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« تكسان در» 
از افتخارات 
صنعت استان 
همدان 

شهردار 
شيرين سو 
معرفي شد

اپل 
آيفون داران 
ايرانى را تحريم 
كرد! 

حضور2 دونده 
همدانى 
در مسابقات 
بين المللى
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يادداشت روز
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شهرستان شدن قروه و 
نتايجى كه انتظار مى رود

 ارتقــاى منطقــه قــروه درجزيــن به 
شهرســتان كه در نوع خود خبر خوشحال 
كننده اى براى مردم شريف اين خطه بود، 
از مهم ترين رخدادهاى چند روز گذشــته 
در استان است كه بازتاب هاى خاص خود 
را به دنبال داشــت. ارتقــاى يك منطقه به 
شهرستان كه با توجه به شاخص ها و مالك 
هاى مربوط به تقسيمات كشورى اتفاق مى 
افتد، قطعا آثار و نتايج خوبى براى آن منطقه 
دارد كه در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، 

اجتماعى و... خود را نشان مى دهد..

يادداشت

2

امان از دست اين بانك ها
  معموالً آخرين سال شمسي در ايران از 
هر جهت شلوغ ترين ماه سال هم هست به 
اين دليل كه ما ايراني ها عادت داريم انجام 
همــه كارهاي خود را بــه دقيقه آخر يا به 
قول فوتبالي ها بــه دقيقه 90 موكول كنيم. 
و اين چنين است كه هر ايراني در هر كجا 
كار و مســئوليت و زندگي انجام نشده و 
نيمه تمــام دارد مي خواهــد در ايــن چند 
روزهاي باقيمانده از ســال به مرحله عمل 
درآورد و اگر شد يك نفس راحت بكشد.
حــاال در چنين اوضاع و احوالي يكي از 

شلوغ ترين نقاط...

كانال خبرى                

HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM@ در تلگرام

راهتان هستيم
هم

لطفى؛نماينده رزن: خواسته 40ساله را پاسخ داديم

2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

پ

 محمد حسين پور  - شهــردار نهــاونــد

آگهـي منــاقصه(نوبت دوم)
 شهـرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند يك از يكصد و هفتادو نهمين  جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به امور كاشت ،نگهداري 
و...فضاي سبز شهرداري نهاوند  را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط و صالحيت دار و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي با شرايط ذيل 

واگذار نمايد:
- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ( امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 081-33237445-7 

تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست چهار عدد پاكت نامه تهيه نموده و به شرح ذيل آنها را تكميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/22  تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند.

محتويات پاكت الف:
- متقاضيان مي بايست 5٪ درصد مبلغ قرارداد ( مبلغ كارشناسي پايه ) را طبق جدول فوق كه 
مبلغ 1/500/000/000 ريال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شركت در مناقصه را يا بصورت وجه نقد 
واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت ( الف ) نموده و درب پاكت را ممهور به مهر امضاء مجاز 
شركت نمايند متقاضيان مي توانند به جاي  وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه به نفع 

شهرداري نهاوند  كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد  استفاده نمايند.
- محتويات پاكت ب:

* متقاضيان مي بايست صالحيت شركت را كه توسط اداره كار و رفاه اجتماعي صادر گرديده 
و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي و فتوكپي شناسنامه 
و كارت ملي مدير عامل و هيئت مديره اعضا شركت كه حق امضاء اسناد را دارند و كليه اسناد 
مناقصه را كه ممهور به مهر و امضاء شركت وكلمه مورد قبول است و  همچنين رزومه كاري،ليست 
تجهيزات فني و عملياتي و امكانات مالي و شرايط عمومي و خصوصي پيمان،شرح كار،تعهدنامه 

ايمني و اساسنامه شركت.
* اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شركتهاي متقاضي،مي بايست ضمن قبول شرايط پيمان 

كليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاكت ب قرار دهند.
محتويات پاكت ج:

* متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل 
پاكت ( ج ) قرار نموده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت نمايندو همچنين آناليز 
تفكيكي هزينه هاي مرتبط با  قيمت پيشهادي كه بايد بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده 

شده باشد.
محتويات پاكت د:

 * متقاضيان مي بايست هر سه پاكت الف،ب،ج، را در داخل پاك (د)  قرار داده و درب پاكت را 
ممهور به مهر و امضاء مجاز شركت نمايند.

 * متقاضايان مي بايست بر روي پاكت ها مشخصات كامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمايند.
*  مدت انجام كارهاي موضوع مناقصه از تاريخ شروع پيمان به مدت 12 ماه شمسي تعيين مي 

گردد.
*  نظارت بر اجراي تعهدات پس از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي 
باشد و پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات كار فرما،طبق مشخصات 

اسناد و مدارك پيوست اين پيمان اجرا نمايد.
 * اسناد و مدارك مناقصه به نماينده شركت كه معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شركت را 

همراه داشته باشد تحويل خواهد شد.
* به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و يا ارسال پيشنهاد پس از مدت مقرر در آگهي 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آناليز  هاي  برگه  و  آن   صفحات  تمام  و  شده  محسوب  بهادار  اوراق  جزء  مناقصه  اسناد  تمام   * 
تعهدآور پيشنهاد دهنده  وهمچنين درج  ممهور به مهر و امضاء مجاز  آن بايد  قيمت و ضمائم 

جمله قبول است برسد.
 * هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مناقصه مي باشد.

* به اين قرارداد به هيچ عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايا كه بر اساس بخشنامه 
98 محاسبه و پرداخت مي گردد.

*  پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه كلي به ديگري را ندارد.
* شركت در مناقصه بصورت وكالتي قابل قبول نمي باشد.

* پيمانكار بايد توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را 
داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده 
پيمانكار بوده و ايشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود 
معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ... در قبال عدم پرداخت حقوق و مزاياي كارگران خود حتي 
و  عنوان  هيچ  تحت  و  باشد  مي  ضامن  باشد  داشته  تأخير  كارفرما  از  خود  مطالبات  اخذ  در  اگر 
شرايطي حق منوط نمودن مطالبات كارگران و پرسنل خود را به دريافت صورت وضعيت را ندارد.

تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده 
مزايده ميباشد.

* پيمانكار مؤظف به بيمه نمودن ( بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و ... ) موضوع پيمان مي 
باشد.

همچنين  و  مناقصه  و  مزايده  در  شركت  و  دولتي  معامالت  در  دولت  كاركنان  مداخله  منع   *
شركتهاي شركت كننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره 

كار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

وكسورات  ناشي   هاي  هزينه  تمام  و  خود  نظر  مورد  پيشنهادي،سود  قيمت  ارائه  در  پيمانكار   *
مربوطه را در نظر گرفته و پس از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه بهاء را ندارد.

ميزان  قرارداد  در  كارفرما  مدارك  لذا  بوده،  حجمي  صورت  به  قرارداد  موضوع  كه  آنجايي  از   *
كيفيت مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح 
صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن ار تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.

* متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/22 مي بايست پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه 
شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند.

شهرداري  در محل  شنبه  شهرداري مورخ 97/12/23 ساعت 11روز  كميسيون عالي معامالت   *
تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و نتيجه را اعالم 

نمايند./ش

مبلغ كارشناسىشرح ( موضوع مناقصه )رديف
( قيمت پايه به ريال)

مبلغ سپرده شركت مدت اجراى قرارداد
در مناقصه(ريال)

واگذاري امور مربوط به كاشت 1
نگهدارى و ... فضاى  

سبز شهردارى نهاوند در 
محدوده قانونى شهر،شامل: حفظ

 و نگهدارى فضاى سبز و تاسيسات 
وابسته اعم از نگهدارى،چمن كارى 
انواع گل كارى،درختكارى،مبلمان 

پاركى،وسايل ورزشى،
سرويس بهداشتى،چاه هاى

 شبكه آبرسانى و ...)

1/500/000/000يكساله (12ماه)28/012/196/690

چاپ آگهي نوبت اول: 97/12/4 - چاپ آگهي نوبت دوم: 97/12/12   

 جنـاب آقــاي تبريك و تهنيت

مهندس  سيد مصطفى موسوى 
انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان شهـردار شيـرين سو 

تبريك و تهنيت عرض مى نماييم
جمعى از هنرمندان استان همدان

پيروزى قاطع «ائتالف اتاق براى همه» درنهمين دوره انتخابات پارلمان بخش خصوصى

يك درمقابل 14 عضو اتاق بازرگانى

نكوداشت شصت و ششمين سالگرد 
استقالل كانون وكالى دادگسترى 
استان همدان برگزار شد

جايگاه وكال 
بايد حفظ شود
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 ســرانجام پس از ماهها حرف 
بازرگانى  اتاق  انتخابات  وحديث 
استان كه ازآن با نام «پارلمان بخش 
خصوصى» نامبرده مى شود شب 

گذشته به پايان رسيد.
نهميــن دوره انتخابــات اعضاى 
اتاق بازرگانى همزمان با كشــور 
از  اســفندماه    11 روزگذشــته 
ساعت8 صبح آغازشد وبا تمديد2 
يافت  پايان  درســاعت20  ساعته 
تا از 470 عضــو داراى حق راى 
دراين اتــاق 327 نفر از بازرگانان 
وصنعتگــران وفعــاالن اقتصادى 
اســتان  مختلف  هــاى  دربخش 
خــود را بــه پاى صنــدوق راى 
رسانده و درراى گيرى حضورى- 

الكترونيكى شركت كنند.
درايــن دوره ازانتخابــات رقابت 
شديد بين ائتالف «اتاق براى همه» 
با سرليســتى على اصغرزبردست 
رئيس فعلى اتاق و «فعالين بخش 

مجيدمختار  ســيد  سرليستى  با  خصوصى» 
موســوى منتقدان اتاق حاضــر به پيروزى 

حاميان زبردست انجاميد.
براســاس اعالم هيات نظارت برانتخابات 
نهمين دوره اتــاق بازرگانى صنايع معادن 
و كشاورزى استان همدان نتايج  شمارش 
كل آرا مأخــوذه و 15 عضــو راه يافته به 

اتاق بدين شرح  اعالم  شد.

حوزه بازرگانى

على اصغر زبردست (223 راى)
 محمد بشيرى جالل (181 راى)

ناصر قنبرگنبدى(155راى)
ابراهيم على پناهى (147راى)
عبدالحميد ايزدى (146راى)

على شريفى كيا (79 راى)
مريم محمدى (79راى)
حميد بهرامى (58راى)

آرزو قياسى خوى (49راى) 
جالل نزاكت مآب (48راى)

هادى احتظاظى (49راى)

كميل جليلوند (36راى)
سعيد شاهرخ (26 راى)

عادل افروغ (15 راى)

حوزه صنعت
حسن  بهرامى (198راى)

 سيدمجيد مختارموسوى (158راى)
على اكبر فالح ( 157 راى)
عليرضا زارعى ( 157 راى)

 مسعود توتونجى( 137 راى)
قاسم شاملو(99راى)

رضا كاويانى تبار(94راى)
مومنعلى خزايى(63راى)

على چراغى( 55 راى)
سيدرضا ايرانپور(36 راى)

رستمعلى نيرى فرد(33 راى)
محمد ساكى(6 راى)

فرج اهللا راه پيما(3راى)

 حوزه معدن
رحيم مرتضايى(194 راى)

محمد جوادسفيدابى(186راى)
مهدى فرضيان(20راى)

على رضا حسن كاويار(16راى)
 حوزه كشاورزى

خسرو طالبى رحيق(199راى)
على محمودى(197راى)

 امير اسالميه همدانى(152 راى)

براين اســاس عالوه بر راى 
دراين  خانم  كانديداهاى  نياوردن 
انتخابــات، 7 عضو اتــاق صندلى هاى 
خودرا حفظ كرده و 8 نفرديگر پست هارا 
تحويل اعضاى جديد مى دهند كه دراين 
زبردست  تيم  ائتالف  كانديداى  تنها  ميان 
- رضاكاويانى تبار- نتوانست برتنها عضو 
راه يافته از ديگرائتالف يعنى ســيد مجيد 
به  وموسوى  پيروزشــود  موسوى  مختار 
تنهايى نماينده ائتالف همســوبا خودش 

خواهدبود.

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبرخبر

مقدمات راه اندازى شهرستان قروه درجزين 
ايجاد شده است

 رئيس ســازمان مديريت اســتان همدان با بيان اينكه مقدمــات راه اندازى 
شهرســتان قروه درجزين ايجاد شــده اســت، گفت: شهرســتان تازه تأسيس 
قروه درجزين نياز به مساعدت داشته كه با هماهنگى استاندار يك ميليارد تومان 

از منابع استان به اين شهرستان داده شد.
اســكندر صيدايى در گفت وگو با ايســنا،اظهاركرد: اين اعتبار از منابع استان و 
صرفه جويى ها براى كمك به راه اندازى اين شهرستان درنظر گرفته شده است و 

بودجه مستقل آن از سال آينده داده خواهد شد.
وى با بيان اينكه از ســال آينده اعتبارات اين شهرستان تازه تأسيس مشابه ساير 
شهرســتانها خواهد بود، تصريح كرد: تبديل شــدن يك مجموعه به شهرستان 

موجب ارتقاى آن منطقه شده و سهم مستقلى از اعتبارات استان را مى گيرد.

