين كانال 
ايجاد شده بين ايران و اروپا ،تاثير چندانى 
بر فشــار تحريمى آمريكا بر ايران ندارد.

همچنين عنوان شــده  كسانى كه با ايران 
در موارد تحريم شده وارد فعاليت شوند با 
خطر تحريمى آمريكا مواجه خواهند شد. 
ضمنا بايد  به اين نكته نيز اشــاره كرد كه 
اجرايى شــدن همين ساز و كار مالى بين 
ايران و اروپا مستلزم تصويب (اف اى تى 
اف) از سوى ايران است كه هنوز در ايران 
بــه يك  جمع بندى كلــى در مورد (اف 
اى تى اف) نرســيده انــد. در اين ارتباط 
دژپســند وزير اقتصاد با اشاره به شروطى 
كــه اتحاديه اروپا براى گســترش ارتباط 
مالى بــا ايران مطرح كرده اســت  گفت 
بدون اجراى اين شــروط هــم مى توانيم 
خواســته هايى كه آن ها (اروپايى ها) از ما 

داشته اند را، برآورده كنيم"
امــا در كل، هــر چنــد اين ســاز و كار 
(اينستكس) ضعيف  است  و فقط كاالهاى 
بشــر دوســتانه را در بر مى گيرد اما بايد 
بپذيريم كــه وزارت خارجــه جمهورى 
اســالمى ايــران بهترين مســير ممكن را 
انتخاب كرده اســت چرا كه اگر اين برنامه 
را نمــى پذيرفت حمايت حداقلى اروپا از 
برجام را از دست ميداد و اروپا نيز در كنار 

اياالت متحده آمريكا قرار مى گرفت . 

مرورى بر كانال مالى ايـران واروپـا 

سازوكار حمايت از تبادالت تجارى راهى 
براى استقالل اروپا از آمريكا است

 ســر انجام پس از چند ماه ساز و كار مالى ويژه اروپا با اعالم 
رسمى راه اندازى شد. اقدامى كه از يك سو پيروزى ديگرى براى 
دولت و ديپلماسى كشور به شمار مى رود و از سوى ديگر نشان از 

عزم اتحاديه اروپا براى استقالل از آمريكا دارد.
به گزارش ايرنا،پيش از خروج يك جانبه آمريكا از قرارداد برجام 
و همزمــان با تهديد هاى دونالد ترامــپ، رئيس جمهورى تندرو 
جمهورى خواه آمريكا كشورهاى اروپايى به رهبرى اتحاديه اروپا 
اعالم كردند كه راهكارى بــراى تجارت و حفظ روابط اقتصادى 
ايران و اروپا پيدا خواهند كرد. راهكار مالى اروپا نه تنها تجارت با 
ايران را تسهيل خواهد كرد بلكه مى تواند راهى براى استقالل مالى 

اروپا از اياالت متحده باشد.
اينستكس يا ســازوكار حمايت از تبادالت تجارى( ساحات) يك 
ابزار ويژه مالى است كه در 31 ژانويه 2019 توسط آلمان، فرانسه و 

بريتانيا، براى تسهيل تجارت غير دالرى با ايران ايجاد شد. 
در واقع اين سيســتم پرداخت، به كسب و كارهاى اروپايى امكان 
مى دهد تا بدون تحريم شدن توسط آمريكا به روابط خود با ايران 
ادامه دهد. اين سيستم قرار است بدون استفاده از سيستم سوئيفت 

با ايران تبادل مالى داشته باشد.
اينستكس قرار است در گام نخست نه براى دور زدن تحريم هاى 
آمريكا، بلكه به عنوان تســهيل كننده مبادالت تحريم نشده، عمل 
كند. اجراى محدود ايســتكس مى تواند برخــى از تاثيرات منفى 

تحريم ها را كاهش دهد.
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افزايش 48درصدى جمعيت باسواد كشور
 سرپرست سازمان نهضت سوادآموزى كشور گفت: 48 درصد به جمعيت باسواد 

كشور تا سال 95 افزوده شده است.
بــه گزارش ايلنا، محمدزاده با بيان اين مطلب گفت: بعد از انقالب در ســال هاى 75 
نرخ باســوادى ما به 79.5 درصد و در سال 90 به 84.8 و در سال 95 به 87.6 درصد 
در جمعيت باالى شــش سال مى رسد. تا سال 95 تقريباً 48 درصد به جمعيت باسواد 

كشور افزوده مى شود.
وى با اشــاره به آمار بيسوادى مطلق گفت: اين نرخ از 14 ميليون و 200 هزار نفر به 
8.8 ميليون نفر مى رسد. البته جامعه هدف نهضت، جمعيت 10 تا 49 سال است و در 

اين گروه اكنون تعداد بيسوادان ما دو ميليون و 692 هزار نفر است. 

نظام آموزشى ايران تكليف محور است
 نظام آموزشى ايران بيشتر تكليف محور است و در حالى كه حقوق بشر بين الملل 
نگران حقوق تك تك افراد است اما در تعيين اهداف آموزشى بر وظايف تاكيد مى شود.
به گزارش ايرنا، پژوهشــگر و نويسنده حقوق كودك گفت: طبق تعريف بانك جهانى، 
ميزان 14 تا 18 درصد از توليد ناخالص داخلى بايد به آموزش و پرورش اختصاص داده 
شود اما متاسفانه اين سهم در كشور ما فقط 1.4 درصد از توليد ناخالص ملى است كه 
نشان مى دهد نيازمند تخصيص بودجه بيشترى براى آموزش هستيم. سعدا عباس آبادى 
افزود: نابرابرى جنسيتى، درصد بسيارى از كودكان مناطق دورافتاده كه به محض رسيدن 
به ســن بلوغ مدرسه را ترك مى كنند، كمبود آموزگاران زن و تفاوت بارز ميان مدارس 

شهرى و روستايى از جمله نگرانى هاى ديگر كميته حقوق كودكان در ايران است.

گام اجرايى پزشك خانواده تا پايان برنامه ششم 
تكميل مى شود

 12 گام اجرايى پزشك خانواده به شكلى طراحى شده است كه تا پايان برنامه ششم 
توسعه به نتيجه كامل برسيم، مگر اينكه با محدوديت بودجه مواجه شويم.

قائم مقام معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: برنامه 
پزشك خانواده يك تكليف قانونى بوده و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اجراى 

اين برنامه مشخص شده است. 
محمد شــريعتى در گفت و گو با ايرنا درباره برنامه پزشك خانواده افزود: اگر بتوانيم 
بر اســاس اين گام ها و طراحى از پيش تعيين شده كار خود را پيش ببريم و با كمبود 
منابع مواجه نشويم، برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به طور كامل اجرايى مى شود.

مجردهاى ايرانى پاسخ دهند
حاضريد با وام 30 ميليونى ازدواج كنيد؟

 دولت در اليحه بودجه ســال 98، مبلغ وام ازدواج براى هر كدام از 
زوجين را 15 ميليون تومان در نظر گرفته بود اما كميسيون تلفيق هفته 

گذشته اين مبلغ را به 30 ميليون تومان افزايش داد.
به گزارش ايسنا، وام ازدواج براى نخستين بار در سال 88 پراخت شد، 
آن زمان مبلغ وام براى هر كدام از زوجين سه ميليون تومان بود، اين مبلغ 
به مدت هفت سال تغييرى نكرد تا اينكه در اليحه بودجه 95 مبلغ وام 
ازدواج از سه ميليون تومان به 10 ميليون تومان رسيد و حال براى دومين 
بار اين وام افزايش يافته و به 30 ميليون تومان رســيده است، اما سوال 
اينجاست كه با توجه به نوسانات اخير و افزايش بسيارى از هزينه ها آن 
هم فقط در چندماه، 30 ميليون تومان مى تواند در جوانان مجرد انگيزه اى 

براى ازدواج ايجاد كند؟
همين سوال را از چند نفر پرسيديم، بسيارى از مخاطبان به اين پرسش 
كه آيا با 30 ميليون تومان ازدواج مى كنيد؟ پاسخ دادند كه به علت شفاف 
نبودن وضعيت اقتصادى در آينده، حاضر به ازدواج نيستند، برخى اين 
مبلغ را هم كم مى دانســتند، براى عده اى هــم در ازدواج دغدغه مالى 
موضوعيت نداشت و فقط تمايلى به ازدواج نداشتند و فقط عده كمى 

بودند كه افزايش وام در آنان انگيزه ازدواج ايجاد كرده بود.
به طور مثال احمد در پاسخ مى گويد حاضر به ازدواج در چنين شرايطى 
نيســت. اميد به طور كلى با ازدواج مخالف است و مى گويد اگر 500

ميليون تومان هم بدهند حاضر نيستم ازدواج كنم.
ســمانه در مورد ازدواج نظر ديگرى دارد، او معتقد است مساله مالى و 
غير مالى در اين موضوع آنقدر هم مهم نيســت و مى گويد در راستاى 
فرهنگسازى براى داشتن يك زندگى خوب آن طور كه بايد در طول اين 

سال ها عمل نشده است.
محسن، عاطفه و فاطمه هم به اين پرسش كه آيا افزايش وام ازدواج در 

آنان انگيزه اى براى ازدواج ايجاد كرده است پاسخ منفى مى دهند.
محمد هم مى گويد اين افزايش وام كمى تأثير داشته اما در كل اراده اى 

براى ازدواج آن هم در اين شرايط ندارم.
احسان يكى ديگر از مخاطبان اين پرسش است، او مى گويد "سنم براى 
ازدواج هنوز پايين اســت اما به عنوان يك جوان ايرانى مى توانم بگويم 
كه با فشار كنونى افسردگى خواهم گرفت و يكى از تأثيرات افسردگى 

هم بى انگيزه بودن است.
مريم بر خالف اكثر مخاطبانى اين پرسش معتقد است اين افزايش وام 
مى تواند انگيزه ايجاد كند چون خودش مى تواند با آن جهيزيه تهيه كند.

منصور اگر چه عنوان مى كند كه براى شروع زندگى اين مبلغ مى تواند 
راهگشا باشد اما معتقد است در شرايط فعلى ادامه يك زندگى مشترك 

دشوار است.
اشــكان براى پاسخ به اين سوال به زعم خودش كمى دقيق تر نيازهاى 
حداقلى براى شــروع يك زندگى را برآورد مى كند، او در يك حساب 
سرانگشتى عنوان مى كند كه چطور وقتى هر پرس چلومرغ براى مراسم 
عروســى به 18 هزار تومان رسيده با اين مبالغ مى توان ازدواج كرد، يا 

هزينه خريد، رهن و اجاره خانه را چگونه مى توان پرداخت كرد؟
فاطمه هم مى گويد به فرض كه وام افزايش پيدا كند چگونه بايد قسط 
آن را پرداخت كرد آن هم در اين شرايط كه يك شغل ثابت به زحمت 

پيدا مى شود و چيزى به نام شغل كيميا شده است.
حميد هم تا حدى هم نظر رقيه است، او مىگويد مساله فقط پول نيست 
در اين شرايط مبهم كه مشخص نيست در آينده چه اتفاقى رخ خواهد 
داد چگونه مى توان ازدواج كرد. ميالد هم نظر حميد  را تاييد مى كند و 
مى گويد من انگيزه اى براى ازدواج پيدا نمى كنم چون شرايط اقتصادى 

مناسب نيست و شغلى هم وجود ندارد.
مسعود مى گويد اگر از 30 ميليون باالتر برود حاضر است ازدواج كند اما 

با اين مبلغ انگيزه اى ندارد.
تعدادى از مخاطبان اين سوال هم مى گويند انگيزه در آنان ايجاد شده و 
يا اصًال موضوع مالى مطرح نيست و فقط مورد مناسبى براى ازدواج پيدا 
نكرده اند حامد و الهه از جمله مخاطبينى هستند كه چنين پاسخى داده اند.

احســان اما موافق است كه افزايش وام ازدواج انگيزه هم ايجاد مى كند، 
او مى گويد اين اقدام قطعاً در كاهش فشار اقتصادى شروع ازدواج موثر 

خواهد بود.
ابراهيم، نيوشا، اشكان، ليدا، محمدعلى، صهبا، ميالد، باقر و عباد هم بدون 

هيچ توضيحى پاسخ منفى مى دهند.
آرش هــم مى گويد اگــر اقســاط آن در طول زمانى بســيار طوالنى 
بازپرداخت مى شــد انگيزه ايجاد مى كرد، حجت هم با اشاره به همين 
موضوع مى گويد اگر هم به فرض با اين وام ازدواج كند در بازپرداخت 
اقساط به مشكل خواهد خورد، امين هم همين موضوع را مطرح مى كند.

مريم معتقد است اگرچه اين وام افزايش سه برابرى نسبت به قبل داشته 
و مجموعاً به 60 ميليون تومان رسيده اما با توجه به كاهش ارزش پول  
و افزايش هزينه ها در مدت اخير، اين 30 ميليون با مبلغ 10 ميليونى كه از 
قبل تعيين شده بود تفاوتى ندارد و بنابراين انگيزه اى هم ايجاد نمى كند.

