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مديران خسته
با شعارنمى روند!

 پس از تغييراســتانداران كه با هدف 
چابك ســازى بدنــه دولتى انجام شــد 
زبان  از  اخبــارى  اخيــر  هــاى  درهفته 
كه  شود  مى  شــنيده  كشور  اســتانداران 
محتــواى مشــابه داشــته كــه باخطاب 
قراردادن مديران زيردســت، خداحافظى 
مديران خســته از پســت هــاى خود را 

مطالبه كرده اند.
جــوان گرايى و اعتماد به نيروهاى جوان- 
اصل گردش نخبگان و محدود نشدن دايره 
مديريت ها و مسئوليت ها - طوالنى نشدن 

مديريت يك فرد ...

يادداشت

2

تا شب يلدا 
راه زيادي باقي نيست

  ما اقوام ايراني به شــدت پيرو سنت ها 
و آيين هاي ملي خود هســتيم و بسياري از 
ارزش هاي همنوع دوســتانه و شيرين را از 
درون تهي ســاخته و بــي ارزش كرده ايم. 
چندان بيــراه هم نيســت اگــر بگويم از 
ســنت هاي ما فقط رنگ و لعابي باقي مانده 
و اين رنگ و لعاب ها هم بيشتر باعث رنج و 
آزارمان است تا دلخوشي و آرامش!يكي از 
سنت هاي خوب ايراني همين شب يلدايي 
است كه تا دو سه روز ديگر از راه مي رسد 

و برگزار مي شود.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم

آغاز موج جديد بارش ها

 با تشكيل 8 اكيپ تعزيراتي انجام مي شود

  نظارت ويژه بر بازار شب يلدا
■ آجيل شب يلدا 30 هزار تومان ارزان شد        ■ ميوه بازار همدان ارزان شد
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 آگهي مزايده حضوري ماشين آالت سنگين نوكاويان

  محمد حسين پور- شهـردار نهـاوند

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يك از بيست و ششمين و بند يك از يكصد 
و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر تعداد يازده دستگاه  ماشين آالت سنگين نو(كاويان) خود را كه مشخصات آنها طبق جدول 
ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري و با شرايط وضوابط ذيل به 

اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:

قراردادها  امور  به  نهاوند  شهرداري  به  توانند  مي  نام  وثبت  مزايده  اسناد  گرفتن  بيشترو  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان   
هاي  تلفن  شماره  با  يا  و  نمايند  مراجعه   ( ابوالفتحي  آقاي   ) نهاوند  شهرداري  ترافيك  ايمني  و  مهندسي،كنترل  اداره  و 

7-08133237445داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
 متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدظهرها از 

ساعت 14 لغايت 17 عصر به شهرداري نهاوند اداره مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري مراجعه نمايند.
 مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و 

قطعات و متعلقات خودرو نداشته و الزم است شركت كننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.
 كليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 هزينه انتشار آگهي رزونامه و همچنين هزينه كارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق جدول براي يك يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش 
نقدي به شماره حساب 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده 

 شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند. 
و فيش واريزي را در زمان برگزاري كميسيون عالي معامالت و يا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.

 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
 كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد.

 ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
 مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در كميسيون فيش سپرده شركت در 

مزايده را به همراه داشته باشند در غير اينصورت از ورود متقاضيان به كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/9 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب 
حساب ) را به امور قراردادهاي شهرداري تحويل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده 

نمايد كپي ضمانتنامه را تحويل دهد.
 كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه براي هر 
خودرو حداقل سه شركت كننده باشد پيشنهاد قيمتها توسط شركت كنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد.
- چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري 
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورتيكه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز 

به نفع شهرداري ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود./غ 
تاريخ آگهي نوبت اول: 97/9/20 

تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم : 97/9/28  

قابليت شماره شماره شاسىشماره موتورمدل و رنگشماره انتظامىنوع ماشينرديف
گذارى

مبلغ سپرده شركتقيمت پايه
 در مزايده (ريال)

2/600/000/000150/000/000دارد--سفيد375فاقد پالكتريلى1
1/000/000/000100/000/000دارد78232794884042سفيد135K۱۱۲ع17ايران55خاور تك2
1/000/000/000100/000/000دارد78232804884040سفيد127K۱۱۲ع174ايران55خاور تك3
1/000/000/000100/000/000دارد۷۸۲۳۲۸۰۷۸۸۴۰۳۵سفيد۱۵۸K۱۱۲ع17ايران55خاور تك4
1/000/000/000100/000/000دارد78232781884043سفيد118K۱۱۲ع17ايران55خاور تك5
1/000/000/000100/000/000دارد78231219884031سفيد142K۱۱۲ع17ايران55خاور تك6
1/000/000/000100/000/000دارد78232772884042سفيد113K۱۱۲ع17ايران55خاور تك7
1/000/000/000100/000/000دارد78232785884032سفيد159K۱۱۲ع17ايران55خاور تك8
1/000/000/000100/000/000دارد78232797884033سفيد147K۱۱۲ع17ايران55خاور تك9
1/000/000/000100/000/000دارد78232775884029سفيد765K۱۱۲ع16ايران55خاور تك10
1/000/000/000100/000/000دارد78232790884034سفيد144K۱۱۲ع17ايران55خاور تك11
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آگهـي مزايـده( نوبت دوم)

سيدعبدالمجيد حسيني - رئيس شعبه يك همدان 

شعبه يك تأمين اجتماعي استان همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 
1355 در نظر دارد يك قطعه زمين با پالك ثبتي شماره 5880 اصلي واقع در بخش يك را از طريق مزايده عمومي به 

فروش برساند.
نظريه  طبق  پايه  قيمت  با  تجاري  كاربري  با  مترمربع  اعيان 77/35  و  عرصه  مساحت  به  زمين  قطعه  يك  1-ششدانگ 
كارشناس رسمي دادگستري از قرار هر مترمربع 88/170/652 ريال قيمت كل 6/820/000/000 ريال متعلق به شهرداري به 

نشاني همدان، بين النهرين، پشت سازمان تأمين اجتماعي 
2-ملك در رهن / اجاره نمي باشد و به همين صورت واگذار مي گردد.

واحد  به  مورخ 97/10/26  چهارشنبه  اداري  وقت  پايان  تا  را  خود  پيشنهادت  مي توانند  مزايده  در  كنندگان  3-شركت 
به  نمايند  تحويل  همدان  اجتماعي  تأمين  كل  اداره  يك  شعبه  سيزده خانه  بوعلي،  خيابان  همدان،  نشاني  به  اجرائيات 

پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-پيشنهادات رسيده رأس ساعت 10 صبح شنبه مورخ 97/10/29 (روز مزايده) در محل اجرائيات شعبه يك همدان باز و 

قرائت خواهد شد، حضور پيشنهاد دهنده در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
مكالمه،  و  مصرف  اشتراك،  حق  يا  و  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  و  تلفن  برق،  آب،  قبوض  به  مربوط  بدهي هاي  پرداخت   -5

بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري بر عهده برنده مزايده است.
6- برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را بين قيمت هاي پيشنهادي كه باالتر از قيمت پايه كارشناسي باشد 

ارائه دهد.
7- برنده مزايده مي بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكي (رمزدار، تضميني يا  بين 
بانكي) در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مورد مزايده به نفرات 

بعدي واجد شرايط فروخته مي شود.
8-بدهكار مي تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.

9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگستري، نمايندگان دادسرا و يا نيروي انتظامي حق شركت در مزايده 
را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ندارند.

آگهي فراخوان عمومي تأسيس مراكز و موسسات غيردولتي 
بهزيستي استان همدان 

اداره كل بهزيستي استان همدان

اداره كل بهزيستي استان همدان در نظر دارد بخشي از خدمات تصدي گري خود در شهر اسدآباد را واگذار 
نمايد لذا از متقاضيان حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد در صورت  داشتن شرايط دستورالعمل هاي 

تخصصي، تقاضاي خود را حداكثر 10 روز از تاريخ فراخوان به معاونت توانبخشي ارائه نمايند. 
تلفن: 38232002

شــرايط
1- مدارك تحصيلي روانپزشكي و پزشك عمومي، كارشناس ارشد يا كارشناسي در رشته هاي روانشناسي، 

علوم تربيتي (كودكان استثنايي) گفتار درماني، كاردرماني 
2- شركت در مصاحبه تخصصي، قبول و تأييد نهايي بهزيستي كشور 

تعداد نام مركز قابل واگذاري رديف
1مركز حرفه آموزي معلولين ذهني باالي 14 سال 1

كنيد پيگيــرى  جــذاب  يــر   و تصا و  تيتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

ديجيتال رســانه 
همدان پيام ــتاگرام               ينس ا با 

شويد همراه 
#  

hamedanpayam
ين ا با

افزايش 7 برابرى فوت 
سرنشينان خودرو در همدان

 رئيس اداره عمليات ترافيكى پليس راهنمايى و رانندگى اســتان 
همدان از افزايش 7 برابرى فوت سرنشينان خودرو در سوانح رانندگى 

استان از ابتداى سالجارى تا كنون خبر داد .
ســيدجواد حســينى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كــرد: در معابر 
درون شهرى، سرعت غيرمجاز عامل 30 درصد از تصادفات است كه 

مى تواند احتمال فوت سرنشينان خودرو را افزايش دهد.
وى ادامــه داد: بــا وجــود اينكه افزايــش متوفيان تصــادف را در 
سالجارى شــاهد بوديم، تصادفات منجر به فوت 11 درصد كاهش 
داشــته و علت آن افزايش سرنشينان خودرو و كاهش عابرين پياده و 
موتورسيكلت سواران است.حسينى تصريح كرد: براساس تحقيقات 
انجام شده بســيارى از تصادفات منجر به فوت به علت سرعت باال 

و غيرمجاز آنها و عدم توانايى راننده در كنترل خودرو بوده است.
وى خاطرنشــان كرد: ارگان هاى متولى براى كاهش و كنترل سرعت 
تدابيرى از جمله نصب سرعت گير،  دست انداز و دوربين هاى كنترل 
ســرعت درنظر گرفتند اما هيچ يك از اين تدابير نمى تواند مانند نفوذ 

فرهنگ رانندگى در ميان مردم مؤثر باشد.
وى اضافه كرد: اگر رانندگان در هنگام رانندگى با ســرعت مجاز از 
دســت انداز و سرعت گيرها عبور كنند هيچ اتفاقى براى آنها نخواهد 
افتاد چرا كه بسيارى از آنها استاندارد است و با استانداردهاى شهرى و 
معمارى نصب مى شوند.رئيس اداره عمليات ترافيكى پليس راهنمايى و 
رانندگى استان همدان افزود: فرهنگ رانندگى مؤثرترين تدبيرى است 

كه شهروندان را از هر گونه حادثه تلخ و ناگوار در امان نگه مى دارد.

مرگ پـدربزرگ 
به دست نوه 

 فرمانــده انتظامى مالير گفت: مشــاجره و درگيرى فيزيكى بين 
پدربزرگ و نوه منجر به مرگ پدربزرگ 94 ساله شد.

داود على بخشى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: پس از گزارش 
يك مورد نزاع به مركز فوريت هاى پليســى 110 عوامل انتظامى در 

محل حضور يافتند.
وى اضافه كرد: بررسى صحنه جرم گوياى اين بود كه پدربزرگ يك 
خانواده با نوه خود در اين محل درگير شــده و در اين نزاع پدربزرگ 

مصدوم و به مركز درمانى منتقل شده است.
فرمانــده انتظامى مالير ادامه داد: با توحه به شــدت جراحات وارده 
به پيرمرد 94 ســاله در اين نزاع ، وى در بيمارســتان جان خود را از 
دست داد.على بخشى اظهار داشت: با توجه به شناسايى ضارب توسط 
ماموران پليس، قاتل در كمترين زمان دســتگير و با تشــكيل پرونده 

قضايى تحويل مرجع قضايى شد.
وى با بيان اينكه علت بروز اين درگيرى در دست بررسى است گفت: 
داشــتن آســتانه تحمل باال و مهارت گفت و گو براى حل مسايل و 
مشــكالت هنگام بروز تنش در كنار كنترل خشــم مى تواند از بروز 

چنين جرايم جبران ناپذيرى جلوگيرى كند.
مهر امســال يك زن جوان پس از گذشت 15 روز از مرگ همسرش 

به دفن او در زيرزمين و پوشاندن روى متوفى با سيمان اعتراف كرد.
اوايل خرداد امســال جوانى در يكى از چهار راه هاى شــهر مالير به 
پســرى كه در حال رانندگى با خودرو پژو آردى بوده حمله ور شده 
و با وارد كردن چند ضربه چاقو به ناحيه گردن، وى را به قتل رساند.

قرار بود 10روز پيش شير ارزان  شود اما هنو زمحقق نشده است

« ارزاني شير» 
شوخي شب يلدا !

■ توليد كننده:  گرانى شير و لبنيات نتيجه سياست هاى غلط دولت است
■ صمت: كارخانه ها قول همكاري داده اند

■ تعزيرات: شكايتي نداشتيم
■ جهادكشاورزي: ارزان شدن دالر رويا است

بررسي وعده اي كه 10ساله شد

«كالنشهر» بشويم يا نشويم
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70 درصد ناوگان اورژانس همدان نوسازى شدند
 روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى همدان گفت: 70 درصد ناوگان اورژانس اين استان نوسازى 

شدند و مابقى ناوگان نيز قابليت استفاده را دارند.
عباس اوليا سميع در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مرسدس بنزهاى نوع اسپرينتر 315 جايگزين آمبوالنس هاى قديمى شده 

اند كه از امكانات بااليى برخوردار هستند.
ــن  ــرد پايي ــر و كارك ــدان داراى كيلومت ــس هم ــود در اورژان ــى موج ــاى قديم ــرد: خودروه ــه ك وى اضاف
ــالم  ــا اع ــازى آنه ــراى بازس ــكى ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــود وزارت بهداش ــن وج ــا اي ــتند ب ــرى هس ت

ــرده اســت. ــى ك آمادگ
روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى همدان بيان كرد: وزارت بهداشت شركت هايى را پيش بينى كرده 

تا خودروهاى قديمى براى بازسازى بدنه يا تعمير قطعات به آنجا هدايت شود.
اوليا ســميع ادامه داد: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى درصدد واگذارى آمبوالنس هاى كمك دار به استان هاى 

كوهستانى از جمله همدان است.

گردنه هاى همدان برفى است
 مديــر مركــز كنتــرل راه هــاى اســان همــدان بــا اشــاره بــه بــارش بــرف و بــاران در محورهــاى اســتان، گفــت: از شــب 
گذشــته شــاهد بــارش بــاران و بــرف در محورهــاى اســتان همــدان هســتيم كــه عمليــات نمك پاشــى و برف روبــى انجــام 

مى شــود. 
بابك گردان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: هم اكنون در گردنه گرمك در محور رزن- آوج، گردنه اسدآباد و گردنه سوباشى 

در محور همدان-بيجار شاهد بارش بارف هستيم. 
وى تصريــح كرد: در محور همدان-گل تپه و گردنه اســدآباد و آوج در حال حاضــر مه گرفتگى وجود دارد اما تمامى راه هاى 

استان باز است. 
گردان با اشاره به بسته شدن محور گنجنامه- تويسركان در فصل زمستان، ادامه داد: محور گنجنامه- تويسركان هرساله به علت 

نبود ايمنى كافى بسته مى شود. 
در طول  www.۱۴۱.ir مدير مركز كنترل راه هاى اسان همدان خاطرنشان كرد: سامانه 1000141 و سامانه تلفنى 141 و سايت

شبانه روز وضعيت راه هاى استان را اعالم مى كند. 

مديران خسته با شعارنمى روند!
 پس از تغييراســتانداران كه با هدف چابك ســازى بدنه دولتى 
انجام شــد درهفته هاى اخير اخبارى از زبان اســتانداران كشــور 
شنيده مى شــود كه محتواى مشابه داشــته كه باخطاب قراردادن 
مديران زيردســت، خداحافظى مديران خســته از پست هاى خود 

را مطالبه كرده اند.
جــوان گرايى و اعتماد به نيروهاى جــوان- اصل گردش نخبگان و 
محدود نشــدن دايره مديريت ها و مســئوليت ها - طوالنى نشــدن 
مديريت يك فرد و فرصت ســوزى هاى تكــرارى - وقفه هايى كه 
در روند توســعه ايجاد مى شود، ازضرورت هاى هميشگى است كه 
بايــد مورد توجه قرارگيرد و چنانچه مى خواهيم اهداف توســعه در 
ابعاد مختلف خود محقق شود، بايد در عمل به اصل گردش نخبگان 

پايبند باشيم. 
طرح موضوعاتى چون توانمندســازى وتغييرمديران ناتوان وخسته 
هميشــه خوب اســت، اما بهتر و خوب تــر از آن عملياتى كردن 
چنين ضرورتى اســت نه اينكه صرفا شعار دهيم و در عرصه عمل 
و واقعيات جارى همچنان شــاهد تداوم مديريت هاى خســته و 

ناكارآمد باشيم.
امروز مديريت ارشد استان سعى دارد نشان دهد كه چنين رويكردى 
دارد و به دنبال ايجاد نوعى نشاط و چابكى در حوزه مديريتى است .

با اين حال هنوز نمى توان از شــكل گيرى چنين روندى در استان با 
قطعيت ســخن گفت چراكه با بررسى تاريخى حداقل يك دهه اخير 
شــيوه برخورد، تذكر وتهديد به تغيير مديران با وجود اشــتباهات و 
ناتوانى هاى مديريتى دردوران تصدى گرى پست خود- آخرين مورد 
آن صدا وسيما وآموزش وپرورش بود- همچنان شاهد تداوم حضور 
مديران با سابقه طوالنى و به اصطالح خسته در تعداد قابل توجهى از 

دستگاهها و نهادها هستيم.
فرامــوش نكنيم كه اين حرف هــا را مديران قبلى هم به نوعى زده و 
بعضا حتى خط و نشــان نيز كشيده اند ومشخص شده است كه عقل 
مديريتى كشور واستان هنوز به آن حداز بلوغ وپختگى نرسيده است 
كه افزايش كمى  وكيفى خدمات ورعايت حقوق شهروندان ودلسوزى 
واقعى را به شيفتگى پست ومقام ترجيح دهند و نتيجه همان چرخيدن 

در به روى پاشنه خودبوده است. 
از اين رو بايد گفت اگر قراراست بدنه مديريتى دستگاهها از رخوت 
وجمود خارج شود بهتر است به جاى تذكر وتهديد درپشت درهاى 
بسته جلسات، اقدامات عملياتى در رفتن چنين مديرانى انجام گيرد و 
توانمندى مديريت ارشــد استان دربرخوردبا كاستى ها به عينه نمايان 

شود.
واقعيت آن اســت امــروز برخى از همان مديــران عاليجنابانى! 
شــده اندكه خيالشــان از اين بابت راحت هست و طرح چنين 
مباحثى را تعــارف هاى ادارى مى دانند كه تنها مصرف عوامانه 
دارد و نتيجه اين كار مى شــود تداوم حضور و فعاليت مديران 
خســته كه درنهايت منجربه ايجاد نارضايتى عمومى از مجموعه 

شود. مى  ودولت  نظام 
اين اقــدام عملى بيش از پيش ضــرورت دارد تا افكار عمومى 
رويكرد اســتاندار را باور و از آن اســتقبال كند وگرنه شــرايط 
همچنــان بــراى برخــى از مديران كه خــود را تكليــف گرا! 
ميدانند مناســب خواهد بود واينجاست كه شــائبه بخشنامه اى 
بودن" درخواســت رفتن مديران خســته" واقدام هماهنگ براى 

استانداران تقويت مى شود.

تا شب يلدا راه زيادي باقي نيست
مهدي  ناصرنژاد»

  ما اقوام ايراني به شدت پيرو سنت ها و آيين هاي ملي خود هستيم 
و بسياري از ارزش هاي همنوع دوستانه و شيرين را از درون تهي ساخته 
و بي ارزش كرده ايم. چندان بيراه هم نيســت اگر بگويم از سنت هاي ما 
فقط رنگ و لعابي باقي مانده و اين رنگ و لعاب ها هم بيشتر باعث رنج 

و آزارمان است تا دلخوشي و آرامش!
يكي از ســنت هاي خوب ايراني همين شب يلدايي است كه تا دو سه 
روز ديگر از راه مي رســد و برگزار مي شــود البته يكي از ويژگي هاي 
سنت هاي شنگوالنه ايراني، خريداري و تدارك سور و سات و جشن و 
ميهماني و پذيرايي است كه به صورت قانون نانوشته اي الزم االجراست 

و بسيار هم از جنبه هاي اقتصادي برخوردار است.
معموالً در آستانه شب يلدا كسب و كار مردم يه نيمچه تكاني مي خورد 
و يك جورايي كســبه چشم به بازار شب يلدا دارند تا بلكه داد و ستد 

خويش را رونق بدهند.
چنيــن چشمداشــتي و قرار و مــدار اقتصادي موجب دلخوشــي و 
خوشحالي بســياري از قشرهاي جامعه اســت و رونق حاصل از آن 
دامنگير خانواده هاي زيادي از جامعه ايراني مي شــود. اما مشكل پنهان 
و زيرپوستي اين سازوكار اجتماعي اين است كه خيلي از خانواده ها و 
قشرهاي كم درآمد هم هستند كه قدرتي كافي براي مانور دادن در بازار 
شب يلدا يا خيلي از جشن هاي ايراني را ندارند. البته چنين مشكلي هم 
خودساخته خودمان اســت. كه ندانسته و تحت تأثير بسياري فرهنگ 
غلط و من درآوردي و وارداتي شب يلدا يا ديگر جشن ها را دست كاري 

كرده ايم و مخدوش ساخته ايم.
بيائيد با وســاطت افراد بزرگ فاميل خود و تمام عزيزاني كه ســن و 
ســالي دارند و يلداهاي قديمي را (حداقل 50 ســال پيش) به خاطر 
مي آورند بخواهيم تا آيين شب يلدايي سال هاي اخير را با قديم مقايسه 
نمايند يك نگاهي به ســفره يلداي خودمان و سفره هاي پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هايمان بيندازيم، آيا وجداناً از زمين تا آسمان تفاوت ندارد؟! 

در اين خصوص يكي از بزرگان فاميل ما مي گويد، بيشــتر خوراكي و 
سور و سات پذيرايي خانواده هاي قديمي براي جشن ها حاصل زحمت 
و ســليقه خانم هاي خانه بود كه از مدت ها قبل به تدارك و پخت و پز 
و آماده سازي و فرآوري آن مي پرداختند. در اين زمينه تنقالت شب يلدا 
عالوه بر ميوه هايي نظير انار و هندوانه و سيب درختي شامل خشكباري 
نظير مويز، گردو، ســنجد و شيرين جات خانگي بود كه تمام خانه ها و 

خانواده ها آن را تهيه مي كردند.
متأسفانه تغيير نوع مصرف و تشريفات حاضري خوري در بازار عالوه 
بر اينكه سنت ها را دستخوش تغيير ساخته، بسياري از قشرها را نيز در 
تنگنا قرار داده و به لحاظ محدوديت هاي مالي مجبور ساخته تا از آيين ها 
و صله رحم و رفت و آمد با فاميل دور و نزديك فاصله بگيرند از سوي 
ديگر و متأســفانه وجود تلويزيون و انواع وسايل جمعي نيز در دنياي 
امروز مزيد بر علت اســت و خانواده ها را تك محور ساخته و فرهنگ 

شب نشيني و دورهمي هاي فاميلي به فراموشي سپرده است.
در هميــن حال هم اينك نيز با وجود بســياري تغييــرات براي احيا و 
بازسازي سنت هايمان دير نيست و مي توان با ساده زيستي و چشم پوشي 
از بسياري از توقع هاي تشريفاتي به رد و بدل ساختن مهر و محبت و 

لبخندهاي صادقانه و بي رياي فاميلي و در و همسايگي  پرداخت.

1- روستاهاي خالي از سكنه تويسركان احيا مي شوند.
 گفته مي شود جمعيت 2 روستاي زاغه و بوستان تويسركان به موطن 
خود بازگشته اند. گويا اهالي اين دوروستا به دليل نبود اشتغال وكمبود 

منابع آبي جالي وطن كرده بودند.
 گفتني است  اقدامات سالهاي اخيربراي احيا وتوسعه مناطق روستايي 

تويسركان رشد چشمگيرداشته است.
تويسركان درسالهاي گذشته با رشد منفي جمعيت مواجه بود.