همدان، آزمونه نسخه نويسى الكترونيكى مى  شود
 مديركل بيمه ســالمت همــدان گفت: شــهر همدان آزمونــه (پايلوت) 

نسخه نويسى الكترونيكى پزشكان در اين استان مى شود.
به گزارش روابط عمومى علوم پزشــكى، ســعيد فرجى در جلسه ستاد تحول 
سالمت از الزام دستگاه ها توسط دولت مبنى بر پيشروى به سمت الكترونيكى 

شدن فرايندها و خدمت رسانى خبر داد.
وى اظهار داشت: براى الكترونيكى شدن نسخه پزشكان، نيازمند زيرساخت هاى 
مخابراتى و الكترونيكى هســتيم كه مقدمات اجراى طرح از چهار ماه پيش در 
شهر همدان در حال آماده شدن است.مديركل بيمه سالمت همچنين از پوشش 
58درصدى اين بيمه در بين مردم همدان خبر داد و افزود: 137 مركز خدمات 
جامع ســالمت و 196 پزشك خانواده در استان فعال است تا با كمترين هزينه 

بيشترين خدمات به مردم ارائه شود.

آغاز پيش فروش بليت اتوبوس از 12 اسفندماه
 معاون حمل و نقل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان با بيان 
اينكه 12 اســفندماه آغاز پيش فروش بليت  اتوبوس هاى نوروزى است گفت: 

مسافران مى توانند به صورت اينترنتى و حضورى اقدام به خريد كنند.
صفــر صادقــى راد در گفت وگو بــا فارس با بيــان اينكه 12 اســفندماه آغاز 
پيش فروش بليت  اتوبوس هاى نوروزى است اظهار كرد: مسافران مى توانند به 

صورت اينترنتى و حضورى اقدام به خريد كنند.
وى با بيان اينكه خريد بليت از دفاتر موسســات و شركت ها انجام خواهد شد 

گفت: اين پيش فروش تا زمانى است كه ظرفيت اتوبوس ها تكميل شود.
معاون حمل و نقل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان در خصوص 
افزايــش قيمت بليت ها نيز گفت: هنوز اين موضوع يه صورت رســمى ابالغ 

نشده است.

امان از دست اين بانك ها
مهدي ناصرنژاد »

  معموالً آخرين سال شمسي در ايران از هر جهت شلوغ ترين 
ماه ســال هم هست به اين دليل كه ما ايراني ها عادت داريم انجام 
همــه كارهاي خود را به دقيقه آخــر يا به قول فوتبالي ها به دقيقه 
90 موكول كنيم. و اين چنين است كه هر ايراني در هر كجا كار و 
مسئوليت و زندگي انجام نشده و نيمه تمام دارد مي خواهد در اين 
چند روزهاي باقيمانده از ســال به مرحله عمل درآورد و اگر شد 

يك نفس راحت بكشد.
حــاال در چنين اوضاع و احوالي يكي از شــلوغ ترين نقاط هدف 
مردم بانك ها هســتند، بانك ها كه الي ماشــاءا... در اين چند سال 
اخير بــا وعده وعيد هاي رنگارنگ همه جور مشــتري دور خود 
جمع كرده اند و بايد پاســخگو باشــند در اين رابطه حتي افزايش 
تعــداد عابربانك ها هم هر چند در برخي موارد كمك حال مردم و 
بانك هاي مربوطه خود هستند وليكن عابربانك ها هم در نوع خود 
خيلي مواقع براي مشتري مشكل آفرين مي شود تا مشكل گشا، مثل 
همان شعبه بانكي كه هر چه مراجعه كنندگان به عابر بانك به آقاي 
رئيس بانك مربوطه انتقــال مي دادند كه اين عابربانك نقص فني 
دارد و كارت ها را نگه مي دارد توجهي نداشت و اصرار مي كرد كه 

عابر بانك ما نقص فني ندارد و اشكال از كارت شماست.
البته برخي شــعبه هاي بانكي و برخي رؤســاي محترم شعب كه 
اغلب هم از بين نيروهاي مجرب و احيانًا در آســتانه بازنشستگي  
برگزيده مي شوند آنقدر شل ول هستند كه با مديريت كاسب كارانه 
خود موجب شلوغي صحن بانك ها مي شوند كه سرانجام هم داد و 

قال و اعتراض مشتريان خود را به دنبال دارد.
معموالً صدور الكترونيكي شماره نوبت براي انجام امور بانكي در 
مواقع شلوغي و ازدحام بايد هيچ جاي حرف و حديث و اعتراض 
باقي نگذارد اما متأســفانه ما ايراني جماعت تا بخواهيم به دولت 
الكترونيك و برقي شــدن بســياري از كارهاي اداري و اجتماعي 
عادت كنيم بايد چندين نســل بچرخــد و يا خونمان را چند دور 
عوض كنند و آمپول هاي فرهنگي تجويز شــود تا بلكه از خلق و 
خوي كاغذ بازي و عادت به بروكراســي خارج شــويم و طرح و 

شيوه نو و تازه اي اندازيم!
ــن  ــده در بانك هــا اي يكــي از از نقــاط ضعــف و روال آزار دهن
ــوز هــم خيلــي  ــه رقــم صــدور شــماره نوبــت هن اســت كــه ب
نــور چشــمي ها و عزيــز دوردانه هــاي فاميــل و دوســت و 
همســايه و همكالســي ها از درهــاي پشــتي و پنجره هــا و 
ــانند  ــي مي رس ــنايان بانك ــه آش ــود را ب ــوذي خ ــاي نف روزنه ه
و مي خواهنــد بــدون نوبــت ديــر آمــده و زود برونــد كــه ايــن 
قاعــده در بســياري مواقــع هــم مثــل آدم هــاي شــتر ســوار خيلــي 
ــه  ــران مواج ــديد ديگ ــاي ش ــا اعتراض ه ــي رود و ب ــو م زود ل

مي شــود.
شــور بختــي ديگــر و گزنده تــر هــم ايــن اســت كــه خيلــي مواقــع 
ــس  ــس و ف ــدر ف ــا آنق ــت باجه ه ــي پش ــرم بانك ــان محت كاركن
ــخوان  ــده روي پيش ــا اوراق پراكن ــل ب ــود را بي دلي ــد و خ مي كنن
ــوره ور  ــاره پ ــا اســكناس هاي پ ــا ب ــازند و ي باجــه ســرگرم مي س
مي رونــد و يــا از همــه بدتــر اينكــه وســط معركــه بلنــد شــده و 

ــود. ــد مي ش ــتري بلن ــه داد مش ــوند ك ــه مي ش ــي آبدارخان راه
معمــوالً تــوي هــر شــهري هــم چنــد شــعبه بانكــي بــا نام هــاي 
مختلــف پيــدا مــي شــوند كــه بيــن مــردم و مشــتريان خــود و به 
ــه لحــاظ فعاليت هــاي اقتصــادي بيشــتر  ــه ب ــان ك خصــوص آن
ــي بيشــتر معــروف  ــه شــل ول ــد، ب ــا ســر و كار دارن ــا بانك ه ب
هســتند و حتــي بــه اعتــراض و نارضايتــي مشــتريان خــود هــم 

توجهــي ندارنــد و انــگار نــه انــگار.
بنــده هميــن حــاال كــه قلــم را مي چرخانــم و مي نويســم چنــد 
تــا از اينگونــه شــعبه هاي بانكــي را در همــدان ســراغ دارم كــه 
مي خواســتم نامشــان را ببــرم امــا فكــر كــردم شــب عيــدي ايــن 
كار را نكنــم بهتــر اســت بلكــه انشــاءا... ســال جديــد تحولــي 
ــد و  ــل بياين ــر عق ــتر س ــم پيش ــان ه ــن آقاي ــد و اي ــاق بيفت اتف
ــاعت ها  ــاده بانكــي س ــك كار س ــراي ي ــن ب ــتر از اي ــردم بيش م

ــد. ــاي ســركاري منتظــر نمانن ــوي ازدحــام و نوبت ه ت

شهرستان شدن قروه 
و نتايجى كه انتظار مى رود

 ارتقــاى منطقــه قــروه درجزيــن بــه شهرســتان كــه در نــوع خود 
خبــر خوشــحال كننــده اى بــراى مــردم شــريف ايــن خطــه بــود، از 
ــه  ــد روز گذشــته در اســتان اســت ك ــاى چن ــن رخداده ــم تري مه

بازتــاب هــاى خــاص خــود را بــه دنبــال داشــت. 
ارتقــاى يــك منطقــه بــه شهرســتان كــه بــا توجــه بــه شــاخص هــا 
و مــالك هــاى مربــوط بــه تقســيمات كشــورى اتفــاق مــى افتــد، 
ــاد  ــه در ابع ــه دارد ك ــراى آن منطق ــى ب ــج خوب ــار و نتاي ــا آث قطع
ــى  ــان م ــود را نش ــى و... خ ــى، اقتصــادى، اجتماع ــف سياس مختل

دهــد.
ايــن تغييــر هــم در ســطح شهرســتان و هــم اســتان مــى توانــد روند 

توســعه را متاثــر از خــود ســازد و منجــر بــه پيشــرفت گردد.
تحــول در مديريــت سياســى شهرســتان جديــد، فراهــم شــدن زمينه 
و شــرايط مناســب را بــراى جــذب و اختصــاص بودجــه بيشــتر و 
ــر  ــات بهت ــه خدم ــى و ارائ ــال آن توســعه فعاليتهــاى عمران ــه دنب ب

فراهــم مــى كنــد.
ــه  ــتان ب ــك شهرس ــدن ي ــه ش ــا اضاف ــز قطع ــتانى ني ــطح اس در س
مجموعــه شهرســتان هــا باعــث ارتقــاى اســتان خواهــد شــد و در 

ــذار اســت. ــدت در توســعه اســتان تاثيرگ ــد م بلن
تمــام اينهــا از ثمــرات و نتايــج ارتقــاى يــك منطقــه بــه شهرســتان 
اســت كــه در خصــوص قــروه درجزيــن نيــز صــدق مــى كنــد، بــا 
ايــن حــال نبايــد از برخــى نــكات كارشناســى و البتــه دغدغــه هايى 

وجــود دارد، غافــل شــد.
اينكــه يــك منطقــه بــه ســطح شهرســتان ارتقــا پيــدا كنــد، خيلــى 
ــا ايــن در  ــر آن مترتــب اســت ام خــوب اســت و نتايــج خوبــى ب
صورتــى اســت كــه شــرايط و مقدمــات الزم نيــز فراهــم گــردد و 
موضــوع جنبــه صــورى و ظاهــرى پيــدا كنــد و يــا مهيــا امكانــات 
و موقعيــت هايــى  كــه انتظــار مــردم اســت، مشــمول زمــان گــردد.

ــاى  ــه ادارى و نهاده ــرى مجموع ــكل گي ــا ش ــه ه ــى از دغدغ يك
شهرســتانى در بــازه زمانــى نامشــخص و پروســه طوالنــى اســت كه 
ايــن خــود مــى توانــد هزينــه هايــى را نيــز بــه دنبــال داشــته باشــد 
ــوردار  ــت خاصــى برخ ــن خصــوص از اهمي ــريع در اي ــذا تس و ل

اســت.
از طرفــى چنيــن تغييــرى در حالــى ايجــاد شــده كــه بحــث كوچك 
ســازى دولــت و اســتفاده بهينــه از نيــروى انســانى از مهــم تريــن 
مباحــث اســت و حتــى جــزو اولويــت هــا بــه حســاب مــى آيــد. 
حــال اگــر براســاس قانــون تقســيمات كشــورى يــك منطقه شــرايط 
ارتقــا تــا ســطح شهرســتان را پيــدا كــرده اســت، برنامــه ريــزى هــا 
ــه اى بايــد باشــد كــه ايــن اتفــاق نتايــج خــاص خــود را  ــه گون ب

بــدون هزينــه هــاى اضافــى داشــته باشــد. 
ــه  ــدن منطق ــتان ش ــا شهرس ــد ب ــار دارن ــردم انتظ ــال م ــر ح ــه ه ب
تغييــرات ناشــى از چنيــن اتفاقــى را نيــز مشــاهده كننــد و نتايــج آن 

ــد. را در زندگــى خــود لمــس كنن

1- فرمانداران سراسركشور نشســت انتخاباتى برگزار مى كنند. گفته 
مى شود فرمانداران سراسركشوراين هفته نشست مشورتى با موضوع 

انتخابات مجلس يازدهم درسال آينده برگزارمى كنند.
گويا وزارت كشــورميزبان اين نسشت دراواخرهفته جارى خواهد 

بود.
2- برگزارى انتخابات ميان دوره اى شــوراهاى اسالمى دراستان پيش 
بينى شــده اســت. گفته مى شود برخى شــهرهاى استان كه شوراى 
اســالمى ندارند ويا درآستانه انحالل اســت انتخابات ميان دوره اى 
برگزارمى شود. گويا شهر شيرين ســو وكرفس كه اخيرا ارتقاگرفته 

است درنوبت برگزارى انتخابات مى باشند.
گفته مى شود درصورت انحالل شوراى شهركبودراهنگ اين شهرنيز 

سال پس انتخابات مياندوره اى راتجربه خواهد كرد.
3- پيگيرى هاى مولوى براى بازگشــت به شورا ادامه دارد. گفته مى 
شــود با پيگيرى وارائه برخى مستندات عضوبركنارشده شوراى شهر 
همدان اميدوار بازگشت به صحن شورا شده است. گويا بزودى نتيجه 

پيگيريهاى وى اعالم خواهدشد.
گفتنى است مولوى پس از مسافرت خارجى كه گفته مى شود بدون 

مرخصى بوده است از شوراى شهرهمدان حذف شد.