اين اگرچه آيينه تمام نماى جامعه جوان ايرانى در مساله ازدواج نيست 
اما تا حدى مى تواند نشــانگر داليل باال رفتن سن ازدواج باشد؛ از ميان 
مخاطبان اين پرسش، بيشتر پاسخ دهندگان براى ازدواج، شرايط با ثبات 

و شفاف و امنيت اقتصادى را مهمترين دغدغه خود عنوان كرده اند.
رئيس شــوراى هماهنگى بانك هاى دولتى پيشــنهاد كرد كه رقم وام 
ازدواج بايد حداكثر 20 ميليون تومان باشــد، چراكه اگر مبلغ باال برود، 
افراد كمترى مى توانند از وام ازدواج اســتفاده كنند و ممكن است مانند 

سال هاى گذشته صف براى دريافت وام ازدواج تشكيل شود.
محمدرضا حسين زاده در گفت وگو با ايسنا، درباره افزايش وام ازدواج 
به 30 ميليون تومان، اظهار كرد: منابع قرض الحسنه محدود است و هر 
چقدر منابع باشد، همان قدر اختصاص خواهد يافت و اگر مبلغ باال برود، 
افراد كمترى مى توانند از وام ازدواج استفاده كنند. وى با بيان اينكه ممكن 
است مانند سال هاى گذشته صف براى دريافت وام ازدواج تشكيل شود، 
اظهار كرد: منابع قرض الحســنه در بانك ها مشخص است و فقط از آن 
محل است كه وام ازدواج پرداخت مى شود، بنابراين اگر مبلغ وام ازدواج 

افزايش پيدا كند، منابع ثابت بوده و ممكن است به همه نرسد.

ايران: جوالن جوانان در جشنواره فجر
 يعنى مى خواين اينجا هم بهشون گير بدين!!

تجارت: دست اندازهاي صادراتي 
 سرعت گيرهاى كشور به ويژه در اقتصاد زياد هستند!!

رسالت: ونزوئال بهانه است اصل مقاومت نشانه است 
 يكى به نعل مى زنن يكى به ميخ!! 

صبح اقتصاد: 12 بهمن آمد خودرويي نرسيد؟!
 12 بهمن امام آمد قاطى نكنيد!!

ابرار اقتصادي: فاصله 87 درصدي حداقل دستمزد تا معيشت 
 تا 100 درصد نرسيده خودتون رو نجات بدين!!

همدان پيام: همدان رتبه دوم در نرخ بيكاري 
 همدان داره ميره به قله بيكارى !!!

رسالت: تكريم ارباب رجوع سرگردان در راهروهاي انتظار 
 پس اين ميز خدمت كه مى گفتن معنى اش اينه!! 

ايرنا: شرايط براي برگزاري انتخابات استاني فراهم نيست 
 انتخابات كشــورى بود اينجور تموم شد حاال استانى بشه چى 

مى شه!! 
جام جم: تنور "جنگ سرد" داغ شد 
  سرما در گرما كه مى گن اينه!!

جمهوري اسالمي: نوبت آسياب به الريجاني رسيد
 بنده خدا از نصف شب تو صفه !!!

همدان پيام: سهم ناچيز همدان در عرصه جهاني 
 سهممون رو خردن يه آب هم روش !!!

جام جم: روزهاي خوب در راه است
 فعألهوا بخوريد!!!

همدان پيام: شوراى شهر هواپيما مى خرد
 پول مردم عجب شورايى ها رو پولدار كرده!!

خبرآنالين: لباسى كه همراه دماى هوا تغيير رنگ مى دهد
 اينم چيز خوبيه ديگه 4 فصل نياز به خريد لباس مخصوص نيست!!

صداي زنجان: كار با كلنگ پيش نمي رود
 البد تبر مى خواد

حوزه سالمت در چهل سالگى انقالب
كاهش 7درصدى كم وزنى كودكان 

زير 5سال
 مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، روند كاهش كم 
وزنى و ســوءتغذيه در كودكان ايرانى طى يــك دهه اخير را مثبت 

ارزيابى كرد.
زهــرا عبداللهى، در گفتگو با مهر، گفــت: تدوين ماده قانونى امنيت 
غذا و تغذيه در برنامه هاى 5 ســاله توســعه كشــور براى اولين بار، 
تدوين و اجراى سند ملى تغذيه و امنيت غذايى در كشور با تاكيد بر 
استان هاى كم برخوردار، تدوين و اجراى ساختار و تشكيالت بهبود 
تغذيه جامعه در ســطح استان و شهرســتان، تدوين و اجراى برنامه 
كشورى پيشگيرى و كنترل اختالالت ناشى از كمبود يد و كاهش 90
درصدى گواتر به عنوان عالمت بارز كمبود يد، بخشــى از مهم ترين 

برنامه هاى وزارت بهداشت در اين حوزه بوده است.
وى از تدوين و اجراى قانون افزودن يد به  نمك خوراكى در تمامى 
كارخانجات توليد كننده نمك و پوشــش 98 درصدى مصرف نمك 
يددار براى پيشــگيرى و كنترل عوارض ناشى از كمبود يد در كشور، 
خبر داد و افزود: تدوين و اجراى برنامه مداخله اى بين بخشى كاهش 
سوءتغذيه كودكان، منجر به كاهش 65 درصدى كم وزنى و كاهش 70

درصد كوتاه قدى در كودكان زير 5 سال كشور شده است.
عبداللهى ادامه داد: تامين و توزيع رايگان مكمل هاى ريزمغذى ها براى 
A گروه هاى آسيب پذير، اجراى برنامه مكمل يارى مگادوز ويتامين
در اســتان هاى مواجه با كمبود شديد شــامل سيستان و بلوچستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، كرمان و هرمزگان به منظور پيشگيرى و كنترل 
D تدوين و اجراى طرح غنى سازى شير با ويتامين ،A كمبود ويتامين
مورد نياز آحاد مختلف جامعه و پيشگيرى  D به منظور تامين ويتامين
از عوارض و پيامدهاى ناشى از كمبود اين ويتامين، از ديگر برنامه ها 

و اقدامات اين حوزه بوده است.
وى، به كاهــش ميزان قند، نمك و چربــى در محصوالت غذايى با 
بازنگــرى اســتانداردهاى مواد غذايى از 15 تــا 50 درصد به منظور 
پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير  مرتبط با تغذيه از جمله ديابت ، 
بيمارى هاى قلبى عروقى و ســرطان ها، اشاره كرد و گفت: شناسايى 
كودكان زير 5 ســال مبتال به ســوءتغذيه در خانوارهــاى نيازمند و 
حمايت تغذيه اى آنها با توزيع سبد غذايى رايگان با همكارى كميته 
امــداد، اجراى برنامه آهن يارى هفتگى دختران دانش آموز در تمامى 
دبيرســتان هاى دختران كشور به منظور پيشگيرى و كنترل كم خونى 
فقر آهن در نوجوانان كشور، اجراى برنامه مكمل يارى ماهانه ويتامين 
D در دبيرســتان هاى دخترانه و پسرانه كشور به منظور پيشگيرى و 
كنترل كمبود ويتامين D و عوارض ناشى از آن، از ديگر فعاليت ها و 

اقدامات در اين حوزه بوده است.
مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت، به پايش ساالنه يد 
ادرار دانش آموزان 8 تا 10 ساله كشور اشاره كرد و افزود: ترسيم نقشه 
آســيب پذيرى و ناامنى غذايى در كشور و تدوين نظام پايش ناامنى 
غذايى در ســطح استان، مناطق شهرى و روستايى، اجراى برنامه غنى 
سازى ملى آرد با آهن و اسيد فوليك  در 85 درصد كارخانجات آرد 
كشور براى پيشگيرى از كمبود آهن و اسيد فوليك با كاهش 31درصد 
نقائــص مادرزادى لوله عصبى جنين و كاهش 50 درصد كم خونى و 
كمبود آهن در كشور، از ديگر برنامه هاى وزارت بهداشت براى بهبود 

امنيت غذايى جامعه بوده است.

نقص شنوايى شايع ترين اختالل مادرزادى
 نقص شنوايى شــايع ترين اختالل مادرزادى در بدو تولد و ميزان شيوع نقص شنوايى 

حدود 3 تا 5 در هزار نفر است. 
رئيس ســازمان بهزيستى كشــور با اشاره به پوشــش 80 درصدى مواليد زنده در برنامه 
غربالگرى شنوايى كشور گفت: عوارض گسترده اين نقص شامل اختالالت گفتارى، زبانى، 

روانى، اجتماعى، شغلى و ...، بار بسيار زيادى را بر خانواده و جامعه تحميل مى كند.
وحيد قبادى دانا، در گفت وگو با ايســنا، با تشــريح برنامه غربالگرى، تشخيص و مداخله 
زودهنگام شــنوايى نوزادان و شيرخواران سازمان بهزيستى افزود: غربالگرى شنوايى يك 
خدمت بهداشــتى خاص نوزادان اســت تا به كمك آن معلوليتى كه در معاينات معمول 
نوزادان قابل شناســايى نيست، در زمان مناســب يعنى زير يك ماه غربال شده و در زمان 
مناسب، زير سه ماه تشخيص و مداخله مطلوب (زير شش ماه) در مورد آن صورت پذيرد.
وى با اشاره به پوشش 80 درصدى مواليد زنده در برنامه غربالگرى شنوايى كشور گفت: تعداد 

نوزادان غربال شده در 6 ماهه اول سال جارى 594 هزار و 350 كودك گزارش شده است.

20 درصد ماليات حقوق و دستمزد كشور را 
پزشكان مى پردازند

 معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان نظام پزشكى در واكنش به شايعاتى مبنى بر فرار 
مالياتى بيش از 6 هزار ميليارد تومانى پزشكان گفت: اين اعداد را قبول نداريم، كل درآمد 
مالياتى كشور در سال 95 حدود 4 هزار ميليارد تومان است كه در بخش حقوق و دستمزد 
20درصد ماليات را پزشــكان مى پردازند.محمد جهانگيرى در گفت و گو با ايرنا در پاسخ 
به اين سوال كه موضوعاتى درباره فرار مالياتى پزشكان با رقم 700 ميليارد تومانى مطرح 
اســت، اظهار داشت: اســتفاده از اين عناوين را اصال قبول ندارم، چون جامعه پزشكى و 
ســازمان نظام پزشكى در سنوات اخير براساس قانون عمل كرده اند، حتى پزشكان نسبت 
به ديگر مشاغل مشــكالت كمترى براى اعالم درآمد و پرداخت ماليات داشته اند.معاون 
سازمان نظام پزشكى گفت: ميزان ماليات پرداختى از سوى پزشكان شفاف و در چارچوب 
قوانين و مقررات پرداخت  مى شــود. پس اينكه گفته مى شود پزشكان فرار مالياتى بااليى 

دارند، نوعى بى انصافى در حق اين قشر از جامعه است.

پروين سليمي»
 اســتان همــدان 12000 نفــر جمعيت 
عشايري دارد كه با داشتن 500 هزار رأس دام 
و 50 درصد از توليدات دامى مى شود گفت 
هر چادر عشــاير نمادي از اقتصاد مقاومتي 

است.
عشاير استان همدان ساالنه با توليد 25 درصد 
گوشــت قرمز و بيش از 27 درصد  شــير و 
ســاير فرآورده هاي لبني نقــش عمده اي در 
تأمين مواد پروتئين استان را به عهده دارند و 
عالوه بر توليدات دامي سهم خوبى  در تأمين 
35 درصد صنايع دستي استان از جمله بافت 
گليــم، فرش، چيق بافى و جاجيم بافى را به 

خود اختصاص داده اند. 
با توجه به گفت وگوهايي كه با عشاير استان 
همدان انجام شــد برخى از هم استانى هاى 
كوچ نشين گله مند كاهش خدمات و حمايت 
دستگاه هاي دولتي در چند سال اخير بودند كه 
از جمله آن كم بودن تسهيالت بانكي، كاهش 
ايل راه هــاي امن براي آنها، همچنين ضعف 
برنامه هاي آموزشي فرهنگي، در اختيار نبودن 
مرتع كافي، بودند كه در اين باره گفت وگويي 
با مدير اداره امور  عشــايرى اســتان همدان 
انجام شد. مدير امور عشــاير استان همدان 
جمعيت عشاير استان را 12000  نفر عنوان 
كرد و گفــت: 24 طايفه از عشــاير همدان 
كوچنده هستند. حسين محمدى در گفتگو با 
همدان پيام از توليد ساالنه 6000 تن گوشت 
قرمز توسط عشــاير خبر داد و افزود: توليد 
25 درصد گوشت و 35 درصد صنايع دستي 

متعلق به عشاير است.
وي اظهار داشت: عشاير استان همدان با در 
اختيار داشتن 95000 هكتار از اراضي و 10
درصد از مراتع اســتان ســاالنه توليد 6000

تن گوشــت قرمز و 2500 تن شــير و ساير 
فرآورده هاي لبني را به عهده دارند و عالوه بر 
توليدات دامي تأمين 35 درصد صنايع دستي 

استان را به خود اختصاص داده است. 
محمــدى از ايجــاد صندوق هــاي تعاوني 
عشايري در استان خبر داد و افزود: براي تهيه 
نهاده هاي دامي، بازاريابي محصوالت توليد و 
تهيه مايحتاج زندگي عشاير 2 شركت تعاوني 
و 2 صندوق  خرد زنان تأســيس كرده ايم و 
تاكنــون نيز 3000 نفر با ســرمايه اي بالغ بر  
ميليارد ريال در تعاوني ها عشايراستان عضو 

هستند.
وي احداث شــهرك دامپروري، ايجاد 255
مورد ســايت اســكان و 550 باب حمام و 
سرويس بهداشتي همچنين 223 منبع ذخيره 
آب، 390 دستگاه آبشخور، 11600 مترمكعب 
آبرساني، احداث 536 كيلومتر راه عشايري را 
ازديگر  خدمات امور عشايري استان دانست.