2- يكي ازمعاونان اســتانداري از لرستان مي آيد. گفته مي شود يكي 
از 2 معاونت خالي اســتانداري براي گزينه غيربومي پيشــنهاد شده 
اســت. گويا ديگر پســت معاونتي نيز به يكي از مديران كل داخلي 

واگذارخواهدشد.
گفتني است درحال حاضر معاونت سياسي ، امنيتي و منابع انساني با 

سرپرست مديريت مي شوند.
3- بازســازي خانه هاي تاريخي تخريب شده كبابيان فراموش شده 
است. گفته مي شــود پس از تخريب بناهاي تاريخي محوطه كبابيان 
شهرداري وعده بازسازي بناهاراداده بود كه گويا اين وعده به فراموشي 
رفته است. گفتني است در سالهاي اخيربي توجهي به هويت تاريخي 
همدان وتخريب ساختمانهاي تاريخي به دليل درآمدباالي برج سازي 

افزايش يافته است.

 هــدف پژوهــش هاى دانــش آموزى 
استفاده از پژوهش به عنوان يك روش تفكر 

و حل مسأله است.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان در 
همايش تجليل از دانش آموزان پژوهشــگر 
برتر اســتان اظهار كرد: پژوهــش يكى از 
بهترين انواع كوشــش هاى فكرى بشــرى 
قلمداد مى شود كه انجام واقعى آن با تجربه 

اندوزى انسان آميخته است.
  بــه گزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومــى آموزش و پرورش اســتان محمد 
پــورداود افزود: تحول پژوهــش در تاريخ 
حيات بشــرى نشان مى دهد كه اين تجربه 
به مثابه ساير تجارب به طور مستمر در حال 

آزمون گونه هاى متعدد عمل بوده است.
  وى با بيان اين كه باور به پژوهش ريشه در 
كنجكاوى بشر و مسائل زندگى داشته است، 
افزود: كنجكاوى، تمايل ذاتى به دانايى است 
و با دانايى حاصل از پژوهش، عمق نگاه و 

بينش به دست مى آيد.
  مديركل آموزش و پرورش استان پژوهش 
را يك فرايند منظــم علمى مبتنى بر روش 
علمى دانست و خاطرنشان كرد: اساس علم 
و پژوهش مشــاهده است و پژوهشگر طى 
فعاليت پژوهشى به يافته اى هرچند كوچك 
اما جديدى مى رســد كه مبناى آن مشاهده 

است.
پــورداود جايگاه پژوهش در ســند تحول 
بنياديــن را مهم خواند و گفت: براســاس 
اين ســند  وظايف نظام پژوهشى كسب و 
توسعه شايســتگى هاى مرتبط با پژوهش 
از ســوى مربيان از سطح ستاد تا مدرسه و 
ايجاد فضاى مناســب براى تحقق توسعه و 
تعالى اين جريان در تمامــى ابعاد و مولفه 
هاى نظام تربيتى و نيز گســترش و تقويت 
فرهنــگ پرسشــگرى و پژوهــش در بين 

متربيــان و تربيت مربى پژوهنده از وظايف 
نظام پژوهشى در آموزش و پرورش است.

  وى تصريح كرد: بازيابى جايگاه پژوهش 
هاى دانش آموزى هم مــى تواند به دركى 
بهتر از اين مفهوم برســد و هم برنامه ها و 

فعاليت ها را در مسير درست هدايت كند.
  پورداود با اشاره به سطوح مختلف مفهوم 
پژوهش، اظهار كرد: اولين سطح از پژوهش 
مربوط به دانشمندان نظريه پرداز است كه در 
اين سطح يك مسأله آغازگر پژوهش است 
كه بعد از آن پژوهشگر به كارپژوهشى مى 

پردازد.  
  وى پژوهش يك حرفه را از ديگر سطوح 
پژوهش خواند و تصريح كرد: در اين سطح 
از پژوهش،  پژوهشــگر رســمى بر اساس 

نيازهاى پيش آمده، كار پژوهشى مى كند.
  مديركل آموزش و پرورش استان با بيان 

اين كه پژوهش به عنوان اقدامى مشــكل 
گشــا يا  اقدام پژوهشــى از ديگر سطوح 
پژوهش اســت، افزود:  اين نوع پژوهش 
كــه در حيطه اجتماعــى و تربيتى كاربرد 

بيشترى دارد.
  پورداود گفت: معلمانى كه به اقدام پژهشى 
روى مى آورند، در آموزش و پرورش ايران 

به عنوان معلم پژوهنده شناخته مى شود.
  وى چهارميــن ســطح از پژوهــش را 
پژوهش بــه عنوان روش تفكــر يا تفكر 
پژوهشــى ذكر كرد و افــزود: آنچه بايد 
هــدف پژوهش هاى دانــش آموزى قرار 
گيرد، اســتفاده از پژوهــش به عنوان يك 

روش تفكر و حل مسأله است.
  مديركل آموزش و پرورش اســتان با بيان 
اين كه تفكر پژوهشى را مى توان كاربست 
مراحــل روش علمى در مســائل زندگى 

تعريف كرد، تصريح كرد: ااهميت پژوهش 
هاى دانش آموزى بيشتر از اين جهت است 
كه دانش آموز تشــخيص مى دهد چگونه 
با  مسأله مواجه شــود و  چگونه درباره ان 

بيانديشد.
  پورداود گفت: هر فعاليتى در مدرسه كه نام 
پژوهش بر آن نهاده مى شــود، بايد بر تفكر 
پژوهشى مبتنى باشد و جريان انديشه ورزى 

در آن ديده شود.
گفتنى اســت در اين مراســم  از 74 دانش 
آموز پژوهنده برتر استان تجليل به عمل آمد 
و تعدادى از دانش آموزان شركت كننده به 

ارائه كارهاى پژوهشى خود پرداختند.
  گفتنــى اســت برنامه هاى امســال هفته 
پژوهــش و فنــاورى با شــعار "پژوهش 
هدفمند، فنــاورى ارزش آفرين در خدمت 

توليد ملى" اجرا مى شود.

 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان 
از اجراى طرح نظارتى ويژه شب يلدا توسط 
تعزيرات حكومتي استان همدان خبر داد و 
گفت: طرح نظارتى ويژه شــب يلدا از 24 
آذر آغاز شده است.   عليرضا حسن پور در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در آستانه شب 
يلدا طرح نظارتي با همكاري ساير دستگاه ها 
روزانه با مشــاركت 8 اكيپ در مركز استان 
و شهرستان ها اجرا مى شــود. وى تصريح 
كــرد: با توجه به در پيش بودن شــب يلدا 
و شــلوغى بازار آجيل و ميــوه طرح ويژه 
نظارتى از ســوى تعزيرات حكومتى استان 
همدان اجرا و به پرونده هاى مطروحه خارج 
از نوبت رســيدگى مى شود. وى با اشاره به 
اينكــه اين طرح با همكارى مراجع نظارتى 
از 24 آذر آغاز شده و تا پايان ماه ادامه دارد، 
خاطرنشان كرد: تمامى فروشگاه هاى عرضه 

ميوه و تره بار،خشكبار و قنادى مورد بازرسى 
قرار مى گيرند و در صورت مشاهده تخلف 
به صورت ويژه و خارج از نوبت رسيدگى 

خواهد شد. 
 جريمه 150 ميليون ريالى توليدى 

مبلمان 
وى در بخش ديگرى از جريمه يك واحد 
توليدى مبلمان توســط تعزيرات حكومتي 
همدان خبر داد و بيان كرد: اين شــركت به 
اتهام تقلب در نصب و تحويل ســرويس 
مبلمان و غذاخورى 150 ميليون ريال درحق 

دولت و شاكى خصوصى جريمه شد. 
حسن پور يادآور شــد: با توجه به شكايت 
شــاكى خصوصى از يك واحــد توليدى 
پرونــده اى در هيــأت رســيدگى بدوى 
تعزيرات حكومتى همدان تشــكيل و پس 
از كارشناسى و احراز تخلف، متهم به اتهام 

تقلب در تحويل و نصب سرويس مبلمان 
و غذاخورى بــه پرداخت مبلغ 50 ميليون 
ريال در حق شــاكى خصوصى و همچنين 
100 ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت 

محكوم شد. 
 پلمب عطارى غيرمجاز در همدان 
وى با اشاره به پلمب يك عطارى غيرمجاز 
در همدان، اظهار كرد: با همكارى دانشــگاه 
علوم پزشــكى يك واحد عطارى توســط 
گشت مشــترك تعزيرات حكومتى همدان 
پلمب شــد كه از اين واحد اقالمى از قبيل 
وســايل معاينه، حجامت و انواع داروهاى 
دست ســاز غيرمجاز كشف شد. حسن پور 
تأكيد كرد: حســب گزارشــات مردمى و 
شــكايات شــهروندان فردى بــه صورت 
غيرقانونــى در اين واحد اقــدام به ويزيت 
بيمــاران و حجامت مى كرد كــه اقدام اين 

فرد دخالت در امر پزشكى و ايجاد مؤسسه 
پزشــكى غيرمجاز تلقى و با حضور رئيس 
شــعبه ويژه تخلفات بهداشــتى تعزيرات 
حكومتى و كارشناس معاونت درمان و غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشكى، محل مورد نظر 
پلمب شد. مديركل تعزيرات حكومتى استان 
همدان يادآور شــد: پرونده ايجاد مؤسسه 
پزشــكى غيرقانونى در تعزيرات حكومتى 
تشــكيل و درحال پيگيرى است همچنين 
در زمينــه دخالت در امر پزشــكى پرونده 
جداگانه اى در دادســراى عمومى و انقالب 

تشكيل و رسيدگى مى شود. 
وى در پايــان خاطرنشــان كــرد: تلفــن 
32523442 اداره كل، تلفــن گويــاى 124 
سازمان صنعت، معدن وتجارت و تارنماى

t۱۳۵.irآماده دريافت گزارشــات مردم 
عزيز است.

«ُگـل» 
در همدان 
كشت نمى شود
 معاون سياســى و اجتماعى فرماندار 
همدان از شــيوع و مصــرف ماده مخدر 
ُگل در مدارس و دانشــگاه هاى كشــور 
ابرازنگرانى كرد و با اشاره به آغاز عمليات 
و بحــث مقابله با ماده مخدر ُگل از ســال 
گذشــته، گفت: آنچه عامل نگرانى اســت 
تبليغات نادرستى مبنى بر اعتيادآور نبودن 
اين ماده اســت كه در اين بــاره صورت 

مى گيرد.
على اصغر ناظرى پور در شوراى هماهنگى 
مبارزه با موادمخدر شهرســتان همدان، با 
بيان اينكه هيچ گونه كشت ماده مخدر ُگل 
در استان صورت نگرفته است، اظهار كرد: 
در برخى از نقاط استان، كشاورزان بدون 
اطالع از نتيجه كشــت بذر شاهدانه قصد 
كشــت اين بذرها را داشتند كه با نظارت 
انتظامى،  نيرو  همكارى  و  جهادكشاورزى 

قبل از كشت جلوگيرى به عمل آمد.
وى ســطح مهارت اجتماعى دانش آموزان 
ايــران را بســيار پاييــن دانســت و بيان 
كرد: آمــوزش مهارت هــاى اجتماعى به 
دانش آموزان بايد به شكل قوى در مدارس 
صورت گيرد به طوريكه آموزش وپرورش 
بايد مسائل آسيب هاى اجتماعى و عواقب 
مصــرف ماده مخدر به ويــژه «ُگل» را در 

مدارس بازگو كند.
به گــزارش ايســنا، ناظرى پــور با بيان 
اينكــه مبــارزه در حــوزه موادمخــدر 
بايد همه جانبه باشــد، عنــوان كرد: در 
ســالجارى كشف ماده مخدر ُگل افزايش 
داشــته اســت و اين نشــان از اشراف 
براى  همدان  اســتان  ناامنى  و  اطالعاتى 

قاچاقچيان مواد مخدر دارد.
معــاون فرمانــدار همدان بــا تأكيد بر 
خطرنــاك بودن ماده مخــدر ُگل در بين 
جوانان عنوان كرد: دانش آموزان، جوانان 
و نوجوانــان مشــتاق بــه تجربه كردن 
هســتند بــه طوريكه متأســفانه مصرف 
ماده مخدر  ُگل به راحتى  قابل اســتفاده 
است، از همين رو اطالع رسانى در رابطه 
با آســيب هاى اين مــاده خطرناك بايد 

به شكل قوى صورت گيرد.
وى با اشــاره به شــيوع شــديد مصرف 
موادمخدر در اســتان همدان طى دهه 80، 
يادآور شــد: درحال حاضر استان همدان 
آموزش وپرورش  ناجا،  سمن ها،  همت  به 
و ساير دستگاه هاى مرتبط جزء پاك ترين 

استان هاى كشور است.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان 
همدان نيز از كشــف يك تن موادمخدر 
از باندهاى قاچاق در ســطح شهرســتان 

خبرداد.
هــادى نجاريان با اشــاره بــه عملكرد 8 
ماهه پليــس مبارزه بــا موادمخدر گفت: 
جمع آورى 863 معتاد و ســاماندهى آنان 
در مراكز ماده 15 و 16، دستگيرى 2240 
قاچاقچى، ُخرده فروش و نگهدارنده مواد 
از جمله اقدامات پليس مبارزه باموادمخدر 

شهرستان همدان بوده است.
وى از كشــف 116 كيلــو موادمخدر از 
ُخرده فروشــان خبر داد و مطرح كرد: 45 
كيلو تريــاك، 11.5 كيلــو هروئين، 800 
گرم شيشــه، زير يك كيلو حشيش و 58 
كيلو ســاير موادمخدر مانند ُگل و گراس، 
موادى بودند كه از ُخرده فروشــان توسط 

پليس مبارزه با موادمخدر كشــف و ضبط 
شده است.

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان 
همدان با اشاره به انجام 2974 عمليات از 
ابتداى ســال تا كنون براى انهدام باند هاى 
قاچاق در شهرستان، عنوان كرد: دستگيرى 
19 باند قاچاق و كشف يك تن موادمخدر 
حاصل عمليات  پليس مبارزه با موادمخدر 

بوده است.

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان:
نيروى انسانى مهم ترين سرمايه 

هر سازمان يا ارگانى است 
 نيروى انســانى مهم ترين سرمايه هر سازمان يا ارگانى است و 
هرچه اين ســرمايه از كيفيت مطلوب و باالترى برخوردار باشد، 

موفقيت سازمان بيشترخواهد شد.
 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در جلسه در صحن شورا اضافه 
كرد: بر اين اساس توجه به بهبود كيفى منابع انسانى در شهردارى 
به عنوان يك نهاد خدمتگذار از اهميت ويژه اى برخوردار اســت، 
زيرا اين اقدام منافع دوجانبه اى براى شهردارى و مردم در پى دارد.

به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شــهرهمدان، كامران 
گردان يكى از شــاخص هاى برترى يك سازمان به سازمان ديگر 
دارا بودن نيروى انســانى متعهد دانست و افزود:  وجود كاركنان 
متعهد وجهه ســازمان را در اجتماع ارتقاء مى دهد و زمينه رشد و 
توسعه آن را فراهم مى كند. برعكس نيروى انسانى با تعهد اندك، 
نه تنها خود در جهت نيل به اهداف سازمان حركت نمى كند بلكه 
در ايجاد فرهنگ بى تفاوتى نسبت به مشكالت سازمان موثر است.

گردان با اشاره به جذب نيرو در سازمان پيشگيرى و رفع تخلفات 
شهرى شــهردارى اظهار كرد: با نظارت عالى شورا براى نخستين 
بار در شهردارى همدان استخدام نيرو به صورت شفاف و عادالنه 

تر با شاخصه هاى مشخص صورت گرفت.
رئيس كميسيون آموزش پژوهش و فناورى شوراى عالى استان ها 
و نايب رئيس شوراى شهر همدان هم در اين جلسه ضمن تشريح 
برگزراى دوازدهمين اجالس عمومى شــوراى عالى استان ها، به 
حضور نمايندگان صدا و سيما در جلسه كميسيون آموزش اشاره 
كرد و از رايزنى اين كميسيون با صدا و سيما براى آموزش اعضاى 

شوراها از رسانه ملى خبر داد.
حميــد بادامى نجات گفــت: با توجه به مــاده  88 و 101 قانون 
تشكيالت،وظايف و انتخابات قانون شوراهاى اسالمى كه آموزش 
شــوراها را بر شوراى عالى استان ها و صدا و سيما تكليف كرده 
اســت ما نمايندگانى از صدا و ســيما دعوت كرديــم تا بعد از 

همفكرى زمينه آموزش شوراها  از صدا و سيما را فراهم كنيم.

دانش آموزان پژوهنده استان تجليل شدند
■ مديركل آموزش و پرورش استان همدان: هدف پژوهش هاى دانش آموزى،تقويت روش تفكر است

 با تشكيل 8اكيپ تعزيراتي انجام مي شود

نظارت ويژه بر بازار شب يلدا

 آمادگى شورا و شهردارى براى كاهش مشكالت جامعه 
هتل داران و مهمان پذيران

 رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان از  آمادگى شورا و شهردارى براى كاهش مشكالت 
جامعه هتل داران و مهمان پذيران خبر داد.

به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر همدان، حسين قراباغى در جلسه كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
كه با حضورجامعه هتل داران و مهمان پذيران، معاونين امور گردشگرى و سرمايه گذارى اداره كل ميراث فرهنگى؛ با موضوع 
هم فكرى در خصوص مشكالت جامعه هتل داران و مهمان پذيران، برگزار شد، گفت: در سال 2018 ميالدى و در گام نخست، 
در حوزه گردشگرى شاهد شكستن تابوى گردشگرى متصور از سوى آمريكا بوديم.قراباغى با تاكيد بر ساماندهى كارتن بدستان 
و خانه هاى مسافر، افزود: اين كارتن بدستان سد راه مسافران و خودروها در ورودى شهر مى شوند كه اين اقدام چهره نامطلوبى 
به اين شهر گردشگرى داده و به همين دليل ساماندهى اين افراد بعد از تشكيل جلسات متعدد با نهادهاى مسئول در دستور كار 
قرار گرفته است.وى اضافه كرد: ساماندهى كارتن بدستان در جذب و هدايت گردشگر در حاشيه شهر تنها وظيفه شهردارى يا 

اداره كل ميراث فرهنگى نيست بلكه بايد ساير مجموعه هاى مرتبط هم همكارى بيشترى در اين زمينه داشته باشند.
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المان برج ايفل در مالير 75 درصد پيشرفت فيزيكى دارد
 شهردار مالير مجموعه تفريحى و توريستى مينى ورد را يكى از مهمترين جاذبه هاى 
گردشگرى اين شهر برشمرد و گفت: برج ايفل يكى از المان هاى بزرگ اين مجموعه با 

75 درصد پيشرفت فيزيكى در دست اجرا است.
حسين بابايى اظهار داشت: المان برج ايفل در جاده سالمت احداث شده و نمايى بسيار 

به اين مجموعه بخشيده است.
وى به تكميل محوطه سازى و مسير كالسكه اين مجموعه با پيشرفت فيزيكى 90 درصد 

اشاره و بيان كرد: پارك مشاهير مالير هم اكنون 60 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
شــهردار مالير در گفــت و گو با ايرنا ادامه داد: همچنيــن تكميل مجموعه هاى تخت 

جمشيد، آكروپليس، تاج محل و آبشار نياگارا نيز در مجموعه مينى ورد(جهان كوچك) 
در حال اجرا است. 

بابايى از ديگر طرح هاى تفريحى و توريستى مالير به تكميل و توسعه آبشار بزرگ بام 
مالير با پيشرفت 75 درصد و نصب آرك هاى قوسى شكل با 100 درصد پيشرفت اشاره 
كرد و افزود: طرح هاى گردشگرى و جذب توريست در اين شهر در حال تكميل است.

وى اظهار داشــت: هم اكنون تكميل ستون هاى هخامنشى رستوران بام مالير و محوطه 
آن با پيشرفت 30 درصد در دست اجرا است و مكاتبه طرح احداث رستوران هاى سنتى 
و غار در مجموعه بام مالير با پيمانكاران انجام شده و 20 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

شهردار مالير گفت: عالوه بر اين اقدامات الزم براى طراحى و نصب كتيبه هاى دروازه 

هــاى ورودى بام مالير، احداث نمازخانه و تكميل و راه اندازى هتل هاى بام نيز انجام 
شده است.

بابايى تكميل مجموعه مينى ورد(جهان كوچك) و بام مالير را مطالبه مردم مالير دانست 
و آن را در توســعه اين شهر به ويژه گردشگرى و اقتصاد اثرگذار خواند و ادامه داد: هم 

اكنون اين طرح به مرحله اى رسيده است كه نمى توان آن را بالتكليف رها كرد. 
مجموعــه تفريحى بام مالير، جاده ســالمت و مينى ورد كــه 460 هكتار از اراضى اين 
شهرســتان در شمالى ترين نقطه اين شــهر در حال اجرا است، مجموعه اى با پتانسيل 
باالى گردشگرى كه تاكنون بيش از 180 ميليارد ريال اعتبار براى آنها هزينه شده است.

قرار است 138 اثر تاريخى ايران و جهان در مجموعه مينى ورد مالير نصب شود. 

خبـر

در فصل سرما 19 اكيپ عملياتي توزيع برق 
كه مردم خدمات رساني مي كنند 

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيــام: توزيع برق شهرســتان 
كبودراهنگ آمادگي كامل براي خدمات رساني به مردم اين شهرستان 

در فصل سرما را دارد.
مدير توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ بــا بيان اين مطلب اظهار 
داشــت: كليه اكيپ هاي عملياتي توزيع بــرق كبودراهنگ از نظر 
فني و تجهيزات توســط مدير دفتر ايمني شركت توزيع برق استان 
مورد ارزيابي قرار گرفته اســت و خوشبختانه در سطح بااليي قرار 
دارند به طور كلي آمادگي كامل براي خدمات رســاني به مردم اين 

شهرستان را دارد.
علي هايل همداني افزود: 19 اكيپ عملياتي، متشكل از نيروهاي فني 
اداره توزيع برق كبودراهنگ، گل تپه، شيرين ســو و پيمانكاران معين 
آماده مقابله با بحران هاي احتمالي ناشــي از بارندگي، باد و طوفان و 

فصل سرما مي باشد.
وي خاطرنشان كرد: مجموعه توزيع برق كبودراهنگ براي رفاه حال 
مردم اين شهرســتان به صورت 24 ساعته در خدمت رساني آمادگي 
كامل را دارد و هدف ما رضايتمندي مردم اين منطقه است اميدواريم 
بتوانيم با تالش و كوشــش بيش از پيش خدمات بهتر و بيشــتري را 

ارائه كنيم.