كميته ايجاد زيرساختهاي 
فرمانداري درگزين 
تشكيل شد

لطفي: خواسته 
40ساله را پاسخ 
داديم
 رزن- يوســف اميرى- خبرنگار همدان 
ماحصل  درگزين  شهرســتان  ارتقــاء  پيام: 
تالش هاى شبانه روزى و چندين ساله است 
كه اســتان همدان داراى دهمين شهرســتان 

شد .
نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى 
در خصوص چگونگــى روند ارتقاء بخش 
قروه درجزين به شهرســتان گفت : فرايند 
ارتقاء از ســالهاى قبل توســط مسئوالن و 
نمايندگان مختلف پيگيرى شــده بود منتهى 
نتيجه اى در بر نداشــته و به مشكلى بزرگ 
تبديل شده بود اما بنده بطور كارشناسى شده 
و اصولى از سال 1395 به طور جدى پيگير 
درخواست چندين ساله مردم قروه درگزين 

شدم .
حسن لطفى در گفتگو با همدان پيام افزود : 
مشكالت و موانعى بر سر راه در تقسيمات 
كشورى وجود داشــت كه بر اساس تراكم 
بخشدارى ، دهستان و شهر بود كه در اولين 
قدم تالش كرديم تا روستاى كرفس به شهر 

ارتقاء پيدا كرد.
در قدم پســى هر شهرســتان بايد داراى دو 
بخــش و هر بخش دو دهســتان با حداقل 
جمعيت آمارى چهار تا شش هزار نفر باشد، 
كه با محاسبات تقسيمات كشورى شهرستان 
درگزين با بخــش مركزى قــروه و ارتقاء 
روســتاى شــاهنجرين به بخش، شهرستان 
داراى دو بخش شد و دهستانهاى بهكندان و 
درگزين در بخش قروه و دهستانهاى وسمق 

و شوند در بخش شاهنجرين ايجاد شد.
نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى 
در ادامه از همكارى رئيس جمهورى،  معاون 
اول رئيس جمهور، وزير كشــور و وزراى 
هيأت دولت، استاندار همدان، مدير كل دفتر 
سياسى استاندار، فرماندار رزن،  شهردار قروه، 
شوراى اسالمى شهر قروه كه تالش فراوانى 

در اين مسير انجام دادند و قدردانى كرد .
لطفى در پاســخ به ســوال كه چــه زمانى 
بصورت رســمى شهرســتان درگزين ابالغ 
خواهد شد گفت : اســتاندار همدان كميته 
ويژه تشــكيل فرماندارى تشكيل دادند تا با 
نظر كميته به صورت رســمى اين مهم ابالغ 
شــود. همچنين كميته تشــكيل فرماندارى 
موظف شده اســت در اسرع وقت فرماندار 

انتخابى را معين و معرفى نمايند.
لطفى خاطر نشــان كرد: مســتقل شــدن 
شهرستان درگزين بر درآمدهاى كلى استان 
همدان تاثير فراوانى دارد و موجب تخصيص 
اعتبارات خاصــى براى ارتقاء كل اســتان 

همدان خواهد بود.
همچنين با ورود ادارات و نهادهاى كشورى 

و لشگرى و ســازمانها ، شهرستان در مسير 
پيشرفت گام خواهد برداشت.

لطفى در پاســخ به ســوال ديگرى مبنى بر 
اينكه دربين مــردم قروه در خصوص تغيير 
اسم درجزين به درگزين مباحثى پيش آمده 
است گفت : در تغيير نام شهرستان ما دخيل 
نبوديم و اســم شهرستان در كميسيون تغيير 
نام كشــور بر اساس طوايف ، اقوام و تاريخ 

مناطق انتخاب مى شود.
 درگزين نام اصلى و تاريخى منطقه است كه 

انتخاب شده است.
وى در مــورد اعتراضات مردم و مســئوالن 
بخش ســردرود در خصوص ارتقا قروه به 
شهرســتان و اينكه شوراى اسالمى سردرود 
بيانه اى مبنى بر ضايع شــدن حقشان صادر 
كردند توضيح داد: بنده از زحمات مسئوالن 
بخــش ســردرود و شــوراى شــهر بابت 

خدماتشان تشكر ويژه اى دارم.
اعتراضات مردم و مسئوالن سردرود منطقى 
و قابل قبول نيست چرا كه تا كنون هيچگونه 

درخواست و ســابقه اى به صورت كتبى و 
مستند از هيچ مســئولى از اين منطقه بابت 
ارتقاى بخش به شهرستان دريافت نكرده ام.

وى افزود : تنها تقاضاى اين عزيزان ارتقاى 
بابانظر بــه بخش بقراطى بود كه با مخالفت 
اهالى چورمق روبرو شــد كه نبايد به بخش 
تبديل شــود ، ولى با اين حال سعى در حل 

اين مشكل داريم .
لطفى تاكيد كرد: زمانيكه تقاضايى نداشته اند 
اعتراض اين عزيزان وارد نيســت و مدركى 
دال بر تقاضاى شهرســتان شدن تا كنون از 

بنده داشتند ارائه دهند.
لطفــى گفت: مردم اگر خواســته و طرحى 
دارند به صورت مكتوب و با رعايت اصول 

ادارى خواسته خودشان را ارائه دهند
بنده بــه عنوان خادم مردم بــر خود وظيفه 

ميدانم پيگير مطالبات مردم سردرود باشم.
وى درباره اظهار نظر امام جمعه شــهر دمق 
در خطبه هاى نماز جمعــه كه  اعالم كرده 
اند بودجه بخش سردرود و دمق پايمال شده 
است ، و معتقد هســتند ناحقى و اجحاف 
صورت گرفته گفت : اگر ســندى بر گفته 
هاى خودشان دارند حتما ارائه دهند و گرنه 

عموام فريبى كار صحيحى نيست .
لطفى اضافه كرد: مردم قــروه حدود چهل 
سال است درخواســت فرماندارى داشتند ، 
مردم و شوراى شهر قروه درگزين سالهاست 
سختگيرانه پيگير موضوع بودند ، تا اينكه به 
يارى حق، پيگيرى هاى بنده و كمك ســاير 
مسئوالن استانى و كشورى اين امر محقق شد 

و چهل سال انتظار به پايان رسيد.

14 اسفندماه و با حضور اساتيد عرفان پژوه
نشست عشق از ديدگاه عارفان مسلمان 

در همدان برگزار مى شود
 نشســت علمى و تخصصى عشق و محبت از ديدگاه عارفان 
مسلمان، روز سه شنبه چهاردهم اسفندماه 1397 در همدان برگزار 

مى شود.
رئيس روابط عمومى و امور بين الملل بنياد بوعلى سينا در اين باره 
گفت: نشســت علمــى و تخصصى عرفان اســالمى با حضور 
انديشمندان صاحب نظر دانشــگاهى با عنوان عشق و محبت از 
ديدگاه عارفان مســلمان با تكيه بر آراء بوعلى سينا، عين القضات 
همدانى، انصارى همدانى و امام خمينى با همت بنياد بوعلى سينا، 
گروه الهيأت دانشگاه بوعلى سينا و همكارى انجمن علمى عرفان 
اســالمى ايران و اداره كل آموزش و پرورش استان همدان، روز 
سه شــنبه چهاردهم اســفندماه 1397 در سالن ســرو دانشكده 

كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا برگزار مى شود.
تــوكل دارائى همچنيــن افزود: در اين نشســت يك روزه از 
ساعت 14 تا 18 و با حضور ســخنرانان ارجمندى از تهران، 
شــيراز و همدان و همراهى اساتيد دانشگاه و دبيران آموزش 
و پرورش؛ آراى عارفان مســلمان درباره عشق و محبت الهى 

مى شود. بررسى 
بنيــاد  امــور بين الملــل  گــزارش روابــط عمومــى و  بــه 
بوعلى ســينا، اســامى ســخنرانان و موضــوع مطــرح شــده 
ــه ايــن شــرح اســت: دكتــر فاطمــه طباطبائــى  ــان ب توســط آن
(عشــق و محبــت از ديــدگاه امــام خمينــى)، دكتــر اســماعيل 
منصــورى الريجانــى (عشــق و محبــت از ديــدگاه اهــل بيــت)، 
ــت ا...  ــدگاه آي ــت از دي ــق و محب ــى (عش ــم كاكائ ــر قاس دكت
انصــارى همدانــى)، دكتــر مهديــه الســادات مســتقيمى (آفــاق 
عرفــان در آثــار و احــوال حضــرت فاطمــه زهــرا (س))، دكتــر 
ــا  فــروغ احــرارى (عرفــان در زندگــى)، دكتــر محمدعلــى برن
(عشــق و محبــت از ديــدگاه آيــت اهللا انصــارى همدانــى)، دكتر 
ــينا  فرشــته ندرى ابيانــه (عشــق و محبــت از ديــدگاه ابن س
ــر الكســاندر  ــى) و دكت ــا اشــعار باباطاهــر همدان در مقايســه ب
واســيلينف (عرفــان اســالمى در مقايســه بــا عرفــان مســيحى).
دبير علمى اين نشست دكتر فرشته ندرى ابيانه و دبير اجرايى آن 
دكتر محمد رضايى اســت. روابط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا از عموم عالقه مندان بويژه اساتيد دانشگاه ها و دبيران 
آموزش و پرورش براى شــركت در اين نشست علمى دعوت 

به عمل آورد.

 قطار همــدان - تهــران و بالعكس با 
ســالن هاى اتوبوســى از روز دوشنبه 20 

اسفند حركت خود را آغاز مى كند.
مديــركل راه آهن غرب كشــور گفت: از 
20 اســفند جارى هر روز 2 قطار در مسير 
تهران بــه همدان و بالعكس مســافران را 

جابجا مى كند.
روح ا... تقى زاده در گفت و گو با  ايرنا 
با اشاره به اينكه اين قطار با سرعت 140
كيلومتر در ســاعت، در مدت سه ساعت 
و 20 دقيقه مسير همدان -تهران را درمى 
نوردد اظهار داشــت: قطار اول ساعت 5

و 45 دقيقه از تهــران حركت مى كند و 
ساعت 12نيز مسافران را به سمت تهران 

مى برد.
وى ادامه داد: قطار دوم نير ســاعت 13و 5 
دقيقه از تهران به سمت همدان حركت مى 
كند و ســاعت 19و 10 دقيقه از همدان به 

تهران بر مى گردد.
وى با اشــاره به اينكه بخش خصوصى راه 
اندازى و بليت فروشــى ناوگان ريلى را بر 
عهــده دارد تاكيد كرد: قطــار بايد در بازه 
زمانى مشــخص حركت كند تا مســافران 
از آن اســتقبال كنند؛ چــرا كه در صورت 

خصوصى  بخش  مسافران،  نكردن  استقبال 
متضرر مى شود.

مديــركل راه آهــن غرب كشــور اظهار 
داشت: هر كدام از اين قطار ها، با داشتن 
صندلى اتوبوسى، بين 300 تا 320 مسافر 

را جابجا مى كنند.
در  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  زاده  تقــى 
ــداد مســافران  ــوروز، تع ــد ن ــاى عي روزه
ــد  ــتر اســت تاكي ــدان بيش ــه هم ــران ب ته
كــرد: ايــن دو قطــار ويــژه نــوروز 98 راه 
ــدازى شــده اســت و ســاعت حركــت  ان
آن هــا پــس عيــد نــوروز تغييــر مــى كنــد.

وى اضافه كرد: قيمت بليت اين قطار تا 24 
اسفند ماه به مبلغ 400 هزار ريال و پس از 

آن 510 هزار ريال تعيين شده است.
تقــى زاده ادامه داد: در حــال حاضر يك 
روز در ميان قطار همدان - مشهد حركت 
دارد و تاكنون استقبال خوبى از آن صورت 

گرفته است.
طرح ساخت ريل قطار همدان -تهران در 
ســفر پر خير و بركت رهبر معظم انقالب 
در سال 83 به همدان مصوب شد كه حال 
حركت آن مى تواند ارتباط غرب كشور به 

پايتخت را آسان كند.