محمدي اظهار داشت: استان همدان 12000
نفر جمعيت عشــايري دارد كه از اين تعداد 
39/5 درصد بي ســوادند كه در سالهاى اخير 
آموزش هايي توســط آموزش و پرورش و 
نهضت سوادآموزي استان همچنين دوره هاي 
ترويج دامدارى و كشــاورزى توسط جهاد 

كشــاورزى برگزار شده 
است.

وي خدمــات رفاهى را 
از جملــه فعاليت هــاي 
اداره امور عشــاير استان 
براي  گفت:  و  دانســت 
رفاه حال عشــاير 1100

مترمربــع زيــر چادري 
احداث شده است تا در 
زمــان بارندگي و طوفان 
به اســكان آنها آســيبي 
وارد نشود عالوه بر اين 
قرض الحسنه  تسهيالت 
به ترتيب اولويت و نياز 

كوچ نشــين ها و اياالت در اختيارشــان قرار 
مي گيرد.

مدير اداره اداره امور عشــايرى استان همدان 
در ادامه برخوردار نبودن اداره امور عشــاير 
اســتان از اعتبــارات كافي، يكســان نبودن 
خدمات رســاني بــه دليل بعد مســافت در 
چهار اســتان كــه از 150 كيلومتــر تا 700

كيلومتر مي رسد، از بين رفتن نظام بهره وري 
ايل ســنتي، تصرف اراضي مربوط به عشاير 
توسط مردم، كم بودن مراتع استان نسبت به 
تعــداد دام، از بين رفتن ايل راه ها را از جمله 

مشكالت عشاير استان دانست.
بــراى پيگيــرى وضعيت بيمه عشــاير نيز 

گفتگويى با مدير صندوق بيمه عشاير استان 
انجام شد.

مدير صندوق بيمه  كشاورزان، روستاييان و 
عشاير اســتان اجراى طرح بيمه عشايرى را 
موفق دانست وگفت: بيش از 93,500نفردر 
صندوق بيمه روســتايي و عشايري همدان 
عضونــد كــه  از ايــن 
بيمه  نفر  تعــداد64,196 
شده روســتايى،1600 نفر 
عشايرى،3502 شده  بيمه 
نفر بيمه شده كميته امداد 
بيمه  نفر  (ره)و2000  امام 
سرپرســت  زنان  شــده 
خانوار بهزيستى هستند كه 
امسال رئيس اين صندوق  
در  كشورى  نمونه  بعنوان 
رجايى  شــهيد  جشنواره 

تقدير شد.
وى روند بيمه روســتايى، 
عشــاير را داراى 8 كــد 
درآمدى دانســت  كه هر فرد با توجه به توان 
مالى خود، يك كد را به عنوان سطح درآمدى 
انتخاب و به صورت ســاالنه يك بار آن را 
پرداخت مى كند.دولت به ازاى مبلغ پرداختى 
فــرد2دو برابر آن را به عنوان ســهم دولت 
درحمايت از افراد روســتايى و عشايرى به 

صندوق مي پردازد.
ســماواتى، افراد تحت پوشــش صندوق  
استان همدان را بيش از 93,500نفرعنوان 
كردوگفــت از ايــن تعــداد64,196 نفر 
بيمه شده روســتايى،1600 نفر بيمه شده  
عشــايرى، 3502 نفــر بيمه شــده كميته 
امــداد امــام (ره) و2000 نفر بيمه شــده 

زنان سرپرســت خانوار بهزيستى هستند. 
سماواتي در باره مستمري بگيران صندوق 
بيمه نيز گفت تعداد4000 خانوار  از مزاياى 
مستمرى ماهانه بازنشستگى پيش از موعد، 
فوت و ازكارافتادگي صندوق دريافت مي 
كنندكه ميانگين جذب اســتان همدان  42
درصد اســت تعداد جامعه مشمول استان 
همدان 211000 نفر لحاظ شــده است و 
صندوق اســتان از نظر تعــداد ثبت نام در 
ســال هاى 93 ،94 رتبه ســوم كشور و در 
ســال 95 نيز رتبه دوم كشــوررا به خود 

اختصاص داده است.
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشاير اســتان از موفقيت اين 
صندوق در ســطح كشــورى گفت و اظهار 
داشت: مهمترين اتفاق در سال 1397 انتخاب 
صندوق استان همدان بعنوان صندوق نمونه 
كشورى در جشــنواره شهيد رجايى بود كه 
وزيــر كار و رفاح اجتمائي لوح سپاســى به 
ريس صندوق عشايرى  استان همدان تقديم 

كرد. 
وى اعطاى 200,000 تومانى ســبد حمايتى 
براى نخســتين بــار در صنــدوق به همه 
مســتمرى بگيران خبر داد كــه اين مبلغ به  
4000 خانوار مســتمرى بگير پرداخت شده 
اســت و اين قانون شامل حال افرادي كه به 
طور مستمرحق بيمه خود را پرداخت مى كنند 

خواهد شد.  
الزم به ذكر است هرفرد براي عضويت با سن 
18 لغايت 50 سال و با همراه داشتن مدارك 
شناسنامه اى با حضور در كارگزاراى رسمى 
صندوق در سراســر استان مى تواند ثبت نام 

كرده و عضو صندوق باشد.

مدير اداره امور  عشايرى استان همدان:

هرچادرعشاير نمادي از 
اقتصاد مقاومتي است

كمبود داروى 
بى حسى دندان 
تا آخر بهمن 
برطرف مى شود

 مديركل دارو سازمان غذا و دارو درباره 
كمبود داروى بى حســى دندان موسوم به 
«كارپول» گفت: با برنامه ريزى هاى انجام 
شــده نياز مراكز درمانى به اين دارو تامين 

شده است و حتى بيشتر از نياز نيز تا آخر 
بهمن تامين مى شود.

محمــد عبده زاده افزود: ســه كارخانه 
را  دارو  اين  لقمان  و  داروپخش  اكسير، 
توليد مى كنند البته طى سه ماه گذشته، 
تهيه ماده اوليه داروى بى حســى دندان 
به علــت تحريم و جابجايى پول، دچار 

شد. مشكل 
به گزارش ســالمت نيوز، وى با اشاره به 
كمبود داروى بى حسى دندان به نام كارپول 
طى ماه هاى گذشته اضافه كرد: خوشبختانه 

شركت داروپخش داروى بى حسى دندان 
را براى يك ســال آينده تامين خواهد كرد 
و همزمان نيــز براى مصرف چهار ماه اين 
دارو، مجوز واردات صادر شده است و هر 

هفته اين دارو وارد خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: به طور ميانگين ماهانه 
3,5 ميليون عدد داروى بى حسى دندان در 

كشور مصرف مى شود.
مديركل دارو ســازمان غذا و دارو درباره 
قيمت گران داروى بى حســى دندان طى 
ماه هاى گذشته نيز گفت: قيمت داروى بى 

حسى دندان موسوم به «كارپول» براساس 
قيمــت مصوب اســت كه روى ســايت 

سازمان غذا و دارو نيز درج شده است.
عبده زاده، علت گرانى داروى بى حســى 
دندان طى ماه هاى گذشته را خريد مراكز 
درمانى خارج از شبكه توزيع عنوان و تاكيد 

كرد: قيمت اين دارو تغييرى نكرده است.
وى درباره اينكه گفته مى شود 30 درصد 
داروهاى وارداتى قاچاق اســت نيز گفت: 
ســازمان غذا و دارو اين آمار را تائيد نمى 

كند.

خدمات رساني  نبودن  يكسان 
چهار  در  مسافت  بعد  دليل  به 
كيلومتر   150 از  كه  اســتان 
تا 700 كيلومتر مي رســد، از 
بين رفتن نظام بهره وري ايل 
سنتي، تصرف اراضي مربوط به 
عشاير توسط مردم، كم بودن 
تعداد  به  نسبت  استان  مراتع 
دام، از بين رفتن ايل راه ها را از 
جمله مشكالت عشاير استان 

دانست
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لزوم بهره گيرى از ظرفيت هاى موجود در سطح استان ها
 رئيس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم حداكثرى بهره گيرى از طرفيت هاى موجود در 

سطح استانها تاكيد كرد.
محمد باقر نوبخت افزود: قطعاً بدون مطالعه ظرفيت هاى هر كشور گام برداشتن در جهت 
توسعه يافتگى غيرممكن است، هر كشورى بايد توجه كند عالوه بر نقاط ضعف و قوتى 
كه دارد چه ظرفيت هايى در آن وجود دارد كه مى توان از آنها اســتفاده كنند. سند آمايش 
در جهت تحقق اين مهم تدوين مى شــود.نوبخت ادامه داد: اين سند مى گويد هر يك از 
بخش ها و جغرافياى استان آمادگى انجام چه كارى دارد و چه نقشى بايد به استان با توجه 

به ظرفيت هاى كه دارد محول شــود. با اين ســند مى توان گفت چگونه از وضع موجود 
مى توانيم به وضع مطلوب برســيم و براى تحقق اين مهم بايد از مسؤوالن استان تهران 
قدردانى كنيم. گزارش ايسنا، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: غير از آن چه به دنبال 
توسعه از طريق برنامه ها هستيم بايد به اين واقعيت نيز بپردازيم، با همه تنوع در اهداف 
توسعه اى دو سرفصل به صورت مشترك در مبانى نظرى آن قابل تبيين است. نخست اين 
كه در رهگذرى در جهت باالرفتن درآمدهاى كشور افرادى كه محروم هستند برخوردار 

شوند كه قطعاً اين مسير طوالنى خواهد بود.
وى ادامه داد: در ســر فصل دوم نيز بايد برنامه هاى توســعه اى داشته باشيم براى بخشى 
از اقشــار كم برخوردار تا در مسير برخوردارى بيشــتر گام بردارند كه اين موضوع در 

كشورهاى توسعه يافته به همين شيوه قابل مشاهده است.
وى تاكيد كرد: عده اى اعتقاد دارند در كنار رشد اقتصادى بايد به عدالت در حوزه توزيع 
ثروت هم توجه كنيم، در تهران غير از تهيه اسناد توسعه اى، سند براى مقابله با آسيب هاى 
اجتماعى تنظيم شده كه بايد به اين نكته توجه كنيم تهران رونمايى دارد كه همه مى بينيم، 
واقعيت هايى هم در زير پوست آن وجود دارد كه نمايان نمى شود و ما موظف هستيم به 
صورت خاص براى اين بخش كار كنيم.نوبخت تاكيد كرد: آسيب هاى اجتماعى واقعيت 
تلخى اســت كه در همه كشــورها وجود دارد، اما به اين دليل نمى توانيم خود را راضى 
كنيم چون در كشور ما اين آسيب ها كمتر وجود دارد مى توانيم با آن كنار بيايم. ما تفكر 

اسالمى را مطرح كرديم و نبايد حتى براى يك مورد از آسيب ها قانع و راضى باشيم.

قاچاق عامل گرانى گوشت قرمز است 
دامداران بى تقصيرند 

 مديرعامل اتحاديه سراسرى دامداران اعالم كرد كه كمبود گوشت 
قرمز و قاچاق دام زنده از عوامل اصلى گرانى گوشــت قرمز است كه 
البته هيچ ارتباطى به دامداران ندارد؛ چرا كه دام زنده كااليى نيست كه 

بتوان آن را نگه داشت و عرضه نكرد.
توليد گوشت قرمز در اين ماه ها با مشكالت متعددى دست و پنجه 
نرم مى كند و قيمت هر كيلوگرم آن در بازار به حدود 90 هزار تومان 
رســيده و در برخى نقاط قيمت بعضى از قسمت هاى گوشت قرمز 
باالتر از 100 هزار تومان هم هست، اما بسيارى از مسئوالن وزارت 
جهاد كشاورزى پيش از اين وعده ارزانى را در هفته جارى و آينده 
نزديك با توجه به برنامه ريزى شان براى عرضه بيشتر گوشت قرمز 
منجمد و تــازه وارداتى و توليد داخل داده بودنــد كه البته تاكنون 

كاهش قيمتى در بازار مشاهده نشده است.
در اين رابطه عليرضــا عزيزاللهى - مديرعامل اتحاديه سراســرى 
دامداران - در گفت وگو با ايســنا، كمبود گوشت قرمز و قاچاق دام 
زنده را از عوامل گرانى گوشــت قرمز در بازار دانسته و معتقد است 
كه اين گرانى و كمبود گوشت قرمز ربطى به دامداران ندارد و اينكه 
برخى مى گويند، دامداران گوشــت قرمز را عرضه نمى كنند صحت 
نــدارد، چرا كه دام زنده محصولى نيســت كه بتوان آن را در هنگام 

پروار شدن نگه داشت و به بازار عرضه نكرد.
وى افــزود: البتــه در برخــى مواقــع ممكــن اســت عرضــه عشــاير 
ــه از  ــواره عرض ــه هم ــود ك ــه ش ــدت مواج ــى كوتاه م ــا توقف ب
ــه  ــود و ب ــف مى ش ــخصى متوق ــاى مش ــا در زمان ه ــوى آنه س

ــدارد. ــته اختصــاص ن ــال گذش ــال و س امس
مديرعامل اتحاديه سراســرى دامداران ادامــه داد: در زمينه توليد و 
تأمين گوشــت قرمز محدوديت وجــود دارد و در زمينه هر كااليى 
چنين محدوديتى وجود داشته باشد بازارش با مشكل مواجه شده و 
بهم مى ريزد. از دهه هاى گذشته مسئوالن اعالم مى كردند كه با توجه 
به محدوديت در توليد و تأمين گوشــت قرمز، مردم را به ســمت 
مصرف گوشت سفيد ســوق دهيم اما مشاهده مى كنيد كه با وجود 
رسيدن سرانه مصرف گوشــت مرغ به 29 كيلوگرم و 5/5 كيلوگرم 
براى گوشــت ماهى، همچنان تقاضا براى گوشت قرمز كاسته نشده 
و مردم آن را با چيز ديگــرى جايگزين نكرده اند، چرا كه هم اكنون 

سرانه مصرف گوشت قرمز بيشتر از 11 كيلوگرم است.
وى همچنين به قاچاق دام زنده به عنوان يكى ديگر از عوامل گرانى 
گوشت قرمز اشاره كرد و گفت: به سادگى نمى توان جلوى قاچاق را 
گرفت و امسال يكى از داليل افزايش قيمت بى حد و اندازه گوشت 
قرمز، قاچاق دام زنده اســت كه به اذعان بســيارى از مسئوالن پنج 
برابر ســال گذشته شده است. البته با توجه به طوالنى بودن مرزهاى 
آبى و خاكى، كنترل آن بســيار سخت و تقريبًا ناممكن است چرا كه 
2000 كيلومتــر مرز آبى و 4000 كيلومتــر مرز خاكى در جنوب و 

غرب كشور داريم.
مديرعامل اتحاديه سراســرى دامداران تصريح كرد: ســخت بودن 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز دليل اين نمى شود كه با آن برخورد نشود 
و به زور اسلحه نمى شــود جلوى آن را گرفت بلكه بايد به گونه اى 

برنامه ريزى كرد كه قاچاق صرفه اقتصادى نداشته باشد.