روستاهاي كبودراهنگ داراي ظرفيت هاي 
بسيار بااليي هستند

مركــزي  بخشــدار  همدان پيــام:  خبرنــگار  كبودراهنــگ-   
مشــكالت،  و  مســائل  شناســايي  راســتاي  در  كبودراهنــگ 
ظرفيت هــا و پتانســيل ها و اســتعدادهاي روســتايي در قالــب طــرح 

بازديــد مي كنــد. روســتاها  از  روســتاگردي 
ــوعه  ــدون تس ــت: ب ــار داش ــگ اظه ــزي كبودراهن ــدار مرك بخش
روســتاها توســعه و رشــد شــهرها امكان پذيــر نيســت و همــه مــا 
بايــد تــالش كنيــم و در ســايه يــك تعامــل و مشــكالت جهــادي 
ــا  ــاران ب ــالمي و دهي ــوراهاي اس ــداري، ش ــه بخش ــن مجموع بي
ــعه  ــم توس ــگ بتواني ــتان كبودراهن ــدار شهرس ــاي فرمان حمايت ه
ــر  ــن ام مناطــق روســتايي بخــش مركــزي را شــاهد باشــيم و اي
ــه  ــت هم ــبانه روزي و هم ــالش ش ــا ت ــر ب ــد مگ ــق نمي ياب تحق
ــد. ــردم خدمــت كنن ــه م مســئولين خدمتگــذار كــه مي خواهــد ب

جهانگيــري در طــرح روســتاگردي كــه در روســتاي قباق تپــه بــا 
ــه مقــام شــامخ 36 شــهيد واال مقــام ايــن روســتا  ــرام ب اداي احت
نشســتي بــا دهيــار و شــوراي اســالمي داشــت و در ايــن نشســت 
اظهــار داشــت: قباق تپــه يكــي از روســتاهاي بــزرگ ايــن شــهر 
بــا مردمانــي واليتــي و تحصيــل كــرده و هنرمنــد و داراي 
ظرفيت هــا و پتانســيل هاي زيــادي اســت كــه بــا حمايــت 
ــره  ــتا به ــن روس ــاي اي ــوان از ظرفيت ه ــئوالن مي ت ــتر مس بيش

ــرد. بســياري ب
وي در ادامــه از شــركت توليــدي اميــر قباق تپــه كــه اراي رتبه هــاي 
ــرد  ــد ك ــت بازدي ــاورزان اس ــث كش ــتاني در مباح ــوري و اس كش
ــاي  ــز كتابخانه ه ــه ج ــتا ك ــن روس ــم اي ــه قائ ــن كتابخان همچني
ــراه  ــه هم ــان ب ــدي داشــت و در پاي ــه كشــوري اســت بازدي نمون
شــوراهاي اســالمي و دهيــار ايــن روســتا از خانــواده شــهيد علــي 

ــادي كــرد. بهرامــي ي

كارت دانشجويى محمد حسين يمينى نيا با شماره 
دانشجويى 9232161018  دانشگاه بوعلى سينا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان 
ــيون  ــوز كميس ــراي مج ــر دارد در اج در نظ
مــاده 2 شــماره 970047 تاريــخ 97/9/19 
ــتان  ــي اس ــادي و داراي ــور اقتص اداره كل ام
ــاي  ــتگاه از خودروه ــداد 5 دس ــدان تع هم
ــدل  ــماره گذاري م ــل ش ــد قاب ــواري پراي س
1382 خــود را از طريــق مزايــده عمومــي بــه 

فــروش برســاند.
مي بايســتي  گــران  مزايــده  ضمــن  در 
از طريــق ســامانه ســتاد بــه نشــاني
ــه شــركت در   www.setadiran.ir اقــدام ب
ــد و  ــماره 10097211000003 نماين ــده ش مزاي
پاكــت الــف و ب را بــه صــورت فيزيكــي تــا 
تاريــخ 97/10/8 بــه اداره دبيرخانــه اداره كل 
آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان واقــع در 
خيابــان فرهنــگ تحويــل و رســيد دريافــت 

. يند نما
تلفن تماس: 1178 داخلي 08138264041
اداره روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 

آگهى مزايده عمومي 

پ

تى تبليغا بنـر  نصب  حضـورى  يـده  ا مز گهـى  آ

 محمد حسين پور-   شهردار نهاوند

شــهردارى نهاونــد در نظــر دارد باســتناد بنــد يــك از صــدو چهــل و 
هفتميــن جلســه شــوراى اســالمى شــهر  و بــا رعايــت آئيــن نامــه 
مالــى شــهرداريها تبليغــات محيطــى در ســطح شــهر را به اشــخاص 

حقيقــى يــا حقوقــى و كانــون هــاى تبليغاتــى واجــد الشــرايط بــه 
مــدت 5 ســال  و هــر ســال 25 درصــد بــه مبلــغ اجــاره بهــا اضافــه 
گــردد را  بــا شــرايط ذيــل واگــذار نمايــد متقاضيــان جهــت كســب 

ــا  ــور قرارداده ــى و ام ــط عموم ــد رواب ــا واح ــتر ب ــات بيش اطالع
ــا شــماره تلفــن 7-33237445 داخلــى 208 و 113  ــا ب مراجعــه و ي

تمــاس حاصــل نماينــد.
سپرده شركت در مبلغ پايه كارشناسى هر عددمكانهاابعادتعدادشرح

مزايده 

2/5*70 مترمربع139 عدد تابلو سامورايى

ميدان عليمراديان تا ميدان بسيج 
ماهانه

1/200/000 ريال
11/000/000 ريال

ميدان بسيج تا ميدان امام
ميدان امام تا ميدان عارف
ميدان امام  تا سر گلزرد

ميدان عليمراديان تا ميدان 15 خرداد

تابلو سه وجهى و 
تابلو چهار وجهى

2*43 عدد
6*3 مترمربع

30/000/000 ريال
10/000/000 ريالجلوى مغازه وهاب صالح خيابان آزادگان

12/000/000 ريالابتداى بلوار شاهد(ميدان بسيج)
12/000/000 ريالمثلثى ميدان ابوذر چهار وجهى
12/000/000 ريال پل مدرس (1 عدد) سه وجهى 

تابلو اليت باكس
1/80*131/20 عدد

40/000/000 ريال4/000/000 ريال2 عددميدان بسيج

5/000/000 ريال3 عددميدان امام

3/000/000 ريال2 عددميدان عارف

5/000/000 ريال6 عددخيابان پيروزى

مبلغ پايه كارشناسى مكانهاابعادتعدادشرح
هر عدد

سپرده شركت در مزايده 

1بيلبورد تبليغاتى 
3*5 مترمربع
6*4 مترمربع
8*4 متر مربع

حاشيه ميدان امام (ره)(اداره 
چغندر قند)

16/000/000 ريال5/000/000 ريال 1 عدد

 حاشيه ميدان سيد الشهدا 
(ورودى شهرك حيدرى، پمپ 

بنزين، ابتداى بيمارستان شهيد 
قدوسى)

3/000/000 ريال 3 عدد

4/000/000 ريال 1 عدد ميدان بسيج 
ميدان مادر جلوى گل فروشى 
گوشه فروشگاه آويد به سمت 

17 شهريور 
3/000/000 ريال 2 عدد

تابلوهاى تبليغاتى
 (پايه بنر ) 

3*2 مترمربع
4*3 مترمربع 

10/000/000 ريال3/500/000 ريال ابتداى شهرك طالقانى  3*4 مترمربع 
3/500/000 ريالروبروى سپاه (انتهاى بلوار بعثت )

10/000/000 ريالميدان بسيج 3*4 مترمربع :3 عدد

5/000/000 ريال گوشه پارك چمران 

5/000/000 ريال سمت خيابان هنر
5/000/000 ريال سمت ميدان امام 

10/000/000 ريالميدان عارف 3*4 مترمربع : 2 عدد
5/000/000 ريال حاشيه ميدان به سمت كيان

5/000/000 ريال جلوى تامين اجتماعى 

مبلغ پايه كارشناسى مكانهاابعادتعدادشرح
هر عدد

سپرده شركت در 
مزايده 

تابلوهاى تبليغاتى
2*3 مترمربع (پايه بنر )

3*4 مترمربع

10/000/000 ريالميدان ژاندارمرى 3*4 مترمربع : 2 عدد
3/000/000 ريال حاشيه ميدان به سمت عارف

3/000/000 ريال حاشيه ميدان به سمت ميدان مادر 
10/000/000 ريالميدان مادر  3*4 مترمربع : 2 عدد

3/000/000 ريال جلوى گل فروشى ها 
3/000/000 ريال ابتداى دهفول راه 

20/000/000 ريالخيابان آزادگان   3*4  و 3*2 مترمربع : 6 عدد
ابتداى خيابان از سمت 17 شهريور نرسيده به كوچه دكتر صالح  

2 عدد به ابعاد 3*4 مترمربع
4/000/000 ريال

3/000/000 ريال روبروى كوچه دكتر صالح 1 عدد 3*2 
3/000/000 ريال جلوى بانك مهر اقتصاد 1 عدد 3*2 

3/000/000 ريال زير چراغ راهنمايى و رانندگى 1 عدد 2*2 
3/000/000ابتداى خيابان دو خواهران از سمت ابوذر  3*4 مترمربع 1 عدد

بيليورد تابلوهاى  
تبليغاتى

4*3 مترمربع5

ميدان سيدالشهدا 5 عدد  4*3 مترمربع

10/000/000 ريال 3/000/000 ريال جلوى پارك كوثر
3/000/000 ريال جلوى بيمارستان شهيد قدوسى

3/000/000 ريال ابتداى بلوار امام حسين (ع)
3/000/000 ريال ابتداى بلوار خليج فارس

3/000/000 ريال ورودى بلوار سمت راهنمايى و رانندگى 

شماره  به  شهردارى  شعبه  ملى  بانك  حساب  به  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان 
حساب 010486843000 با واريز و يا از ضمانت نامه بانكى يا اسناد خزانه كه اعتبار 

آن از تاريخ  ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد..
شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.

هزينه كارشناسى، هزينه چاپ آگهى روزنامه بر عهده برنده مزايده مى باشد.
هزينــه نصــب تابلوهــاى تبليغاتــى و پايــه  بنرهــا  و ... بــر عهــده برنــده مزايــده 
ــر  مــى باشــد.و همچنيــن هزينــه هايــى ديگــر اعــم از (حــق كتشــاف و ...) ب

عهــده برنــده مــى باشــد.
برنده مزايده موظف است نسبت به بيمه نمودن  تابلوها و پايه ها و ... اقدام نمايد.

هرگونــه حــوادث مالــى و جانــى ناشــى از تابلوهــاى تبليغاتــى و پايــه بنرهــا و 
... بــر عهــده برنــده مزايــده بــوده و شــهردارى هيچگونــه مســئوليتى در ايــن 

قبــال نخواهــد داشــت.
نصب تابلوهاى تبليغاتى و پايه بنرها مى بايست با هماهنگى معاونت خدمات شهرى 

واحد زيباسازى و روابط عمومى و عمران در محل هاى جانمايى صورت گيرد.
اخذ مجوز از ارشاد اسالمى جهت نصب تابلوهاى تبليغاتى بر عهده برنده مزايده مى 
باشد.و  هزينه هاى مربوط به اخذ انشعاب از اداره برق جهت تابلوهاى سامورايى و 

ديگر تابلوها برعهده برنده مزايده مى باشد.
برنده مزايده موظف است مناسبت هاى مذهبى و همچنين تبليغات جهت تشكر و 
قدردانى از مقامات ... تبليغاتى كه برعهده شهردارى بوده را بصورت رايگان انجام 

دهد.
نگهدارى، حفاظت و تنظيف تابلوهاى تبليغاتى و پايه بنرها و ... برعهده برنده مزايده 

مى باشد.

متقاضيان مى بايست تا پايان وقت ادارى مورخ 97/10/8  فيش واريزى جهت شركت 
در مزايده به حساب شهردارى واريز و فيش واريزى جهت شركت در مزايده  را به 

همراه داشته درغيراينصورت از شركت در مزايده جلوگيرى بعمل خواهد آمد.
كميسيون عالى معامالت در مورخ 97/10/9 و در صورتيكه شركت كنندگان حداقل 
سه نفر باشد تشكيل و برنده مزايده اعالم مى گردد در صورتيكه بعد از مدت يك 
هفته از تاريخ اعالم كميسيون به برنده حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده ايشان 
به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم منعقد مى گردد و در صورتى كه نفر دوم نيز طرف 
مدت يك هفته حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و 

تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
  چاپ آگهى نوبت اول:97/9/19 
 چاپ آگهى نوبت دوم:97/9/28

سپرده شركت در مزايده مبلغ پايه كارشناسى هر عددمكانهاابعادتعدادشرح

بيليورد 
تابلوهاى  
4*3 مترمربع4تبليغاتى

15/000/000 ريال ميدان امام 4 عدد  4*3 مترمربع
5/000/000 ريال جلوى اداره چغندر قند 1 عدد

5/000/000 ريال جلوى دانشگاه پيام نور 1 عدد 
5/000/000 ريال جلوى بيمه 2 عدد 

بيليورد 
تابلوهاى  
تبليغاتى

10/000/000 ريالميدان آيت اله عليمراديان 4 عدد  4*3 مترمربع4*3 مترمربع
3/000/000 ريال ابتداى بلوار ورزش 2 عدد رفت و برگشت 

3/000/000 ريال جلوى استاديوم عليمراديان  1 عدد

3/000/000 ريال ابتداى بلوار شاهد 1 عدد 
بيليورد 

تابلوهاى  
تبليغاتى

10/000/000 ريال4/000/000 ريال  ميدان 17 شهريور 1 عدد به ابعاد 3*4 مترمربع 

5/000/000 ريال چهار راه شهردارى 1 عدد به ابعاد 3*4 مترمربع

بيلبورد 
تابلوهاى 
تبليغاتى

15/000/000 ريال4/000/000 ريالچهار راه ارشاد يك عدد ابعاد 3*4 مترمربع 
4/000/000 ريالچهار راه هالل احمر يك عدد به ابعاد 3*4 مترمربع 
5/000/000 ريال جلو پمپ بنزين ميدان امام يك عدد به ابعاد 3*4 

3/000/000 ريالترمينال بروجرد يك عدد به ابعاد 3*4 مترمربع 
3/000/000 ريالسرگلزرد يك عدد به ابعاد 3*4 مترمربع 

20/000/000 ريال7/000/000 ريال روبروى بخشدارى مركزىپل عابر پياده 

6/000/000 ر يال روبروى ترمينال قديم (فجر) 

 ثبت 155/6ميليمتر بارش از اول ســال 
زراعــى جارى تاكنون در همدان و افزايش 
382 درصــدى بارش ها نســبت به مدت 
مشابه سال قبل اميد به رهايى از خشكسالى 

در اين منطقه را زنده كرده است.
آمارهاى اداره كل هواشناسى استان همدان 
از ايســتگاه هاى اصلى اين اداره كل نشان 
مى دهد كه مركز استان در حالى پاييز پربارانى 
را پشت سر گذاشــته كه پارسال در همين 
مدت چندان از نعمت رحمت الهى بهره مند 
نشده بود.طبق بررسى ها بارش تجمعى سال 
زراعى جارى تا پايان شــهريورماه 306.2 
ميلى متر و در ســال زراعى گذشته بارش 
تجمعى تا پايان شهريورماه 289.2 ميلى متر 
و در بلندمدت نيــز بارش تجمعى تا پايان 
شهريورماه 312 ميلى متر بوده است كه نشان 
مى دهد بارش سال جارى نسبت به بارش 
تجمعى سال گذشته 6 درصد افزايش داشته 
است.در اين ميان طبق تحليل هاى سازمان 
هواشناسى و پيش بينى ها؛ ميانگين بارش در 
3 ماه پاييز امسال در بيشتر استان هاى كشور 
در حد نرمال بوده و بر اساس پيش بينى هاى 
صــورت گرفته ميزان بارش در غرب مانند 
اســتان هاى كردستان، كرمانشــاه، زنجان، 
همدان، لرســتان، آذربايجان غربى و ايالم 

مناسب بوده است.
 مديركل هواشناسى استان همدان در همين 
خصوص در گفتگو با مهر بابيان اينكه جمع 
بــارش از اول مهرماه ســال زراعى جارى 
تاكنون در ايستگاه همدان – فرودگاه 155.6 
ميلى متر و در ايستگاه شورين همدان 137.2 
ميلى متر بوده است، گفت: جمع بارش ها از 
اول مهرماه سال زراعى قبل تا تاريخ مشابه 
در ايستگاه فرودگاه همدان 32.3 ميلى متر و 

در ايستگاه شورين 31 ميلى متر بوده است.
سعيد باقرى بابيان اينكه ميانگين بلندمدت 

بارش تاكنون در ايســتگاه فــرودگاه 99.6 
ميلى متــر و در ايســتگاه شــورين 109.8 
ميلى متــر بوده اســت، ادامــه داد: درصد 
تغييرات بارش ها به ترتيب نسبت به سال 

قبل 382 و 342 بوده است.
وى درصد تغييرات نسبت به بلندمدت را 
56 و 25 درصد عنوان كرد و يادآور شــد: 
ميانگين كل ساالنه ايستگاه فرودگاه 308 و 

ايستگاه شورين 351 بوده است.
اما در همين خصوص مديرعامل شــركت 
آب منطقه اى همــدان نيز بابيان اينكه ايران 
يك منطقه خشــك و نيمه خشك است و 
بايد پذيرفت كه منابــع آبى محدود و كم 
اســت و از سويى جزو كشورهايى هستيم 
كه متوسط بارندگى را دارا هستند، گفت: بنا 
بر همين اصل بايد در سياست گذارى هاى 
توسعه كشور را به ســمت سرمايه گذارى 
و اشــتغال هاى كم آب بر به ويژه در حوزه 
كشاورزى برد.منصور ستوده با تأكيد بر اينكه 
كشور كم آبى داريم و مردم بايد پيوسته خود 
را با اين امر ســازگار كنند، گفت: اقداماتى 
همچــون ارتقاء سيســتم آبيــارى بارانى، 
ايجاد شهرك هاى گلخانه و برنامه ريزى در 
راستاى كشــت محصوالت كم آب بر از 
كشور  آب  مديريت  كالن  سياســت هاى 
است كه به نظر مى رسد در برخى مناطق 
مانند استان همدان بايد توجه مضاعفى به 

اين موضوع صورت گيرد.
 بارندگى هاى خوب در اســتان 

همدان
ســتوده از بارندگى هاى خوب در اســتان 
همدان خبر داد و افزود: خوشبختانه امسال 
بيش از 150 ميلى متر بارندگى داشته ايم كه 
اين ميزان نســبت به مدت زمان مشابه سال 
قبل رشد بيش از 100 درصدى داشته است.
وى بابيان اينكه اميدواريم امســال شاهد 

تداوم ايــن بارندگى ها به خصوص بارش 
برف در ارتفاعات و سدها باشيم تا ذخيره 
منابع آبى ايام بهار و تابســتان سال آينده 
شــكل بگيرد، گفت: از ابتداى سال آبى 
جــارى تاكنون 150 ميلى متــر بارش در 
اســتان رخ داده و ميزان بارندگى اســتان 
همدان نسبت به مدت مشابه سال  گذشته 

افزايش داشته است.
 وى اظهار كرد: در ســال گذشته ميانگين 

بلندمــدت 20 ميلى متــر بوده اســت كه 
خوشــبختانه نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 70 ميلى متر شاهد افزايش بوده ايم.
 حجــم مخــزن 13 ميليــون 
مترمكعب و 38 درصد از آن پر است
وى دربــاره اين بارندگى ها و حجم ســد 
اكباتان همدان بيــان كرد: حجم مخزن 13 
ميليون مترمكعب است كه 38 درصد از آن 
پر اســت و ميزان ورودى آب به سد 950 

ليتربرثانيه اســت و 925 ليتر براى مصارف 
شرب از اين سد برداشت مى شود.

مديرعامل آب منطقه اى استان همدان بابيان 
اينكه 2 هزار و 570 ميليون مترمكعب حجم 
آب شرب استان همدان است، گفت: 2 هزار 
و 248 ميليون مترمكعب معادل 87 درصد از 
اين حجم مصرف مى شود درحالى كه طبق 
شاخص بين المللى اين ميزان بايد كمتر از 
60 درصد باشد.ستوده گفت: از ابتداى سال 
جارى تاكنون با پر كــردن 457 حلقه چاه 
غيرمجاز در اســتان همدان به ميزان بيش 
از 23 ميليــون مترمكعــب در مصرف آب 
شركت  است.مديرعامل  شده  صرفه جويى 
آب منطقه اى اســتان همدان با اشــاره به 
اينكه از ابتداى ســال جارى تاكنون از 163 
مورد اضافــه برداشــت از چاه هاى مجاز 
جلوگيرى شده اســت بيان كرد: تعداد 24 
گروه اكيپ گشــت و بازرسى در راستاى 
نظارت بر چاه هاى مجــاز و جلوگيرى از 
حفر چاه هاى غيرمجاز و برداشــت شن و 
ماسه از رودخانه هاى استان به طور شبانه روز 
دشــت ها را كنترل مى كنند. بدون شك اين 
ميزان بارش نمى تواند ســالها غارت منابع 
آب هاى زير زمينى در دشت هاى پر خطر 
استان چون فامنين، قهاوند، بهار و به تازگى 
نهاوند را جبران كند و از اين رو بايد به دنبال 

مديريت منابع آبى استان بود.

براساس پيش بيني ها از روز جمعه بارش برف خواهيم داشت

آغاز موج جديد بارش ها
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 كالن شهر شــدن همدان موضوعى 
بود كه در ســال 1388 مطرح و از آن 
پس همدان با نام كالن شهر عجين شد 
اما اين مسأله تاكنون ثبات  نيافته و هنوز 
برخى از افراد با ايــن عنوان مخالف 
و برخى موافق هســتند. ابتدا جامعه با 
استقبال از اين عنوان نتيجه آن را تزريق 
بودجه بيشتر به شهر براى توسعه قلمداد 
كرد اما كم كم از برخى گوشــه و كنار 
شــهر به ويژه نهادهاى علمى سخنانى 
مطرح شد كه كالن شهر شدن را يكسره 
هم مثبت نمى دانســت و در نهايت نيز 
كالنشهر شدن همدان را مسئوالن ارشد 

رد كردند.
با توجه به اينكه شهر يك موجود زنده 
است و مسائل اجتماعى و فرهنگى بر 
ابعاد عمرانى و فيزيكى آن غلبه دارد، 
دغدغه هايى  همدان  شدن  كالن شهر  با 
در محافل مختلف عنوان شد، دغدغه ها 
وقتى بيشتر شد كه مسأله الحاق چهار 
روستا به شهر همدان مورد بحث قرار 
گرفت و شوراى شهر اعالم كرد كه با 

اين طرح مخالف است. 
مخالفت حدود 90 درصدى نمايندگان 
مردم در شوراى شهر ـ به گفته رئيس 
شوراى شــهر همدان ـ اين مسأله را 
پررنگ كرد كه چگونه مى توان  مجدداً 
بدون الحاق اين روســتاها و افزايش 
جمعيت تعريف كالن شــهر را محقق 
كنيم و براى اســتفاده از ظرفيت هاى 

قانونى اين عنوان اقدام نماييم؟
به همين منظــور از دو نفر از اعضاى 
شــوراى شــهر كه موافق و مخالف 
اين اقدام هســتند و دو تن از اساتيد 
دانشــگاه هاى بوعلى و آزاد در قامت 
مخالف و موافــق دعوت به عمل آمد 
تا نظرات خود را در اين حوزه مطرح 
كنند و در نهايت نظرات كارشناسى را 
در اختيــار جامعه و تصميم گيران قرار 

دهند.
على رحيمى فر و اكبر كاووسى اميد از 
اعضاى شوراى شهر و محمد رحمانى 
عضــو هيــأت علمى دانشــگاه آزاد 
اسالمى، مدير گروه برنامه ريزى شهرى 
اين دانشگاه و صاحب كتاب «كالن شهر 
ويژگى هــا و مفاهيــم» و محمدرضا 
عراقچيان عضو هيأت علمى دانشــگاه 
بوعلى ســينا ميهمانان اين ميزگرد در 

دفتر فارس بودند.
 كالن شهر از نگاه خود را تعريف 

كنيد؟
■  رحيمى فر: ســازمان ملل به شهرهايى 
كه بيش از 12 ميليون نفر جمعيت دارند، 
عنوان كالن شهر اطالق كرده است. اگر بر 
اين اساس حركت كنيم، تنها تهران در اين 
تعريف مى گنجد. اما مجموعه كالن شهر 
يك مادرشــهر و تعدادى شــهر اقمارى 
است به طورى كه مادرشهر بايد به شكلى 
باشــد كه با صرف 45 دقيقه به دورترين 
مناطق كالن شــهر و شــهرهاى اقمارى 
دسترســى داشته باشــيم. برخوردارى از 
مانند مترو،  عمومــى  ناوگان حمل ونقل 
بى آر تى و ســاختمان هاى شــاخص از 
نمادهــاى بصــرى و الزمه  كالن شــهر 
شدن است؛ ضمن اينكه كالن شهر محل 
تعامالت سياســى و مكان تصميم گيرى 
در حوزه سياســى و اقتصادى است البته  
بر اســاس تعريــف وزارت كشــور در 
ايران شــهرهايى كه بيــش از يك ميليون 
نفر جمعيت دارند، كالن شــهر به حساب 

مى آيند.
■ كاووسى اميد: كالن شــهر زاييده نگاه 
سرمايه دارى اســت به طورى كه با تمركز 
سرمايه، جمعيت جذب مى شود و به يك 
عدد كالن مى رســد. بنابراين براى ارائه 
خدمات به اين جمعيــت زياد، امكانات 

كالن آن را نيز بايد فراهم كرد.
■ عراقچيان: پيش از تعريف كالن شــهر 
بايد شــهر را بررســى كنيم. هر مجتمع 
زيســتى را شــهر نمى دانيــم و براى آن 
شــاخص هايى تعريف مى كنيــم. درباره 
كالن شــهر نيز همين مسأله صادق است، 
در اين ميان شــاخص هاى كميتى چون 

جمعيت تعريف مى شــود و يك ســرى 
شــاخص هاى كمى اما نه  چندان عددى 
داريــم ماننــد برخــوردارى از فرودگاه 
بين المللى، محــل برگزارى همايش ها و 
راديويى  ايستگاه  بين المللى،  سمينارهاى 
و تلويزيونى، سيســتم حمل ونقل مجهز 
دانشگاه هاى  برون شهرى،  و  درون شهرى 
تراز اول كشــورى و اين دست موارد از 