قطار همدان - تهران 
20 اسفند راه اندازى مى شود

پيروزى قاطع «ائتالف اتاق براى همه» درنهمين دوره انتخابات پارلمان بخش خصوصى

يك درمقابل 14 عضو اتاق بازرگانى
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80 درصد معتكفين در كبودراهنگ جوانان هستند 
معنــوي  مراســم  همدان پيــام:  خبرنــگار  حميــدي-  اكــرم  كبودراهنــگ-   
در  خاصــي  شــكوه  بــا  گذشــته  ســال هاي  هماننــد  نيــز  امســال  اعتــكاف 

مي شــود. برگــزار  كبودراهنــگ  شهرســتان 
معــاون سياســي فرمانــدار شهرســتان كبودراهنــگ بــا بيــان ايــن مطلــب در كارگــروه 
ــوي اســت  ــذار و معن ــر گ ــيار اث ــكاف بس ــم اعت ــزود: مراس ــي اف ــي فرهنگ اجتماع
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــي از آن مي ش ــتقبال خوب ــتان اس ــن شهرس ــبختانه در اي و خوش
اينكــه ســال گذشــته در 20 نقطــه از ايــن شهرســتان مراســم اعتــكاف برگــزار شــد 

ــان و  ــان، نوجوان ــا جوان ــود ت ــزار ش ــاط برگ ــتر نق ــز در بيش ــال ني ــم امس اميدواري
ــوند. ــد ش ــد بهره من ــوي بتوانن ــم معن ــن مراس ــه اي ــدان ب عالقه من

عمــران ذيغمــي در ادامــه خاطرنشــان كــرد: شــوراي فرهنگــي محــالت و ادارات 
بايــد ارتبــاط تنگاتنگــي بــا يكديگــر داشــته باشــند و كارگروه هــاي ايجــاد شــده 
ــا شــرح وظايــف مشــخص شــده بايــد فعاليــت  در قالــب كميته هــاي مختلــف ب

ــد. ــرار گيرن ــد در اولويــت ق ــز باي ــد و آســيب هاي اجتماعــي ني كنن
ــار  ــم اظه ــن مراس ــز در اي ــگ ني ــتان كبودراهن ــالمي شهرس ــات اس ــس تبليغ رئي
داشــت: 80 درصــد از معتكفيــن شهرســتان شهرســتان را جوانــان تشــكيل 
مي دهنــد و ســال گذشــته حــدود 2 هــزار و 31 نفــر در مراســم اعتــكاف 

ــر  ــزار و 337 نف ــك ه ــا و ي ــر آق ــداد 694 نف ــن تع ــه از اي ــتند ك ــور داش حض
ــه نقاطــي كــه مراســم اعتــكاف  خانــم بودنــد و تعــداد 75 نفــر مبلــغ و مبلغــه ب
ــداح اهــل بيــت(ع)  ــاري و 38 م ــن 16 ق ــزام شــدند. همچني ــزار مي شــد اع برگ
در 3 شــهر و 17 روســتاي شهرســتان حاضــر شــدند و خوشــبختانه مراســم 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــكوهي در شهرس ــا ش ــيار ب ــكاف بس اعت
ــفند  ــز از 29 اس ــال ني ــكاف امس ــم اعت ــزود: مراس ــا اف ــالم قمري ني حجت االس
ــكاري ادارات  ــل و هم ــا تعام ــد و ب ــال 98 مي باش ــن س ــت دوم فروردي 17 لغاي
اميدواريــم امســال نيــز بتوانيــم يــك مراســم باشــكوه و معنــوي را در شهرســتان 

ــم. برگــزار كني

خبـر

بيمه نامه كوثر خودرو سمند به شماره بيمه نامه 1010/245902/ 1397و 
به شماره پالك 424ط 36 ايران18 به شماره موتور 32908101346و به 

شماره شاسى81201485 به نام محمودرضا هوشيار به شماره شناسنامه   
319 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سارا حق پرست فرزند هادى به شماره 
ملي 1740939034  رشته حقوق دانشگاه پيام نور به 
شماره دانشجويي 924107578  مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهي مزايده نوبت دوم (شركت تعاوني توسعه گران هگمتان)

هيأت مديره شركت تعاوني توسعه گران هگمتان همدان 

برابر مصوبات مجمع عمومي عادي مورخ 97/3/31 سهامداران شركت تعاوني توسعه گران هگمتان همدان و با عنايت به تصميمات اتخاذ شده از 
سوي هيأت مديره شركت يك باب ساختمان با كاربري مختلط (تجاري، مسكوني) به متراژ 265 مترمربع كه داراي 450 مترمربع اعيان با قدمت 
باال اما باسازي شده در قالب سه طبقه (طبقات زيرزمين، همكف و اول) و نيز به همراه انشعابات چهارگانه را واقع در همدان، ميدان فردوسي، 
خيابان صدف، 18 متري شهيد حسن برزگر، پالك 82 با سند ثبتي و با شرايط ذيل به فروش مي رساند، لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار 

آگهي ضمن رعايت شرايط مندرج در اين آگهي به منظور بازديد و شركت در مزايده اقدام نمايند.
1- شركت در مزايده براي كليه افراد حقيقي، حقوقي و سهامداران اين شركت مجاز است و در شرايط مساوي حق تقدم با سهامداران خواهد بود.

2- ملك مذكور داراي قيمت پايه كارشناسي است.
3- مدت زمان شركت در مزايده از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز (تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 97/12/22) اعالم مي گردد.

4- امكان بازديد از ملك مورد مزايده همه روزه از ساعت 16 الي 18 پسازظهر به جز ايام تعطيل و پنجشنبه ها مهيا مي باشد.
5- متقاضيان در هنگام  ارائه قيمت پيشنهادي معادل 250/000/000 دويست و پنجاه ميليون ريال بابت ضمانت شركت در مزايده را مي بايست 
طي فيش بانكي به شماره حساب 1357024342 بانك ملت شعبه بوعلي سينا به نام شركت تعاوني توسعه گران هگمتان (قابل واريز در كليه 

شعب اين بانك) واريز نموده و همراه با قيمت پيشنهادي كه در قالب يك درخواست كتبي امكان پذير است به دفتر شركت تحويل نمايند.
6- تاريخ بازگشايي پاكات مزايده روز شنبه مورخ 1397/12/25 ساعت 17 پسازظهر در محل شركت تعاوني خواهد بود كه حضور شركت 

كنندگان در مزايده و يا وكالي ايشان بالمانع است.
7- هيأت مديره در رد يا قبول تقاضاها مختار خواهد بود.

8- پاكات قيمت پيشنهادي كه فاقد فيش واريزي ضمانت شركت در مزايده و يا ديرتر از موعد مقرر آمده در آگهي باشند فاقد اعتبار 
خواهند بود.

9- هزينه آگهي روزنامه و كارشناسي قيمت ملك بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
10- هزينه صدور سند ثبتي برابر عرف رايج مي باشد.

11- برنده مزايده از تاريخ بازگشايي پاكات به مدت يك ماه فرصت دارد نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي خويش با توافق  فروشنده به حساب 
شركت تعاوني (شماره حساب 1357024342 ملت شعبه بوعلي سينا، قابل واريز در كليه شعب اين بانك) اقدام و فيش واريزي را به منظور 
اقدامات پسي در اختيار دفتر شركت قرار دهد. ضمناً در صورتي كه برنده مزايده در مدت مذكور نسبت به پرداخت مبلغ موصوف اقدام ننمايد 

شركت تعاوني ضمن ضبط سپرده نامبرده به نفع شركت، نفر پسي شركت كننده در مزايده را برنده اعالم خواهد نمود.
12- هيأت مديره شركت پس از واريز كليه مبلغ تعهدي برنده مزايده، موظف است طي دو ماه نسبت به انتقال سند مالكيت در يكي از 

دفترخانه هاي رسمي شهر بنام خريدار اقدام نمايد.
جهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان ضمن مراجعه حضوري مي توانند با شماره 32643515 نيز تماس حاصل فرمايند.

آگهـي مزايـده مرحله اول(نوبت اول) 

محمد شيراوند- شهردار فيروزان 

شهرداري فيروزان به استناد بند 2  سى امين جلسه شوراى اسالمى شهر فيروزان، قصد دارد يك قطعه زمين واقع در خيابان كارگر، جنب 
منبع آب فيروزان را طبق آيين نامه مالي شهرداري ها به شرح ذيل به فروش برساند:

1- مشخصات: يك قطعه زمين به مساحت 90 متر مربع به ابعاد 10در9 با كاربرى تجارى.
2- كليه شركت كنندگان در مزايده مبلغ 63/000/000 ريال در وجه حساب جاري 0106944053004 نزد بانك ملي شعبه فيروزان به ازاي هر 
قطعه واريز در غير اين صورت از شركت دادن آنها در مزايده خودداري خواهد شد برنده مزايده موظف است ظرف 48 ساعت پس از اعالم 
رأي كميسيون معامالت شهرداري نسبت به ورايز كل مبلغ قطعه خريداري شده اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري 

ضبط و با نفر پسي قرارداد منعقد خواهد شد.
3- كليه هزينه هاي كارشناسي- حق درج آگهي به عهده خريدار خواهد بود.

4- قيمت پايه هر متر مربع از قطعه مبلغ 14/000/000 ريال مي باشد.
5- متقاضيان مي بايستي از تاريخ انتشار آگهي حداكثر به مدت 10 روز قيمت پيشنهادي خود را كتباً به دبيرخانه شهرداري اعالم نمايند.

6- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با ترتيب اولويت نزد شهرداري نگهداري و در صورتي كه برندگان مذكور به هر عنوان از انعقاد 
قرارداد و خريد منصرف شوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

ضمناً جلسه كميسيون معامالت جهت بررسي پيشنهادات ساعت 3 پس از ظهر روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 برگزار خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2513-0813372 واحد امالك شهرداري فيروزان تماس حاصل فرمائيد.

تاريخ انتشار: 1397/12/12 يكشنبه

كاظم قاسمى هنر،مديرعامل شركت رجال گاز 

آگهـي دعوت از شركـاء 
جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده 

و مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده شركت رجال گاز 

با مسئوليت محدود به شماره ثبت 2025
بدينوسيله از كليه شركاء شركت رجال گاز با مسئوليت 
تا  مي آيد  عمل  به  دعوت   2025 ثبت  شماره  به  محدود 
در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه در ساعت 
9:00 مورخ 1397/12/25 و جلسه مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده كه در ساعت 11:00 مورخ 1397/12/25 در 
محل قانوني شركت به نشاني: همدان، بلوار الغدير، پس 
از كوچه تيما 1، ساختمان رجال تشكيل مي شود حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- بررسي، مذاكره و بحث در مورد اصالح مواد 6، 7، 12، 
13 ، 16، 21، 22 و 23 اساسنامه و در صورت لزوم و توافق 

انجام اصالح مواد مذكور اساسنامه 
2- انتقال كليه سهم الشركه آقاي علي فرماني دلگشا به 

آقاي حسين قاسمي هنر 
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده: 

1- انتخاب اعضاي هيأت مديره 

شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

آگهـي مناقصه(نوبت دوم)
شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان 
سهامي خاص در نظر دارد تامين نيروي انساني 
و  دامپروري  عمومي  و  فني  خدمات  انجام 
كشاورزي در سال 1398 را از طريق برگزاري 
واجد  حقيقي  و  حقوقي  اشخاص  به  مناقصه 
اجتماعي  امور  و  كار  اداره  تائيد  مورد  شرايط 

واگذار نمايد.
 متقاضيان مي توانند جهت اطالع از متن و شرايط 
با  روز 97/12/16  اداري  وقت  پايان  تا  مناقصه 
به  مراجعه  با  ويا    08132463690-92 تلفن 
 www.proteinhamedan.pegah.ir سايت

ازنحوه انجام مناقصه مطلع گردند.

 استقالل كانون وكالى دادگسترى امروزه 
يكى از مهمترين اركان دادرســى و شــرط 
تحقق عدالت در جامعه اســت. اين نهاد به 
عنــوان قديمى ترين ســازمان مردم نهاد به 
موجب استقالل كانون وكال در سال 1331

براى پشتيبانى از وكال و نظارت بر عملكرد 
آنها تشكيل شده است.

آيين نكوداشــت شصت و ششمين سالگرد 
اســتقالل كانون وكالى دادگسترى و روز 
وكيل شامگاه روز پنجشــنبه نهم اسفندماه 
در سالن بيســتون هتل باباطاهر به ميزبانى 
كانون وكالى دادگســترى همدان با حضور 
جمعى از وكالى دادگسترى، مسئوالن استان 
و نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى 

برگزار شد.
در اين مراسم گروه موسيقى ايرانى "راز دل"
چهار قطعه شنيدنى را به بهانه اين شب اجرا 
كــرد و عالوه بر آن از نفرات اول تا ســوم 
آزمون اختبار(وكالــت) آقايان ميثم كاظمى 
ويژه، امير طالبى و خانم مينا بوجارى تقدير 

شد.
مراســم تحليف 27 نفر از دانش آموختگان 
رشته حقوق و وكالت نيز كه به افتخار شغل 
وكالت در كانون وكالى دادگســترى استان 

درآمدند نيز زينت بخش اين مراسم بود.
در ايــن آييــن دبير هيأت رئيســه مجلس 
شــوراى اســالمى ضمن گراميداشت روز 
وكيل مسأله وكالت و ارزش كار وكيل را در 
جامعه حايز اهميت دانست و گفت: معتقدم 
سه قشر معلمان، وكال و پزشكان مى توانند 
در اجراى عدالت و آگاهى بخشــى و حتى 

پيشگيرى مسائل در جامعه اثربخش باشند.
اكبــر رنجبرزاده با اشــاره بــه جمله اى از 
ســيد جمال الدين اســدآبادى با بيان اينكه 
حكومت ها با عدل اســتوارند و ملت ها به 
علم زنده هســتند، افزود: جايى كه عدالت 
نباشد حكومت ها نمى توانند باشند پس اين 
وظيفه حكام و صاحبنظران در امور سياسى 
است كه با تالش عدالت را در جامعه برقرار 

كنند.
وى با تاكيد بر اينكــه الزمه اجراى عدالت 
در جامعه ايجاد شفافيت و علم است، ادامه 

داد: همه ما براى برافروخته شدن چراغ راه 
عدالت بايد مســلح به سالح علم روز دنيا 
باشيم البته وكال نيز از حركت در اين مسير 

مستثنى نيستند.
رنجبرزاده با اشــاره به اينكه كســب علم، 
آگاهى و دانش وظيفه همه ما در هر جايگاه 
و مقام است، خاطرنشــان كرد: وكالت كار 
ســختى اســت اما رأى و تصويب قوانين 
توســط نمايندگان مردم در مجلس شوراى 
اســالمى نيز مى تواند براى مردم كشــور 
سرنوشت ساز باشــد همانطور كه حركت، 
عمــل، نگاه و رفتار يك وكيل نيز مى تواند 

منجر به آرامش شهروندان باشد.
وى بــا اظهار خرســندى از اينكه در حال 
حاضــر وكالى اســتان در شــغل خود از 
برجســتگى زيادى برخوردارند، بيان كرد: 
امروز اســتقامت و پايمردى وكال در برابر 
هجمه هاى مختلف ستودنى است و خداوند 
شغلى به شــما داده كه در پيشگاه خداوند 

محبوب هستيد.
نماينده مردم شهرســتان اسدآباد در مجلس 
شــوراى اســالمى ادامه داد: با احقاق حق 
توسط وكال جامعه از لحاظ فضاى سياسى، 
فرهنگى و اجتماعى به سوى اجراى عدالت 
و احقاق حق و آرامش مردم سوق داده مى 

شود.
رنجبــرزاده با بيــان اينكه امــروز فضاى 
دادگســترى استان در راســتاى كمك به 
احقاق حق مردم در وضعيت مطلوبى قرار 
دارد، يادآور شــد: از نظر مجامع قضايى 
بايد تالش كنيم يك استان الگو در كشور 
باشــيم و با خلق ايده هاى تازه و نو مردم 
را از عملكرد دستگاه قضايى استان راضى 

و خشنود كنيم.