رقم دقيق سبد هزينه كارگران مشخص 
مى شود

 در آخرين نشست كميته دســتمزد شوراى عالى كار مقرر شد تا 
رقم هزينه معيشت كارگران در سراسر كشور به شكل دقيق تر بررسى 

و در جلسه آينده تعيين شود.
سومين جلسه كميته دستمزد شــوراى عالى كار با حضور نمايندگان 
كارگران، كارفرمايان و دولت برگزار و به پيشنهاد نمايندگان كارفرمايى 
مقرر شد با توجه به غيبت آنها در جلسه گذشته، سبد هزينه معيشت 
كارگران مجددا بررسى و در نشست آتى كميته دستمزد شوراى عالى 

كار ارائه شود.
تاثير افزايش حداقل دستمزد بر سبد معيشت خانوار از ديگر مواردى 

بود كه در اين جلسه مطرح شد.
به گزارش ايســنا، عليرغم آن كه صورت جلسه اى در اين نشست به 
امضا رسيده، اما به دليل درخواست كارفرمايان براى ارائه ارقام و اسناد 

گروه كارفرمايى، نهايى شدن آن به جلسات آينده موكول شد.  
نشست بعدى كميته دستمزد در هفته آينده به موضوع تعيين رقم سبد 
معيشت كارگران مى پردازد و در صورت نهايى شدن به شوراى عالى 

كار ارائه خواهد شد.
پيش از اين وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى بر لزوم كاهش فاصله 
بين معيشــت و حداقل دســتمزد تاكيد كرده و گفته بود: فاصله بين 
معيشت و حداقل دستمزد منطقى نيست و امسال در جريان دستمزد 
كارگران عالوه بر حقوق ثابت بايد يك جزء ثابت در حداقل دستمزد 

اعمال شود.

آگهي مناقصه عمومي شماره 7/30-97(نوبت اول) 

صندوق كـــارآفـــرينى اميــد

تعاوني كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي همدان 

آگهي مزايده (نوبت دوم)

شركت معدن كار باختر

آگهي مزايده

صندوق كارآفريني اميد استان همدان در نظر دارد انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات خود در شهرستان هاي تابعه 
را از طريق آگهي مناقصه عمومي به شركت هاي داراي صالحيت و مجوز واگذار نمايد. لذا از شركت هاي داراي صالحيت و 
مجوز كه سوابق عملي و مرتبط با موضوع دارند دعوت مي شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد 
سايت  آدرس  به  فراخوان 3191058  كد  با  كشور)  بودجه  و  برنامه  (سازمان  مناقصات  اطالع رساني  ملي  پايگاه  به  مناقصه 
صندوق كارآفريني اميد به نشاني www.karafariniomid.ir  و يا به آدرس صندوق استان همدان مراجعه كنند. همچنين 
جهت تحويل پاكت پيشنهادات به آدرس صندوق استان همدان واقع در ابتداي بلوار خواجه رشيد روبروي شركت سياحتي 

عليصدر صندوق كارآفريني اميد استان همدان مراجعه نمايند.
* تعداد نيروي حق الزحمه اي مورد نياز: 30 نفر 

* سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 167/753/822 ريال 
* نوع سپرده: واريزي نقدي يا ضمانت نامه بانكي 
* برآورد ريالي مناقصه: 3/355/076/432 ريال 

* زمان  بازگشايي پاكت پيشنهادات: سه شنبه مورخه 97/12/7
در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519600-081 تماس گرفته شود.

(م الف 3985)

آزاد  دانشــگاه  كاركنــان  تعاونــي  شــركت 
ــا  ــودرو ب ــتگاه خ ــر دارد دو دس ــالمي در نظ اس
ــده عمومــي  ــق مزاي ــل را از طري مشــخصات ذي

ــاند. ــروش برس ــه ف ب
ــد و دريافــت اســناد  ــدان جهــت بازدي عالقه من
ــت  ــخ 97/11/23 لغاي ــد از تاري ــده مي توانن مزاي
97/11/30 مي تواننــد در ايــام هفتــه از يكشــنبه 
ــع  ــي واق ــور اداري تعاون ــه ام ــنبه ب ــا پنج ش ت
در مجتمــع دانشــگاه آزاد همــدان جنــب بانــك 

ملــي مراجعــه نماينــد.
سمند LX مدل 1395 رنگ سفيد 

ــك  ــر دارد ي ــر در نظ ــدن كار باخت ــركت مع ش
دســتگاه خــودرو ســوارى موهــاوى مــدل 2012 
خــود را از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش 
اســت  خواهشــمند  متقاضيــان  از  برســاند. 
ــماره  ــا ش ــناد ب ــت اس ــد و درياف ــت بازدي جه
ــاى 09183189823- 08138370235   ــن ه تلف
(داخلــى4) آقــاى بابايــى تمــاس و يــا از تاريــخ 
27 لغايــت 29 بهمــن بــه آدرس همــدان خيابــان 
مهديــه جنــب بانــك صــادرات كوچــه توحيــد 
ــت  ــمت راس ــان درب اول س ــت كياني ــن بس ب

ــد. ــه نماين مراجع

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى
خريد و نصب ديوار پيش ساخته بتنى جهت ديوار كشى سايت تصفيه 

خانه فاضالب فامنين به طول 700 متر به شماره ع/97/193-3
شماره  به  مناقصات  برگزاري  قانون  استناد  به  دارد  نظر  در  خاص)  همدان(سهامي  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
ديوار پيش ساخته بتنى جهت  گزار نسبت به خريد و نصب  عنوان دستگاه مناقصه  130890 مورخ 83/11/17 به 
ديوار كشى سايت تصفيه خانه فاضالب فامنين به طول 700 مترمطابقمشخصاتارائهشدهدر اسناد مناقصه از كارخانه 
هاى توليد كننده ديوار هاى بتنى پيش ساختهاز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)اقدام نمايد .كليه 
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريقدرگاه سامانه تداركات 
خواهد  200977001000026انجام  فراخوان  شماره  به   www.setadiran.ir آدرس   دولت(ستاد)به  الكترونيكى 
شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1397/11/17

شماره  صادرات  بانك  سپهر  حساب  به  ميبايست  كه  است  ريال   300،000 اسنادمناقصه:مبلغ    خريد  هزينه   *
تداركات  سامانه  در  موجود  بانكى  درگاه  طريق  از  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  نام  به   0101396197001

الكترونيكى دولت واريز گردد.
* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1397/11/17 لغايت1397/11/25تاپايان وقت ادارى.

* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى1397/12/06(مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ1397/12/07ساعت 10سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 126,000,000ريال است پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند 
ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 5آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  
ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 
حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1397/12/06به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در 

فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
* نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت 

ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ثبت  دفتر     021-41934 تماس  :مركز  سامانه  در  عضويت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 

نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.irدرج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در نوبت اول 
شركت تعــاوني نــانوايــان همــدان 

هيأت مديره شركت تعاوني 

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاوني، جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مذكور رأس ساعت 10:00 
صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/12/9 در محل دفتر اتحاديه نانوايان همدان واقع در خيابان شهدا كوچه سرچشمه برگزار مي شود.

بدينوسيله از كليه اعضا (صاحبان سهام) دعوت مي گردد در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق  حضور بهم رسانيده و يا وكالي 
خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي حداكثر يك روز قبل از تاريخ مجمع عمومي به هيأت مديره تعاوني كتبًا 

معرفي نمايند.
ضمناً از كليه كساني كه متقاضي كانديد شدن براي تصدي سمت هيأت مديره/ بازرس شركت تعاوني  مي باشند مي بايست حداكثر يك هفته پس از 

انتشار آگهي دعوت با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي به دفتر هيأت مديره مراجعه و پس از تكميل ثبت نام رسيد دريافت نمايند.
دستورات جلسه:

1- گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال 96
2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 96

3- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره 
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 

5- تصويب بودجه و تعيين خط مشي شركت تعاوني در سال 1397
6- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاي شركت تعاوني 

7- طرح و تصويب انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعاوني

تاريخ انتشار: 97/11/17

 آگهي حصر وراثت
آقاى بهزاد غالمي داراى شماره شناسنامه  705 به شرح دادخواست كالسه 
114/970ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان همتعلي غالمي به شماره شناســنامه  334 در تاريخ 
96/9/18 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-جميله غالمي فرزند نيت علي به شماره 
شناسنامه 704  دختر متوفي 2-محمدرضا غالمي فرزند نيت علي به شماره 
شناســنامه 36  پســر متوفي 3-بهروز غالمي فرزند همتعلى به شماره 
شناســنامه 873  پســر متوفي 4-حجت غالمي فرزند همتعلى به شماره 
شناسنامه 761  پســر متوفي 5-عليرضا غالمي فرزند نيت علي به شماره 
شناســنامه 874  پســر متوفي 6-بهزاد غالمي فرزند نيت علي به شماره 
شناسنامه 705  پســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبــور را در يك نوبت آگهــي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 703)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

 مديرعامل شــركت شــهركهاى صنعتى استان 
همدان از تجميع واحدهــاى تخصصى مبل منبت 
براى عرضه مســتقيم و كوتاه كردن دســت واسطه 

گران خبر داد.
كيوان گردان در حاشيه بازديد از شهرك تخصصى 
مبل منبت حاجى آباد مالير، با بيان اينكه اين شهرك 
به صورت تخصصى در زمينه مبل منبت فعاليت مى 
كند، افزود: سياســت سازمان صنايع كوچك كشور 
بر تجميع مبل منبت در شهرك حاجى آباد مالير به 

عنوان قطب اصلى استان متمركز شده است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 12 هزار كارگاه مبل 

منبت در سطح استان همدان فعاليت مى كند، ادامه 
داد: بخش عظيمى از اين كارگاه ها در شهرســتان 
ماليــر وجــود دارد و در حال حاضــر 100 واحد 
توليدى مبل منبت در شهرك حاجى آباد فعال است.

گردان اظهار كرد: از آنجا كه مالير به عنوان شهرك 
ملى مبل منبت معرفى شــده است، اهميت توجه به 
اين حوزه براى ما دوچندان شــده بنابراين در كنار 
ايجاد اين شهرك به دنبال يك بازار بزرگ مبل منبت 

هستيم.
وى با اشــاره به اينكه براى نخســتين بار در كشور 
با حمايت شركت شهركهاى صنعتى استان همدان، 

شــهرك صنعتى مبل منبت در 
حــال احــداث اســت، عنوان 
كرد: هدف از اين اقدام تجميع 
منبت  مبل  تخصصى  واحدهاى 
بــراى عرضه مســتقيم و كوتاه 
كردن دست واسطه گران است 

به طوريكه اين شهرك به قطبى براى مبل منبت در 
سطح كشور تبديل شده است.

گردان با بيان اينكه به دنبال شــبكه اختصاصى ارز 
دولتى براى رفع مشــكل واردات مــواد اوليه مبل 
منبت هستيم، افزود: 80 واحد مبل منبت با حمايت 

صندوق كارآفرين كشور از تسهيالت دولتى استفاده 
كرده و به هر كدام 100 ميليون تومان وام با كارمزد 
6 درصد تعلق گرفته است تا در شهرك صنعتى مبل 

منبت آغاز به كار كنند.
مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى استان همدان 

بــا بيان اينكه اين اقدام به الگوى موفقى در ســطح 
كشور تبديل شده است، گفت: با اجتماع واحدهاى 
مبل منبت در ســال آينده تحول عظيمى در عرصه 
مبل منبت و رونق گردشگرى مالير رقم مى خورد.

مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى استان همدان اعالم كرد

تجميع واحدهاى مبل منبت مالير براى 
كوتاه كردن دست دالالن

فرماندار تويسركان 
خبر داد

 وجود 500 
ميليارد تومان 
پروژه آبى در 
تويسركان

 فرمانــدار شهرســتان تويســركان از 
وجود 500 ميليارد تومــان پروژه آبى در 

تويسركان خبر داد.
حبيب موميوند در بازديد از سد خرم رود 

تويسركان اظهار كرد: اهالى روستاهاى سد 
خرمرود با واگذارى اراضى خود همكارى 
خوبــى را با وزارت نيرو در اجراى پروژه 

داشته اند.
وى با بيان اينكه خوشبختانه پروژه بسيار 
فعال اســت گفت: سركشــى مرتب را با 
نماينــده مجلس از اين پروژه داريم و كار 

به خوبى پيش مى رود.
فرماندار تويســركان با اشــاره بــه اينكه 
اميدوارم توجه ويژه اى به فاضالب شــهر 
تويســركان شود چرا كه 40 كيلومتر بافت 
قديمى دارد و باقى مانده است افزود: سه 
پروژه آب روســتايى در حال انجام است 
كــه يك پروژه اخيراً آغاز شــده و نياز به 

اعتبار دارد.

به گــزارش فارس، وى با بيــان اينكه در 
حوزه بازســازى خطوط برق و مسيرهايى 
كه قبًال مشــكل داشــتند، اقدامات خوبى 
صورت گرفته خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
در حــال حاضر شهرســتان تويســركان 

كمترين قطعى برق را دارد.
موميوند بــا تاكيد به اينكــه 2,5 ميليارد 
تومان در فاضالب كار انجام شده اما نمود 
بيرونــى ندارد و اميدوارم اطالع رســانى 
دقيق صورت گيــرد افزود: قريب به 500

ميليارد تومان در شهرســتان تويســركان 
پروژه آبى وجود دارد.

وى در پايان ســخنانش بيــان كرد: هيچ 
دســتگاهى بــه انــدازه وزارت نيرو در 

شهرستان تويسركان پروژه ندارد.

 54 واحد 
توليدى

 همدان در 
بحران 
كارگران  اسالمى  جامعه  سرپرست   
اســتان همدان با بيان اينكه در اســتان 
همدان 54 واحد توليدى دچار بحران 
شــده  اســت گفت: اســتاندار همدان 
عملكــرد مديــران ضعيــف را مورد 
بررســى قرار داده و بــا تدابير خود و 
مقتضى از يك بحران كارگرى  دستور 

در آينده جلوگيرى كند .

ســعيد كوچعلى با بيان اينكه كارگران 
اســتان همدان ســال ها نتوانسته اند از 
ارزش صنعتــى و اقتصــادى كه مولد 
آن بوده اند، سهم مناسبى داشته باشند، 
اظهار كرد: همين موضوع اين قشــر را 
در شرايط بد اقتصادى و اجتماعى قرار 

داده است.
وى در گفت وگو با فارس با اشــاره به 
اينكه باال رفتن سرســام آور نرخ تورم 
و دســتمزد هاى پاييــن كارگران مزيد 
بر علت شــده است ادامه داد: با توجه 
دســتمزد هاى  موجود  گرانى هــاى  به 
كارگران پاســخگوى تامين هزينه هاى 

زندگى آنها نيست.
سرپرســت جامعه اســالمى كارگران 

اســتان همدان افــزود: بايــد براى پر 
كردن و يا برداشــتن شكاف درآمدى 
و هزينه هاى خانوار برنامه ريزى جدى 
شود و براى حمايت از حقوق كارگران 

تدابير ويژه مد نظر قرار گيرد.
وى بــا اشــاره بــه دســتاورد ها و 
تالش هــاى كارگــران در چهلميــن 
ســالگرد انقالب اسالمى و تاثير قشر 
كارگر بــر اقتصاد كشــور بيان كرد: 
مشــكالت زيادى گريبانگير كارگران 
در كشــور و اســتان اســت و اقدام 
موثرى براى حل مشــكالت كارگران 
مربوطه  مســووالن  ســوى  از  استان 

است. نگرفته  صورت 
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آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهي مندرج در روزنامه حمايت به شــماره 4310 
مورخ 97/7/15 مورد درخواســت آقــاي محمدكريم 
خزائي به شماره شناسنامه 13 برابر سند شماره 97638 
مورخ 1378/7/3 دفتر اســناد رسمي 4 نهاوند مقدار 
همگي و تمامت يك سهم از 16 ســهم از يك سوم از 
چهار و نوزده بيســت و پنجم شعير مشاع از 96 شعير 
اراضي ديم قريه فارســبان پالك 93 اصلي از 62 اصلي 
بخش سه نهاوند را خريداري نموده است افراز در موعد 
مقرر 97/8/10 به عمل آمده كه حدود و حقوق به شرح 
ذيل مي باشــد: ششدانگ يك واحد مرغداري قسمتي 
از پــالك 93 فرعي از 62 اصلي بخش ســه نهاوند، به 
مساحت (2000 مترمربع) با حدود اربعه شماال: به طول 
49/90 متر و 19/43 متر پي است به پى مرتفع شرقاً: به 
طول 17/24 متر پي است به باقيمانده 62 اصلي جنوباً: 
به طول 21/24 متــر و 10/11 متر و 17/81 متر و 32/80 
متر پي است به باقيمانده اصلي فاصل جوي آب غرباً: به 
طول هاي 9/18 متر و 7/40 متر كه شمالي است و 5/10 
متر و 1/85 متر كه شماليســت و 11/60 متر و 4/10 متر 
كه 5 قسمت اول ديواريست و قسمت آخر پي است به 
پالك باقيمانده از اصلي مذكور و راه عبور مورد افراز در 
ضلع شرقي مي باشد. كه با افراز مقدار فوق برابر تصميم 
شــماره 97/ن/5467 مورخ 1397/11/2 مبني بر قبول 
افراز موافقت گرديده است و نظر به اينكه متقاضي اعالم 
نموده است كه اسامي و نشاني ساير مالكين مشاعي را 
نمي داند لذا به ســاير افراد حقيقي و حقوقي كه به هر 
نحو خــود را داراي حقي مي دانند ابالغ مي گردد كه در 
اجراي ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع ماده 6 
آيين نامه همان قانون چنانچه به عمليات افراز معترض 
مي باشــند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ 
انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تقديم و 
گواهي مشعر بر طرح دعوي را اخذ و به اداره ثبت نهاوند 
تقديم نمايند در غير اين صورت پس از ســپري شدن 
موعد مقرر نسبت به صدور ســند مالكيت افراز اقدام 

خواهد شد.(م الف 249)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 97/1646  مورخ 97/11/11 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي مطلب علي گوهري مودب فرزند محرمعلي به شــماره شناسنامه 
537 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 101/21 مترمربع در قسمتى از 
پالك 1586/26 اصلي واقع در اسدآباد محله اسالم آباد كوچه كوثر يك خريداري باواسطه از مالك 
رسمي آقاي رضا سارائي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 701)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/02
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
شــماره  داراى  نشــاط  صريحي  حســينعلي  آقــاي 
كالســه  دادخواســت  شــرح  به   555 شناســنامه  
گواهى  درخواســت  حــوزه  ايــن  از  114/970981ح 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
محمدعلي صريحي نشــاط به شماره شناسنامه  112 در 
زندگى  بدرود  خود  دائمى  در اقامتگاه   84/11/19 تاريخ 
گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
محمدعلي  فرزند  صريحي نشــاط  1-امامعلي  به:  است 
به شــماره سناشنامه573 پســر متوفي 2-حسينعلي 
شــماره  بــه  محمدعلــي  فرزنــد  صريحي نشــاط 
صريحي نشاط  3-علي  متوفي  پســر  سناشــنامه555 
پســر  سناشــنامه3101  شــماره  به  محمدعلي  فرزند 
درخواست  مقدماتي  تشــريفات  انجام  با  اينك  متوفي 
كســي  هر  تا  مي نمايد  آگهي  نوبت  يــك  در  را  مزبور 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از 
تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

 (705 شد.(م الف  خواهد  صادر  گواهي  واال 
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

براى نخستين بار در ورزش مالير 
يك كشتى گير به اردوى تيم ملى بانوان رسيد

ــراى  ــت: ب ــر گف ــتان مالي ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان  رئي
ــار در تاريــخ ورزش ماليــر يــك كشــتى گير خــوب ايــن  نخســتين ب

ــوان راه يافــت. ــه اردوى تيــم ملــى بان خطــه ب
مهــدى رضايــى بــا اشــاره بــه كســب ســهميه حضــور در اردوى تيــم 
ملــى كشــتى كالســيك كشــور توســط بانــوى ماليــرى اظهــار كــرد: 
ــتين بار  ــراى نخس ــرى ب ــه مالي ــكار خوش آتي ــد ورزش ــه كوليون هاني

در تاريــخ ورزش شهرســتان، بعــد از موفقيــت در مســابقات قهرمانــى 
كشــور ســهميه حضــور در اردوى تيــم ملــى كالســيك بانــوان ايــران 

را كســب كــرد.
وى عنــوان كــرد: كوليونــد ورزشــكار جــوان و خوش آتيــه ماليــرى كه 
در معيــت تيــم اســتان بــا مربى گــرى معصومــه شــيرنژاد در مســابقات 
كشــتى كالســيك قهرمانــى كشــور بــه ميزبانــى تهــران شــركت كــرده 
بــود، توانســت ســهميه حضــور در اردوى تيــم ملــى كشــتى كالســيك 

كشــور را كســب كنــد.
تصريــح  ماليــر  شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئيــس 

ــى مســابقات كشــتى  ــه فن ــالم كميت ــد براســاس اع ــرد: كوليون ك
ــور  ــهميه حض ــب س ــس از كس ــور، پ ــى كش ــيك قهرمان كالس
ــن كشــور هــم دعــوت  ــه مســابقات اوپ ــى ب ــم مل در اردوى تي

ــده اســت. ش
وى خاطرنشــان كــرد: هانيــه كوليونــد از شــاگردان خــوب معصومــه 
شــيرنژاد اســت كــه بــا اســتعداد بــاالى خــود در ايــن رشــته ورزشــى 
خــوش درخشــيد و تمرينــات خــود را هــم زيــر نظــر مربــى ارزنــده 
ايــن رشــته ورزشــى و در ســالن كشــتى شــهيد رضى ئــى مجموعــه 

ــر انجــام مى دهــد. ورزشــى تختــى مالي

خبـر نگاه

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

رئيس هيأت رزم آوران استان همدان خبر داد:
رزمى كار همدانى سهميه حضور در اردوى 

تيم ملى را كسب كرد
 رئيس هيأت رزم آوران اســتان همدان گفــت: رزمى كار همدانى 

سهميه حضور در اردوى تيم ملى كشورمان را كسب كرد.
كريم بختياريان اظهار كرد: به مناســبت بزرگداشت چهلمين سالگرد 
پيروزى شــكوهمند انقالب اســالمى مســابقات انتخابــى تيم ملى 

رزم آوران طى دو روز به ميزبانى همدان برگزار شد.
وى خاطرنشان كرد: مسابقات كشــورى رزم آوران انتخابى تيم ملى، 
به مناســبت دهه مبارك فجر و با حضور منتخبين 12 اســتان تهران، 
همدان، كرمانشاه، خوزستان، اصفهان، زنجان، چهارمحال و بختيارى، 
كهكيلويه و بويراحمد، خراسان رضوى، گيالن، مازندران و قم برگزار 

شد.
رئيس هيأت رزم آوران اســتان همدان تصريح كرد: اين مســابقات با 
حضور 57 رزم آور به ميزبانى اســتان همدان و در سالن پورياى ولى 

دانشگاه آزاد اسالمى به مدت دو روز برگزار شد.
بختياريان ادامه داد: در اين دوره از مســابقات مبارزان در دو رده سنى 
جوانان و بزرگســاالن و در سه روش پى كوب، بالكوب و تامكوب با 

هم به مبارزه پرداختند.
وى با بيان اينكه از اســتان همدان 6 منتخب در اين دوره از مسابقات 
شركت داستند، تاكيد كرد: از اين تعداد بهنام قره باغى توانست سهميه 

ورود به اردوى تيم ملى رزم آوران كشورمان را كسب كند.
رئيس هيأت رزم آوران اســتان همدان بيان كرد: همچنين اميرحسين 
شــعبانى و ميالد زارعى از همدان در اوزان مختلف مقام سومى را در 

اين مسابقات كشورى به دست آوردند.
بختياريان با بيان اينكه قره باغى نفر برگزيده استان از امروز به مدت يك 
هفته به اردوى تيم ملى اعزام خواهد شــد، افزود: اين اردو قرار است 

براى حضور مقتدرانه در تورنمنت اصفهان برپا شود.

قهرمانان شطرنج اوپن كشور در همدان 
معرفى شدند

 مدير روابط عمومى 
و  ورزش  كل  اداره 
همدان  اســتان  جوانان 
شطرنج  قهرمانان  گفت: 
اوپــن كشــور بعــد از 
برگــزارى رقابت هــاى 
جــذاب در شهرســتان 

مالير معرفى شدند.
چاروســايى  حمــداهللا 
اظهار كرد: به مناســبت 
چهلمين  گراميداشــت 
پيــروزى  ســالگرد 

شــكوهمند انقالب اسالمى ايران مســابقات شطرنج اوپن كشور به 
ميزبانى شهرستان مالير و در سالن سه هزار نفرى غدير برگزار شد.
وى بــا بيان اينكه در اين مســابقات 150 نفر از شــطرنج بازان 12

استان كشــور شركت و طى سه براى كســب عناوين برتر باهم به 
رقابت پرداختند، عنوان كرد: در اين دوره از مســابقات شطرنج بازان 
اســتان هايى چون مركزى، لرستان، كردستان، البرز، اصفهان، همدان 
و كرمانشــاه كه داراى ريتينگ بين المللى زير هزار و 900 هســتند، 

شركت داشتند.
مديــر روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
خاطرنشان كرد: مسابقات شــطرنج اوپن كشور در 9 دور به روش 
سوئيسى و با استقبال باالى شطرنج بازان برگزار و در پايان به نفرات 
برتر از سوى رئيس ورزش و جوانان شهرستان مالير جوايزى نفيس 

اهدا شد.
وى تصريح كرد: كوشــان نامه اى، ماردين ســليمى، ســيد عطا اهللا 
صالح كوتاه، محمدجواد ذوالفقارى، محمد قياسوند و مهران زاهرى 

در اين مسابقات به عناوين اول تا ششم رسيدند.