شاخص هاى يك كالن شهر است.
اما كالن شــهر يك تعريف ذهنى هم بايد 
داشته باشد يعنى بتوانيم بگوييم از منظر 
اجتماعى همه افراد در راستاى يك هدف 
و توسعه كه آن را تعالى زندگى اجتماعى  
مى ناميم، گرد هــم مى آيند. اگر جمعيت 
وجود داشته باشد اما اين تعريف ذهنى در 
آن صدق نكند، نمى توانيم يك مجموعه 
را كالن شــهر بدانيم. امــا نكته مهمى كه 
در اين ميان تعريف مى شــود اين است 
كه آيا مى توان كالن شــهر بودن يا شدن 
را يك بيمارى دانســت يــا خير؟ اعتقاد 
دارم كه يك بيمارى العالجى در كشــور 
بوده كه كالن شهر از آن بيرون آمده است. 
كالن شــهر بودن يعنى نوعى نابرابرى در 
عدالت اجتماعــى و عدالت اقتصادى، يا 
به عبارت ديگر نابرابرى در  توزيع ثروت 

كه منجر به ايجاد كالن شهر شده است.
اگر توزيع عدالت و ثروت درست باشد 
همه مناطق بايد شرايط برابر داشته باشند. 
وقتى تهران در حال بلعيدن بودجه كشور 
اســت يعنى در منطقه اى شــاهد جارى 
شدن ظلم هستيم بنابراين كالن شهر شدن 
افتخار نيســت؛ اما وقتى مجبور شــديم 
به كالن شــهر تن دهيم يعنى بايد با اين 
بيمارى كنار بياييم در مجموع بايد عنوان 
كرد كالن شهر شدن يك بيمارى عمومى 
اســت كه مى تــوان با آن كنــار آمد و با 
اصالح و بهينه ســازى آن آسيب هاى آن 

را كاهش داد.
محــدوده  يك  كالن شــهر  رحمانــى: 
مشخص و معين جمعيتى است كه سطح 
خدماتــى بااليى  در آن ارائه مى شــود، 
هشت شــاخص براى كالن شهر تعريف 
شده اســت. شاخص هايى مانند جمعيت 
كه البته با توجه به شــرايط هر كشورى 
مى تواند متفــاوت باشــد. در برخى از 
مناطق  دنيا جمعيت 5 ميليونى شــاخص 
كالن شهر است در برخى از كشورها مانند 
ايــران 500 هزار نفر جمعيت مالك قرار 
مى گيرد. در دو دهه گذشته در دنيا بيش 

از 15 كالن شهر نداشتيم.
البته نبايد اين مسأله را از ياد برد كه پديده 
بيمارگونــه  بودن كالن شــهر  در جهان 
ســوم مطرح مى شــود. به عبارت ديگر 
به دليل مســائلى در حوزه اقتصادى و يا 
حتى سياسى، تحوالت اجتماعى زندگى 
روستانشــينى در جهان سوم را به سمت 
شهرنشينى ســوق داده اســت. پيش از 
پيروزى انقالب اســالمى اكثريت جامعه 
روستايى و كاركرد اقتصادى زراعى بود و 
بهره بردارى سنتى انجام مى شد اما امروز 
بيش از 80 درصد جمعيت ما شهرنشين و 

20 درصد روستا نشين باقى مانده است.
اين شكل رشــد بيمارگونه شهرى است 
كه باعث مى شود توزيع نابرابر در شكل 
عملكرد و فعاليت شــهرها داشته باشيم. 
ما خيلى دير به اين موضوع فكر كرديم. 
كالن شهر شــدن تنها به جمعيت وابسته 
نيست. در دنيا نگاه سيستمى در كالن شهر 

مطرح است. وقتى كالن شهر و مجموعه 
شــهرى مطرح مى شــود، بــراى ايجاد 
خالقيت و توليد ســرمايه مفيد به فايده 
است. مشــكل ما نگرش مديريت كالن 
كشورى به اداره سيستمى به شهرهاست.

 آيا همدان ظرفيت كالن شــهر 
شدن را دارد؟

شــدن  كالن شــهر  كاووســى اميد:   ■
ــز  ــت و تمرك ــر جــذب جمعي ــى ب مبتن
ــدن  ــهر ش ــا كالن ش ــت. ب ــرمايه اس س
چراكــه  هســتم  مخالــف  همــدان 
آن  محاســن  از  بيشــتر  آن  مضــرات 
ــرح  ــؤال را مط ــن س ــى اي ــت. يعن اس
مى كنــم كــه آيــا از نــگاه اســالمى 
ــا  ــد ي ــد مى ده ــر را رش ــهر بش كالن ش
ــم،  ــگاه كني ــن منظــر ن ــر؟ اگــر از اي خي

معايــب آن بيشــتر خواهــد بــود.
مــا در شــهرهايى چــون اصفهــان، تبريز، 
شــيراز، مشــهد و تهران تجربه كالن شــهر 
را داريــم كــه ايــن مســير را طــى كردند، 
ــى و اقتصــادى در  ــت اجتماع ــا عدال آي
ايــن كالن شــهرها قابل قبــول اســت؟ آيــا 
عدالــت اجتماعــى در همــدان بــا ســطح 
جمعيتــى 600 هــزار نفــر رخ داده يــا در 
ايــن شــهرها؟! ببينيــم چــه ميــزان از اين 
ســكونتگاه هاى  مناطــق  در  جمعيــت 
و  مى كننــد  زندگــى  رســمى  غيــر 
چــه ميــزان از خدمــات اجتماعــى و 
رفاهيــأت برخــوردار هســتند؟ ايــن 
ــدان  ــه هم ــد ك ــان مى ده ــى نش بررس
از همــه ايــن شــهرها وضعيــت بهتــرى 
دارد. در بحــث عدالــت كــه آرمــان 
ــر  ــدان نزديك ت ــت، در هم ــريت اس بش
ــق دارد. ــت تحق ــتر قابلي ــتيم و بيش هس

 رحيمى فــر: مــا بايــد چارچوب هــا 
1388 ســال  در  كنيــم،  رعايــت  را 
مصــوب  همــدان  شــدن  كالن شــهر 

چهاردهميــن  همــدان  اســت.  شــده 
ــى اســت  ــر جمعيت ــور از نظ ــهر كش ش
امــروز اگــر بگوينــد همــدان كالن شــهر 
اســت، بايــد بگوييــم بلــه، هســت چــون 
ــون موجــود اســت  ظرفيت هايــى در قان
كــه مختــص كالن شهرهاســت و بايــد از 
ــتفاده  ــردم اس ــراى م ــا ب ــن ظرفيت ه اي
ــا را  ــه م ــت ك ــاق اس ــن اتف ــرد و اي ك
ــوق  ــى س ــت اجتماع ــمت عدال ــه س ب
ــهرهاى  ــا را ش ــن ظرفيت ه ــد. اي مى ده
ــق  ــدان تعل ــه هم ــد و ب ديگــر را مى برن

نمى گيــرد.
ــزرگ شــدن  ــم از ب ــى: نمى تواني رحمان
بترســيم، ايــن امــر كامــًال طبيعــى اســت 
ــا  ــدارد. ب ــه عقــب هــم ن و بازگشــت ب
ــد  ــرايط باي ــاختارها و ش ــه س ــه ب توج
ــر  ــود. ه ــده ش ــهر نامي ــدان كالن ش هم
چــه مــا را در ســاختارهاى بزرگ تــر 
ــتر  ــد بيش ــز باي ــا ني ــران م ــد، مدي ببينن
ــد.  ــر كنن ــا را پ ــد و خأله ــالش كنن ت
ــه  ــا توج ــدان ب ــدن هم ــهر ش كالن ش
ــاره  ــران درب ــكالت در كالن اي ــه مش ب
ــت و از  ــهرها اس ــد ش ــاختار نظام ان س
ــز  ــى ني ــت و عقالن ــه مثب ــل و پاي دالي

ــت. ــوردار اس برخ
همــدان بــه شــاخص هاى كالن شــهر 
كالن شــهر  يــك  و  اســت  نزديــك 
متوســط در ايــران بــه  حســاب مى آيــد. 
ــه  ــم ك ــه توجــه كني ــن نكت ــه اي ــد ب باي
ــبز  ــن س ــران نگي ــرب اي ــدان در غ هم
ويژگى هــاى  و  اســت  كالن شــهرى 
ــب و  ــام پرجن ــى در نظ ــيار باظرفيت بس
جــوش  شــهروندى و شــهرى دارد و بــه 
ــكل  ــد. ش ــك مى كن ــران كم ــرب اي غ
مرزهــاى جغرافيايــى در كالن شــهرها 
بــا تقســيمات كشــورى مطابقــت نــدارد.
اينكــه  اول  داريــم،  مشــكل  دو  مــا 
ــران  ــهرى در اي ــه ش ــت يكپارچ مديري
اجرايــى نشــده اســت پارلمــان شــهرى 
مــا قــدرت الزم در امــور حاكميتــى 
ــدارد و تنهــا در حــوزه نفــوذ  شــهر را ن
ــدن  ــهر ش ــت كالن ش ــهردارى اس آن ش
قــرار اســت بــه اقتصــادى نظام منــد 
ــا  ــوع م ــا موض ــد. تنه ــهر كمــك كن ش
كالن مركــز نيســت، همــدان اگــر مركــز 
كالن شــهر اســت نقــش آن را بايــد 
ــن  ــه اي ــر مجموع ــرد و ه ــف ك تعري
ــات  ــوع خدم ــبكه را در ن ــره و ش زنجي
ــف  ــتم تعري ــك سيس ــر ي ــطح باالت س
مى شود.كالن شــهر اقتصــاد را پويــا و 
ــد. ــتغال كمــك مى كن ــه اش در نتيجــه ب

ــب را  ــرايط مناس ــد  ش ــان: باي عراقچي
بــراى رشــد شــهر فراهــم كنيــم. همــدان 
بارانــداز اقتصــادى، فرهنگــى و اجتماعى 
ــاى  ــت و مهاجرت ه ــور اس ــرب كش غ
بيــرون اســتان بــه همــدان نشــان از 
ــتان،  ــتان هاى لرس ظرفيت هاســت. از اس
همــدان  بــه  كرمانشــاه  و  كردســتان 
چــه  مى گيــرد.  صــورت  مهاجــرت 
ــم  ــر همــدان بگذاري كلمــه  كالن شــهر ب
و چــه نگذاريــم، شــهر همــدان در 

ــن  ــد در اي ــا باي ــت ام ــد اس ــال رش ح
ــاع  ــدرت دف ــا ق ــع خــود ب ــن از مناف بي
كنيــم. يعنــى مزايــا و معايــب كالن شــهر 
نقاطــى  بشناســيم  خــوب  را  شــدن 
ــا  آن  ــا ب ــرده و ي ــت ك ــد حماي ــه باي ك
مقابلــه شــود را بــه خوبــى درك كنيــم. 
كالن شــهرها  خصوصيــات  از  يكــى 
چندفرهنگــى اســت. نمى تــوان فرهنــگ 
ــه  ــا مطالع ــا ب ــرد ام ــب ك ــى را غال محل
و تــالش مى تــوان بــه ايــن نتيجــه 
ــر  ــث ب ــاى بح ــه ج ــت. ب ــت ياف دس
ســر اينكــه كالن شــهر بشــويم يــا خيــر، 
خواهــى نخواهــى بــه ســمت آن در 
حــال حركــت هســتيم، بنابرايــن اگــر به 
ــد  كالن شــهر شــدن نزديــك شــديم باي
بتوانيــم وزن مزايــا را نســبت بــه معايــب 
بيشــتر كنيــم. مــا بايــد روش درســت را 
ــژه در حــوزه اجتماعــى و انســانى  به وي
ــى را  ــت محل ــم و هوي ــش ببري ــه پي ب

ــم. ــظ كني حف
رديــف  تخصيــص  مســأله   
بودجــه ملــى بــراى كالن شــهرها 
بــراى  مهــم  داليــل  از  يكــى 
كســب ايــن عنــوان اســت، ايــن 
مســأله چقــدر حائــز اهميــت 

ــت؟ اس

رحيمى فــر: يكــى از مزايــاى كالن شــهر 
ــى  شــدن اســتفاده از ظرفيت هــاى قانون
ــل  ــا دلي ــژه بودجــه اســت و تنه ــه وي ب
ــا آن نيســت. همــدان در  ــا ب موافقــت م
ــوده  ــران ب ــت اي ــله پايتخ ــد سلس چن
و ظرفيــت بســيارى دارد. نبايــد از آن 
ــعه  ــراى توس ــر ب ــت، اگ ــراس داش ه
شــهر برنامــه داشــته باشــيم، مشــكالت 

كمتــر مى شــود.
■ عراقچيــان: در قانــون تمهيداتــى 
از  كالن شــهرها  كــه  دشــده  ايجــا 
كننــد.  اســتفاده  ملــى  بودجه هــاى 
مركــز  و  درمانــى  مركــز  همــدان 
دانشــگاهى غــرب كشــور اســت و 
ــه  ــتان ها را ب ــر اس ــهرها و ديگ ــار ش ب
ــدان  ــهردارى هم ــد و ش دوش مى كش
مى كنــد  تأميــن  را  هزينه هــا  ايــن 
ــا  را  ــن هزينه ه ــد اي ــت باي ــا دول ام

ــون  ــا كن ــا ت ــه م ــى ك ــردازد در حال بپ
كمكــى نگرفتيــم.

كمك هــا هــم تهديــد اســت و هــم 
ــز  ــدان مرك ــى هم ــت. وقت فرصــت اس
ــراى پزشــكان  ــا ب ــى مى شــود تنه درمان
نمى شــود  ايجــاد  فرصــت  و  شــغل 
بلكــه بــراى انــواع  خدمــات هــم 
اگــر  امــا  مى شــود  ايجــاد  فرصــت 
ايجــاد  حاشــيه  نكنيــم،  مديريــت 
ــت  ــكل در مديري ــروز مش ــود. ام مى ش
شــهرى هــم وجــود دارد كــه نتوانســتيم، 

ايــن حاشــيه ها را مديريــت كنيــم.
رحمانــى: مــا بــراى بــزرگ  شــدن نبايــد 
ــا و از  ــد از بودجه ه ــم، باي ــى كني گداي
ــم،  ــتفاده كني ــى اس ــارات تخصيص اعتب
امــا كالن شــهر شــدن قــرار اســت 
ــه  ــد و ن ــور كمــك كن ــه اقتصــاد كش ب
ســربار شــود. نكتــه اينجاســت در نــگاه 
ــا  ــهرها ب ــوازن ش ــع مت ــادى توزي اقتص
ــده  ــا نماين ــت. در اينج ــرد آنهاس عملك
عالــى دولــت در اســتان بايــد بــا ســطح 
آســيب  تــا  باشــد  هماهنــگ  ملــى 
ــد.  ــل برس ــه حداق ــدن ب ــهر ش كالن ش
ــه وجــود نمــى آورد. اســم كالن شــهر ب

 جمع بندى و سخن آخر...
پديــده  شــدن  كالن شــهر  رحمانــى: 
توســعه  و  رشــد  در  طبيعــى  كامــًال 
زندگــى شهرنشــينى در يــك دهــه اخيــر 
اســت. كالن شــهر شــدن همــدان داراى 
ــت  ــوى اس ــيار ق ــى بس ــل عقالي دالي
ــه  ــه اى و منطق ــژه در ســطوح منطق به وي
زاگــرس. امــا بــه نظــر مى رســد در 
شــكل كالن شــهر شــدن همــدان مــا نياز 
ــد  ــزى كالب ــات در برنامه ري ــه اصالح ب
ــى   ــاى جمعيت ــا  پيونده ــم ت ــى داري مل
حركت هــاى جمعيتــى موجــود را از 
ــمت  ــه س ــر و ب ــرس كمت ــمت زاگ س
زمــان  آن  در  دهيــم؛  ســوق  البــرز 
ــى  ــوزه اجتماع ــا در ح ــاى م نگرانى ه

بــراى كالن شــهر كمتــر مى شــود.
■ عراقچيان: زمانى جمعيت استان همدان 
64 درصد روستايى و الباقى شهرى بود، 
در دوره اى اين تناســب  به 48 به 52 باز 
هم به نفع روستا رســيد اما امروز 28 تا 
30 درصد روســتايى و مابقى شــهرى 
هســتند. اين پديده اى است كه نمى توان 
مانع آن شد. افراد ميل به بهبود وضعيت 
دارند. يكى از مواردى كه باعث شده كه 
جمعيــت همدان افزايــش يافته و بحث 
كالن شهر مطرح شده، همين مهاجرت از 

نقاط مختلف به شهر همدان است.
ــم،  ــا نشــدن بحــث نمى كني در شــدن ي
ــيب هايى  ــت، آس ــم نيس ــم مه ــن اس اي
مطــرح اســت و ســاختار بومــى در 
ــران  ــت، مدي ــر و تحــول اس ــال تغيي ح
ــه  ــى ب ــت زندگ ــاى كيفي ــه ارتق ــد ب باي
لحــاظ رفتارهــاى اجتماعــى، فرهنگــى، 
بينديشــند.  امنيتــى  و  اقتصــادى 
همــدان  كــه  اســت  واقعيــت  يــك 
ــت  ــيارى دارد. از طبيع ــاى بس قابليت ه
بكــر آن گذشــته جاذبه هايــى ماننــد 
حــل كــردن اقــوام ديگــر در داخــل 

دارد. را  خــود 
اعضــاى  مهــم  ايــن  تحقــق  بــراى 
ــده  ــد خــود را نماين ــهر نباي شــوراى ش
شــهردارى بداننــد. متأســفانه امــروز 
شــوراى مــا شــوراى شــهردارى اســت. 
ــهرى  ــت ش ــع مديري ــرح جام ــر ط اگ
تعريــف شــود، اعضــاى شــوراى شــهر 
نماينــدگان واقعــى شــهر مى شــوند. 
ــطح  ــد س ــاق رخ ده ــن اتف ــى  اي وقت
خــرد و كالن شــهر ارتقــا مى يابــد. 
ــد.  ــوه را بالفعــل مى كنن ــاى بالق مزيت ه
همدلــى  بايــد  امــروز  مجمــوع   در 

ــود. ــاد ش ــترى ايج بيش
رحيمى فر: همدان كالن شهر هست. بايد 
از اين مســأله عبور كنيم، بايد به سمت 
برنامه و كار كارشناســى  حركت كنيم، 
الگويى مناســب با توســعه همــدان را 
متناســب با داده هاى علمــى دنبال كنيم. 
اختيــار خود را به التماس ندهيم، شــهر 
توســعه يافته  داشته باشــيم و افزايش 
كيفيت شاخص ها زندگى را دنبال كنيم. 
تا مردم از سكونت در همدان لذت ببرند.
شــدن  كالن شــهر  بــا  كاووســى اميد: 
ــعت و  ــه وس ــا ك ــن معن ــه اي ــدان ب هم
ــق  ــم، مواف جمعيــت آن را افزايــش دهي
زندگــى  كيفيــت  اگــر  امــا  نيســتم، 
در همــدان و احســاس رضايــت بــا 
دهيــم  ارتقــا  مختلــف  مؤلفه هــاى 

موافقــم. 

اگر توزيع عدالت و ثروت 
درست باشد همه مناطق 
داشته  برابر  شرايط  بايد 
باشــند. وقتى تهران در 
حال بلعيدن بودجه كشور 
منطقه اى  در  يعنى  است 
شــدن  جارى  شــاهد 
بنابراين  هســتيم  ظلم 
افتخار  شدن  كالن شهر 

نيست

مركــز  اگــر  همــدان 
نقش  است  كالن شــهر 
آن را بايــد تعريف كرد و 
زنجيره  اين  مجموعه  هر 
و شبكه را در نوع خدمات 
سطح باالتر يك سيستم 
تعريف مى شود.كالن شهر 
اقتصاد را پويا و در نتيجه 

به اشتغال كمك مى كند

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

يادداشت

خبـر

تحول در موتلفه با افزايش 
حضور زنان و شهرستانى ها

فيض ا... مظفر پور  »
  ســرانجام بعد از گذشت دو هفته از بر گزارى دوازدهمين مجمع 
عمومى حزب موتلفه اسالمى كه با برگزارى انتخابات شوراى مركزى 
جديد همراه بود روابط عمومى اين حزب نتايج رســمى انتخابات و 
اعضاى جديد شوراى مركزى را كه نسبت به دوره هاى قبل بر اساس 
اساســنامه جديد 5 نفر به تعداد آن افزوده شده يعنى از 30 نفر به 35 

نفر افزايش يافته اعالم كرد.
 گرچه همدان پيــام در همان روز برگــزارى انتخابات به نتايج غير 
رســمى آن دست يافته و خبر انتخاب دبير استانى اين حزب محمود 
الفت را در شوراى مركزى در ستون شنيده روزنامه كار كرد اما به رسم 
امانت دارى و رعايت اصول حرفه اى  از درج نتايج كامل آن  تا اعالم 

رسمى خوددارى كرده بود.
 در اين دوره از انتخابات ائتالف استانها با بر نامه ريزى قبلى و رايزنى 
هاى انجام گرفته خوش درخشــيدند و تو انستند 14 نفر از كانديداى 
هاى خود را به شــوراى مر كزى بفرستند و نقش پايتخت نشينان در 
تصميم گيريهاى اين حزب را كمرنگ كنند و مو جب تمركز زدايى از 
اين حزب شوند در اين انتخابات همچنين زنان موتلفه اى سهم خود 
افزايش دادند و به حدود دو برابر دوره هاى قبل  در شوراى مر كزى 
انتخاب شدند  در اين دوره اعضاى بر جسته حزب و افرادى همچون 
بادامچيان كه از بنيانگذاران حزب مى باشند آرا بيشترى كسب كردند  
بطوريكه خانم بهشــته بادامچيان دختر اين پير كار كشته سياست نيز 
به شــوراى مر كزى راه يافت در كنــار بادامچيان افرادى نظير حبيبى 
دبير كل فعلى و مير ســليم رئيس شــوراى حزب نيز ديده مى شوند 
كه به نوعى مى توان مثلث اثر گذار در حزب ناميد الزم به ياد آورى 
اســت كه بادامچيان در كنار امانيها و انواريها اصالتى همدانى دارند و 
شهيد امانى يكى از 4 شهيد موتلفه مى باشد كه به دست رژيم سابق به 
شهادت رسيدند  به نظر مى رسد موتلفه ايها كمر بند ها را محكم بسته 
اند تا بعنوان ريشــه دار ترين حزب كشور نقش خود را در مديريت 
كشــور كه از طريق دو انتخابات مهم مجلس در ســال 98 و رياست 

جمهورى در سال 1400 ايفا نمايند.بايد منتظر ماند و ديد.

اعضاى جديد شوراى مركزى حزب موتلفه اسالمى انتخاب شدند
ورود يك همدانى به شوراى مركزى موتلفه

 به گزارش روابط عمومى حزب موتلفه اســالمى، مجمع عمومى 
اين حزب اعضــاى اصلى دوازدهمين دوره شــوراى مركزى حزب 

موتلفه اسالمى را از ميان 62 نامزد، انتخاب كرد.
بر اساس اين گزارش اسامى 35 عضو جديد شوراى مركزى به ترتيب 

حروف الفبا شرح زير است:
محمد مهدى اسالمى، الله افتخارى،  محمود الفت، محمد على امانى، 
محمد كاظم انبارلويى،حســين انوارى، ســيد مصطفى آقاميرســليم، 
اسدا... بادامچيان، بهشته بادامچيان، حسن پزشكيان، حميد رضا ترقى، 
ابوالفضــل توكلى بينا، محمد على چوبينى، محمد نبى حبيبى،  محمد 

خرسند
 محمد حســن ذاكرى رئوف، سيد على اصغر رخ صفت، على آرش 
روناســى،  فاطمه رهبر، ميثم زرندى، محمد حســين شفيعيها، نصر 

عزيزى
اسدا...  عســگراوالدى، امير عباس فارســى نژاد، سيده فاطمه فخر، 
فضل ا... فرخ، نرگس قديرى، محسن قناعت، محمد كرمى راد، حسن 
السجردى، احمد على مقدم،  محمد على مينايى فر، امير احرار نظيفى، 

محمد حسين نيكنام و مجتبى همدانى.