 كژسليقگى و سوء مديريت 
برخى را به پاى وكال  نيندازيم

رئيس خانه وكالى استان همدان نيز دراين 
آيين با اشــاره به اينكه اعضاى هيأت مديره 
درمدت اين يكســال تالش كــرده اند كه 
شفاف عمل كنند، گفت: هدف از برگزارى 
اين مراسم اين اســت كه هر سال در برابر 
برخــى هجمه هاى غيرمنصفانــه به كانون 
وكالى استان جشن حفظ استقالل بگيريم 
تا بگوييم كه اعضــاى كانون وكال در برابر 
اين اقدامات راســخ تر از گذشــته حركت 

خواهند كرد.
مهدى غالمى جــالل در خصوص تبصره 
مــاده 48 در ارتباط با تغييــر كاربرى دفاتر 
وكال و درخواســت دستگاه هاى ذيربط در 
خصوص معرفــى وكالى معتمد بيان كرد: 
بــه عنوان يك شــهروند نه يــك وكيل از 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى خواستار 
احقاق حقوق حقه وكال در مجلس هســتم 
و قوه قضاييه براى قانون منســوخ و به روز 
نشده قانون ســوم توسعه آيين نامه ننويسد 
چراكه بايد هر 5 سال اين قانون به روز شود.

وى با بيان اينكــه 90 درصد وكال در نظام 
جمهورى اســالمى رشد كرده و 25 درصد 
از آنها نيز عضو خانواده ايثارگران و شــهدا 
هســتند، اظهار كرد: متاســفانه برخى كار 
وكالت و وكال را مغاير با دين و مذهب مى 
دانند كه اين افكار و نوع نگرش ها  صحيح 

نيست.
غالمــى جالل با اشــاره بــه اينكه صنف 
وكال بدون هيچ چشمداشــت مالى در حال 
خدمت رســانى و احقاق حق مردم هستند، 
خاطرنشــان كرد: كانون وكالى دادگسترى 
اســتان همدان براســاس وجدان كارى به 

جز روزهاى پنجشــنبه به مراجعه كنندگان 
مشاوره رايگان حقوقى مى دهند.

وى يادآور شد: در حال حاضر وكالى ما كمتر 
از 5 درصــد حق وكالــت از موكل خود مى 
گيرند يعنى 95 درصد از وكال خالصانه به قشر 
نيازمند جامعه خدمات حقوقى ارائه مى دهند.

غالمــى جالل با تاكيد بر اينكه جامعه وكال 
جامعه اى قوى و محكم با پشــتوانه علمى 
براى جامعه هســتند، گفــت: اميدواريم با 
تعامل و همــكارى بيــن وكال، نمايندگان 
مجلــس و تصميم گيران دلســوز نظام اين 
صنف بتواننــد از حق خود دفــاع كنند و 
كژسليقگى و ســوء مديريت برخى به پاى 
وكال انداخته نشود چراكه ما وكيالن به دور 
از كينه دوزى، اعتقادات شــخصى و جناح 
بازى فقط مى خواهيم از حقوق مردم دفاع 

كنيم.
كار  الزمه  شــجاعت  و  استقالل   

وكيل است
در ادامه نماينده مــردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اين نكته كه 
جايگاه وكال بايد در جامعه قدرتمند حفظ 
شود، اظهار كرد: استقالل و شجاعت الزمه 
كار وكالت يك وكيل اســت و در مجلس 
شوراى اســالمى نيز از حقوق حقه وكال با 

جديت دفاع مى شود.
امير خجسته در خصوص شرايط اقتصادى 
موجود در جامعه و تحريم هايى كه دشمن 
عليه كشو در يكســال اخير در بحث بازار، 
دالر و اجنــاس ضرورى مــردم انجام داده 
اســت، افزود: انتظار امروز مردم از مجلس 
شوراى اســالمى اين است كه در برابر اين 
هجمه ها محكم بايســتد و نماينده مجلس 
در برابر دغدغه معيشت مردم سكوت نكند.

وى بــا بيان اينكه خواســته امــروز مردم 
قاطعيت و قدرت در برابر مشكالت از سران 
و مسئوالن كشورى است، تصريح كرد: مردم 
خواستار اين هستند وضعيت كشور از نظر 
معيشــت و اقتصاد به روال عادى بازگردد 
پس سران ســه قوه نبايد اجازه دهند مردم 
از نظر وضعيت ميعشــتى در ايام عيد مكدر 

باشند.

نكوداشت شصت و ششمين سالگرد استقالل كانون وكالى دادگسترى استان همدان برگزار شد

بيانيه «گام دوم انقالب» جايگاه وكال بايد حفظ شود
براى اصالح بودجه راهگشا است

 امام جمعه مالير گفت: بخشى از بيانيه «گام دوم انقالب» رهبر 
معظم انقالب كه همزمان با چهلمين ســالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى خطاب به ملت ايران ارايه شــد، اصالح بودجه 

راهبردى و راهگشا است.
به گزارش ايرنا حجت االسالم محمدباقر برقرارى در خطبه هاى 
نماز جمعه مالير در مســجد جامع اين شهر اظهار داشت: يكى از 
رهنمودهاى معظم له در اين بيانيه بودجه بندى معيوب و نامتوازن 

است كه بايد ساختار بودجه توسط مسئوالن اصالح شود.
وى با تاكيد بر اينكه رهبر معظم انقالب اقتصاد را يك نقطه كليدى 
و راه حل برون رفت از مشكالت اقتصادى عنوان كرده اند افزود: 
براى رفع مشــكالت اقتصادى كشور و عيب هاى بودجه نامتوازن 

كه كشور با آن مواجه است، بايد چاره انديشى كرد.
امــام جمعه مالير بــا بيان اينكه حدود 84 درصــد از كل بودجه 
يك سال كشــور در اختيار دولت اســت بيان كرد: هيأت دولت 
دربــاره بيانيه «گام دوم انقالب» بيانيه صادر كرد كه بايد براى حل 

مشكالت اقتصادى و بودجه اى كشور به اين بيانيه عمل كند.
به اعتقاد حجت االسالم برقراى دشمنان در تالش هستند با آنچه 
وى از آن بــه عنوان ايرادات و موانع گروه ويژه اقدام مالى عنوان 
مى كند، جلوى دور زدن تحريم ها را بگيرد و طبق تاكيدات رهبر 
معظم انقالب اين اقدامات همه توطئه اســت.خطيب جمعه مالير 
استعفاى «محمدجواد ظريف» در شرايط كنونى كشور را به صالح 
ندانست و بازگشت وى را بهترين اقدام برشمرد و افزود: در سفر 
رئيس جمهورى ســوريه به ايران كه هشــت سال نظام اسالمى با 
شــجاعت در مقابل داعش ايستاد، تمامى مسئوالن بايد به استقبال 

وى مى رفتند.

شهردار شيرين سو معرفي شد
 سيد مصطفى موسوى پيش از اين مدير پياده راه هاى شهردارى 
همدان بود؛ در كارنامه اجرائى وى مشاور رئيس شوراى اسالمى 
همدان، معاونت مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى شــهر و 
مديريت فرهنگى اجتماعى و گردشــگرى شــهردارى منطقه دو 

همدان ديده مى شود.
وى همچنين رئيس مجمع سمن هاى استان همدان است.

با مديريت جهادى مشكالت كشور 
قابل حل است

ــر و  ــده مالي ــس و نماين ــى مجل ــيون فرهنگ ــخنگوى كميس  س
ــان اصلــى انقــالب  شــوراى اســالمى گفــت: مــردم و شــهدا صاحب
بــوده و تــا زمانــى كــه مــردم و شــهدا هســتند، بــه انقــالب آســيبى 
نمــى رســد و دســت هــاى پنهــان و طمعــكار بــه ايــن انقــالب قطــع 

مــى شــود. 
ــه 10  ــح جمع ــواه صب ــد آزاديخ ــلمين اح ــالم و المس حجــت االس
اســفند مــاه در آئيــن اهــداى جهيزيــه بــه نوعروســان روســتاى علــى 
آبــاد دمــق ماليــر، بــا بيــان اينكه ايــن جهيزيــه ها هديــه اى از ســوى 
مقــام معظــم رهبــرى اســت، افــزود: ســازمان هــا و بنيادهــاى زيــر 
نظــر رهبــرى هماننــد بنيــاد بركــت و بنيــاد مســتضعفان نعمتــى براى 

كشــور محســوب مــى شــوند. 
بــه گــزارش ايســنا، وى بــا بيــان اينكــه تاكنــون بنيــاد بركــت و بنيــاد 
مســتضعفان خدمــات گســترده اى بــه نيازمنــدان و مناطــق محــروم و 
تهيــه جهيزيــه بــراى نوعروســان ارائــه كــرده اند، به تشــكيل ســازمان 
بســيج و نهادهايــى چــون كميتــه امــداد توســط امــام راحالشــاره كرد. 
آزاديخــواه اظهاركــرد: انتظــار داريــم همانگونــه كــه ايــن نهادهــاى 
انقالبــى بــا نــگاه جهــادى وارد مــى شــوند، اگــر هميــن مديريــت 
ــر مشــكالت  ــان ب ــم خودم ــى تواني ــيم، م ــته باش ــادى را داش جه

فائــق آييــم و نيــازى بــه بيگانــگان نداريــم. 

برگزارى جشنواره نان سنتى و كلره محلى 
به زودى در اسدآباد

 مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اسدآباد از 
برگزارى جشــنواره پخت نان ســنتى و كلره (كلوچه) محلى در آينده 

نزديك در روستاى چشمه قنداب اين شهرستان خبر داد. 
كامران اكبرى شايگان در گفت و گو با ايسنا،اظهار كرد:بيشتر زنان روستا 
چشــمه قنداب اسدآباد هر ســاله به عنوان يك آئين سنتى و ديرين با 
نزديك شــدن  به عيد نوروز به عنوان يك رسم قديمى اقدام به پخت 
نان وكلوچه محلى مى كنند كه نان و كلوچه محلى اين روستا از كيفيت 
بااليى برخوردار بوده و با هدف حفظ آئين پخت نان ســنتى روســتا 
سومين جشنواره پخت نان سنتى و كلره (كلوچه )محلى چشمه قنداب 

اسدآباد به زودى برگزار خواهد شد. 
وى در ادامه با اشاره به اهم فعاليت هاى پيش بينى شده ميراث فرهنگى 
صنايع دستى و گردشگرى شهرستان در ايام نوروز 98 افزود: برگزارى 
مراســم آئينى چهارشنبه ســورى در روز چهارشنبه پايان سال، اجراى 
مسابقه هفت سين برتر و شيرينى هاى محلى ،مراسم استقبال از مسافران 
نوروزى اولين روز ســال،اجرا و برپايى نمايشگاه صنايع دستى در آب 
انبار صفوى،برنامه هاى نوروزگاهى در روســتاى هدف گردشــگرى 
ملحمدره و منطقه نمونه گردشگرى تاالب پيرسلمان، جشنواره غذا هاى 
محلى در روستاى هدف گردشگرى ملحمدره، اجراى موسيقى محلى 
در پارك آزادگان شهر،اجراى مسابقه عكاسى با موضوع گردشگرى و 
آئين هاى نوروزى از جمله اهم برنامه هاى پيش بينى شده اداره ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در اين شهرستان براى ايام نوروز 

98 خواهد بود. 
شايگان همچنين گفت: بازديد هاى نظارتى از واحدهاى تحت پوشش 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى (خانه هاى بوم گردى ـ 
مراكز اقامتى و مهمانپذيرـ رســتوران هاى بين راهى و ...) به صورت 

مستمر در اين ايام انجام خواهد شد. 