مقصر اصلى سقوط 
هواپيماى ساال از زبان 
دوست صميمى اش

 مكســيميليانو دوراتــه در يــك 
مصاحبه اعالم كرد مدير برنامه اميليانو 
ساال مقصر اصلى مفقود شدن بازيكن 

آرژانتينى است.
به گزارش ايســنا، هنوز هــم درباره 
صحبت  ســاال  اميليانو  شــدن  مفقود 
مى شــود. ســاعاتى پس از پيدا شدن 
جتــى كه بازيكــن آرژانتينــى در آن 
حضور داشــت مكســيميليانو دوراته 
(دوست ساال) مقصر اصلى اين اتفاق 
را مديــر برنامه ســاال (ويلى مككى) 
عنوان كرد و گفــت: او مقصر اصلى 
است. حقيقت بزرگى پشت اين اتفاق 
اســت و يك مقصر وجود دارد چون 
اميليانو هرگز نمى خواســت با جت به 
كارديف برود. اينهــا تمام اجبارهايى 
بود كــه او بــه عنوان يــك بازيكن 

حرفه اى آنها را پذيرفت.
دوراتــه در ادامــه افــزود: اميليانو را 
مجبور كردند شــب سوار جت شود. 
او نمى خواست اين كار را انجام دهد 

چون شرايط مناسب نبود.
دوشنبه هفته گذشــته جتى كه در آن 
ســاال حضور داشــت در كانال مانش 
از رادار ناپديد شــد. پس از چند روز 
جست و جو چند صندلى از اين جت 
پيدا شد. يكشنبه شب بقايايى از آن را 
پيدا كردند و ديروز عصر اعالم شــد 
كه يك جســد در ميان اين بقايا ديده 

مى شود.

االهلى عربستان زمين 
بازى با پرسپوليس را 

مشخص كرد
حريف  عربستان  االهلى  باشــگاه   
تيــم فوتبــال پرســپوليس در ليــگ 
قهرمانان آسيا ورزشگاه خانگى االهلى 
امارات را به عنوان ميزبان ديدار برابر 

پرسپوليس انتخاب كرد.
به  گزارش يورو اســپورت، طبق روال 
دو سه ســال اخير، ديدار نماينده هاى 
ايران و عربســتان در جــام ملت هاى 
آسيا 2019 در زمين بى طرف برگزار 

خواهد شد.
نســخه  اســپورت  يــورو  ســايت 
عــرب نوشــت كــه االهلــى عربســتان 
ــه  ــن راشــد را ب ــوم ب ــگاه مكت ورزش
ــر  ــود براب ــدار خ ــان دي ــوان ميزب عن
تيــم فوتبــال پرســپوليس انتخــاب 
در  ورزشــگاه  اســت. ايــن  كــرده 
شــهر دوبــى امــارات قــرار دارد و 
ــارات  ــى ام ــگاه االهل ــگاه باش ورزش
اســت كــه گنجايــش آن 9 هــزار نفــر 

ــت. اس
به نوشــته يورو اسپورت عربى باشگاه 
االهلى امارات موافقــت خود را براى 
ميزبانى از ديدار االهلى عربستان برابر 
پرسپوليس اعالم كرده و در حال  حاضر 
بايد كنفدراســيون فوتبال آسيا هم نظر 

بدهد.
ــم  ــپورت، تي ــورو اس ــته ي ــه نوش ب
ــگاه  ــم ورزش ــپوليس ه ــال پرس فوتب
الوصــل امــارات را بــا عنــوان ميزبــان 
االهلــى  برابــر  برگشــت  ديــدار 
عربســتان انتخــاب كــرده و بايــد 
ديــد كــه كنفدراســيون فوتبــال آســيا 
ــد  ــى خواه ــه تصميم ــت چ در نهاي

ــت. گرف

فرزندان انقالب و ترين  هاى ورزش همدان
 حضور چندين دوره اى ورزشــكاران استان همدان در المپيك و 
ثبت يك ركورد تاريخى توسط بانوى پرافتخار هگمتانه براى ورزش 
ايران، دســتاورد مهمى اســت كه بعد از پيروزى شكوهمند انقالب 

حاصل اما كمتر به آن توجه شده است.
ورزشكاران استان همدان در چند دوره قبلى المپيك تابستانى حضورى 
تاثيرگذار و پررنگ داشته اند و اين وسط ثبت ركوردهاى جالب توجه 
براى دو ورزشكار پرافتخار استان در رشته هاى قايقرانى و تيراندازى، 

دستاورد مهمى است كه شايد كمتر به آن پرداخته شده است.
مه لقا جام بزرگ (دوبار)، حميدرضــا زورآوند، آرزو حكيمى، صادق 
گودرزى، ميثم مصطفى جوكار، سعيد ابراهيمى، مسعود مصطفى جوكار 
و منيژه كاظمى (وايلدكارت) ورزشكاران همدانى حاضر در بازى هاى 
المپيك بوده اند و كسب دو مدال نقره، ماحصل تالش اين وررزشكاران 

ارزنده در بزرگ ترين و معتبرترين رويداد ورزشى دنيا بوده است.
جام بزرگ پاى تيراندازى ايران را به المپيك باز كرد

اگر دنبال نام مه لقا جام بزرگ را در موتورهاى جســت وجوگر باشيم، 
ويكى پديا اين دو جمله را روبروى چشــمان ما قرار مى دهد: «اولين 
ورزشكار زن ايرانى است كه سهميه المپيك 2012 لندن را گرفت. او 
همچنين نخستين زن ايرانى است كه در ماده تفنگ بادى از فاصله 10 

متر، ايران را صاحب سهميه كرد».
فى الواقع جام بزرگ پاى تيراندازى ايران را به المپيك باز كرد و اولين 
سهميه تاريخ اين رشته ورزشى در المپيك را به دست آورد تا نام خود 

را در تاريخ ورزش ايران به خصوص تيراندازى جاودانه كند.
جام بزرگ در مسابقات قهرمانى جهان به ميزبانى مونيخ در سال 2010 
براى نخستين بار موفق به حضور در مرحله فينال شد و با قرار گرفتن 

در رده پنجم جهان، توانست ايران را صاحب سهميه المپيك كند.
قهرمان پرآوازه ايران در المپيك لندن با كسب 391 امتياز چهل و سوم 
و از دور رقابت ها حذف شــد. او همچنين با كسب مدال نقره بخش 
سه وضعيت قهرمانى آســيا در سال 2016 در دهلى جواز حضور در 

المپيك 2016 ريو را هم به دست آورد.
جام بزرگ با تجربه دو دوره حضور در المپيك و سه دوره حضور در 
المپيك آســيايى، يكى از ورزشكاران پرافتخار ايران به شمار مى رود. 
قهرمانى كه امســال در بازى هاى آســيايى جاكارتا تنها مدال رشــته 

تيراندازى ايران را به ارمغان آورد.
اولين دانش آموز المپيكى

لقب اولين دانش آموز المپيكى ايران بعد از انقالب اســالمى بايد 34 
سال به هيچ ورزشكارى نمى رســيد تا برسد به آرزو حكيمى، دختر 

شايسته ديار هگمتانه كه در المپيك 2012 لندن به آب زد.
به گزارش فارس، كوچك ترين ورزشــكار ايــران در المپيك 2012 
لندن، اولين ورزشــكارى بود كه در رشته كاياك بانوان در بزرگ ترين 
رويداد ورزشى دنيا پارو مى زد. دخترى كه با 17 سال سن در المپيك 
حاضر شد و جالب اينكه او توانسته براى نخستين بار يك كاياك سوار 
دختر ايرانى باشد كه به طور همزمان در دو مسافت اين رشته به فينال 
A مســابقات جهانى راه مى يابد.حكيمى در بازى هاى آسيايى 2014 
اينچئون و در كاياك يك نفره 200 متر مدال برنز را به دست آورد اما 

چهار سال بعد و در جاكارتا موفق به كسب مدال نشد.
2 مدال، سهم كشتى همدان از المپيك

برادران مصطفى جوكار، ســعيد ابراهيمى و صــادق گودرزى چهار 
كشتى گير استان در ميادين المپيك بوده اند.

اگر سهميه وايلدكارت منيژه كاظمى تيرانداز همدانى در المپيك 2000 
ســيدنى را فاكتور بگيريم، مســعود مصطفى جوكار اولين ورزشكار 
اســتان است كه راهى المپيك شد و مدال نقره 2004 آتن در وزن 60 
كيلوگرم را تصاحب كرد.يكى از حوادث مهم دوران ورزشى جوكار 
در بازى هاى آســيايى بوسان 2002 اتفاق افتاد كه در تركيب تيم ملى 
قرار داشــت اما به دليل عدم اطالع مسئوالن تيم از زمان مسابقه او در 

سالن حاضر نبود و از دور مسابقات حذف شد.
برادر كوچكترش ميثم مصطفى جوكار هم چهار سال بعد راهى المپيك 
2008 پكن شــد. دارنده چندين مدال نقره و طالى قهرمانى آســيا، 
نماينده وزن 74 كيلوگرم كاروان ايران در مسابقات المپيك پكن بود.

برخالف شايســتگى هايى كه با كســب مدال طــال در «جام على اف 
روســيه» قبل از المپيك در همان ســال از خود نشــان داده بود و از 
مدعيان كســب مدال به حساب مى آمد، اما در ديدار نخست با توجه 
به مصدوميت از ناحيه پا مقابل كى ريل ترزيف از بلغارستان شكست 
خورد و با توجه به شكســت ترزيف برابر بوايسار سايتى اف از دور 

مسابقات كنار رفت.
ســعيد ابراهيمى، ديگر نابغه اى بود كه در المپيك 2008 روى تشك 
رفت. پسرى كه هميشه حاجى مراد گاتسالوف روس را اذيت مى كرد، 
اگرچه در المپيك روى سكو نرفت اما در مسابقات قهرمانى جهان در 

باكو به مدال نقره رسيد.
دالورمرد ارزنده نهاوندى در مسابقات قهرمانى 2009 جهان در مرحله 
نيمه نهايى مغلــوب حاجى مراد گاتســالوف و در رده بندى مغلوب 

گئورگى گوگشليدزه از گرجستان شد و به مقام پنجمى رسيد.
اما صادق گودرزى، دومين و آخرين ورزشــكار همدانى اســت 
كه مدال خوش رنگ و ارزشــمند المپيــك را به گردن آويخت. 
دارنده چندين مدال مســابقات قهرمانى جهان، در فينال المپيك 
2012 لندن به ســد محكم جوردن باروفــس آمريكايى خورد و 
اگر خوش شــانس بود، با كسب مدال طال نام خود را در تاريخ 

مى كرد. جاودانه  ايران  ورزش 
او در ديــدار نهايــى مقابل جــوردن باروفس قهرمان ســال 2011 
بزرگساالن جهان در شهر استانبول تركيه از آمريكا در دو وقت متوالى 
و با نتايج يك بر صفر و يك بر صفر شكســت خورد و به مقام نايب 

قهرمانى و مدال نقره المپيك لندن قناعت كرد.
گودرزى يكى از سرمايه هاى ورزش همدان و ايران است كه با كسب 

چندين مدال رنگارنگ، در كشتى سرى در سرهاست
 اولين دونده اى كه از خط گذشت

حميدرضا زورآوند در المپيك 2016 ريو يكى از نمايندگان كشورمان 
بود.

او در مــاده پياده روى 20 كيلومتر، نخســتين ايرانــى بود كه از خط 
پايان گذشــت و 20 دونده المپيكى كشورهاى مختلف جهان بعد از 
ورزشكار همدانى قرار گرفتند كه اين در نوع خود يك موفقيت بزرگ 
بود، چراكه در گذشته دونده هاى ما حتى از خط پايان هم عبور نكرده 
بودند.قهرمان كشور بدون ترديد يكى از خوب هاى دووميدانى ايران 
است كه در ماده خود براى نخستين بار در المپيك از خط پايان عبور 
كرد، موضوعى كه به اذعان كارشناسان يك موفقيت براى دووميدانى 

ايران به شمار مى رفت.