بودجه دولت تبديل به گوشت قربانى 
شده است

 معاون اول رئيس جمهور گفت: در بودجه ســال 98 هم براساس 
دســتور مقام معظم رهبرى پيام بودجه پيام غيرعادى بودن شــرايط 
خواهد بود كه در حال بحث هســتيم. بودجه دولت تبديل به گوشت 
قربانى شده و هركسى مى خواسته كارى انجام دهد به رئيس جمهور و 
مجلس گفته كارى را شروع كرديم شما هم بودجه بدهيد در حاليكه 

قرار نبوده از دولت بودجه بگيرند.
به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيرى با بيان اينكه تغييرات نرخ ارز مضر 
اســت و ما مهمترين تالش مان كاهش ناآرامى بود كه به ثبات تبديل 
شــود، افزود: امروز آثار برگشــت ثبات را مى بينيم. اما همين افزايش 
نرخ ارز به نفع صادرات عمل مى كند. اين دغدغه كه دوســتان راجع 
به حمايت دولت داشــتند در دســتور كار ما قرار خواهد گرفت تا از 
كاالهاى داخلى حمايت شود. بازارهاى خارج را هم بايد كمك كنيم 
تا در اختيار محصوالت ما قرار بگيرد و حتما در بودجه ســال 98 هم 
براســاس دســتور مقام معظم رهبرى پيام بودجه پيام غيرعادى بودن 

شرايط خواهد بود كه در حال بحث هستيم.

اعطاى 2500 گرين كارت 
به مقامات صحت ندارد

 وزيــر اطالعات با تاكيد بر اين كه موضــوع اعطاى 2500 گرين 
كارت به مقامات كشور صحت ندارد، گفت: وزارت اطالعات بر روند 
مذاكرات هسته اى چه مذاكرات عمومى و چه خصوصى اشراف داشته 
اســت، لذا انتظار مى رفت كه وقتى كانالى دروغ پرداز و ضد انقالبى 
مطلبى دروغ را مطرح مى كند عزيزان ما در نقل آن تامل بيشترى داشته 

باشند كه مشخص شود آن موضوع صحت دارد يا خير.
به  گزارش  ايسنا، محمود علوى اضافه كرد: وقتى گوينده اى مطلبى را 
ادعا مى كند او اســت كه بايد براى صحت مطلب خود دليلى را ارائه 
نمايد كه چنين اتفاقى رخ نداده است. هيچ جاى دنيا اين رويه نيست 
كه موضوعى را ثابت كنند كه حقيقت نداشته است. گوينده بايد مدرك 
بدهد نه ايــن كه اعالم كند كه در صورت لزوم ارائه مى كند. در حال  
حاضر پنج سال گذشته اســت و مدركى ارائه نشده است. اين يعنى 

اصال دليل و مدركى وجود ندارد.

بررسي وعده اي كه 10ساله شد

«كالنشهر» بشويم يا نشويم

حل بحران آب در كشور توسط دانشگاه ها
 رئيس دانشگاه اميركبير در واكنش به اظهارات رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
مبنى بر اينكه كمتر از 50 ســال آينده آب ايران تمام مى شود، گفت: امكان ندارد، كشور 

ايران خشك شود، زيرا اگر اين اتفاق بيفتد، تركيه و پاكستان نيز خشك خواهند شد. 
سيد احمد معتمدى در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه همه دانشگاه ها در زمينه آب پروه هاى 
زيادى دارند، توضيح داد: گرچه دانشگاه هاى ديگر در حوزه آب فعاليت مى كنند، اما ما در 
اين زمينه به صورت سازمان يافته تر كارمى كنيم تا پيشنهادهايى را به دولت و دستگاه هاى 
ذيربط ارائه دهيم. مسائل ديگر مثل انرژى و حمل و نقل نيز به دانشگاه هاى ديگر واگذار 

شده است و ما هم تصميم  گرفتيم روى پروژه آب در كشور كار كنيم.

رئيس دانشگاه اميركبير خاطرنشان كرد: به هر حال پروژه ها در ميان دانشگاه هاى مختلف 
تقسيم شــده و هدف نهايى اين است كه بتوانيم نقش بيشــترى را در رفع مشكالت و 

معضالت كشور داشته باشيم.
وى  خصوص تحليل خود از وضعيت كنونى آب و در پاسخ به اينكه چرا شرايط 
آب به اينجا كشــيده شــد گفت: در اين زمينه بايد متخصصان جواب بدهند، ولى 
چند دانشــكده ما در اين زمينه درگير هســتند. آمار نشــان مى دهد، در اين چهل 
سال گذشــته بارش هاى كشــور پايين آمده كه البته اين به خاطر تحوالت آب و 
هوايى در كل جهان اســت و اين اتفاق در خيلى از جاها افتاده اســت و شــايد 
ما مقصر مســتقيم نباشــيم. همچنين افزايــش جمعيت نيــز در كاهش آب نقش 

بســزايى داشــته اســت. در زمان انقالب 32 ميليون جمعيت داشتيم و االن بيش 
از 80 ميليــون جمعيت داريــم. وقتى جمعيت افزايش پيــدا مى كند، مصرف آب 

هم باال مى رود.
وى ادامه داد: نكته ديگر بحث كشاورزى است؛ الگوهاى كشاورزى و كشت تغيير كرده 
كه البته بستگى به بازار و سليقه مشترى داشته است. همه معتقدند الگوى كشت در تمام 

نقاط كشور متناسب با آن نقطه بايد تغيير كند.
همچنين اســتفاده بى رويه از آب نيز از جمله مســائل تاثيرگذار در كمبود آب است. به 
اعتقادم برخى چالش ها همچون درياچه اروميه كه شرايط بحرانى ترى دارد، بايد به طور 

جدى به آن پرداخته شود تا به مراتب به نقاطى برسيم كه مشكل كمتر شود.
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نيش و نوش

خبـر

طراحى دوره "تحكيم سواد" ويژه نوسوادان
 رئيس ســازمان نهضت سواد آموزى با بيان اينكه عدم كاربرد مطالب آموخته شده 
در افراد نوســواد موجب بازگشت به بى سوادى مى شــود، از طراحى دوره آموزشى 
"تحكيم سواد" خبر داد.على باقرزاده با بيان اينكه بزرگساالن باسواد به ميزان فراموشى 
آموخته هــاى قبلى، مطالب جديد را فرا مى گيرنــد، گفت: اگر فارغ التحصيالن مجدد 
امتحان دهند، نمرات اوليه را كسب نمى كنند و در اينجا فراموشى اتفاق افتاده است كه 

در افراد نوسواد بازگشت به بى سوادى اتفاق مى افتد.
به گزارش ايســنا، وى بى كيفيتى آموزش را موجب بازگشت به بى سوادى دانست و 
افزود: صالحيت و توانايى معلم در اينجا نقش آفرين اســت و بايد ديد اين معلم به 

روش تدريس و موضوع چقدر تسلط دارد.

تحقق حقوق شهروندى در گرو فعاليت نهادهاى مدنى است
مى توانيم با ايجاد ضمانت اجرايى به تحقق حقوق شهروندى در كشور كمك كنيم كه 

اين مساله نيازمند وجود و فعاليت نهادها و تشكل هاى مدنى است. 
به گزارش ايرنا، دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشــر زنان با انتقاد از فعال نبودن 
تشــكل ها و نهادهاى مدنى در زمينه حقوق شــهروندى گفت: عوامل مهمى در نبود 
ضمانت اجراى كار و آگاه نبودن شــهروندان نســبت به حقوق و تكاليف شان باعث 
شده اســت كه رعايت حقوق شــهروندى و حقوق بشر از اســتانداردهاى الزم در 
كشور برخوردار نباشد.شــهيندخت مالوردى، افزود: بدون پرداختن به حقوق فردى 
و قيدهايى كه در اصول قانون اساســى مثل قل و زنجير بر سر راه حقوق شهروندى 

است، نمى توان اين آسيب شناسى را داشته باشيم.

هزار و 100 ميليارد به رفاه و درمان معلوالن 
اختصاص يافت

 هزار و 100 ميليارد تومان براى بهبود امور رفاهى و درمانى معلوالن در سال آينده 
در نظر گرفته شــده است.معاون امور توانبخشــى بهزيستى گفت: اين مبلغ عالوه بر 
پيش بينى هايى كه براى افزايش بودجه بهزيستى شده، توسط سازمان برنامه و بودجه در 
نظرگرفته شده تا با مديريت صحيح بتوانيم با شروع اجرايى شدن قانون جامع حمايت 

از معلوالن، بخش هايى از امور رفاهى و درمانى معلوالن را بهبود بخشيم.
حسين نحوى نژاد در گفت و گو با ايرنا افزود: قانون حمايت از افراد داراى معلوليت 
با تاكيدات رئيس جمهورى و پيگيرى هاى رئيس بهزيستى كشور روى زمين نخواهد 

ماند.

همدان پيام: بدرقه يلداي ايراني از كرسي به رستوران امروزي 
 اينجور كه معلومه يلدامون هم دچار آفت شده!! 

ايران: سفر ايراني  ما به گرجستان همچنان در تعليق
 به خاطر پنچر شدن چرخ هواپيماست؟ 

جوان: دولت زير چرخ خودروسازان داخلي رفت 
 زنده در بياد صلوات ؟

كيهــان: دولت حرف خــودش را مي زند قيمت ها راه خودشــان را 
مي روند!

 هرج و مرج و اشفته بازارى به اين مى گن 
همدان پيام: كساد و خميازه در ترمينال هاي اتوبوس 

 راننده ها كسر خواب دارن!! 
مردم ساالري: آرامش در بازار ارز طال

 ديگه خريدار نداره!!
همدلي: درآمدهاي نفتي قرباني ناكارآمدي 

 اينجا همه مديراى ما كارآمد هستن البد نفت عربها رو مى گن!!
آفتاب: خفت گيري به قصد تأمين مخارج ازدواج 

 ابتكار شكرستانى 
شرق: نمايندگان مستعفي باز نگشتند 

 حتما جاشون امِن!!  
آرمان: دعوت به مناظره با احمدي نژاد در نارمك 

 مراقب باشيد از جيبش قانون جديد در نياره!!  
همدان پيام: تاكسي هاي اينترنتي پيشتاز رقابت شدند 

 حاال يه جا همدان پيشرفت كرد اگه گذاشتيد!! 
شوت ورزشي: ليست كي روش، آبديت شد 

 بدون شرح!!  
همدان پيام: خداحافظي ميني بوس ها از ترمينال روستايي شهرستان ها

 مى گى يعنى قراره جاش چى بياد؟!!
همشهري ورزشي: كي روش دوست دارد هميشه صحبت كند!

 روابط اجتماعيش قوِى چكار دارى ؟
همدلي: ترمز قيمت ها را بكشيد

 پشت سرش دارن با سرعت ميان تصادف شديدى مى شه!!

مرگ نوزادان نارس 
در بيمارستان آتيه همدان پايين است

 سرپرستار بخش «ان آى سى يو» بيمارستان آتيه همدان با بيان اينكه 
ميزان مرگ و مير نوزادان نارس در بيمارســتان آتيه همدان نســبت به 
ساير بيمارستان ها بســيار پايين است گفت: اين آمار در 9 ماهه امسال 

3,2 درصد بوده است.
طاهره ســتارى در گفت و گو با ايرنا افــزود: نوزادانى كه قبل از هفته 
37 حاملگى به دنيا مى آيند، نارس تلقى مى شوند، «جنين» بايد به  طور 

طبيعى 38 تا 42 هفته در رحم مادر باشد.
وى اضافه كرد: بخش مراقبت هاى ويژه نوزادان بيمارستان آتيه همدان 
از لحاظ اسمى سه يا چهار تخت «ان آى سى يو» دارد و در طول سال 

ضريب اشغال تخت اين بخش باالى 70 درصد است.
ســتارى ادامه داد: به طور ميانگين در اين چهار تخت «ان آى سى يو» 

ماهانه 15 تا 20 نوزاد بسترى مى شوند .
سرپرســتار بخش «ان آى سى يو» بيمارســتان آتيه همدان گفت: طبق 
استاندارد وزارت بهداشت ميزان مرگ و مير نوزادان 6 تا هفت درصد 
است.ستارى با اشاره به اينكه درصد بسترى نوزادان نارس در بيمارستان 
آتيه باال بوده است گفت: با توجه به حساسيتى كه اين نوزادان در تمام 
بيمارستان ها بخش هاى «ان آى ســى يو» دارند اما عوارض كمى را از 

سوى آنها در بيمارستان آتيه شاهد بوده ايم.
وى خاطرنشان كرد: نوزادان بخش « ان اى سى يو» بعد از مرخصى براى 
بررسى نهايى از نظر مشكالت گوش، چشم، مغز به دليل نگهدارى در 
اين بخش بررسى مى شوند.سرپرستار بخش «ان آى سى يو» بيمارستان 
آتيه همدان با بيان اينكه عوارضى مبنى بر اســتفاده از اكســيژن و دارو 
درمانى وغيره در نوزادان اين بخش مشاهده نشده است گفت: نوزادان 

نارس و كم وزن در تخت هاى «ان آى سى يو» بسترى مى شوند.

سمانه جهانگيرى عرش »
 درســت 10 روز پيش اعالم شد شير 
ارزان ميشود. شواهد نشــان مي دهد اين 
خبر مسئوالن مربوطه شوخي بيش نبوده 
اســت.پس از رشــد يكباره قيمت شير و 
فرآورده هــاى لبنى، در ســال جارى و به 
ويژه در يكماه گذشــته، دولت مقرر كرد 
كه سازمان مربوطه نرخ انواع فرآورده هاى 
لبنى را اصالح و بــه كارخانه داران ابالغ 

كند.
زنگ خطر كاهش توليد و افزايش قيمت 
شــير خام از مدتها پيــش و از زمانى كه 
دولت ســهم بخش توليــد از هدفمندى 
يارانه ها را پرداخت نكرد به صدا درآمد اما 
به رغم هشدارهاى داده شده مسئوالن امر 
اين موضوع را جدى نگرفتند تا اينكه باال 
رفتن قيمت دالر و برخى ملزومات باعث 
شد كارخانه داران نيز از اين فرصت به نفع 

خود بهره ببرند.
در حقيقت هر چند از ســال گذشــته بر 
طبل گرانى شــير و محصوالت مربوط به 
ان نواخته مى شــد اما از اواسط فروردين 
ماه ســال جــارى بود كه رونــد افزايش 
قيمت شــير و فرآورده هاى لبنى آغاز شد 
كه در اين ميــان كارخانه هاى لبنى مدعى 
بودنــد كه طبق مصوبه ســازمان حمايت 
از توليدكننــدگان و مصــرف كنندگان و 
به دليل افزايش قيمت شــير خام اقدام به 
گرانى محصوالت خود كرده اند و مسئوالن 
ســازمان حمايــت نيز معتقــد بودند كه 
افزايش قيمت شــير و لبنيات بدون مجوز 

اين سازمان انجام شده است. 
گرانى شــير و فرآورده هــاى لبنى در ماه 
جارى نيز به حدى رسيد كه حتى اعتراض 
خــود دولتى ها را نيز در پى داشــت. هر 
چنــد دامداران و همچنيــن كارخانه هاى 
فراورده هاى لبنــى افزايش قيمت علوفه، 
نهاده هاى دامى، مواد اوليه، ملزومات بسته 
بندى و ماشين آالت را دليل موجهى براى 
رشد قيمت تمام شده شــير خام ارزيابى 
مى كنند اما دولت وقتى با مردمى ناراضى 
رو به رو شــده است، با ناديده گرفتن اين 
مباحــث از 10 روز پيش بر كاهش قيمت 
شير اصرار كردند چنانچه دولت  مصوب 
كرد كه بايد نرخ شــير و فراورده هاى آن 
از روز سه شــنبه بايد تغيير كند كه البته با 
حضور خبرنگار مــا در بازار نرخ ها تغيير 

نكرده بود.

 گرانى شــير و لبنيــات نتيجه 
سياست هاى غلط دولت

يكــى از صاحبــان كارخانه لبنى اســتان 
همــدان، سياســتگذارى هاى غلط دولت 
را در افزايش قيمت شــير و لبنيات موثر 
دانســت و گفــت: در حــال حاضر در 
استان همدان حدود از 56 كارخانه توليد 
محصوالت لبنى اســتان تنهــا 6 كارخانه 
آنهم با ظرفيــت 30 درصد توليد در حال 
فعاليت هستند.نرگســى با اشاره به اينكه 
كارخانه هاى لبنى با سياستهاى غلط دولت 
در پرداخــت يارانه كه قرار بود 30 درصد 
درآمــد حاصل از آن براى پرداخت هزينه 
هاى انرژى بــه كارخانه  ها تعلق گيرد در 
حال تعطيلى هستند گفت: كارخانه هايى 
هم كه با ظرفيت محدود در حال فعاليت 
هستند از پرداخت اقساط تسهيالت بانكى 
خــود بازمانده اند و با تــداوم روند فعلى 
افزايش قيمت شير و لبنيات چيز غير عادى 
نيســت كه دولت در ميان همه مشكالت 

دست روى اين موضوع گذاشته است.
وى با بيان اينكه افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى، نهاده هاى توليد و دستمزد كارگران 
موجب افزايش هزينه تمام شده توليد شير 
خام شــده اســت، اظهار داشت: بسيارى 
از دامدارى هــاى صنعتى و نيز واحدهاى 
لبنى اســتان با استفاده از تسهيالت بانكى 
هزينه هاى  افزايش  و  شــده اند  راه اندازى 
توليد از يك ســو و تبعات ناشى از اجراى 
قانون هدفمندى يارانه ها از ســوى ديگر 
موجب شــده كه دامــداران توانى براى 
پرداخت اقساط تســهيالت خود نداشته 
باشــند به همين دليل با كمترين تغييرى 
در بــازار انها نيز اقــدام به افزايش قيمت 
مى كنند.وى با تاكيد بر اينكه خريد شــير 
خام توســط دالالن از دامــداران در حال 
حاضر هر كيلو 1300 تومان است، افزود: 
دولت موظف كرده است كه دامداران هر 
كيلو شير خام 3/2 درصد، را به مبلغ 2000

تومان به فروش برسانند.
نرگســى با بيان اينكه افزايش قيمت شير 
و لبنيــات در ســالى كه همــه ملزومات 
گران شــده اســت قابل پيش بينــى بود، 
گفت: متاسفانه به دليل سياست هاى غلط 
اعمال شــده از ســوى دولت براى كنترل 
بازار دامــداران، كارخانه هاى لبنى و مردم 
دچــار ضرر و زيــان شــده اند در حالى 
كه اگر سياســتهاى دولت در اين ارتباط 

درســت بود هيچ كارخانــه اى حاضر به 
افزايــش قيمت نبــود.وى ادامــه داد: در 
حقيقت گرانــى فراورده هاى دامى مربوط 
به شــير و يا مشــتقات آن نيســت بلكه 
هزينه بســته بندى، حمل و عرضه براى 
كارخانجات بيشــتر تعيين كننده است كه 

اين باعث افزايش نرخ شده است. 
اين كارخانه دار اظهار داشت: دولت بايد 
از محل درآمدهاى حاصل از اجراى قانون 
هدفمندى يارانه ها كمك بالعوض يا وام 
ارزان قيمت به دامدارى هــا تزريق كند يا 
اينكه نهاده هاى دامى را با قيمت پايين در 
اختيار دامــداران قرار دهد تا قيمت توليد 
هر كيلو شير خام براى دامدار كاهش يافته 
و كارخانه ها نيز بدون واســط آنرا ارزان 
خريدارى كنند همچنين الزم است قبل از 
اقدام به ارزان نمودن اين محصول فكرى 
به حال گرانى بسته بندى، عرضه و حمل 
نيز شود.در هر حال عزم دولت به كاهش 
قيمت فراورده هاى لبنى است و بنا بر آنچه 

شنيده شــده اســت به كارخانه هاى لبنى 
دستور داده شده كه قيمتها را به روال سابق 
برگردانند كه در غير اين صورت برخورد 

جدى صورت خواهد گرفت.
 صمت: كارخانه ها قول همكاري 

داده اند
 در همين ارتباط رئيــس اداره نظارت و 

بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان اظهار كرد: در استان همدان 
يك واحد اصلى شــير پــگاه داريم كه به 
محض اعالم مصوبه دولت مبنى بر كاهش 
قيمــت فراورده هاى لبنى بــه آنها اعالم 
كرديم كه قيمتهــا را اصالح نمايند كه در 
صورت مشــاهده هر نوع تخلفى برخورد 

خواهد شد.
عليرضا شجاعى گفت: با رايزنى انجام شده 
شركت آويسا هم قول همكارى و اصالح 
قيمت داده اســت كه بايــد منتظرعرضه 
محصــوالت ان تا آخر هفته با نرخ جديد 

در بازار بود 
وى ادامــه داد: ســاير فراورده هاى لبنى 
موجــود در بــازار همــدان مربــوط به 
واحدهاى لبنى ساير استانها است كه اگر 

نرخ خــود را اصالح ننمايند كه اســتان 
مربوطه اعالم خواهيم داشت.

 تعزيرات: شكايتي نداشتيم
 مدير كل تعزيرات حكومتى استان همدان 
نيز با بيان اينكه تاكنون هيچ شكايتى مبنى 
بر افزايش نرخ لبنيات بســته بندى واصل 
نشــده اســت گفت: ما نيز منتظر اعالم 

نرخ جديد و نظارت بر بازار هســتيم و تا 
زمانى كه شكايتى صورت نگيرد نميتوانيم 

واحدى را مجاب به كاهش قيمت كنيم.
حسن پور خاطر نشان كرد: با اين حال اين 
اداره كل بر نرخ فراورده هاى عرضه شده 
به صورت فله اى هم از نظر بهداشتى و هم 
از نظر قيمت نظارت دارد كه البته در اين 
ارتباط پرونده هايى هم تشكيل و به مراجع 
معرفى كرده اســت.وى بيان كرد: شركت 
پگاه بنــا بر انچه اعالم مى شــود افزايش 
قيمت به صورت نامتعارف داشــته است 
كه در صورت اعالم قيمت گذارى داخلى 
توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
نيــز اعالم آن به ايــن اداره كل نظارت بر 
فروش آن انجام خواهد شد تا مردم دچار 
ضرر و زيان نشوند كه البته تاكنون نرخى 

به ما ابالغ نشده است.
 جهادكشاورزي: ارزان شدن دالر 

رويا است
معــاون بهبــود توليــدات دامــى جهاد 
كشــاورزي اســتان همدان نيز با اشاره به 
اينكه بخش عمــده اى از نهاده هاى دامى 
از طريق واردات تامين مى شود و با توجه 
به افزايش نــرخ ارز اگر دولت تصميمى 
براى كاهش و كنترل قيمت شير و لبنيات 
دارد بايد در قالب ارائه بسته هاى حمايتى 
علوفه ارزان قيمت در اختيار توليدكنندگان 
قــرار دهد و يا اين كه يارانــه  الزم را در 
اختيار بخش توليد بگــذارد افزود: حتى 
شركت هاى دولتى پشتيبانى امور دام نيز با 

همــان قيمت برابر با نرخ ارز مواد اوليه را 
در اختيار دامــداران قرار ميدهند و با اين 
حال چگونه مى شــود انتظار داشــت كه 

دامدار قيمت شير توليدى را پايين بياورد.
محمد نظرپور در پاسخ به سوال خبرنگار 
مــا مبنى بر اينكه با وجود كاهش نرخ ارز 
در يكماه گذشته اما ما شاهد افزايش قيمت 
فراورده هاى لبنــى در همين يكى دو ماه 
بوديم گفت: در زمانى كه نرخ دالر باال بود 
نهاده هاى دامى با قيمت ارز 4200 تومان 
وارد مى شــد و هم اينك كه دالر كاهش 
قيمت داشته است نيز با همين قيمت وارد 
مى شود پس تا زمانى كه كاهش قيمت ارز 
تاثيرى در بازار خريد نداشته باشد نميتوان 
انتظار كاهش قيمت از سوى توليد كننده 

را داشت.
وى بيــان كردك اين كاهش دالر كه گفته 
مى شود بايد تاثيرش انچنان باشد كه مردم 
و به ويژه توليد كنندگان آنرا حس كنند نه 
اينكه فقط در حرف شاهد كاهش قيمت 
دالر باشيم.  نظرپور با بيان اينكه دامداران 
با مراجعاتى كه به جهاد كشاورزى داشتند 
قيمت ابالغــى دولت كه ميزان آن 2 هزار 
تومان براى هر كيلو شــير است را عادالنه 
ندانشــته و خواســتار تجديد نظر در اين 
نرخ شــدند گفت: با توجه به اينكه شير 
عرضه شــده به واحدهــاى صنعتى بايد 
باالترين كيفيت بــه لحاظ بار ميكروبى و 
درصد چربى را داشته باشد اين نرخ براى 

دامداران عمده فروش منطقى نيست.
با اين توصيف حــال بايد منتظر ماند و 
ديد آيا تعيين دســتورى قيمت شير خام 
تاثيرى در مهار و كنترل لجام گسيختگى 
قيمت شــير و فرآورده هاى لبنى دارد يا 
طى روزهــاى آينده باز هم عدم نظارت 
دولت و نيــز كاهش ندادن نرخ واردات 
مواد اوليه و نهاده هاى دامى دســتاويزى 
براى گرانــى روز به روز لبنيات خواهد 
شد؟ دامداران تاكيد دارند كه در صورت 
تامين نهاده هاى دامى ارزان قيمت 2000
مى پذيرند  خــام  شــير  براى  را  تومانى 
امــا ســوال اينجاســت كه آيــا دولت 
بــه وعده هــاى حمايتى خــود در قبال 
توليدكنندگان داخلى عمل خواهد كرد؟

سال 97سال 96
شير دامداران 900 گرم

پرچرب 
كم چرب

2800
2500

پرچرب 
كم چرب

4100
2600

شير كاله 900 گرم
پرچرب 
كم چرب

3000
2700

پرچرب 
كم چرب

5000
4750

ماست كاله 
900 گرم 
دبه اي 

4900
8900

900 گرم 
دبه اي

7200
15900

شير پگاه (آويسا)900 گرم
پرچرب غني شده 

نايلوني 
شيشه نيم ليتري 

2800
1600

-

پرچرب غني شده 
نايلوني 

شيشه نيم ليتري

4300
250
3000

ماست پگاه 
پرچرب 700 گرم 

كم چرب 700 گرم 
دبه اي پرچرب (قرمز)

دبه اي كم چرب (قرمز)
نيم چرب 1/900

2200
2500
7000
6000

-

پرچرب 700 گرم 
كم چرب 700 گرم

دبه اي پرچرب (قرمز)
دبه اي كم چرب (قرمز)

نيم چرب 1/900

4300
4800
10000
10900
9000

قرار بود 10روز پيش شير ارزان  شود
 اما هنو زمحقق نشده است

« ارزاني شير» 
شوخي شب يلدا!