كسب رتبه برتر دانش آموزان كانون 
پرورشى فكرى اسد آباد در استان فارس 

 از 15 نفر شــركت كننده نوجوان شهرســتان اســدآباد همدان در 
مســابقات بين المللى كاراته به ميزبانى اســتان فارس 13 نفر موفق به 

كسب مدال هاى رنگارنگ شدند. 
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل كانون اســتان همــدان 15 نفر از 
نوجوانان شهرســتان اسدآباد در مسابقات  بين المللى كاراته به ميزبانى 
اســتان فارس در شيراز شــركت كردند در اين مسابقات  محمد جواد 
سالمى و على عمادى كيا موفق به كسب مدال طال و آقاى محمد رسول 
صوفى موفق به كسب مدال نقره شدند كه هر سه نفر از اعضاى كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان شهرستان اسدآباد بودند.

گزارش ويژه
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خبـر

تا مردم پشتيبان انقالب هستند 
هيچ آسيبى به انقالب وارد نمى شود

 يكى از اركان شــكل گيرى انقالب اسالمى ايران، مشاركت سياسى 
مردم است و اصال تفاوت اين انقالب با ساير انقالب هاى جهان، پشتوانه 
مردمى و حضور فعال آنان در عرصه هاى سياســى به ويژه انتخابات و 

مراسم ها و صحنه هاى ملى انقالب طى چهار دهه گذشته است.
به گزارش ايسنا،ســخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس گفت: براى 
ماندگارى انقالب اســتمرار حضور مردم در صحنه هاى مختلف الزم 
و ضرورى است. آخرين اتفاقى كه موجب بهت جهان شد راهپيمايى 
غيرقابل توصيــف 22 بهمن  در چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى بود. اين حضور در حالى اتفاق افتاد كه مردم گرفتار مشكالت 
و تنگناهاى مختلفى هســتند. توصيه و تاكيد رهبرى در اين بيانيه بر 
پشتوانه مردمى انقالب، اصل مسلم و غيرقابل انكارى است و تا زمانى 
كه مردم پشتيبان انقالب هستند هيچ آسيبى به انقالب وارد نمى شود.

حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه افزود: همانطور كه طى چهار 
دهه گذشته در فضاى حقيقى توانستيم به انحاء مختلف از جمله شعار، 
بيانيه و استدالل، توليد محتوا كنيم تحصيل كردگان، نخبگان، مسئوالن، 
دانشــگاهيان و توده مردم بايد براى توليد محتوا، ايجاد روحيه اميد و 
بسترسازى براى استفاده بهتر از ظرفيت ها، مزيت ها و توانمندى هاى 

انقالب در فضاى مجازى تالش كنند.

تصويب لوايح FATF در جهت منافع ملى 
است و بهانه را از دشمن مى گيرد

 تصويــب لوايــح FATF در 
جهت منافع ملى اســت و بهانه را 
از دشمن مى گيرد، و تصويب اين 
لوايح آمريكا را منزوى خواهد كرد.

عضو كميســيون حقوقى و قضايى 
گفت:  اســالمى  شــوراى  مجلس 
رســيدگى ها بر ايــن موضوع طبق 
روال اســت، با توجه به فرصتى كه  
FATF داده است پيگيرى را ادامه 
مى دهيم و فكر نكنم خيلى ضرورت داشــته باشد با تعجيل و خارج 
از نوبت قانونى در اين خصوص اقدام كنيم. روند در حال پيشــرفت 
است، اميدواريم مجمع  تشخيص مصلحت نظام در خصوص پالرمو 
تصميم گيرى كند و بحث  CFT ميان ما و شــوراى نگهبان ان شاا...

حل شود.
به گزارش ايسنا،محمد كاظمى افزود: فرصت كافى در اين خصوص 
براى شــوراى نگهبان، مجلــس، مجمع تشــخيص مصلحت نظام، 
گروه هاى كارشناســى، شــوراى عالى امنيت و وزارت امور خارجه 
وجود دارد؛ اين بحث، موضوع خيلى پيچيده و مبهمى نيســت كه ما 
بخواهيم خيلى بــراى آن زمان بگذاريم، اين موضوع FATF هم در 
مجلس و هم در كميسيون تخصصى بحث روشنى است و نياز نيست 
كه خيلى براى آن زمان بگذاريم، اين چنين نيست كه بخواهيم بگوييم 
ما هنوز ابعاد موضوع را نشناختيم و اينگونه نيست كه بخواهيم بگوييم 

ابعاد اين موضوع بايد براى ما روشن شود.
وى تصريح كرد:اين موضوع براى تصميم گيران، مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، شــوراى نگهبان و مجلس كامال روشــن و شــفاف 
است، ديگر نبايد خيلى سياسى به  اين موضوع نگاه كنيم، بايد ببينيم 
تصويب اين لوايح منافع ملى ما را تامين مى كند يا خير، بايد فارغ از 

وابستگى هاى سياسى و جناحى به اين موضوع راى دهيم.
كاظمى در پايــان تاكيد كرد: نظر من اين اســت كه تصويب  لوايح  
FATF در جهت منافع ملى اســت و بهانه را از دشــمن مى گيرد و 
آمريكا را منزوى خواهد كرد. اين ها امتيازاتى اســت كه تصويب اين 

لوايح براى ما در پى خواهد داشت.

استانى شدن انتخابات تشديد قوميت گرايى 
را به دنبال دارد

 تشديد قوميت گرايى از معايب استانى شدن انتخابات است و در 
اين صورت مناقشات مذهبى و گسل هاى اجتماعى افزايش مى يابد.

نماينده مردم آزادشهر در مجلس هشتم اظهار داشت:  يكى از اهداف 
مهم انقالب اســالمى جمهوريت آن است و انتخابات و حضور مردم 

باعث تقويت آن خواهد شد.
به گزارش فارس، مرادعلى منصورى افزود: با انجام انتخابات مقبوليت 
و به روزرسانى اعتماد مردمى به جمهورى اسالمى ايران ثابت مى شود 
و هر چه حضور بيشتر باشــد و مقبوليت بيشتر، نشانه  جايگاه رفيع 

انقالب است.
وى در ادامه عنوان كرد: طرح استانى شدن انتخابات از مجلس پنجم 
شروع شده و در همه مجالس پسى هم مجلس شوراى اسالمى تاييد 
كرد اما شوراى نگهبان بنا به داليل و نقص هايى كه وجود داشته آن را 
رد كرده و در دى ماه 97 نيز مجلس دهم با طرح 23 ماده و 155 نفر 

موافق به كليات اين طرح رأى داده است.
منصورى درباره علت مخالفت خود با استانى شدن انتخابات تصريح 
كرد: اين انتخابات نه اســتانى است و نه شهرســتانى و باعث ايجاد 

مشكالت خالص هم در شهرستان و هم در استان خواهد شد.
وى تشــديد محلى گرايى و قوميتى را از ديگر معايب اســتانى شدن 
انتخابــات خواند و بيان كــرد: در اين صورت مناقشــات مذهبى و 

گسلهاى اجتماعى تشديد مى شود.

چرا خاورميانه؟
كيومرث يزدان پناه درو »

ــى  ــت؟چه عوامل ــن اس ــد ناام ــن ح ــا اي ــه ت ــرا خاورميان  چ
باعــث برهــم زدن نظــم منطقــه و آرامــش مســلمانان ايــن حــوزه 

ــت؟ ــى اس ــاس ژئوپليتيك ــزرگ و حس ب
ايــن گرفتارى هــا چقــدر ريشــه داخلــى دارد و نقــش قدرت هــاى 
ــراى  ــدازى ب ــا چشــم ان ــزان اســت؟ و آي خارجــى در آن چــه مي
بــرون رفــت از ايــن وضعيــت متصــور اســت؟اين ها پرســش هايى 
اســت كــه ذهــن نخبــگان و ناظــران مســائل خاورميانــه را 

ــرده اســت. ــود ك ــر خ سال هاســت درگي
ــاى  ــت ه ــار باله ــه گرفت ــه خاورميان ــت ك ــن اس ــر اي ــع ام واق
ــه  ــاز ب ــه درك آن ني ــف اســت ك ــاى مختل ــى درعرصــه ه فراوان
كالبــد شــكافى رفتــارى حكومــت هــاى منطقــه و سيســتم هــاى 
غلــط امنيتــى حاكــم در آن دارد.بــراى اينكــه بدانيــم چــه عواملــى 
باعــث كشــاندن ايــن كشــورها بــه وضعيــت كنونــى شــده اســت؟ 

ــرار دهيــم. بايــد دو رويكــرد را مــد نظــر ق
ــى  ــل داخل ــائل و عوام ــه مس ــه متوج ــش از آنك ــرد اول بي رويك
ــى  ــد.  مفاهيم ــى دان ــل م ــى را دخي ــل بيرون ــتر عوام ــد، بيش باش
ــرار  ــرد ق ــن رويك ــل اي ــز تحلي ــتثمار درمرك ــتعمار، اس ــد اس مانن
ــه  ــود را در نظري ــى خ ــلطه جهان ــورى س ــه تئ ــتعمارى ك دارد.اس
ــن  ــاى اي ــر مبن ــد و ب ــى بين ــاص م ــق خ ــى در مناط ــوذ دائم نف

ــت. ــران اس ــردن ديگ ــته ك ــال وابس ــه دنب ــواره ب ــرد هم رويك
كســانى كه اين رويكرد را در كانــون رهيافتهاى خود قرار مى دهند 
اعتقاد دارند كشــورهاى توسعه يافته با استعمار و استثمار كشورهاى 
كمترتوسعه يافته منابع آنها را استخراج و غارت مى كنند و اتفاقا همين 
منابع زمينه ساز خيز اقتصادى و دگرگونى اجتماعى و توسعه سياسى 

اين كشورها شده است.
از ســوى ديگــر دگرگونــى اجتماعــى وتوســعه سياســى و اقتصادى 
باعــث شــده شــكاف ميــان كشــورهاى توســعه يافتــه و كشــورهاى 
ــعه  ــر توس ــورهاى كمت ــد وكش ــش ياب ــه افزاي ــعه يافت ــر توس كمت
يافتــه دســت شــان بــراى كمــك بــه ســوى كشــورهاى ســلطه گــر 
بــا محوريــت امريــكا دراز باشــد.با ايــن حــال كشــورهاى ثروتمنــد 
منطقــه خاورميانــه تــا بــه امــروز متوجــه عمــق فاجعــه از ســوى 
ــتراتژى  ــار اس ــان گرفت ــد وهمچن ــده ان ــزرگ نش ــاى ب ــدرت ه ق
ــتند  ــچ گاه نتوانس ــورها هي ــتند.اين كش ــا هس ــوى آنه ــه ترس طعم
ــه دولتــى قــوى تبديــل شــوند و بتواننــد حاكميــت خــود را در  ب
قلمــرو خــود گســترش دهنــد. نتيجــه اينكــه امــروزه كشــورهاى 
واقــع در ايــن منطقــه گرفتــار معضــالت عميــق امنيتــى و درگيــر 

مســائل ومشــكالت داخلــى خــود هســتند.
ــن  ــى اي ــگان سياس ــى از نخب ــت برخ ــوى ماجراس ــك س ــن ي اي
نظريــه را ابــزارى ســاختگى بــراى گريــز از پذيــرش مســئوليت هــا 
مــى داننــد. بويــژه نخبگانــى كــه در هــرم قــدرت جايــى ندارنــد، 
اعتقــاد دارنــد حكومــت هــاى خاورميانــه بــا ســوء اســتفاده ازايــن 

نظريــه، ضعــف هــاى مديريتــى خــود را مــى پوشــانند. 
ــاى  ــه رخداده ــت، ريش ــادى اس ــتر انتق ــه بيش ــرد دوم ك رويك
امنيتــى، سياســى، اقتصــادى، نظامــى، اجتماعــى و فرهنگــى را در 

ــد. ــى ده ــرار م ــتجو ق ــورد جس ــورها م داخــل كش
ســاخت اجتماعى، توان مديريتى نخبگان سياسى، سطح آگاهى مردم 
و... از عناصر اساسى اين رويكرد است.در واقع اين رويكرد بيش ازآن 
كه رويدادها را به بيرون كشــور نسبت دهد، نگاهى انتقادى به درون 
جامعه داشته و ريشــه اكثر رويدادها ومصائب را داخلى مى پندارد.
اين رويكرد؛ ساختار قبيله  اى و حاكميت نگرش پوپوليستى، ناتوانى 
نخبگان درمديريت و هدايت كشــورهاى خود را ازعوامل اساســى 