 در هفته نوزدهم ليگ دسته دوم فوتبال 
باشگاه هاى كشــور تيم فوتبال پاس همدان 
دســت به كار بزرگى زد و خيبر خرم آباد را 

در خانه متوقف كرد.
پاســى ها كه در هفته هاى اخير با قرعه بدى 
مواجه و برخالف آغاز ليگ دســته دوم، در 
ابتداى نيم فصــل دوم بايد چند بازى را در 
خانه رقبا به ميدان مى رفتند، روز گذشــته 
برابر خيبر هم در خرم آباد تن به شكســت 
نداده تا همچنان در صف مدعيان جا خوش 

كنند.
پــاس و خيبر در چارچــوب هفته نوزدهم 
ليگ دســته دوم فوتبال در ورزشگاه تختى 
شهر خرم آباد از ساعت 14:30 به مصاف هم 
رفته و در پايان، بازى بدون گل تســاوى و 
دو تيم به تقســيم امتيازات رضايت دادند تا 
شاگردان احمد جمشيديان 26 امتيازى شده 
و در جايگاه سوم جدول رده بندى گروه دوم 

ليگ 2 فوتبال بمانند.
نكته مهم اينجاست كه پاس در 4 بازى قبلى 
خود برابر تيم هاى استقالل رامشير، نفت و 
گاز گچساران و خيبر خرم آباد در خانه رقبا 

به ميدان رفت و شكستى پذيرا نشد. 
يك برد و 2 تســاوى ماحصل اين 3 بازى 
دشــوار بيرون از خانه بود و حاال به نوعى 
مى توان گفت كار پاس در ادامه ليگ دســته 

دوم فوتبال راحت تر خواهد بود.
پاس، استقالل رامشــير را در خانه حريف 
از ميان برداشــت و برابر نفت گچساران و 
خيبر تســاوى هاى ارزشــمند گرفت تا از 
گردنه دشوار اين چند هفته به سالمت عبور 
كرده باشــد. هرچند شكست خانگى برابر 
شهردارى بندرعباس با هدايت آرش برهانى 

در اين بين كمى دور از انتظار بود.
در ديگر بازى هاى گروه دوم ليگ دسته دوم 
كه ديروز برگزار شــد، آرمان گهر سيرجان 

صدرنشــين يك بر صفر از ســد استقالل 
رامشــير گذشت و 33 امتيازى شد. شهداى 
بابلسر و نيروى زمينى تهران 2 بر 2 مساوى 
شدند تا اين نتيجه به سود پاس همدان باشد.

شهردارى فومن و شهردارى بندرعباس صفر 
صفر شــدند، پرسپوليس گناوه يك بر صفر 
مس شــهر بابك را برد و نفت اميديه دو بر 

صفر بعثت كرمانشاه را شكست داد.
در جدول اين گروه آرمان گهر سيرجان 
بــا 18 بــازى و 33 امتياز صدرنشــين 
18 بازى  اســت، نيروى زمينى تهران با 
و 27 امتيــاز دوم اســت و پاس با يك 
بــازى كمتر و 26 امتياز در جاى ســوم 

قرار دارد.
نكته مهــم اينكه پاس هفتــه آينده در يك 
فينال فوق العاده مهم ميزبان تيم صدرنشين 
سيرجانى است و در صورت برترى مى تواند 

خود را به صدر جدول گروه نزديك كند

سبزپوشان خيبر مدعى را در خانه متوقف كردند

پاس
 همچنان مدعى و اميدوار

مديركل جديد و يك نگاه ويژه

پاى پگاه و 
دوستان به 
ورزش باز 
مى شود؟
 مديركل جديد ورزش و جوانان استان 
همدان فارغ از همه تفكرات و برنامه هاى 
كوتاه مدت و بلندمدتى كه در دســتور كار 
دارد، نــگاه ويژه اش به تيمدارى و حضور 
تيم هاى استان در ليگ هاى برتر را بايد به 

فال نيك گرفت.
محسن جهانشــير كه يك ماهى است در 
همدان و در ورزش اين خطه مشــغول به 
كار شده، آنطور كه خواست و مطالبه مردم 
ورزشى استان هم هســت، گويا به شدت 
پيگيــر ورود و حمايت بخش خصوصى 
بــوده و ايــن را مى تــوان از حرف ها و 

مصاحبه هايش هم فهميد.
شــنيده ها حتــى حكايــت از آن دارد كه 
جهانشــير خيلى زود با تعــدادى از افراد 
تاثيرگذار در بخش خصوصى هم برگزار 
كرده و آنطور كه پيداســت شــركت پگاه 

همدان چراغ ســبز خود را براى ورود به 
عرصه تيمــدارى نشــان داده تا همچون 
دهه 80 خاطرات شــيرينى بــراى مردم 

ورزش دوست همدان ثبت كند.
چيزى كه پيداست اينكه بخش خصوصى 
ظرف چند ســال اخير از ورزش همدان 
به دليل برخى ناماليمات و رفتارها دورى 
كرده و شــايد نگاه جديــد و البته جدى 
محســن جهانشــير دوباره پــاى بخش 
خصوصــى را به ورزش همدان باز كند و 
شــركت هايى چون پگاه، كارخانه شيشه، 
ســحر، فوالدويان و صدالبتــه نهاد مهم 
شــهردارى دوباره به عنوان اسپانســر از 

تيم هاى حرفه اى حمايت كنند.
جــذب اسپانســر و پيگيــرى اختصاص 
يك درصد اعتبار دســتگاه هاى اجرايى به 
حــوزه ورزش همچنين يكى از مهم ترين 
كارهايى اســت كه جهانشــير سراغش را 
خواهــد گرفت تا به اين وســيله، بخش 
خصوصى هم با ورزش آشــتى و دوباره 
شاهد تيمدارى استان در رشته هاى مختلف 
واليبال  بسكتبال،  متاسفانه  باشيم.  ورزشى 
و كشتى رشته هايى هستند كه در دهه 80
همدانى ها خاطرات تلخ و شيرين تماشاى 
ايــن 3 ورزش را در مســابقات ليگ هاى 
برتر كشور داشــته و با گذشت سال ها از 
درخشــش تيم هاى همدانــى و با وجود 

داشــتن زيرســاخت هاى مناسب سخت 
افزارى، ديگر نشانى از تيمدارى ها نيست.

نبود صنايع بزرگ توليدى و كارخانجات 
مهم در استان همدان از جمله كمبودها در 
تامين اعتبار مالى تيم هاى ورزشى به شمار 
رفته و اغلب هيأت هاى ورزشى استان نيز 
باوجود اســتعدادهاى بالقوه نمى توانند در 

رقابت هاى ليگ برتر گام بگذارند.
بســكتبال، واليبال و كشتى در كنار فوتبال 
جزو رشــته هايى هســتند كه جذابيت و 
طرفداران بســيارى در سطح جهان داشته 
و مردم كشورمان نيز به اين رشته ها توجه 
ويژه اى دارند منتهى در استان همدان فقط 
فوتبال آن هم در ليگ دســته 2 توانســته 
دل مشغولى هزاران جوان و نوجوان مشتاق 

به تماشاى مسابقات ورزشى باشد.
اين در حالى اســت كه همــدان به لحاظ 
امكانات سخت افزارى نظير سالن مسابقات 
در شــرايط بسيار خوبى قرار دارد و سالن 6

هزار نفرى انقالب به عنوان يكى از طرح هاى 
مهم عمرانى ورزشى كشور مهياى ميزبانى 

مسابقات بزرگ است.
اميدواريم مديركل جديد ورزش و جوانان 
اســتان همدان به اين مهــم توجه ويژه اى 
داشته باشد تا در سال 98 شاهد بازگشت 
همدان بــه ميادين حرفــه اى و تيمدارى 

عرصه ورزش باشيم.



 

Y K

 

خبـر

گزارش 

گردشگري

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا نيمه ابري- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

چهارشنبه  17 بهمن ماه 1397  30 جمادي االول 1440  6 فوريه 2019  شماره 3407

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:48  
                  07:16 خورشيد          طلوع 
اذان ظهر                      12:31
غروب خورشيد              17:44
اذان مغرب                   18:08 
نيمه شب شرعي           23:46

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 كب
وند

نها
   

ان
رك

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

4 3 4 3 2 2 4 5 5 5 3
-8 -8 -5 -7 -9 -10 -9 -6 -7 -7 -9  
75 75 80 75 75 75 70 70 70 70 75

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

من ادب آموخته خدا هستم و على ، ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و 
نيكى كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى باَزم داشت .

مكارم األخالق: ج 1 ص 51 ح 19

■ دوبيتي:
پسندى خوار و زارم تا كى و چند                                پريشان روزگارم تا كى و چند
ته كه بارى ز دوشم برنگيرى                                          گريسربار بارم تا كى و چند

آغاز گام هاى نخست حمايت از برند ملى 
گردشگرى كشور

 معاون گردشــگرى كشور از ايجاد ســازو كار حمايتى پروژه برند 
ملى گردشگرى كشور با حضور دســتگاه هاى اجرايى مرتبط خبر داد 
و گفت: «به زودى تفاهم نامه اى ميان دستگاه هاى اجرايى مرتبط امضا و 
پروژه به صورت فراملى پذيرفته مى شــود و اقدامات ارتباطى آن شكل 

خواهد گرفت.»
به گزارش ميــراث آريا ، ولى تيمورى مهم تريــن هدف اين پروژه را 
معرفى محصوالت و خدمات متمايز گردشــگرى ايــران به مخاطبان 
در خارج كشــور براى جذب حداكثرى گردشــگران دانست و گفت: 
«برنامه ريزى براى پروژه ايجاد «برند ملى گردشــگرى» در بازه زمانى 
يكســاله از مهرماه 1397 تا مهرماه 1398 صــورت گرفته و اقدامات 
مختلفى در اين راســتا انجام شده است.» او افزود: «از 20 سال گذشته 
همواره تالش بر اين بوده اســت تا يك شــعار و يــك لوگو به عنوان 
برند ملى گردشــگرى ايران طراحى و انتخاب شــود؛ در همين راستا 
فراخوان هاى مختلفى براى رســيدن به طرح مورد نظر اعالم شــده كه 
بى نتيجه بوده است.» او خاطرنشان كرد: «پروژه برند ملى گردشگرى در 
پى ايجاد گردشــگرى فاخر و ممتاز است و در واقع سند تحول در اين 
حوزه به شمار مى رود. در حال حاضر شركت در نمايشگاه هاى خارجى 
و بين المللى بدون استراتژى توسعه برند يا توسعه فاخر انجام مى شود و 

اين موضوع جز هدر رفت سرمايه چيز ديگرى به دنبال ندارد.»
معاون گردشــگرى كشور با بيان اينكه اكوسيستم گردشگرى با اهداى 
نشان ملى گردشــگرى به صورت ممتاز تعريف و ارائه مى شود، اضافه 
كرد: «ايجاد برند ملى گردشــگرى منجر به شــكل گيرى اقتصاد ممتاز 
مى شــود. براى ايجاد اقتصاد ممتاز فقط سازمان ميراث فرهنگى، متولى 
نيســت؛ بلكه وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت امورخارجه، 
وزارت كشــور، وزارت اقتصاد و امور دارايى، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى و سازمان صدا و ســيما بايد نشان و برند ملى را پذيرفته و با 
آن همراهى كنند.» تيمورى بزرگ ترين اقدام در معاونت گردشــگرى 
در ماه هــاى اخير براى ايجاد برند ملى گردشــگرى را قرارگرفتن اين 
وزارتخانه ها در كنار يكديگر دانســت و افزود: «پروژه ايجاد برند ملى 
گردشگرى با 8 زيرپروژه به مرحله اجرا خواهد رسيد.» او ايجاد سازو 
كار حمايتــى از پروژه برند ملى گردشــگرى را مهم ترين بخش پروژه 
عنوان كرد و گفت: «اســفندماه آينده تفاهم نامه چهار وزارتخانه امضا 
خواهد شد و اين سرفصلى است كه تحقق پروژه را حمايت مى كند.» 

    
گردشگرى زيارتى ِصرف در ايران نداريم

 رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با اشاره 
به اينكه گردشــگرى زيارتــى در ايران تبديل به گردشــگرى تلفيقى 
مذهبى، سياحتى و درمانى شده است، گفت: گردشگرى زيارتى ِصرف 

در ايران نداريم.
به گزارش ايرنا، على اصغر مونســان در حاشــيه بازديد از ســومين 
جشــنواره صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى فجر با اعــالم اين كه 
گردشــگرى مذهبى ديگر مانند گذشــته در ايران تك بعدى نيست، 
گفت: گردشگرى مذهبى و زيارتى ايران به نوعى گردشگرى تلفيقى 
زيارت، ســياحت و توريست درمانى تبديل شــده است.مونسان در 
خصوص زيرساخت هاى گردشگرى ايران نيز گفت: هم اكنون در 6 
نقطه ايران در حوزه گردشــگرى به جايگاهى رسيده ايم كه كمبودى 
وجــود ندارد؛ البته ادعا نمى كنيم كه به نقطه ايده آل رســيديم و هنوز 
فاصله هايى وجود دارد. وى درباره توســعه بوم گردى نيز افزود: هم 
اكنون يكهزار و 500 واحد بوم گردى در كشــور احداث شده است، 
حوزه گردشــگرى طبيعت مورد توجه گردشگران خارجى و داخلى 
اســت و به دليل ارزانى و دســترس بودن در دورترين نقاط كشــور 
مورد استقبال زيادى اســت. وى درباره آخرين آمارهاى گردشگرى 
در 9 ماهــه اخير گفت: در اين مدت 9 ميليون گردشــگر وارد ايران 
شــده اند كه در مقايسه با آمار كل سال گذشــته كه 5 ميليون و 100 
هزار گردشــگر وارد ايران شدند با رشــد ورود گردشگر خارجى به 

كشورمان مواجه شديم.
مونسان با اشاره به اين كه تفاوت نرخ ارز به افزايش ورود گردشگر به 
ايران كمك كرده گفت: البته در اين مدت اتفاق هاى ناخوشايندى براى 
ورود گردشگر در كشــور افتاد از جمله بسيارى از پروازهاى مستقيم 
به ايران متوقف شــده اســت، همچنين موضوع ايران هراسى از طرف 
آمريكايى ها بيش از گذشته و با شدت بيشتر ادامه پيدا كرد. معاون رئيس 
جمهور برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در كشور و حضور ايران 
در نمايشگاه گردشگرى اسپانيا را از جمله روش هاى ايران براى مقابله 
با ايران هراســى آمريكا اعالم كــرد و افزود: يكى از جلوه هاى پررنگ 
ايران در اين نمايشــگاه حضور پادشاه و ملكه اسپانيا در غرفه ايران از 
بين 886 غرفه بود كه اين بازديد در صدر اخبار مثبت اروپا قرار گرفت.