 هفتــه پژوهش، هفته اي اســت كــه فرصت 
مناســبي براي توجه و تمركز روي ابعاد مختلف 
امر پژوهش و فناوري در كشور را فراهم آورده تا 
كليه ذي نفعان، ضمن اطالع از روندها و وضعيت 
موجود در اســتان وكشور براي آينده، برنامه ريزي 
و اقدامات بهتر و مهم تري را در دســتور كار خود 

قرار دهند.
 دفتر تحقيقات كاربردى فرماندهى انتظامى استان 
همدان ضمن گراميداشــت، ايــن ايام و طرح اين 
نكته كه انجام تحقيــق و پژوهش فقط منحصر و 
محدود به زمان خاصــى نبوده و جامعه علمى در 
تمام لحظــات بايد فرايند تحقيــق را دنبال كنند، 
بــر اهميت جايگاه پژوهش تأكيــد نموده ومعتقد 
اســت اهميت به مقوله ى تحقيــق و پژوهش در 
هر كشــورى، هم باعث رشد قوه ى خالقيت و نو 
آورى در افراد جامعه مى شود، و هم گستره ى علم 

و دانش را در رشته هاى مختلف باال مى برد. 
انجام مســتمر پژوهش، دانش بشرى را از سكون 
و ركــود خارج مى كند و بــه آن پويايى و تحرك 
مى بخشــد. با پژوهش نه تنها مى توان كاربردهايى 
تازه از دانش كهن كشف كرد، بلكه ميتوان دانشى 
نو آفريد، و امر آموزش را نيز بهبود بخشــيد، چرا 

كه برنامه هاى آموزشى و دانش نو و 
تازه دســت در دست يكديگر دارند 
و مكمــل همند. همچنين شايســته 
است به ياد داشته باشيم كه پژوهش، 
كليد تحول در تربيت بوده و تحقيق 
يك مجاهدت علمى مســتمر است. 
در اين راســتا، هفتــه پژوهش، نماد 
راهى روشــن، براى دستيابى به حق 

و حقيقت است.
حاصل سخن اين كه، دفتر تحقيقات 
اســتان  انتظامى  فرماندهى  كاربردى 
همــدان  درحــد بضاعــت و توان 
خود، همواره سعي در اعتالي علمى 
ماموريت هــاى فرماندهــى انتظامى 

اســتان را در دو حوزه ى مطالعاتى ويژه «فرهنگ، 
نظم و امنيت» و حوزه ى عمومى«جغرافياى استان» 
داشــته اســت. به گونه اى كه، توليد فكر، نگارش 
پايان نامه و آفرينش مقاله هاى پژوهشــى در قالب 
نشــريه تخصصى كه بخش هايي از آنها در صفحه  
اصلي ســايت نشــريات جامع ناجا، چشم نوازي 

مي كند.
به هــر تقديــر فرماندهى انتظامى اســتان همدان 

در جهت تحقــق منويات مقام معظــم رهبري و 
فرماندهي كل قوا حضــرت امام خامنه اي(مد ظله 
العالــي) كه بيان داشــتند "پژوهــش و تحقيق در 
نظام هاى آموزشــى دنيا ركن اساسى و مايه بقاى 
آن اســت و شاخص رشــد و يا عقب ماندگى هر 
مجموعــه آموزشــى و تحقيقى، بــه چگونگى و 
جايگاه پژوهــش آن بر مى گــردد"  و در اجراي 
سياســت هاى ابالغي ازســوى پژوهشــگاه علوم 

انتظامــي و مطالعات اجتماعــي ناجا پيرامون رفع 
مشكالت ماموريتى پليس مبتني بر يافته هاي علمي 
را ســرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده و ســعي 
دارد، با حمايت از پژوهش هاي علمي و كاربردي 
و اســتفاده از ظرفيت دانشــگاه ها و مراكز علمي 
گام هاي مؤثري براي ارتقاء دانش پليسي و جايگاه 
علمي آن در گســتره جغرافيايي اســتان و حوزه 
مطالعــات ويژه "فرهنگ، نظم و امنيت" برداشــته 
و در اين خصــوص اقدام به زمينه ســازي براي 
جذب و استفاده بهينه از توان و ظرفيت هاي علمي 
اساتيد، دانشــجويان، صاحب نظران و كارشناسان 
علوم مرتبط در زمينه تأليف، ترجمه كتب، مقاالت، 
با توجه به نيازهاي پژوهشــي فرماندهي انتظامي 

استان  نموده است .
قابل ذكر است به اطالع برســاند، در سال جاري 
دفتــر تحقيقات كاربــردي ف.ا.اســتان تعداد دو 
جلد گردآوري و تأليف كتــاب، پنج عنوان طرح 
تحقيقاتــي، دو عنــوان حمايت از پايــان نامه در 
مقطع كارشناسي ارشــد، يك عنوان رساله دكتري 
در حوزه  فرهنگ انتظامي، آســيب هاي اجتماعي 
فضاي مجازي و موضوعات ارزشــي و طرح هاي 
زود بازده با موضوعات مشــخص ارائه نموده كه  

دو جلد از اين توليدات دانشي به صورت نمادين 
در هفتــه پژوهــش و فناورى ســال 1397 تحت 
عنوان(نقش خود افشــايى در شبكه هاى اجتماعى 
مجازى در ارتقاءامنيــت اجتماعى– برآورد حجم 
قاچــاق كاال وراه كارهــاى مبارزه با آن دراســتان 

همدان) رونمايي خواهد شد. 
 همچنيــن تا كنــون موفق به چاپ 16 شــماره 
از فصلنامــه علمــى تخصصــى دانــش انتظامى 
همــدان شــده كــه مقــاالت مذكور در ســايت

www.hamedan.jrl@police.ir نمايه و 
قابل مشاهده مى باشد.

يادداشت 

پژوهش هدفمند،فناورى ارزش آفرين در خدمت توليد ملى 

عبدالرضا سيف، رئيس دفتر تحقيقات 
كاربردى فرماندهى انتظامى استان همدان

با  لبنــى  كارخانه هــاى 
سياستهاى غلط دولت در 
پرداخت يارانه كه قرار بود 
30 درصد درآمد حاصل از 
هزينه  پرداخت  براى  آن 
هاى انرژى به كارخانه  ها 
تعلق گيرد در حال تعطيلى 

هستند

مشموالن فارغ التحصيل دانشگاه ها 
فراخوانده شدند

 سازمان وظيفه عمومى ناجا، مشموالن فارغ التحصيل دانشگاه ها 
كه داراى برگ آماده به خدمت به تاريخ يكم دى 1397 هســتند را 

به خدمت سربازى فرا خواند.
به گزارش ايرنا، ســازمان وظيفه عمومى ناجا در اطالعيه اى اعالم 
كرد: تمام مشــموالن فارغ التحصيل دوره هاى كارشناسى و باالتر 
و همچنين مشموالن گروه پزشكى سراسر كشور كه برگ آماده به 
خدمت به تاريخ يكم دى سال 1397دريافت كرده اند، مى بايست 
با مراجعه به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+10) 
، برگ معرفى نامه مشــموالن به مراكــز آموزش را دريافت و برابر 

اطالعات مندرج در آن اقدام كنند.
حضــور نيافتن به موقع در زمان و محل هاى تعيين شــده، غيبت 
محســوب شــده و برابر ماده 58 قانون خدمــت وظيفه عمومى، 

محروميت هاى اجتماعى را براى آنان در پى خواهد داشت.
مشــموالن مى توانند با مراجعه به پايگاه فرهنگى سرباز به نشانى 
www.vazifeh.ir مدارك و وســايل مــورد نياز براى ارائه به 
مراكز آموزش را رويت و در موعد اعزام به خدمت همراه داشــته 

باشند.
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اقتصـاداقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس اتحاديه قنادان و آجيل فروشان همدان:
آجيل شب يلدا 30 هزار تومان ارزان شد 

 رئيــس اتحاديه قنادان و آجيل فروشــان همدان گفت: قيمت 
آجيل شــب يلدا با حفظ كيفيت از 100 هــزار تومان به 70 هزار 

تومان كاهش يافت.
محمد ارغوان بيان كرد: با همفكــرى رئيس اتاق اصناف همدان، 
مديركل تعزيرات حكومتى و رئيس اتحاديه قنادان و آجيل فروشان 
كه به عمل آمد، آجيل شب يلدا از كيلويى 100 هزار تومان به 70 

هزار تومان تقليل يافت.
وى افزود: هيچ گونه تغيير كيفيتى در اقالم آجيل شب يلدا به عمل 
نيامد و با همان كيفيــت و البته تغيير برخى از اقالم، قيمت آجيل 

شب يلدا كاهش يافت.
رئيــس اتحاديه قنــادان و آجيل فروشــان همدان به فارس 
 37 20 هزار تومان، كشــمش شــانى  گفت: هر كيلو نخود 
 35 55 هزار تومان، برگه زردآلو  هزار تومان، توت خشك 
هــزار تومان، نقل 15 هزار تومان، باســلق 15 هزار تومان، 
 150 125 هزار تومان، بــادام هندى هر كيلو  بادام درختى 

تومان، پســته 135 هــزار تومان و مغز گــردو 100  هزار 
شد. تعيين  تومان 

وى ادامــه داد: آجيل گوهريــان به عنوان يكــى از معتبرترين 
واحدهاى آجيل فروش شهر همدان نيز از امروز تا فرداى شب 
يلــدا هر يك از اقالم خود را بــا 20 هزار تومان تخفيف در هر 

كيلو عرضه مى كند.
ارغوان خاطرنشــان كرد: اتحاديه قنادان و آجيل فروشان در شرايط 
فعلى اقتصادى كشــور تالش مى كنند تا در كنار مردم بوده و براى 

كاهش مشكالت آنها تالش كنند.

بازار

ميوه بازار همدان ارزان شد
 قيمت انواع ميوه در بازار همدان تعديل شده است، اما قيمت سيب 

درختى هنوز گران است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان بيان كرد: قيمت ها نسبت به چند 
هفته گذشته كاهش يافته، اما قيمت سيب درختى همچنان باالست و 
يكى از بهتريــن راهكارهاى مقابله با گرانى اين نوع ميوه نرخ گذارى 

دولت است.
عليرضا شــمس گفت: در گرانى سيب نه دست دالالن در ميان است 
و نه واســطه گران سودجو، بلكه علت اين گرانى مربوط به باغدارانى 
است كه سيب ها را در سردخانه نگهدارى كرده و از ورود آن به بازار 
ممانعت مى كنند.وى به قيمت انواع ميوه در بازار خرده فروشى همدان 
اشــاره كرد و افزود: امروز قيمت هركيلوگرم گوجه فرنگى درجه يك 
4 تــا 4 هزار و 500 تومان بوده و هركيلو بادمجان نيز 4 هزار و 500 

تومان الى 5 هزار تومان به فروش مى رسد.
شمس بيان كرد: قيمت هر كيلو خيار درجه يك هم 4 هزار تا 5 هزار 
تومان، خرمالو 9 هزار تومان، پرتقال 2 هزار و 500 الى 4 هزار تومان، 
انار 5 تا 10 هزار تومان و نارنگى نيز از 4 هزار تومان الى 6 هزار تومان 
گزارش شــده است.رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با بيان اينكه 
قيمت هركيلو گرم هندوانه درجه يك نيز بين 2 تا 4 هزار تومان تعيين 
شده اســت، از وجود هندوانه هاى نامرغوب و ارزان قيمت در بازار 
خبر داد و به تسنيم گفت: مردم فريب قيمت ارزان هندوانه را نخورند.
شمس با بيان اينكه قيمت هركيلو سيب درختى در بازار از 6 هزار تا 
10 هزار تومان متغير اســت، ابراز كرد: اين قيمت يك قيمت گران و 

غير منطقى است كه دولت بايد فكرى به حال كند.
وى به فرارسيدن شب يلدا اشاره كرد و گفت: براى اين شب ميوه به 
اندازه كافى وجود دارد اما نكته قابل توجه اين اســت كه مردم خريد 
خــود را به روز آخر هفته موكول نكنند و از همين امروز نســبت به 
خريــد ميوه اقدام كنند.رئيس اتحاديه ميــوه و تره بار همدان از مردم 
خواســت تا ميوه هاى مــورد نياز خود را از مغــازه داران و بازارهاى 
بــزرگ خريدارى كنند تا در صورت بــروز هرگونه تخلف از جانب 

فروشندگان قدرت مقابله با آنها را وجود داشته باشد.

مديركل راهدارى استان همدان:
بيش از 7 ميليون تن كاال در استان همدان 

جابجا شد

 معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
همدان گفت: در 8 ماهه امسال 7 ميليون و 678 هزار تن كاال در استان 

همدان جابجا شده است.
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان، مصطفى پناهنده اظهار داشت: با اين تعداد جابجايى 
300 بارنامه در استان همدان نيز صادر شده كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 12 و نيم درصد افزايش داشته است.
وى در ادامه به تخلفات انجام شده در اين زمينه اشاره كرد و افزود: در 
سال 96، 487 مورد تخلف اضافه بار در استان همدان و امسال نيز در 
8 ماهه امسال 657 مورد تخلف اضافه بار شناسايى شده كه 25 درصد 

افزايش داشته است.
پناهنده ادامه داد: عمده كاالهاى جابجا شده استان سيمان، محصوالت 

كشاورزى و معدنى و فرآورده هاى نفتى بوده است.
مديركل راهدارى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه در اســتان همدان 
ساالنه 12 ميليون تن كاال جابجا مى شود، تصريح كرد: در استان همدان 
99 شــركت حمل و نقل، 4 انجمــن كارفرمايى و 7 انجمن كارگرى 

رانندگان وجود دارد.

غزل اسالمي»
 «مركز چاپ و بسته بندي 
همدان» بيستمين نمايشگاه را 
سرگذرند.  موفقيت  از  با  هم 
ايــن چاپخانه در ســال 97
در 20 نمايشــگاه داخلي و 
خارجي شــركت كــرده كه 
بين المللي  نمايشگاه  25 مين 
چــاپ و بســته بندي تهران 
بود  نمايشــگاهي  آخريــن 
كه در 9 ماهه ابتدايي ســال 

حضور يافته است.
شــركت در نمايشــگاه هاي 
نمايشــگاه   چــون  مهمــي 
بين المللي چاپ و بسته بندي 
تهران يا نمايشــگاه هايي كه 

در كشورهاي همســايه برگزار مي شوند 
جــزو اولويت هاي مرزك چاپ و بســته 
بندي همدان اســت. هدف از شركت در 
نمايشــگاه هاي متنوع داخلي و خارجي، 
ارزآوري و ايجاد اشتغال در همدان است. 
از آنجايي كه اين مركز چاپ به روزترين 
دستگاه چاپ ليبل و بسته بندي را از اروپا 
وارد ايران كــرده، توانايي اين را دارد كه 
بخش بزرگي از بازار منطقه را به دســت 

بياورد.
«مركز چاپ و بســته بندي همدان» اكنون 
غرب  چاپخانه  مدرن تريــن  و  بزرگترين 
كشور به حســاب مي آيد و با اينكه هنوز 
به افتتاح رسمي نرســيده اما در چند ماه 
اخير توانسته بخشي از بازار ليبل داخل و 

خارج از كشور را به دست بياورد.
حضــور پررنگ ايــن مركز چــاپ در 
نمايشــگاه هاي مهم از جمله نمايشــگاه 
بين المللي چاپ و بســته بندي تهران كه 
بزرگترين نمايشگاه منطقه در حوزه چاپ 
محسوب مي شود، توانسته بر بازار فروش 
پيام رســانه تأثير بگــذارد، آنقدر كه در 8

دوره اي كه در آن حضور داشــته يكي از 
مراكز ثابتي به شــمار مــي رود كه در اين 
نمايشــگاه حضور دارد. اين مركز چاپ 
پس از 7 دوره حضور در اين نمايشــگاه 
امسال غرفه اش در سالني قرار گرفته بود 
كه بزرگان كشــور در آن حضور داشتند. 
به زعم بســياري از بازديدكننــدگان اين 
نشان مي دهد كه پيام رسانه با سرعت در 

حال حركت است و اگر با اين روال پيش 
برود، با دارا بودن دستگاه منحصر به فرد 
ايران در حوزه چاپ ليبل و بســته بندي، 
بخش بزرگي از بــازار ايران و خاورميانه 

را به دست مي گيرد.
آن طور كه آمارها نشــان مي دهد حدود 
93 درصد بازار چاپ ليبل و بســته بندي 
خاورميانه در دســت كشــورهاي تركيه، 
عربســتان، عمــان و چند كشــور ديگر 
اســت و تنها 7 درصد بــازار اقالم چاپي 
توسط ايران انجام مي شود. ايران يكي از 
بزرگترين وارد كننده هاي ليبل محســوب 
مي شــود، آن طور كه مشــخص اســت 
بسياري از بســته بندي ها و ليبل هايي كه 
براي كاالهاي داخلي اســتفاده مي شود از 

وارد  تركيه  مانند  كشورهايي 
بخش  در  ايران  زيرا  مي شود 
ماشــين آالت مدرن در سطح 
اغلب  و  نــدارد  قرار  بااليي 
دســتگاه هاي موجود قديمي 
هســتند و پاســخگوي نياز 

كشور نيست.
با وجود ايــن مركز احتمال 
اينكــه بخش بزرگي از اقالم 
چاپي كه تاكنون از كشورهاي 
ديگر وارد  شــده بــه «مركز 
چاپ و بســته بندي همدان» 
باالست.  بســيار  شود  منتقل 
زيرا هــر بار كه اين چاپخانه 
مختلف  نمايشــگاه هاي  در 
مشــتريان  مي يابد  حضوري 
خارجي كه با آن قرارداد مي بندند بيشــتر 
مي شود. عالوه بر آن شركت هاي توليدي 
و داخلي و كشــورهاي همسايه همچون 
عراق، ارمنســتان ، افغانستان و آذربايجان 
نيز به توانمنــدي اين چاپخانه پي برده و 

سفارش كار مي دهند.
نتيجــه اين تالش گســترده، اشــتغال و 
ارزآوري براي اســتان همدان و نيز بر سر 
زبان انداختن نام «همــدان» براي جذب 
گردشــگران داخلــي و خارجي اســت. 
چنانچه در يك ســال اخير تعداد كاركنان 
و كارگرانــش تا 3 برابــر افزايش يافته و 
بيش از 20 مهمان خارجي از اروپا و آسيا 
و مهمانان زيادي از اســتان هاي ديگر به 

استان دعوت كرده است. 

افزايش سهم اشتغال و ارزآوري صنعت چاپ درهمدان

عالوه بر صاحبان واحدهاى توليدى و كارخانجات بسته بندى كشور،  ميهمانان خارجى از كشور قطر-عراق- لبنان- چين و اتريش و برخى مديران اتحاديه ها و شركت هاى فعال 
حوزه چاپ و مديران بخش دولتى با حضور در نمايشگاه چاپ وبسته بندي با آخرين توانمندى هاى كشور و استان همدان آشنا شدند.

عكس ها: مصطفي شيرمحمدي

مديرعامل هلدينگ تجاري همتارئيس اتحاديه صادركنندگان محصوالت چاپيفعال اقتصادي قطري آماده همكاري با ايران

وزيري؛ رئيس آژانس هاي حمل و نقل شهرداري تهران و هيأت همراه مديران ارشد شركت هيودا توليدكننده مواد اوليه چاپ از چين

بازرگان ايراني- اتريشي توليد كننده مواد اوليه چاپادامه همكاري توليدكنندگان عراقي با همدان مديرعامل شركت تركيه اي تامين كننده مواد اوليه

آغاز دور جديد همكاري با توليدكنندگان لبناني
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034000992 مورخه 1397/8/29 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبــت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد همتي اكبر فرزند صفرعلي به شــماره شناسنامه 
1271 صادره از قهاونددر  ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
108321/06مترمربع تحت پالك 132/540اصلي واقع در روســتاي دشته بخش 
پنج همدان خريداري مع الواسطه از  ميرزا حسين غالمي و حسين بيات و ولي اله 
غني زاده محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع 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 انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 3489)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/28
موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

ساخت زورخانه بين المللى به توسعه ورزش 
باستانى كمك مى كند

 ســاخت زورخانه بين المللى در همدان به رشــد و توسعه ورزش 
باستانى كمك شايانى خواهد كرد.

رســول منعم مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: پروژه 
زورخانــه بين المللى همدان يكى از پروژه هــاى بزرگ و منحصر به 
فرد در ورزش كشور است و خوشــبختانه با پيگيرى صورت گرفته 
توانســتيم زمين ايــن پروژه را از 650 متر مربــع به دو هزار و 300

مترمربع افزايش دهيم.
منعم با بيان اينكه اعتبار اين پروژه استانى و ملى است، افزود: دو ميليارد 
تومان اعتبار اســتانى و يك ميليارد تومــان اعتبار ملى براى احداث اين 

پروژه در نظر گرفته شده است.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان تصريح كرد: به طور قطع ساخت 
زورخانه بين المللى جعفرابن ابى طالب مى تواند به رشد و توسعه هرچه 

بيشتر اين رشته كهن در ديار هگمتانه كمك كند.
وى در ادامــه با بيان اينكه بــا پيگيرى هاى صورت گرفته 20 طرح ملى 
ورزشــى در اســتان در رديف اعتبار قرار گرفت، خاطرنشان كرد: طى 

هفته هاى اخير مذاكرات بســيار خوبى با معاون توســه منابع و بودجه 
وزارت صورت گرفت و خوشبختانه به 20 طرح ملى اعتبار داده شد.