آسيب ها و مشكالت منطقه مى داند.
ــت را  ــره اى از واقعي ــرد به ــن دو رويك ــدام از اي ــر ك ــا ه طبع
ــه طــور مطلــق  ــوان ب ــد و نمــى ت ــه خــود اختصــاص مــى دهن ب
ــرار  ــع ق ــل و جام ــار كام ــا و معي ــا را مبن ــن رويكرده يكــى از اي
ــا در نظرداشــت ايــن رويكردهــا وضعيــت  ــا ايــن حــال و ب داد. ب
ــت.  ــود اس ــاكان غبارآل ــده كم ــراى آين ــه ب ــورهاى خاورميان كش
ــا وجــود مســائل  ــه اســت كــه ب ــه تنهــا تركي در منطقــه خاورميان
اقليت هــا ومشــكالت داخلــى، توانســته پوســت انــدازى حداقلــى 
ــد.  ــت ياب ــبى دس ــادى نس ــد اقتص ــك رش ــه ي ــد و ب ــته باش داش
ــى  ــى ژئوپليتيك ــى درك ــان بزرگ'ب ــى قرباني ــى فعل ــراق وليب ع
ــران  ــروز بح ــرد اول، ب ــق رويك ــد. مطاب ــده ان ــود ش ــران خ رهب
ــا ريشــه در  ــه اتفاقــى نيســت، بلكــه قوي در كشــورهاى خاورميان
رفتارهــاى غيرمتعــارف رهبــران كشــورهاى منطقــه دارد.  در چنيــن 
ــده مترصــد  ــاى درن ــرگ ه ــل گ ــى مث ــورهاى غرب ــرايطى كش ش

ــد. ــه بزنن ــه گل ــا ب ــى محاب ــا ب ــد ت ــان ان خطــاى چوپ
اينكه امروزه عربستان محور توجه غرب وآمريكا واسرائيل قرار گرقته 
وسران اين كشورها در سالهاى اخير اخير بارها به عربستان آمده اند تا 
مثال بن بست امنيتى منطقه را حل كنند، نشانه پختگى يا متمايز بودن 
رياض نيست. اين رويه را شاه ايران، صدام عراق، قذافى ليبى، حسنى 

مبارك و...نيز تجربه كردند.
تمام تحوالت منطقه ما كه درحال حاضرعربستان درآن يكه تازى مى 
كند، نشــان مى دهد كه افتادن در وضعيت كنونى ريشه بيرونى اوليه 
ندارد. دست كشــورهاى توسعه يافته دراين وضعيت به شكل ثانوى 
دخيل اســت و قبل ازهر چيز وضعيت كنونى درخاورميانه ريشه در 
داخل خود همين كشــورها دارد كه رهبــران آن نمى توانند واقعيات 

درونى خود را به درستى درك كنند.
بســيارى ازكشــورهاى منطقــه خاورميانــه بــراى خــروج از وضــع 
موجــود پنــج ســال آينــده نيازبــه پوســت انــدازى دارنــد. عربســتان 
ــم  ــران ه ــالمى اي ــورى اس ــرار دارد. جمه ــرم ق ــن ه در راس اي
ــه  ــراب منطق ــه اع ــبت ب ــاوت نس ــى متف ــب اصول ــه صاح اگرچ
اســت و از موقعيتــى مســتقل بــه مســيرخود ادامــه مــى دهــد، امــا 
ــه  ــاز ب ــاى ژئوپليتيكــى ني ــا گســل ه ــه ب ــز از مواجه ــراى پرهي ب

ــاد مختلــف دارد. ــى درابع ــدازى درون پوســت ان

مان
لتخبرپارل
دو بيانيه گام دوم انقالب گامى به سوى خودباورى و 

بالندگى است
 بيانيه گام دوم انقالب گامى به سوى خودباورى، بالندگى و نگاه اميدوارانه 

به آينده، با تكيه بر توانمندى هاى كشور به ويژه نسل جوان است.
عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس شــوراى اســالمى گفــت: به يقين 
برنامه ريزى مدون و عمل به موارد ياد شده در اين بيانيه فصل جديدى از حيات 

جمهورى اسالمى را رقم خواهد زد.
بــه گزارش ايرنا،محمد عزيزى افزود: رهبــرى در اين بيانيه به اين مهم توجه 
داشتند كه براى برداشتن گامهاى استوار در آينده، بايد گذشته را درست شناخت 

و از تجربه ها درس گرفت.
وى اضافه كرد: اين ناماليمات پيشرفت نظام اسالمى در حوزه هاى مختلف را 

با كندى مواجه نكرده و حتى موفقيت ها بسيار چشمگير بوده است.

شوراى نگهبان براى بررسى بودجه 98 جلسات 
فوق العاده دارد

 اين شورا براى بررسى اليحه بودجه سال 1398 كل كشور اين هفته جلسات 
فوق العــاده اى دارد و اميدواريم در اين هفته بتوانيم درمورد مصوبات بودجه 

اعالم نظر كنيم.
به گزارش ايرنا، سخنگوى شوراى نگهبان گفت: شوراى نگهبان به دليل لوايح و 
مصوبات مفصل در جلسات گذشته وقت زيادى را به آنها اختصاص داد و هنوز 

وارد بررسى اليحه بودجه سال آتى به صورت كامل نشده است.
عباســعلى كدخدايى اظهار داشت :بررسى قســمت هايى از مصوبات اليحه 
بودجه ســال 98 كل كشــور را در شــوراى نگهبان آغاز كرده ايم و اين هفته 
جلسات فوق العاده اى براى بررسى اليحه بودجه سال آتى داريم و اميدواريم 

اين هفته در مورد اين اليحه اعالم نظر كنيم.

اليحه نهاد ملى حقوق بشر و شهروندى بزودى به 
صحن دولت مى آيد

 اليحه ايجاد نهاد ملى حقوق بشر و شهروندى در حال بررسى در كميسيون 
اصلى لوايح دولت اســت و به زودى فرايند بررســى و تصويب آن در صحن 

هيأت دولت آغاز مى شود.
معاون حقوقى رئيس جمهورى گفت: عالوه براليحه شفافيت كه مراحل پايانى 
تدوين و تصويب در هيــأت وزيران را طى مى كند و به زودى هم به مجلس 
شوراى اسالمى تقديم مى شود،اليحه نهاد ملى حقوق بشر و شهروندى هم در 

دستور كار دولت قرار دارد.
به گزارش ايرنا،لعيا جنيدى اظهار داشــت:اليحه ايجاد نهاد ملى حقوق بشر و 
شهروندى بر مبناى منشور حقوق شــهروندى تدوين و سال گذشته از طرف 

كميسيون لوايح دولت جهت نظرخواهى به دستگاه ها ارجاع شد.

 در موضــوع CFT و پالرمو كســى 
از برگــزارى رفرانــدوم هراســى ندارد 
ولى تا زمانى كه مراجــع قانونى وظايف 
خود را انجام نداده اند اصل همه پرســى 
موضوعيتى ندارد زيــرا هم اكنون مجمع 
تشــخيص مصلحت در حال بررسى اين 

لوايح است.
سخنگوى شــوراى نگهبان گفت: من هم 
اين را شــنيده ام البته يك تســامحى در 
حرف هاى ايشــان بود زيرا پالرمو و سى 

اف تى با ايرادات ارجاع شد.
بــه گزارش ايرنــا، عباســعلى كدخدايى 
اظهار داشــت: به دليل اينكه ميان مجلس 
و شوراى نگهبان اختالف نظر وجود دارد 

اين لوايح به مجمع رفت.
وى افزود: در پالرمو اشــكاالت محتوايى 
شــوراى نگهبان برطرف شــده بود ولى 
اشكاالت هيأت نظارت همچنان باقى بود 
و براســاس قانون اساســى ما آن ايرادات 
را به عنوان ايراد شــورا ارســال كرديم، 
بنابرايــن، اين ايرادات با اختالفى شــدن 
نظر شــورا و مجلس در مجمع تشخيص 

مصلحت در حال بررسى است.
كدخدايى افزود: در مورد سى اف تى نيز 
ايرادات عمده ما برطرف نشــده و آن هم 
در دســتور كار مجمع تشخيص مصلحت 

نظام است.
كسى از رفراندوم هراسى ندارد

وى گفت: هم اكنون اين لوايح در مجمع 
در حال بررسى است.

در ادامه خبرنگارى درباره هزينه تبليغاتى 
انتخابــات از كدخدايــى ســوال كرد كه 
وى پاســخ داد: اليحه جامع انتخابات كه 
تمامــى موارد مربوط بــه انتخابات را در 
بــر مى گيرد پس از اصــرارى كه در چند 
سال گذشته براى رسيدگى به اين موضوع 
داشتيم مجلس و دولت در قالب طرح ها و 
لوايحى در اين باره مشغول به كار هستند 
كه اميدواريم اين موضــوع در اين طرح 
ها و لوايح براى اصــالح قانون انتخابات 

اعمال شوتد.
كدخدايى يادآور شد: البته هنوز در مرحله 
ابتدايى ايــن موضوع قرار داريم شــايد 
بررسى آن به بررسى ســال آينده موكول 
شود ولى اين موضوع در مجلس در حال 
بررسى است در مورد رجال سياسى نيز ما 

رسما موارد آن را اعالم كرديم.
دربــاره برخــى تاييــد صالحيــت هاى 
شوراى  به  اعتراضاتى  انتخابات  نامزدهاى 
نگهبان وجود دارد شــورا چه پاسخى به 

اين اعتراضات مى دهد؟
ــق  ــان طب ــوراى نگهب ــخ داد: ش وى پاس
ــام  ــود را انج ــى خ ــه قانون ــون وظيف قان
ــا  ــى م ــه قانون ــى وظيف ــد و وقت ــى ده م
اســت بايــد آن را انجــام دهيــم و افــكار 
عمومــى نيــز آن را قبــول مــى كننــد 
مگــر اينكــه برخــى هــا قانــون را قبــول 

ــند. ــته باش نداش
در ادامه خبرنگارى در مورد توئيت اخير 
كدخدايــى در مورد نظارت اســتصوابى 
است كه واكنش هاى زيادى را در فضاى 

مجازى به همراه داشــت از وى ســوال 
كرد و گفت اصالح طلبــان انتقاد زيادى 
به توئيت شــما و اين موضوع داشته اند 
شــوراى نگهبان آيا نبايد موضوع نظارت 
استصوابى را حل كند، كه كدخدايى پاسخ 
داد: ما از هر پيشنهادى كه در اين موضوع 
ارائه شــود فارغ از گروه و جناحى كه آن 
پيشنهاد را ارائه كند اســتقبال مى كنيم و 

هراسى از حرف حسابى نداريم.
ــا  ــز ب ــى ني ــا نشســت هاي ــت: م وى گف
برخــى از افــراد داريــم مشــروط بــر 
ــى  ــد وقت ــابى باش ــان حس ــه حرفش اينك
ــه در ســه نوبــت  هــر روز و در هــر هفت
صبــح، ظهــر و شــب عليــه شــوراى 
نگهبــان بيانيــه صــادر مــى كننــد گاهــى 
اوقــات هــم شــوراى نگهبــان بايــد 
ــم  ــت ه ــد آن توئي ــته باش ــخى داش پاس
حداقــل پاســخ بــه برخــى افــراد بــود كــه 
مطالبشــان را هــر روز تكــرار مــى كننــد.
كرد:  تاكيد  نگهبان  شــوراى  ســخنگوى 
بهترين راه اين اســت كه جناح ها و گروه 

هاى سياســى در اين جهت گام بردارند و 
افراد شايســته را معرفى كنند تا اين مساله 

حل شود.
وى در پاســخ بــه ســوال ديگــرى دربــاره 
ــع  ــه جام ــس در اليح ــر مجل ــه اگ اينك
نظــارت  حــذف  بــه  راى  انتخابــات 
ــه  ــه اينك ــه ب ــا توج ــد ب ــتصوابى بده اس
ــارت  ــد اســت نظ ــان معتق ــوراى نگهب ش
ــتصوابى اســت  ــارت اس ــان نظ ــر هم موث
آيــا ايــن تبصــره بــه تاييــد شــوراى 
ــازه  ــزود: اج ــيد، اف ــد رس ــان خواه نگهب
دهيــد نماينــدگان ايــن كار را انجــام دهنــد 
و نمــى تــوان از پيــش اعــالم نظــر كنيــم.

ســخنگوى شــوراى نگهبان در پاسخ به 
سوال ديگرى درخصوص شكايت شوراى 
نگهبان از محمود صادقى به كجا رســيده 
اســت، عنوان كرد: طبق قانون شــكايت 
بايــد در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
بررسى شــود و بنده فعال آخرين پيگيرى 
را در اين باره نداشــته ام كه اين شكايت 

شوراى نگهبان به كجا رسيده است.

كدخدايي در توضيح چرائي رد تاييد CFT و پارلمو

كسى از رفراندوم نمي ترسد

 بررسى اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى موسوم 
به پالرمو در نشست ديروزبه نتيجه نرسيد 
و راى گيرى درباره اين اليحه به جلسات 

آينده موكول شد.
رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس گفت: در جلســه ديروز 
بحــث هــاى مختلفــى دربــاره ارتباط 
كنوانســيون هاى مبارزه با جرائم سازمان 
يافته فراملى پالرمو به كنوانسيون بين المللى 
مقابله بــا تامين مالى تروريســمCFT و 
گروه ويژه اقدام مالى FATF  مطرح شد.

به گزارش ايرنا،حشمت ا... فالحت پيشه 
افزود: عــده اى معتقد بودنــد كه اين دو 

اليحه ارتبــاط جدى باهم دارنــد و بايد 
تصميم واحدى درباره آن بايد گرفته شود، 
برخى اعتقاد داشــتند كه اين دو ارتباطى 
به هــم ندارند.عده اى هم اعالم كردند كه 
ارتباط اين دو اليحه فنى اســت به همين 
دليل كار به راى گيرى بر سر پالرمو نرسيد 

و قرار شد دو اليحه باهم مطرح شود.
وى گفت: احتمال مــى دهم مجمع وارد 
بررســى كنوانســيون مقابله با تامين مالى 
تروريسم (CFT) خواهد شد.به هر حال 
بخشى از احتمال راى يا عدم راى به پالرمو 

مرتبط با اين اليحه است.
بــه گفته فالحت پيشــه عبدالناصر همتى 
رئيس كل بانك مركزى ولعيا جنيدى معاون 

حقوقى رئيس جمهــورى به نمايندگى از 
دولت در اين جلسه حضور داشتند.