وى با اشاره به رشد 11 درصدى صادرات صنايع دستى گفت: ازابتداى 
امسال تاكنون 190 ميليون دالر صنايع دستى صادر شده است.

دستكارى مغز در حين جراحى براى 
خنداندن بيمار

 متخصصان براى اولين بار توانســتند بــراى ممكن كردن تحمل 
درد جراحــى مغز در بيمارى كه حفظ هشــيارى وى در حين عمل 
ضرورى بود، وى را با تحريك عصبى بخندانند. به گزارش نيواطلس، 
متخصصان علوم عصبى دانشــگاه امورى در آمريكا با شــبيه سازى 
جريان الكتريسيته در بخشى از مغز موسوم به cingulum توانستند 
فردى را كه در زمان جراحى بايد بيدار نگه داشــته مى شد بخندانند 
تا وى درد ناشى از جراحى را راحت تر تحمل كند. پژوهشگران مى 
گويند روش مذكور نه تنها براى تســهيل عمل هاى جراحى مختلف 
قابل اســتفاده اســت، بلكه مى توان از آن براى مداواى بيمارى هايى 
همچون افسردگى، اضطراب و همين طور دردهاى مزمن استفاده كرد. 

برچسب نامرئى چند بار مصرف با نور 
توليد شد

 برچســب زدن بر روى محصوالت براى مطلع شــدن مشترى از 
ويژگــى هاى آن يكى از اصول بازاريابى اســت و پيشــرفت فناورى 
توليد برچســب هاى چندبار مصرف نامرئى را با استفاده از نور ممكن 
كرده است.به گزارش نيواطلس، محققان دانشگاه درسدن آلمان كه اين 
برچسب ها را طراحى كرده اند، مى گويند آنها شفاف و سياه رنگ بوده 
و با استفاده از ورقه هاى پالستيكى حاوى مولكول هاى فلورسنت توليد 
شده اند.ضخامت اين برچسب هاى نامرئى كمتر از 50 ميكرومتر بوده 
و لذا نازك تر از موى انسان هستند. مولكول هاى فلورسنت معموال در 
تاريكى غيرفعال باقى مى مانند. زيرا اكسيژن موجود در پالستيك حاوى 

اين ماده انرژى نورى آنها را جذب مى كند. 

پوستر ديوارى پيش بينى كننده آب و هوا 
از راه رسيد

 افراد معموال براى كسب اطالع در مورد وضعيت آب وهوا از گوشى 
هاى هوشمند استفاده مى كنند. اما يك شركت استراليايى پوستر ديوارى 
هوشمندى براى اعالم وضع آب و هوا ابداع كرده است. به گزارش مهر 
، اين شركت نوپا كه Typified نام دارد، مى گويد پوسترهاى هوشمند 
Oli Woods هم هنرى و هم جذاب بوده و ظاهر و رنگ آنها بر مبناى 
شرايط آتى آب و هوا تغيير مى كند. پوستر يادشده كه از كاغذهاى متعارف 
مورد استفاده براى توليد كاغذ ديوارى تهيه شده، داراى يك پوشش شفاف 
هوشمند و يك قاب از جنس بلوط است و در پشت آن يك قاب حاوى 
تجهيــزات الكترونيكى به منظور دريافت پيش بينى وضعيت آب و هوا 

نصب شده است.

پهناى باند اينترنت افغانستان توسط ايران 
تامين مى شود

 شــركت ارتباطات زيرســاخت ايران آمادگى خود را براى تامين 
پهناى باند اينترنت افغانســتان اعالم كرد.به گزارش شركت ارتباطات 
زيرساخت، در راستاى گسترش همكارى هاى ارتباطى و مخابراتى ايران 
و افغانستان، دو طرف در مراسمى با حضور حميد فتاحى معاون وزير 
ارتباطات و رئيس هيأت مديره شــركت ارتباطات زيرساخت، صادق 
عباسى شاهكوه مديرعامل شــركت ارتباطات زيرساخت و شهزادگل 
اريوبى وزير مخابرات و تكنولوژى معلوماتى افغانستان و هيئت همراه 
وى، درباره توسعه و گسترش همكاريهاى ارتباطى مذاكره كردند. دراين 
ديدار طرفين آمادگى خود را براى توســعه همكارى در زمينه ترانزيت 

ارتباطات بين الملل كشورهاى همسايه اعالم كردند.

طراحى يك نوع سلول خورشيدى جديد
 محققــان دانشــگاه صنعتى اميركبير موفق شــدند ســلول هاى 
خورشــيدى پليمرى برپايه رنگدانه هاى ليزرى طراحى كنند كه قابل 
نصب روى كيف هاى دســتى و ... اســت. به گــزارش مهر، انرژى 
خورشــيدى منحصر به  فردترين منبع انــرژى تجديد پذير در جهان 
است و منبع اصلى تمامى انرژى هاى موجود در زمين به شمار مى آيد. 
اين انرژى به صورت مســتقيم و غيرمستقيم مى تواند به اشكال ديگر 
انرژى تبديل شود. با توجه به محدود بودن منابع سوخت هاى فسيلى 
و مشــكالت ناشى از احتراق اين سوخت ها مانند آلودگى روز افزون 
هوا، استفاده از فناوريهاى خورشيدى مورد توجه بسيارى از كشورها 
قرار گرفته و در حال حاضر كشورهاى زيادى وجود دارند كه به دنبال 

استفاده از نور خورشيد براى تامين انرژى خود هستند.
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان
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 سهم همدان از ســى و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر 14 فيلم شد فيلم هايى كه همزمان با 
تهران در سينماهاى همدان به نمايش در آمد 
. در اين رويداد ، پنج فيلم از بخش «ســيمرغ 
و پروانه ها»، ســه فيلم از بخش «نگاه نو» و 
6 فيلم از بخش «ســوداى ســيمرغ» از 12 تا 
18 بهمن در سينماهاى قدس و فلسطين اكران 

شد. 
 پالن نخست از جشنواره

سى و هفتمين جشــنواره فيلم فجر به مناسبت 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى در 
همدان با حضور مســئوالن استانى و جمعى از 
هنرمندان شــروع به كار كرد اين آيين با حضور 
بازيگر همدانى فيلم آژانس شيشه اى برگزار شد 
به نقــل از وى همدان، شــهر فرهنگى و هنرى 

اســت و شــهرى زنــده و 
هنرش  چراغ  كه  پوياســت 
بايد روشن باشد. وى گفت: 
اين شــهر يك شهر هنرى و 
شهر  اين  اســت،  پيشينه دار 
اين موضوع را به ما مى گويد 
كه چه شناســنامه غنى  دارد 
چراكه مــا پايتخت تاريخ و 

تمدن ايران زمين هستيم.
تصريح  همدانى  بازيگر  اين 
كــرد: جشــنواره فيلم فجر 
محــدود به تهران نباشــد و 
فيلم هايى كــه بخش هايى از 
آن همزمان با تهــران اكران 
ديگر  استان هاى  در  مى شود 
هم اكران شــود. وى با بيان 
اينكه اين اتفاق بسيار خوبى 
اســت و در عرصــه تئاتر و 

موسيقى هم اين امر انجام شده است، گفت: بايد 
اين اتفاقات در طول ســال بيشــتر وجود داشته 
باشد. وى در ادامه افزود: اين شهر، شهر فرهنگى 
و هنرى است و شهرى زنده و پوياست كه چراغ 

هنرش بايد روشن باشد.
 غفلت از نقش پررنگ رسانه

در روزهاى اكران فيلم ها كامل نشــدن ظرفيت 
ســالنها و صندلى هاى ســينماهاى همدان در 
برخى ســانس ها بيانگر استقبال كم همدانى ها 
از ايــن رويداد هنرى بود البته پــاى كار نبودن 
رســانه ها و آماده نبودن زمينه براى اســتفاده از 
ظرفيت رســانه ها در اطالع رسانى و تبليغ اين 
جشــنواره از مهمترين عوامل بود . آنچه در هر 
رويدادى مى تواند يك عامل محرك براى انتقال 
اطالعات درســت به جامعه است نقش پر رنگ 
رسانه هاســت كه در جشنواره فجر نبود تحليل 
ها و گزارشــات مردمى و انعكاس حال و هواى 
سينماها در زمان اكران خود يك عامل مهم بود . 
هنوز در روزها آخر برگزارى جشنواره فيلم فجر 
اثرى از جدول فيلم هاى قابل اكران در رسانه ها 

ديده نميشود .
 سلبيريتى هاى غايب

در ايــن ميان نمى توان از تاثير حضور هنرمندان 
كشورى در زمان اكران فيلم ها در استان غفلت 
كرد از آنجا كه همدان روزگارى محل برگزارى 
جشنواره هاى فيلم كودك بوده است ايجاد اين 
ارتباط با عوامل ســينمايى فارابــى براى حاكم 

كردن يك فضاى هنرى در شهر نميتوانست كار 
دشــوارى باشد اما اين مهم محقق نشد و حال و 
هواى جشنواره بر سينماهاى شهر حاكم نشد . 

كارشناســان هنرى مى گويند وقتى قرار اســت 
حال و روز شــهر با جشــنواره تركيبى فرهنگى 
را بــه نمايش بگذارد بايــد مقدماتى فراهم كرد 
و تمهيداتى انديشــيد كه مــردم تغيير نمايش و 
تماشاى فيلم را در ســينماها نسبت به روزهاى 
عادى دريابنــد اما اين موارد هــم در روزهاى 
برگزارى جشــنواره فيلم فجــر در همدان رقم 

نخورد .  
 فجر زير آسمان پايتخت

جشــنواره فيلم فجــر، كه مهمترين جشــنواره 
ســينمايى ايران است، امسال نيز از اواسط بهمن 
مــاه همزمان با تهــران در اســتانها نيز در حال 
اســت. اين جشنواره  برگزارى 
همچون هر ســال بــا نقدهاى 
و  ها  فيلــم  پيرامون  متفاوتــى 
روبرو  جشــنواره  اين  حواشى 

شده است.
جشــنواره فيلم فجر كه هرساله 
همزمان با آغاز پيروزى انقالب 
اسالمى در بهمن ماه شروع مى 
شــود، امسال هم از 9 بهمن ماه 
با برگزارى مراســم افتتاحيه با 
آغاز اكران فيلم هــا در پرديس 
ســينما هاى  و  ملت  ســينمايى 
مردمى در استانها رسمًا وارد فاز 

اجرايى شد. 
از همان ابتداى ســى و هفتمين 
دوره جشــنواره فيلــم فجردر 
پايتخت  با حاشيه هاى فراوانى 
شروع شد و در اســتانها هم با 
موارد متعدد انتقادى از ســوى مردم و رسانه ها 
قرار گرفت . جشــنواره فجر در شرايطى برگزار 
مى شــود كه ســينماى ايران گرفتــار معضالت 
بســيارى اســت از رانت ها گرفته تــا تكتازى 
بازيگران و ســلبريتى هاى تازه به دوران رسيده 

تا مميزى و توقيف فيلم ها. 
ســاله  يك  ويترين  فجــر  فيلــم  جشــنواره 
ســينماى ايران اســت و ويترين يك ســاله 
ســينماى ايران، آينه حقايــق و دغدغه هاى 
روز اجتماع و آثار راه يافته به بخش مسابقه 
در واقــع برندگان نبوغ دار كنكورى هســتند 
كه برگزيدگانش از فيلتر ســخت گيرانه هيأت 

اند! گذشته  انتخاب 
به هر حال فيلم هاى «آشفتگى»، «تيغ و ترمه»، 
«سرخ پوســت»، «درخونگاه»، «ديدن اين فيلم 
جرم اســت»، «خــون خدا»، «قســم»، «حمال 
طال»، «شــب آفتابى»، «بنيامين»، «ضربه فنى»، 
«پالتو شترى»،«شــب آفتابى» و «پاســتاريونى» 
سهم همدان از ســى و هفتمين جشنواره ملى 
فيلم فجر شــد . و عالقه مندان در سانس هاى 
17 و 19,30 در ســينما فلسطين و در سانس 
هاى 10 صبح، 18 و 20,30 مى توانســتند به 
تماشاى اين فيل ها بنشــينند. سانس 10صبح 
در ســينما قدس ويژه اكران فيلم هاى «سيمرغ 
و پروانه ها» بود  و بليت فروشى ندارد.  سال 
گذشــته 13 فيلم از جشــنواره فيلــم فجر در 

همدان اكران شد.

14 فيلم و 2 سينما زير آسمان همدان

يكسانى حال اكران 
فيلمهاى جشنواره 
با روزهاى عادى سال

در  فجــر  جشــنواره 
مى شود  برگزار  شرايطى 
گرفتار  ايران  سينماى  كه 
معضالت بسيارى است از 
تكتازى  تا  گرفته  رانت ها 
سلبريتى هاى  و  بازيگران 
تازه به دوران رســيده تا 

مميزى و توقيف فيلم ها