منعم درخصوص اجرايى شــدن ايــن طرح ها گفت: خوشــبختانه با 
تخصيص اعتبارات صورت گرفته پيش بينى مى شود چهار طرح ملى در 

دهه فجر امسال به بهره بردارى برسد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان عنوان كرد: با حمايت مقام عالى 
وزارت و اســتاندار همدان و پيگيرى هــاى نمايندگان مردم در مجلس 
شوراى اســالمى اعتبارات حوزه عمرانى نسبت به سال 95، رشد 293

درصدى داشته است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

اقدام بى سابقه هيأت كشتى استان
همدان با 12 كشتى گير در انتخابى تيم ملى 

حاضر مى شود
 در يك اتفاق بى ســابقه، استان همدان با 12 كشتى گير در مرحله 

نخست انتخابى تيم ملى كشتى آزاد كشورمان شركت خواهد كرد.
مرحله نخســت انتخابى تيم ملى كشتى آزاد روزهاى پنج تا هفتم دى 
ماه سال جارى در سالن شهداى هفتم تير تهران برگزار خواهد شد تا 
گوش شكسته ها در نخستين آزمون غالم محمدى سرمربى جديد تيم 
ملــى و ابتدايى ترين فيلترش براى تصاحــب دوبنده تيم ملى خود را 

به صورت جدى محك بزنند.
يكى از مسابقاتى كه در آن سهميه هاى مرحله نخست انتخابى تيم ملى 
توزيع شد، رقابت هاى قهرمانى كشــور گروه الف بود. مسابقاتى كه 
همدان در آن عنوان چهارمى تيمى را كســب كرد تا فارغ از واگذارى 
سهميه به نفرات دوم تا ششم انفرادى، يك سهميه هم به دليل چهارمى 

همدان در آن رويداد به هيأت استان تعلق بگيرد.
ميثم فيروزآبادى، رضا اســدى پور، عباس يزدانى، مســعود كمروند، 
وحيد شــاه محمدى و دانيال شريعتى نيا نفراتى بودند كه در مسابقات 
قهرمانى كشــور گروه الف عناوين دوم تا ششــم را كسب و سهميه 

حضور در مرحله نخست انتخابى تيم ملى كشتى را كسب كردند.
ديگر سهميه استان هم در وزن 70 كيلوگرم توزيع شد. مسابقه درون 
انتخابى وزن 70 كيلوگرم براى تعيين تكليف اين ســهميه روز جمعه 
در خانه كشــتى همدان برگزار و طى آن عرفان مالمير با شكست رقبا 
عنوان قهرمانى را كســب كرد و به عنوان هفتمين ســهميه استان در 

مرحله نخست انتخابى تيم ملى معرفى شد.
اين اما تمام ماجرا نبود. هيأت كشتى استان بعد از موفقيت كشتى گيران 
همدانى در مسابقات قهرمانى كشور گروه الف و برترى برابر تيم هايى 
چون تهران، باب مذاكره با فدراسيون نشينان را باز كرد تا سهميه هاى 
بيشــترى به همدان براى حضور در مرحله نخست انتخابى تيم ملى 

كشتى تعلق گيرد.
طى مذاكراتى كه حميدرضا درويشى سرپرست هيأت كشتى استان و 
مســعود مصطفى جوكار نايب رئيس هيأت كشتى با فدراسيون نشينان 
داشتند، روز گذشته فدراسيون با درخواست همدانى ها موافقت كرد و 
پنج سهميه ديگر به استان تعلق گرفت تا همدانى ها در اتفاقى بى سابقه 
با 12 كشــتى گير و با توپى پر راهى مرحله نخست انتخابى تيم ملى 

كشتى آزاد كشورمان شوند.
عليرضا كريمى، هادى وفايى، عارف كيانى، سجاد چهاردولى و جمال 
خدابنده لو پنج ســهميه ديگر استان در اين مرحله از انتخابى خواهند 

بود.
درويشى سرپرست هيأت كشــتى استان همدان با اشاره به اينكه اين 
افتخار ارزنده و بى ســابقه در كشتى همدان بنا به درخشش اين استان 
در مسابقات قهرمانى كشور به ثمر نشست، گفت: اقدام صورت گرفته 
در تاريخ كشتى همدان بى سابقه است و از فدراسيون كشتى به سبب 

اين موافقت نهايت قدردانى را داريم.
وى با بيان اينكه با 12 كشتى گير مى توانيم حضورى شايسته در مرحله 
نخســت انتخابى تيم ملى كشتى آزاد داشــته باشيم، خاطرنشان كرد: 
بــه اين ترتيب هادى وفايى، جمال خدابنده لو، عارف كيانى، ســجاد 
چهاردولى، عليرضا كريمى، ميثم فيروزآبادى، رضا اسدى پور، عباس 
يزدانى، مسعود كمربند، وحيد شاه محمدى، دانيال شريعتى نيا و عرفان 

مالمير موفق به كسب سهميه شده اند.

حضور پررنگ تيم هاى نهاوندى 
در مسابقات فوتبال استان و كشور

 رئيس هيأت فوتبال شهرستان نهاوند و عضو هيأت رئيسه فوتبال 
اســتان همدان گفت: تيم هــاى نهاوند حضور فعــال و پررنگى در 

مسابقات فوتبال استانى و كشورى دارند.
شهريار شمس اظهار كرد: خوشبختانه مسابقات فوتسال شهرستان در 
همــه رده هاى پايه و بانوان برگزار و تيم ها حضور فعال و پررنگى در 

مسابقات استانى و كشورى دارند.
وى با اشاره به حضور يكى از بانوان فوتساليست نهاوندى در تيم ملى 
كشور بيان كرد: حضور بانوى فوتساليست نهاوندى در تيم ملى كشور 
نشان از پويايى فوتسال دارد.رئيس هيأت فوتبال نهاوند افزود: هيأت 
فوتبال هيچ مشكلى در زمينه در اختيار گذاشتن سالن و ساير امكانات 
نداشــته و فقط با توجه به حضور دو تيم فوتبال گرين كشــاورز در 
مسابقات ليگ دسته سوم كشور و همچنين تيم پاسارگاد نوين نهاوند 
در ليگ برتر استان، بازيكنان فوتسال شهرستان جهت تقويت اين دو 
تيم راهى اين دو تيم شدند و به همين دليل فوتسال بزرگساالن امسال 

تيمى براى اعزام به مسابقات استانى نداشت.
شمس تصريح كرد: درصورتى  كه تيمى از شهرستان براى حضور در 
مسابقات فوتسال استانى و كشورى اعالم آمادگى كند در حد توان و 

اختيارات مورد حمايت هيأت فوتبال شهرستان است.

گره كور روساى بازنشسته 
هيأت هاى ورزشى

 اين روزها بحث داغ روساى بازنشسته هيأت هاى ورزشى استان ها 
سر زبان هاست، اما هنوز يك تناقض آشكار مبنى بر بازنشسته بودن يا 

نبودن روساى هيأت هاى ورزشى استان ها محسوس است.
اگر مالك را همين اســتان خودمان قرار دهيم و مابقى استان ها را هم 
داراى شرايطى مشابه فرض كنيم، درصد بااليى از روساى هيأت هاى 
ورزشــى استان ها بازنشســته نيســتند و مى ماند تعداد انگشت شمار 
هيأت هاى ورزشى كه روساى آنها در صورت قطعى شدن قانون منع 

به كارگيرى بازنشسته ها بايد با صندلى خود خداحافظى كنند.
با اين حال روســاى هيأت هاى ورزشــى اى كه مشــمول اين قانون 
هســتند، هنوز خود نيز نمى دانند كه بــه كار ادامه خواهند داد يا بايد 
خانه نشــين شوند، چراكه شــاهد يك تناقض آشكار هستيم و معلوم 
نيست هيأت هايى كه اعتبار دولتى ندارند، آيا شامل اين قانون خواهند 

شد يا خير.
مشخص نبودن تكليف روساى بازنشسته هيأت هاى استانى به گره اى 
تبديل شــده كه باز كــردن آن وقت زيــادى از ورزش ايران خواهد 
گرفت. البته ضرر كوتاه مدت آن هم فعال تنها متوجه فدراسيون هايى 

است كه در انتظار برگزارى مجمع انتخاباتى هستند.
در حالى كه تعدادى از فدراسيون ها همچنان در انتظار مشخص شدن 
تاريخ برگزارى مجمع انتخابات خود به سر مى برند اما هنوز از سوى 
وزارت ورزش زمانى براى تاريخ برگزارى انتخابات اين فدراسيون ها 

اعالم نشده است.
به نظر مى رسد بازهم پاى قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها در ميان 
باشد. ظاهرا ديوان محاسبات و سازمان بازرسى هنوز درگير رفع اين 
تناقض هستند كه روســاى هيأت هاى استانى هم مشمول قانون منع 
به كارگيرى بازنشستگان مى شــوند يا خير؟ همين موضوع هم باعث 

شده تا فعال خبرى از برگزارى انتخابات فدراسيون ها نباشد.
البته در حال حاضر خود فدراســيون ها هم بالتكليف اند و نمى دانند 
تكليف شــان دقيقا با روســاى هيأت هاى بازنشسته چيست؟ در اين 
ميان شــاهد يك تناقضى آشكار هســتيم چراكه بر اساس قانون منع 
به كارگيرى بازنشســتگان در برخى فدراســيون ها روساى بازنشسته 
هيأت ها مجبور به استعفا شــده اند اما در برخى ديگر از فدراسيون ها 

روسا هيأت ها همچنان بر سركار هستند. 
اما بحث اصلــى اين روزهاى ورزش كشــور برگــزارى انتخابات 
فدراسيون هاست. با توجه به بالتكليفى كه در مورد هيأت هاى استانى 
وجود دارد، اگر وزارت ورزش بخواهد انتخابات فدراسيونى را برگزار 
كند، تكليف هيأت ها چه مى شــود؟ آيا روساى هيأت هاى بازنشسته 

مى توانند در مجمع انتخاباتى فدراسيون شركت كنند يا خير؟
بايد اين شــرايط بــه نظر مى رســد وزارت ورزش بايد ابتدا تكليف 
هيأت ها را مشــخص كند و بعد به ســراغ فدراسيون ها برود. البته به 
نظر مى رسد تعيين تكليف براى مسئله مشمول بودن يا نبودن روساى 
هيأت هاى اســتانى خيلى زمان برده و در ايــن ميان ضرر آن متوجه 
ورزش كشور شده اســت زيرا در حالى كه فدراسيون ها بايد به فكر 
برنامه هــاى خود براى حضور در المپيك 2020 باشــند، هنوز درگير 

برگزارى انتخابات هستند!
 اين بالتكليفى فدراسيون ها بر روى هدف گذارى كميته اى كه مسئول 
بررســى برنامه هاى فدراســيون ها براى المپيك 2020 است نيز اثر 
گذاشته است چراكه فعال فدراسيون هايى كه رئيس ندارند، در اولويت 

بررسى نيستند.
با اين شــرايط اين انتظار مى رود وزارت ورزش پيگيرى جدى ترى 
نسبت به تعيين تكليف روساى هيأت هاى استانى داشته باشد و پس از 
آن به دنبال برگزارى انتخابات فدراســيونها باشد تا بيش از اين زمان 
براى برنامه ريزى رشــته ها جهت حضور در المپيك توكيو از دســت 

نرود.

 پيشــرفت و موفقيت بانوان ورزشــكار 
همدانى در عرصه مدال آورى به اوج رسيده 
بــه طوريكــه در المپياد اســتعدادهاى برتر 
توانستند در كسب نشــان هاى رنگارنگ از 

مردان پيشى و سبقت بگيرند.
در حالى كه بانوان يك سوم جمعيت مردان 
ورزشكار ســازمان يافته استان همدان را به 
خود اختصاص دادند اما به لحاظ مدال آورى 

پيشرفت بسيار خوبى را آغاز كرده اند.
جمعيتى حدود 30 هــزار بانوى همدانى به 
صورت سازمان يافته در سطح استان فعاليت 
ورزشــى دارند و امروزه در اغلب رشته ها 
شاهد رشد چشمگير آنها در ميادين قهرمانى 

كشور و حتى بين المللى هستيم.
پيشرفت بانوان در عرصه مدال آورى به ويژه 
در المپياد ورزشــى استعدادهاى برتر قطع به 
يقين آينده روشن را براى ورزش استان رقم 

خواهد زد.
اين موفقيت، ورزش بانوان استان همدان را 
براى رسيدن به ســهميه هاى المپيك 2022

جوانان سنگال بســيار اميدوار كرده و اكنون 
نيازمند حمايت و برنامه ريزى مدون از سوى 

متوليان بخش ورزش است.
المپياد  در  بانوان  گرفتن  پيشــى   

استعدادهاى برتر
سهم بانوان در مدال آورى المپياد استعدادهاى 
برتر كشور به مراتب بسيار بهتر از مردان بود 
به طورى كه بانــوان همدانى در اين المپياد 
موفق به كسب 6 نشان طال، يك نقره و هفت 

برنز شدند.
درخشش بانوان اغلب در رشته هاى جودو، 
ورزش هــاى دوگانه و قايقرانــى بود و در 
اين رشــته ها بيشترين مدال طال براى استان 
همدان به دست آمد و اين در شرايطى است 
كه مــردان همدانى موفق به چهار مدال طال، 

چهار نقره و هفت برنز شدند.
در واقع مردان تنها يك مدال بيشتر از دختران 
همدانى كســب كردند اما بــه لحاظ ارزش 
مدال، دختران عملكردى بســيار بهترى ارايه 

كردند.
همچنين همدان از استان هاى پرمدال بخش 

بانوان اين دوره از مسابقات بود.
 رتبه 15 در جدول رده بندى

به گزارش ايرنا، همدان در پايان اين دوره از 

مسابقات رتبه 15 جدول رده بندى 32 استان 
حاضر در اين رقابت ها را به دســت آورد و 
كاروان ورزش همــدان در مجموع 29 مدال 
كســب كردند كه البته عملكرد آنها در رتبه 
به دست آمده به نسبت استان هاى همجوار 

ضعيف تر بود.
كردســتان، كرمانشــاه، مركزى و لرستان به 
ترتيب رتبه هاى 11 تا 14 جدول را به دست 

آوردند.
موفقيت استان هاى همجوار در شرايطى مهم 
ارزيابى مى شود كه به ترتيب 71، 51، 50 و 

31 مدال رنگارنگ كسب كردند.
ورزش بانوان همدان در اين دوره از مسابقات 
موفق بود اما در مجموع اين اســتان عملكرد 
مطلوبــى را ارايه نداد و پاييــن تر از غرب 

نشينان كشور قرار گرفت.
اين در شــرايطى اســت كه همدان به لحاظ 
زيرساخت ها به مراتب بسيار غنى تر از استان 
هاى غربى كشــور است و از امكانات بسيار 
خوبى سود مى برد و اين المپياد همدان را در 
رتبه متوسط بين استان هاى كشور قرار داد تا 

حداقل نمره قبولى را كسب كند.
يك هــزار و 665 مــدال در ايــن دوره از 
مســابقات در قالب 77 رشته توزيع شد كه 
سهم همدان در بين 32 استان كشور تنها 29

مدال بود.
مســتعد  بانوى  هزار  فعاليت 27   

همدانى
مســئول ورزش بانــوان اداره كل ورزش و 
جوانان همدان در اين باره مى گويد: هم اينك 
27 هزار بانوى همدانى به صورت ســازمان 
يافته زير پوشــش بيمه ورزشى هستند و در 

46 هيأت ورزشى فعاليت دارند.
معصومه پيردهقان افزود: 117 سالن ورزشى 
به صورت اختصاصى به بانوان ورزشــكار 
خدمــات ارايه مى دهند كــه البته اين تعداد 
مجزا از سالن هايى است كه به صورت چند 
منظوره در ساعاتى از روز به بانوان اختصاص 

مى يابد.
وى اضافه كرد: ورزش بانوان همدان در سال 
هاى اخير پيشرفت قابل توجهى داشته است 
و گواه اين ادعا كســب مدال هاى رنگارنگ 
در بازى هاى آسيايى و پاراآسيايى جاكارتا و 

همين المپياد استعدادهاى برتر بود.

پيردهقان بيان كرد: در كنار توســعه ورزش 
همگانى، در عرصه قهرمانى نيز گام هاى مهم 
و موثرى را برداشته ايم و افزايش مدال آورى 
ها به دليل حمايت جدى دستگاه ورزش به 

بانوان مستعد است.
مســئول ورزش بانوان همدان خاطرنشــان 
كرد: در المپياد ورزشــى اســتعدادهاى برتر 
نيز عملكــرد خوبى را ارايــه كرديم و اين 
مدال آورى ها مرهــون برنامه ريزى خوب 
دســتگاه ورزش، هيأت ها و تالش مربيان و 

ورزشكاران است.
 بانوان همدان تاريخ ساز شدند

مديــركل ورزش و جوانان همدان نيز با بيان 
اينكه بانوان همدان امســال با درخشش در 
بازى هاى آســيايى تاريخ ساز شدند گفت: 
عملكرد ورزشــكاران اســتان در بازى هاى 
آسيايى 2018 اندونزى منجر به ثبت ركورد 

تاريخى براى ورزش اين استان شد.
رسول منعم افزود: كسب هفت مدال انفرادى 
و تيمى توســط ورزشــكاران اين استان در 
بازى هاى آســيايى 2018 جاكارتا، ركوردى 
تاريخى براى ورزش اســتان محسوب مى 
شود و نســبت به دوره گذشته شاهد رشد 
120درصدى مدال آورى ورزشكاران همدانى 

در بازى هاى آسيايى بوده ايم.
وى با اشــاره به درخشش بانوان همدانى در 
اين رقابت ها افزود: بانوان كشورمان در اين 
رقابت ها در مجموع 18 مدال كسب كردند 
كه ســهم بانوان همدانى پنج مدال بود كه در 
مجموع 28 درصد از سهم مدال آورى بانوان 
ايران در اين رقابــت ها متعلق به بانوان اين 

استان بود.
مديركل ورزش و جوانان همدان با اشاره به 
موفقيت استعدادهاى برتر همدان نيز گفت: 
در اين مسابقات بانوان بازهم سهم بسزايى در 

مدال آورى داشتند.
وى افزود: اين موفقيت شــروع درخشــانى 
براى كسب سهميه در المپيك 2022 جوانان 
سنگال است و مى خواهيم حداكثر سهميه را 
براى حضور در اين ميدان بزرگ كسب كنيم.

منعم بيان كرد: به هر حال ورزشكاران همدانى 
نخستين حضور در المپياد استعدادهاى برتر را 
تجربــه كردند و در دوره هاى بعدى به طور 

قطع نتايج بهترى را كسب مى كنند.

نايب قهرمانى طباطبايى 
در قهرمانى شطرنج آسيا

 ســيد محمد اميــن طباطبايى ضمن 
كســب عنوان نايب قهرمانى رقابت هاى 
قهرمانى شطرنج آســيا مجوز حضور در 

جام جهانى روسيه را نيز كسب كرد.
به گزارش ايسنا، دور نهم و پايانى بخش 
اســتاندارد رقابت هاى شطرنج قهرمانى 
انفرادى آسيا به پايان رسيد كه سيد محمد 
امين طباطبايى با 6.5 امتياز به عنوان نايب 
قهرمانى رســيد و جواز حضور در جام 

جهانى روسيه 2019 را نيز كسب كرد.
در دور نهم پرهام مقصودلو مقابل حريف 
هندى و سيد محمد امين طباطبايى مقابل 
حريفــى از چين به تســاوى رســيدند. 
طباطبايــى بــا 6.5 امتيــاز در رده دوم و 
مقصودلو بــا 6 امتيــاز در رده هفتم اين 

رقابت ها قرار گرفتند.
عليرضا فيرزوجا در دور نهم مقابل حريف 
قزاقستانى و احسان قائم مقامى نيز مقابل 
حريف فيليپينى به برترى رسيدند كه هر 
2 بــا 5.5 امتياز به ترتيــب در رده هاى 

شانزدهم و نوزدهم ايستادند.
در بخش مردان شطرنج باز چينى قهرمان 
شد و نماينده ويتنام نيز در رده سوم ايستاد.

دروغ بزرگ 
در ليگ فوتبال هند!

 در اتفاقى جالب توجه مشخص شد 
كه جوان ترين گلزن ليگ هند، 13 ســال 

سن خودش را كمتر كرده است.
به گزارش فارس، گوراف موكى بازيكن 
تيم جمشــيدپور در ليگ هند است. نام 
اين بازيكن 2 ماه پيش بر سر زبان ها افتاد؛ 
وقتى كه او توانست براى تيمش در ليگ 
هند گلزنى كند و به عنــوان جوان ترين 
گلزن اين ليگ معرفى شــد كه با 16 سال 

سن موفق به اين كار مى شود. 
حاال اما مشــخص شــده كه اين بازيكن 
درباره ســن خود دروغ گفته است و در 
واقع 29 سال ســن دارد. به همين خاطر 
كميته انضباطى فدراسيون فوتبال هند، اين 
بازيكن را 6 ماه از همراهى تيمش محروم 

كرده است.
به اين ترتيب لقب جوان ترين گلزن ليگ 
هند نيز از اين بازيكن 29 ساله پس گرفته 

مى شود.

برگزارى كشتى كالسيك 
بانوان از 12 بهمن

 رقابت هاى قهرمانى كشــور كشــتى 
كالســيك بانوان 12 بهمن مــاه برگزار 

مى شود.
به گزارش مهر، دومين دوره مســابقات 
قهرمانى كشور كشتى كالسيك بانوان 12 
بهمن ماه و در خانه كشتى محمدبنا برگزار 
مى شــود. در اين رقابت ها دختران 18 تا 
25 ساله مى تواند براى مبارزه روى تشك 
بروند. طبق اعالم سايت رسمى فدراسيون 
كشتى اين مسابقات در اوزان 50، 55، 60، 

65، 70 و 75 كيلوگرم برگزار مى شود.
بدين ترتيب كشتى كالسيك بانوان كه از 
بعد رقابت هاى بين المللى لبنان در اوايل 
مهر ماه، ديگر مســابقه اى نداشته دوباره 
آغــاز به كار مى كند و هفتــم دى ماه نيز 
فصل سوم ليگ اين رشته برگزار مى شود.

اسامى 6 ورزشكار حاضر 
در مجمع عمومى كميته 

ملى المپيك
 6 نفرى كــه بايد به عنــوان نماينده 
ورزشكاران در مجمع عمومى كميته ملى 

المپيك حاضر شوند، مشخص شدند.
به گزارش ايسنا، مجمع عمومى كميته ملى 
المپيك 25 دى ماه برگزار مى شود و براى 
حضــور در اين مجمع 6 نفرى كه بايد به 
عنوان نماينده ورزشكاران حاضر باشند، 

مشخص شدند.
بر اين اساس آرش ميراسماعيلى، يوسف 
كرمى، مهــدى كامرانى، مجتبى عابدينى، 
الهه احمدى و زهرا نعمتى كه از اعضاى 
كميسيون ورزشكاران هستند، نمايندگان 

ورزشكاران در مجمع خواهند بود.
پيش از اين در جلسه هيأت اجرايى پيمان 
فخــرى و گالره ناظمى به عنوان نماينده 

مربيان و داوران انتخاب شدند.
مهين فرهاى زاد، فريبــا محمديان، بهداد 
سليمى، اصغر رحيمى و نصراهللا سجادى 

به عنوان كارشناس خبره معرفى شدند.
نماينــده آمــوزش و پــرورش، مهرزاد 
حميــدى و آرارات و ذوب آهن نماينده 

باشگاه ها در اين مجمع هستند.

بانوان ورزشكار پيشي گرفتند

فعاليت 27هزار 
بانوي مستعد همداني

از همـدان 
تا بندرگـواتر
 سوار بر دوچرخه

و  ورزشــى  فرهنگــى،  گــروه   
گردشــگرى صلح و اميد مســافت دو 
تا  همــدان  كيلومتــرى   300 و  هــزار 
بندرگواتــر را ركاب زدنــد. فرهنگى، 
اميد  و  صلح  گردشــگرى  و  ورزشــى 
بــه  سايكل توريســت   2 از  متشــكل 
داريوش  و  نوريــان  منوچهر  نام هــاى 
بوشهر،  اســتان هاى  از  عبور  با  زيورى 
و  سيستان وبلوچســتان  هرمــزگان، 
جزيره قشــم با شــعار خليج هميشــه 

فارس، اين مسير را ركاب زدند. 
اين ورزشــكاران با هدف مردم شناســى 

و بوم شناســى و همچنين ترويج فرهنگ 
دوچرخه ســوارى، سواحل نيلگون خليج 
فــارس و درياى مكــران را ركاب زده و 
پروژه را در نقطه صفــر مرزى بندرگواتر 

به اتمام رساندند.
نوريان و زيورى مســافت دو هزار و 300 
كيلومترى را طى مدت 17 رز ركاب زدند.

 سايكل توريسم چيست؟
ســايكل  جــزء  دو  از  سايكل توريســم 
(دوچرخــه) و توريســم (گردشــگرى) 
تشكيل شــده كه به معناى گردشگرى و 

سفر با دوچرخه است. 
با وجــود تفاوت هاى فــراوان آن با انواع 
ديگر گردشــگرى، تفاوت اصلى اين نوع 
از ســفر در وســيله  نقليه  آن (دوچرخه) 
است. همچنين مسافر نزديكى بيشترى با 
طبيعت دارد و وسيله نقليه را با نيروى خود 

جا به جا مى كند.
دوچرخه ســوارى به عنــوان فعاليت، به 
صورت هاى مختلفى تعريف شــده است. 
اما مونديــال (2010) اروپايى كه تجارب 
مختلفى در دوچرخه سوارى دارد، آن را به 
دو گروه كلى تقســيم مى كند: كاربردى و 
تفريح كه جزء تفريحى دوچرخه سوارى، 
قســمتى اســت كه در آينــده در رديف 

تفريحات پر رقابت قرار خواهد گرفت.
تفريحــات  در  ديگــر  تقســيم بندى 
دوچرخه ســوارى، بر اساس مسيرى است 
كــه فعاليــت دوچرخه ســوارى روى آن 
اتفاق مى افتد: جاده، مســير بدون ترافيك، 
مســيرهاى پياده روى سخت و مسيرهاى 
كوهنوردى. اما تمركز ســايكل توريســم 
بيشتر بر مســيرهاى آرام و بدون ترافيك 

است.

سرمربى فريزبى همدان:
پرافتخارترين تيم كشور هستيم

 سرمربى تيم آلتيميت فريزبى همدان گفت: پرافتخارين ترين تيم 
كشور هستيم و امسال نيز براى تكرار عنوان قهرمانى راهى مسابقات 

ملى مى شويم.
على درخشان پناه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: چهارمين دوره 
مسابقات آليتيمت فريزبى چمنى قهرمانى كشور از فردا به ميزبانى 
مجموعه ورزشى ايثارگران شــهر ساوجبالغ البرز آغاز مى شود و 

حكم انتخابى تيم ملى را دارد.
وى بيان كرد: در سه دوره گذشته اين رقابت ها تيم همدان يك عنوان 
ســومى و 2 مقام قهرمانى را كسب كرد و اكنون نيز به دنبال كسب 
سكوى نخست هستيم.درخشان پناه خاطرنشان كرد: تيم همدان با 
تركيب بومى و برخوردارى از 8 بازيكن ملى پوش سال قبل، بخت 
اصلى قهرمانى به شمار مى رود و مى خواهيم بيشترين سهميه تيم 
ملى را تصاحب كنيم.وى اضافه كرد: در هفته هاى اخير با حمايت 
هاى همه جانبه دستگاه ورزش و هيات ورزش هاى همگانى همدان 

توانستيم اردوهاى تمرينى بسيار خوبى را سپرى كنيم.
رئيس كميته فريزبى همدان افزود: تيم ما در شــرايط آمادگى بسيار 
مطلوب بســر مى برد و حضور در تيم ملــى انگيزه مضاعف را به 

بازيكنان انتقال داده تا بهترين نتيجه ممكن را كسب كنند.
درخشــان پناه يادآور شــد: تركيــب تيم همدان در ايــن دوره از 
مســابقات را آرش سورى، سعيد كاويانى، مســعود فتاحى، رضا 
حسنى، محمدمهدى مقدم، پوريا جان آفرينى، شاهين باقرى، حامد 
خوش فطرت، حسين قهرمانى، ســهيل باقرى، سعيد اقبال مهران، 
ميالد مستقيمى و ارسالن مهرجو تشكيل مى دهند. چهارمين دوره 
مســابقات آليتيمت فريزبى چمنى قهرمانى كشور از فردا در مرحله 
مقدماتى آغاز مى شود و روز پنجشنبه نيز مرحله حذفى و روز جمعه 

رقابت هاى رده بندى و فينال برگزار خواهد شد.
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همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 2018

20182018

■ حديث:
امام صادق(ع):

ما را حرمى است و آن «قم» است و به زودى بانويى از فرزندان من به نام فاطمه در 
آن دفن خواهد شد. هر كس او را زيارت كند، بهشت بر او واجب شود . 

بحار األنوار ج 60 ص 216

معاون پارلمانى رئيس جمهورى:
مسئوالن همدان به درستى روى توسعه 

صنعت گردشگرى دست گذاشته اند

 ويژگى هاى منحصر به فرد همدان در حوزه گردشگرى باعث شده 
تا يكى از مهمترين محورهاى توســعه اين استان صنعت گردشگرى 

باشد.
معــاون پارلمانى رئيس جمهورى كه در ســفر به همــدان از اماكن 
گردشــگرى همدان بازديد كرد با عنوان اين مطلب  ، گفت : اســتان 
همدان جاذبه هاى گردشــگرى فراوانــى از جمله تاريخى، طبيعى و 
فرهنگى دارد و ويژگى هاى گردشــگرى اين اســتان منحصر به فرد 

است. 
حســينعلى اميرى گفت: كمتر اســتانى همچون همــدان جاذبه هاى 
فرهنگــى، تاريخى و طبيعى را همزمــان با هم دارد و اين يك مزيت 
بسيار بزرگ براى اين همدان است كه با توجه به موقعيت جغرافيايى 

مى تواند ساالنه ميزبان گردشگران چشمگيرى باشد.
ــه درســتى  ــان اينكــه اســتاندار و مســئوالن همــدان ب ــا بي ــرى ب امي
ــه داد:  ــد ادام روى توســعه صنعــت گردشــگرى دســت گذاشــته ان
ــده شــاهد توســعه  ــا طراحــى برنامــه هــاى بســيار خــوب در آين ب

گردشــگرى ايــن اســتان هســتيم.
معــاون پارلمانى رئيــس جمهورى گفــت: اين توســعه در حوزه 
گردشــگرى عالوه بر جذب گردشــگران ، اقتصاد اين استان را نيز 
رونق مى بخشد. وى افزود: برگزارى همايش هاى بين المللى متعدد 
در ســال جارى به ميزبانى همدان مى تواند يكى از راه هاى توســعه 

صنعت گردشگرى استان باشد.
اميرى ادامه داد: توســعه زيرساخت هاى ســخت افزارى و راه هاى 
ارتباطى و فرهنگى براى توسعه گردشگرى در استان همدان ضرورى 
است. اميرى در اين بازديد به همراه استاندار، معاون عمرانى، مديركل 
ميراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى و شهردار همدان از پياده 
راه هاى اكباتان، بوعلى، ارم و همچنين موزه و تپه باســتانى هگمتانه 

بازديد كرد.

شش پرده از گرانى لبنيات!
مصطفى شيرمحمدى »

1- ديشــب اخبــار گفــت از امــروز لبنيــات بــا 
نــرخ ارزون تــرى عرضــه ميشــه، ولــى خــب فكــر 
ــش نميشــه  ــزاد حالي ــون آدمي ــم گاو چــون زب كن
حاضــر نشــده ارزون بــده، خــودش ميگــه يونجــه 
رو بــه دالر 18 هــزار تومــان خــوردم!! تــازه گفــت 
هميــن كــه كــود رو احتــكار نميكنــم بريــد خــدا 

رو شــكر كنيــد.
ــوخيش  ــات ش ــازار لبني ــه ب ــر مى رس ــه نظ 2- ب
ــازى رو  ــٍر گاوب ــده س ــرف كنن ــا مص ــه و ب گرفت
شــروع كــرده و داره تــوى ميــدون دنبــال حريــف 
ــبت  ــا گاو نس ــات ب ــه لبني ــا ك ــرده؛ از اونج مى گ
نزديكــى داره معلومــه بــازى بــه نفــع كــى تمــوم 
ــچ  ــر هي ــه باخــت ســه ب ــه نظــرم اگــه ب ميشــه ب
ــل دچــار شكســتگى ســتون  ــم حداق ــن كني تمكي

ــم شــد. ــرات نخواهي فق
كــردن  گــرون  مســابقه  گاوهــا  و  مرغهــا   -3
فرآورده هــاى شــخصى خودشــون رو برگــزار 
ــم  ــابقات تصمي ــرى از مس ــن س ــردن و در اي ك
ــاى  ــه درآمده ــب اندام ب ــظ تناس ــن حف دارن ضم
ــر  ــن و ه ــدا كن ــم دســت پي ــى ه اقتصــادى خوب
ــه از گوشــت  ــاال ك ــعى دارن ح ــم  س ــم ه دو تي
ــه  ــا ماي ــه آدم ــراى صبحان ــون ب ــير و اندامش و ش
ــم برســن  ــى ه ــد مكف ــه درآم ــل ب ــذارن حداق مي
ــراث  ــون مي ــدى خودش ــل هاى بع ــراى نس ــا ب ت

ــد. ــا گذارن ــدگارى بج مان
ــع  ــا مطل ــاف ب ــا انص ــاى ب ــى از گاوه 4- بعض
كشــيده  فلــك  بــه  ســر  نرخهــاى  از  شــدن 
لبنيــات دچــار عــذاب وجــدان شــده و بــه 
ارائــه كننــدگان محصــوالت لبنياتــى گفته انــد: 
ــا ايــن  ــم ب ــون نميكني ــا كــه شــيرمون رو حاللت م
ــاى  ــن گاوه ــن اي ــا... در ضم ــى ه ــع گرون وض
باشــخصيت هرگونــه دخالــت خــود در گرانى هــا 
ــد رو  ــا فقــط تولي ــن م ــردن و گفت رو تكذيــب ك
بــر عهــده داريــم و گرانــى هــا مربــوط بــه عرضــه 

ــت. ــه اس ــى عرض ــاى ب كننده ه
بــه  پاســخ  در  هــم  ذيربــط  مســئوالن   -5
طــرف  گاهــى  گرانى هــا  چرايــى  ســوال 
مصرف كننــده را مى گيرنــد و گاهــى طــرف 
ــده شــده گاهــى طــرف  ــى دي ــداران و حت دام
گاوهــا را گرفتــن تــا جوانــب انصــاف رو 
ــا در مجمــوع گــوش  رعايــت كــرده باشــن ام

كســى بدهــكار نيســت ...
ــن كارا كارى  ــه اي ــت ب ــر بهداش ــه وزي 6- خوب
ــم  ــه ميكردي ــون گالي ــه از ايش ــه اگ ــداره وگرن ن
يــا ميگفــت خــودت بــدوش يــا ميگفــت خــودت 

ــده!! شــير ب

دوردست ترين شى در منظومه شمسى 
رصد شد

 ستاره شناسان دوردست ترين شــى آسمانى در منظومه شمسى 
را رصــد كردند كه 11 ميليارد مايل با زميــن فاصله دارد.به گزارش 
آسوشيتدپرس، ستاره شناسان دوردست ترين شى در منظومه شمسى 
را رصد كردند. آنها اين شى آسمانى صورتى رنگ را Farout ناميده 
اند. اتحاديه بين المللى ستاره شناسى اين خبر را اعالم كرده است. به 
گفته دانشمندان «فاروت» حدود 120 واحد ستاره شناسى با ما فاصله 
دارد. به عبارت ديگر فاصله اين شــى آســمانى تا زمين، 120 برابر 
فاصله ســياره خاكى تا خورشيد و يا 11 ميليارد مايل است.   ركورد 
 Eris قبلى دورترين شى آسمانى در منظومه شمسى به سياره كوتوله
تعلق داشت كه فاصله آن تا زمين معادل 96 واحد ستاره شناسى بود.

فناورى ها بايد در جهت رفع نياز جامعه 
گسترش يابد

 وزير علــوم، تحقيقات و فناورى گفت: بــا توجه به محدوديت 
هاى عرصه جهانى، فرصت مناســبى اســت كه فناورى ها در جهت 
رفع نيازهاى جامعه گسترش يابد.به گزارش مهر، دكتر منصور غالمى 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى اظهار داشت: ما در جمهورى اسالمى 
در حوزه علم و فناورى حرف زيادى براى گفتن داريم و تمام اين به 

دليل وجود جوانان و دانشجويان عزيز است.
وى ادامه داد: نام جامعه علمى ما هميشــه در بين كشورهاى صاحب 
نام آورده مى شود و اكنون مراكز علمى ما در لبه هاى علم و فناورى 
جديد دنيا حركت مى كنند و اكنون كشــور ما رتبه شــانزدهم توليد 

علمى دنيا را دارا است.

آتشفشان اندونزى 2 بار فوران كرد
 يك آتشفشان فعال در اندونزى دوبار فوران كرد و خاكستر ناشى 
از آن تا ارتفاع 7500 مترى به آسمان رفت.به گزارش آسوشيتدپرس، 
يك آتشفشان در مركز اندونزى فوران كرده و انبوهى از خاكستر غليظ 
ناشــى از اين رويداد تا ارتفاع 7500 مترى به آسمان رفته است.كوه 
آتشفشــان Mount Soputan كه در شمال جزيره «سوالوسى» 

قرار دارد، ديروز دو بار فوران كرد.
به گفته مقامات پيش بينى مى شــود خاكستر داغ و مواد مذاب از اين 
آتشفشان جارى شــود. به همين دليل از ساكنان محلى خواسته شده 
از هرگونه فعاليت در نزديكى كوه اجتناب كنند.همچنين به ســاكنان 
درباره جارى شــدن مواد مذاب در رودخانه هاى اطراف آتشفشــان 

هشدار داده شده است. 

سفرهاى تازه به ماه فضانوردان را خواهد كشت
 بعد از گذشت حدود نيم قرن برخى كشورها به فكر سازماندهى 
ســفرهاى فضايى مجدد به كره ماه افتاده اند و چين نيز فضاپيمايى را 
به نيمه تاريك ماه فرســتاده، اما اين سفرها مى توانند مرگبار باشند. 
بــه گزارش بيزينس تايمز، آمريكا اعالم كرده كه به زودى فضاپيماى 
سرنشــين دارى را به تنها قمر كره زمين مى فرســتد. اما بررسى تازه 
اى كه توسط دانشگاه استونى بروك صورت گرفته نشان مى دهد كه 
اعزام فضانورد به كره ماه مى تواند بسيار خطرناك تر از ميزانى باشد 

كه قبال تصور مى شد.
محققان اين دانشــگاه مى گويند خاك ماه به هيچ وجه با بدن انسان 
ســازگار نيســت و حضور طوالنى مدت در سطح اين قمر مى تواند 

منجر به ابتال به بيمارى هايى مانند انواع سرطان شود.

گمانه زنى در مورد وجود حيات در عمق مريخ
 محققان مى گويند براى يافتن حيات در كره مريخ شايد ضرورى 
باشد كه فعاليت هاى اكتشافى آتى در عمق اين سياره قرمز رنگ انجام 
شود. به گزارش اليوساينس، تا به حال مريخ نوردهاى اعزامى به اين 
سياره تنها سطح آن را بررسى كرده اند و گمانه زنى ها از وجود آب 
در مريخ در گذشته هاى دور حكايت دارد. اما هنوز هيچ نشانه قطعى 

دال بر حيات در سطح مريخ شناسايى نشده است. 
پژوهشگران حاضر در نشســت اتحاديه ژئوفيزيك آمريكا بر اين 
باورند كه مى توان در مــورد وجود حيات ميكروبى در عمق كره 
مريــخ گمانه زنى كرد. در دهه هاى اخير بررســى عمق زمين در 
اليه بيوســفر نشان داده كه موجوداتى در اين شرايط هم به زندگى 

خود ادامه مى دهند. 

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................كلمبــوس- بمــب يــك 

عاشقانه
■ قد  س2................................................. ... بمب يك 

عاشقانه - كلمبوس - هشتگ
■ فلسطين1................................. بي نامي - پاستاريوني
فلسطين 2..................... ميليونر ميامي - مارموز
■ سينما كانون........................................  واي 

آمپول - هزارپا - پيشوني سفيد2 
■بهمن مالير........................ ................بمب يك 

عاشقانه-پاستاريوني - الزانيا

مريم مقدم  »
 پنجمين دوره از انتخابات انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرتي همدان برگزار شد. اين انجمن 
صنفى در روزهاى اخير شاهد تغييرات در هيأت 
مديره شد . در انتخابات اخير هيأت مديره محمد 
فيضى با 32 راى ، على مرادى پور ؛ منوچهر احقر 
؛ حامد عطايى و نوراللهى انتخاب شدند . تا پيش 
از اين محمد فيضى به عنوان يكى از پيشكسوتان 
گردشگرى كه مديرعامل دفتر خدمات مسافرتى 
احرار فراز  است و در انتخابات اخير نيز بيشترين 
راى را بــه خود اختصاص داده بود رياســت 
انجمن صنفى دفاتر استان همدان را عهده دار بود 
و در زمان سپرى شده تكاپويى محسوس در نوع 
فعاليت و حضور اعضاى انجمن در عرصه هاى 
متعدد به ويژه تبليغ رويدادهاى همدان 2018 در 
تورهاى گردشگرى را رقم زد . حال از اين پس 
على مرادى پور مديرعامل دفتر خدمات مسافرتى 
گشت سير بر اساس انتخاب 5 عضو هيأت مديره 
مسئوليت رياست اين انجمن را برعهده خواهد 
داشــت .اين تغييرو تحول ها بهانه ايست براى 
آنكه فرصتى فراهم شود تا به آنچه ميتوانيم باشيم 

گريزى زنيم .  
 ايجاد تعامل و ارتباط بيشتر در راستاى 

جذب گردشگران
معاون گردشگرى اســتان همدان در زمينه نقش 
دفاتر خدمات مســافرتى اســتان گفــت : دفاتر 
خدمات مسافرتى و گردشــگرى وظيفه دارند تا 
با فراهــم كردن زمينه ارتباطى بــا دفاتر خدمات 
مســافرتى و جهانگردى داخل و خارج از كشور 
و با ايجاد تعامل و ارتباط بيشتر در راستاى جذب 

گردشگران فعاليت كنند.
دفاترخدمــات  كــرد:  بيــان  خاكســار  علــى 
مســافرتى بــه عنــوان واســطه ميــان عرضــه 
ــعه  ــى در توس ــش پررنگ ــى نق ــده و متقاض كنن
صنعــت گردشــگرى ايفــا مــى كننــد و بــا توجــه 
ــر و تحــول در حــوزه فعاليــت آزانــس  ــه تغيي ب
هــاى ســنتى بــه ســمت و ســوى آزانــس هــاى 
مــدرن الزم اســت تحــوالت بــه روز و بــا برنامــه 
ــه  ــدان را ب ــه اســتان هم ــراه باشــد ك ــى هم هاي
ــرب كشــور  ــاى غ ــدف توره ــوان مقصــد ه عن

ــد . ــى كن معرف
خاكســار فراهــم كــردن يــك برنامــه تــور، رزرو 
جــا بــراى مســافر در هواپيمــا يــا تخــت هتــل را 
از وظايــف دفاتــر خدمــات مســافرتى دانســت و 
افــزود: ارائــه اطالعــات بــه عنــوان يــك مشــاور 
ــراى بهتــر گذارنــدن ســفر گردشــگران نيــز از  ب
ــر مســافرتى  ــن وظايــف اســت و دفات ديگــر اي
همــدان مــى تواننــد اســتان را در مســير تورهــاى 

فعــال قــرار دهنــد  .
معــاون گردشــگرى اســتان معتقــد اســت : 
ــال هــاى توزيعــى  ــى، كان واســطه هــاى بازارياب
ــافرتى،  ــاى مس ــس ه ــامل آژان ــه ش ــتند ك هس
برگزاركننــدگان تورهــا، متخصصــان ســفر و 
ــه  اينترنــت مــى شــوند. هــدف آن هــا كمــك ب

ــت.  ــات اس ــدگان خدم توليدكنن
على خاكسار مى گويد : يك شركت با استفاده از 
واســطه هاى كانال توزيع مى تواند قدرت شبكه 
توزيع خود را گسترش دهد و به موقعيت بهترى 

در بــازار مورد نظر دســت پيدا كنــد. در نتيجه، 
تالش هاى مختلف بازاريابى شــبكه توزيع باعث 
افزايش تعداد مشــتريان استفاده كننده از خدمات 
مى شــود و بدين ترتيب، درآمد كلى افزايش مى 
يابد. آژانس هاى مســافرتى از مهمترين بازيگران 
صنعت گردشگرى مى باشند كه خدمات متنوعى 
را به مشتريان بخش گردشگرى عرضه مى كنند. 

وى مــى گويد : اين خدمات شــامل برنامه هاى 
حمل و نقل، بســته هاى گردشــگرى، خدمات 
بيمه و اقامتگاه مى شــود. آژانس هاى مســافرتى 
بيشترين اســتفاده را در صنعت گردشگرى دارند. 
يك آژانس مســافرتى بابت فــروش هر يك از 
محصوالت كارمزدى را دريافت مى كند كه ميزان 
اين كارمزد به نوع محصول فروخته شده بستگى 

دارد. 
 رقابت چشمگيرى در بازار آژانس هاى 

مسافرتى
بر اســاس شــرايط موجــود ، امــروزه رقابت 

چشمگيرى در بازار آژانس هاى مسافرتى وجود 
دارد. 

مشــكالت براى ورود به بازار كاهش يافته است، 
در نتيجه، تازه واردان بســيارى به بازار آمده اند. 
اين مســئله به خصوص دربــاره بخش در حال 
رشــد آژانس هاى آنالين صدق مى كند. آژانس 
هاى مســافرتى مســتقل نه تنها از طرف آژانس 
هاى الكترونيكى تحت فشار هستند، بلكه فروش 
هاى مستقيم توسط برگزاركنندگان تور نيز آن ها 
را تحت فشــار قرار مى دهد. بنابراين، سعى مى 
كنند متفــاوت عمل كنند و جهت توجيه خود در 
زنجيره ارزش و حفظ ســهم بازار ارزش بيشترى 
براى محصول خود تعيين مــى نمايند. حال اميد 
آن ميرود پس از تغييرات در هيأت مديره انجمن 
صنفــى دفاتر خدمات مســافرتى اســتان همدان 
همچنان شــاهد تحــوالت و ارائــه راهكارهاى 
خالقانه از ســوى مجريان تورهاى گردشگرى به 

استان همدان باشيم . 

 با پايان سومين طرح 
فهرست  كتاب»،  «پاييزه 
كتاب هــاى پرفــروش 
عمومــى در بخش هاى 
ترجمه و تاليف معرفى 

شدند.
بــه گــزارش روابــط 

عمومى موسسه خانه كتاب، طرح پاييزه كتاب از 24
آبان در استان ها و از 26 آبان در تهران آغاز به كار كرد 

و با مشاركت 675 كتابفروشى تا4آذر ماه اجرا شد.
كتاب هاى «ملت عشــق»ترجمه ارسالن فصيحى از 
انتشــارات ققنوس، «انســان خردمند:تاريخ مختصر 
بشــر» ترجمه نيك گرگين از انتشارات فرهنگ نشر 
نوين، «خودت بــاش دختر:از باور كردن دروغ هايى 
كه درباره تان گفته مى شــود دست برداريد تا تبديل 
به همان كســى شويد كه واقعا هستيد» ترجمه هديه 
جامعى از انتشــارات كتــاب كوله پشــتى،«جزء از 

كل»ترجمه پيمان خاكسار 
چشــمه،  انتشــارات  از 
خداگونه:تاريخ  «انســان 
ترجمه  آينــده»  مختصر 
زهرا عالى از فرهنگ نشر 
نو، «من پيش از تو»ترجمه 
مريم مفتاحى از انتشارات 
آموت، «دخترى كه رهايــش كردى» ترجمه كتايون 
اسماعيلى از انتشارات ميلكان، «هنر شفاف انديشيدن» 
ترجمه عادل فردوسى پور، على شهروز ستوده، بهزاد 
توكلى نيشابورى از انتشــارات چشمه، «هنر خوب 
زندگى كردن» ترجمه عادل فردوسى پور، على شهروز 
ســتوده، بهزاد توكلى نيشابورى از انتشارات چشمه، 
«دنياى سوفى:داســتانى درباره تاريخ فلسفه» ترجمه 
حسن كامشاد از انتشارات نيلوفر؛ توانستند رتبه اول 
تا دهم پرفروش ترين كتاب هاى عمومى را در بخش 

ترجمه در سومين پاييزه  كتاب كسب كنند.

هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى همدان تغيير كرد

آژانس هاي همدان را 
وارد تورهاى گردشگري كنند  

پرفروش ترين كتاب هاى عمومى 
طرح پاييزه كتاب

سفر به ايران از نگاه پروفسور هندى
  يك پروفسور دانشگاه رســانه اى هند در سفر اخير خود به تهران، 
ايران را «سرزمين بانفوذ اسرار باستانى در كنار معمارى مدرن» و تهران را 
شهرى اروپايى در خاورميانه توصيف كرد. پروفسور اوجوال چاودرى در 
شرح سفر هشت روزه به ايران به خاطرات زيباى خود از تردد در خيابان 
و كوچه هاى ايران اشاره مى كند و مى گويد: «ديدار از بازار بزرگ كه هر 
روزه شاهد تردد هزاران نفر است يكى ديگر از جذابيت هاى تهران بود، 
با توجه به تردد هزاران نفر در اين بازار هيچ زباله و بى انضباطى مشاهده 
نمى شد. از ديگر جذابيت هاى سفر به تهران از ديدگاه اوجوال چاودرى، 
زيرســاخت هاى بسيار مستحكم و زيباى اســتفاده شده در شهر تهران 
اســت. به گفته پروفســور هندى، با عبور از خيابان و كوچه ها مى توان 
مقصــد را به خوبى پيدا كرد زيرا تمام عالمت هاى شــهرى به دو زبان 

انگليسى و فارسى ترجمه شده اند.