با احتساب جلســه ديروزمجمع تشخص 
مصلحت نظام تاكنون چهار جلســه براى 
بررســى اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 

پالرمو برگزار كرده است.
مصباحــى مقدم عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به ايرنــا گفت: راى گيرى 
درباره مــوارد اختالفى مجلس شــوراى 
اسالمى و شــوراى نگهبان بر اساس آيين 
نامه نيازمند دو سوم آراى حاضر در جلسه 

است.
گروه ويژه اقدام مالى در نشست اخير خود 
مهلت چهارماهــه اى براى اجراى توصيه 

هاى فنى و بانكى خود به ايران داده است 
كه تاييد كنوانسيون هاى موسوم به پالرمو و 

CFT از جمله اين توصيه هاست.
كنوانســيون پالرمو داراى ســه پروتكل 
تكميلــى از جمله پروتكل پيشــگيرى، 
ســركوب و مجازات قاچاق اشــخاص 
پروتكل  كــودكان،  و  زنان  مخصوصــًا 
زمين،  طريق  از  مهاجــران  قاچاق  عليه 
توليد  عليــه  پروتــكل  و  هــوا  و  دريا 
غيرقانونــى و قاچــاق مهمات اســت 
كه دفتــر مقابله با مــواد مخدر و جرم 
عهده دار  عنوان  به  متحد  ملل  ســازمان 
عمل  آن  پروتكل هاى  و  كنوانسيون  اين 

مى كند.

مجمع تشخيص باز هم درباره اليحه پالرمو به نتيجه نرسيد

خانواده نبايد فداى 
فعاليت اجتماعى 
بانوان شود

 دولت و مجلس شــوراى اسالمى با 
زيادى  كارهاى  مختلف  قوانين  تصويب 
انجام داده اند تا فعاليت بانوان در جامعه 
منجر به خدشه وارد كردن به نقش آنان 
به عنوان محور اساسى خانواده ها نشود.
معــاون رئيس جمهــورى افزود: در 
زمينــه ورزشــى، بانوان ورزشــكار 
زيادى هم اكنون در كشــور مشغول 
فعاليت هســتند كه افتخارات بسيارى 
در عرصــه هــاى مختلــف ملــى و 
بين المللى خلــق كرده اند به گونه اى 
كــه يك ســوم مدال هاى ورزشــى 

كشور توسط آنان كسب شده است.
به گزارش ايرنــا، معصومه ابتكار گفت: 
معمار كبيــر انقالب، جايگاه دموكراتيك 
و آزادى خواهانــه بــراى فعاليت بانوان 
در كشــور ايجاد كردند و اين نگاه منجر 
به افزايش چشــمگير حضور بانوان در 

فعاليت هاى اجتماعى شد.
ابتكار، اظهار داشــت: زنان در 40ســال 
گذشــته پيشــرفت هــاى زيــادى در 
نقش آفرينى اجتماعى داشــته اند كه اين 

افتخارى براى جمهورى اسالمى است.
وى افزود: با وجود تمام پيشــرفت هاى 
صورت گرفتــه وضعيت فعلــى بانوان 
همچنان قابل قبول نيســت و با موانعى 
روبرو هســتيم كه تالش بــراى رفع آن 

ادامه دارد.

مى توانيم با 
نصب العين قرار دادن 
گام دوم بر تحريم ها 
غلبه كنيم

 بيانيه گام دوم انقــالب براى همه ما 
راهگشاســت و با نصب العين قرار دادن 
آن مى توانيم بر همه فشــارها، تهديدها و 

تحريم هاى دشمنان غلبه كنيم.
عضو فراكسيون واليى مجلس گفت: رهبر 
معظم انقالب در اين بيانيه راهبردى كامال 
هوشمندانه بر مرزبندى با ديگر كشورها 
در سايه عزت ملى تاكيد كردند و ما بايد 
اين مســئله مهم را در سياست خارجى 
خود مــورد توجه جدى قــرار دهيم و 
هيچ گاه در برابر كشورهاى سلطه گر دچار 

وادادگى و عقب نشينى نشويم.
به گــزارش مهر،محمدجــواد ابطحى ، 
اظهار داشــت: جهاد و مقاومت در برابر 
زورگويــان منجر به پيروزى مى شــود و 
ما بايد در برابر فشارهاى آمريكا و غرب 
ايستادگى كنيم چرا كه آنان صرفا به دنبال 
منافع خودشــان هستند و خيرخواه ملت 

ما نيستند.
وى تصريح كــرد: مقام معظم رهبرى در 
اين بيانيه به شاخص هاى عزت، حكمت 
و مصلحت اشاره كردند و بر اساس بيانات 
ايشــان در اين باره، مسئوالن كشور نبايد 
هيچ گاه در برابر قدرت هاى زورگو كوتاه 
بيايند اما متاسفانه گاهى اوقات برخى از 
مسئوالن چنان شيفته غرب هستند كه اين 

مسائل كليدى را به فراموشى مى سپارند.

افزايش حقوق  كاركنان دولت 
همان 20 درصد مصوب 
مجلس است

 افزايش حقوق ها همان 20 درصدى اســت كه 

مجلس براساس پيشــنهاد دولت در اليحه بودجه 
تصويب كرده اســت.رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كل كشور گفت: هنوز تصميم گيرى قطعى به عمل 
نيامده است، از صبح پيشنهادات مختلفى در كميسيون 
تلفيق مجلس مطرح شد و همه اين پيشنهادها بر اين 

بود كه به چه ترتيبى مى توانيم با ارز ترجيحى 4200 
تومانى 14 ميليارد دالر ارز را در ســال آينده صرفًا 
براى معيشت مردم و تأمين كاالهاى اساسى در نظر 
بگيريم.به گــزارش ايرنا ، محمدباقر نوبخت افزود: 
در اين راستا پيشنهادات متنوعى مطرح بود از جمله 

اينكه برخى خواســتار آن بودند تا 14 ميليارد دالر 
بــه قيمت ارز آزاد و يا نيمايى وارد شــود و دولت 
مابه التفــاوت آن را به صورت نقد به مردم پرداخت 
كند؛ همچنين مطرح شــد تا 14 ميليارد دالر با ارز 
4200 تومانى به سبك كوپنى بين مردم تقسيم شود.

وى عنــوان كرد: مجددا از ســاعت يــك دور هم 
خواهيم بود تا با همفكرى مجلس و دولت پيشنهاد 
مشتركى را به تأييد و تصويب برسانيم و ساعت 2 
در جلسه علنى مجلس آن پيشنهاد به تصويب نهايى 

قوه مقننه برسد.
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آمار زنان تحصيلكرده دانشگاهى از ابتداى انقالب 
9 برابر شده است

 از ابتدى انقالب تاكنون، نرخ ســه درصدى زنان از تحصيالت دانشگاهى به 27 
درصد رســيده اســت.معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى با اشــاره به رشد 
شــاخص هاى سواد و كاهش تبعيض جنسيتى در سوادآموزى ايران گفت: الگوسازى 
به خصوص در موضوع تربيت دينى لوازمى نياز دارد كه بايد به آن توجه ويژه شود.به 
گزارش ايرنا، معصومه ابتكار افزود: امروزه با گزارش هاى مبسوطى كه در چهل سالگى 
انقالب به خصوص در حوزه زنان تهيه و به دولت تقديم شــده است، شاهد توسعه 
شاخص هاى سواد و كاهش تبعيض جنسيتى در حوزه سواد آموزى هستيم به گونه اى 

كه اكنون سواد زنان روستايى و شهرى تا باالى 95 درصد طى مسير كرده است.

مهريه بيشترين دعاوى محاكم خانواده است
 مهريه بنا بر آمار بيشترين دعاوى محاكم خانواده را شامل مى شود و تعداد زيادى 

از مردان را روزانه روانه زندان مى كند.
به گزارش ايرنا، استاد دانشگاه و چهره ماندگار مشاوره ايران گفت: امروز درخواست 
مهريه به ابزارى قوى براى فروپاشــى خانواده مبدل شده زيرا در كنار اين حق قانونى 
مهريه نظام اخالقى، پايبندى به زندگى زناشويى، صبر، تعهد، رشد و پختگى الزم ديگر 
كمتر مورد توجه است.شــكوه نواب نژاد افزود: در اين زمينه به دليل اينكه باورها و 

به تبع آن رفتارها تغيير كرده است از قوانين نيز به شكل سليقه اى استفاده مى شود.
نوابى نژاد اظهار داشــت: در نتيجه اين تضادها، زنانى كه خواهان مهريه هستند آن را 

شرعى و عرفى حق مسلم و الزم االجرا مى دانند.

 20 درصد به ظرفيت هاى رفاهى و خدماتى 
بازنشستگان اضافه شد

 مديرعامل صندوق بازنشســتگى كشــورى با اشــاره به افزايــش وام ضرورى 
بازنشســتگان از چهار ميليون تومان به پنج ميليون تومان، گفت: امسال 20 درصد به 

ظرفيت هاى رفاهى و خدماتى اين مجموعه اضافه شده است.
به گزارش ايسنا، جمشيد تقى زاده، اظهار كرد: در بحث رفاهى، شمار سفرهاى زيارتى 
و سياحتى بازنشســتگان از 100 به 200 هزار مورد رسيده و 50 درصد تخفيف هتل 
نيز براى بازنشستگان در نظر گرفته شده و در بخش درمان هم سال قبل هزار ميليارد 
تومان پرداخت شــده بود كه امسال 400 ميليارد تومان به آن اضافه شد؛ ضمن آن كه 

بيمه تكميلى بازنشستگان زير پوشش نيز در حال ساماندهى است.

نا اميدى به آينده زنگ خطر گرايش جوانان 
به مصرف موادمخدر

 يك جامعه شناس گفت: يكى از مسائلى كه باعث گرايش جوانان 
به ســمت مصرف مواد مخدر شده اســت، پديده نااميدى به آينده 

است.
امان ا... قرايى مقدم در گفت وگو با مهر در مورد مســائلى كه باعث 
گرايش جوانان به اعتياد و مصرف مواد مخدر مى شــود، اظهار كرد: 
يكى از مســائلى كه باعث گرايش جوانان به ســمت مصرف مواد 
مخدر شده اســت، پديده نااميدى به آينده است. متأسفانه برخى از 
جوانان نگاه ســردرگمى به آينده دارنــد و، چون از آن بيم دارند به 

دنبال راهى واهى براى رسيدن به آرامش مى گردند.
وى ادامه داد: عامل مؤثر پســى در گرايــش جوانان به مواد مخدر 
خانواده و فرهنگى اســت كه جوان در آن زندگى مى كند. اگر پدر و 
مادر سيگار بكشند يا گرايش به مصرف مواد مخدر داشته باشند و يا 
براى فرزند خود بى حســاب وكتاب خرج كنند خودبه خود موجبات 
انحــراف را در او پديد مى آورند، اين عوامل مى تواند در گرايش به 

مواد مؤثر باشند.
اين جامعه شــناس افزود: از عوامل مؤثر ديگر در كاهش سن اعتياد، 
محل زندگى افراد و ميزان آلودگى آن محيط به مواد مخدر اســت، 
همچنين گروه دوستان و همساالن بر اساس تحقيقات جامعه شناسان 

نقش مهم و غيرقابل مقايسه اى با ديگر عوامل در اين زمينه دارد.
قرايى مقدم تصريح كرد: بايد اعتراف كنيم نسل جديد تا حد زيادى 
متأثر از فضاى رســانه اى بيگانه است. فضايى كه قصد تأثيرگذارى 
منفى بــر حوزه هاى اجتماعــى و فرهنگى كشــور دارد. همچنين 
برخى موســيقى ها كه خالى از هر نوع معنويت است و گرايش هاى 
مادى گرايانه و پوچ گرايانه دارد در شــكل گيرى رويكرد جوانان به 

مواد مخدر مؤثر است.
وى در ادامه خواســتار نظــارت و كنترل بيشــتر نوجوانان مقاطع 
تحصيلى دبيرســتان و راهنمايى از سوى والدين شد و گفت: اولياى 
مدرســه بر رفتار دانش آموزان نظارت داشــته باشند و آموزش هاى 

پيشگيرانه و آگاه سازى دانش آموزان را در اين سنين جدى بگيرند.
اين جامعه شــناس يكى ديگر از عوامل گرايش به اعتياد و دخانيات 
در ســنين پايين را قبح زدايى استعمال برخى دخانيات عنوان كرد و 
ادامه داد: متأسفانه قبح استعمال سيگار و قليان در سنين نوجوانى و 
جوانى شكســته شده و همچنين در دسترس بودن دخانيات و ارزان 

بودن آن ها سطح مصرف را باالبرده است.
قرايــى مقدم توصيه كــرد: پدرها و مادرها بايد بــه نوجوانان خود 
نزديك شــوند و با نظارت صحيح، رفتار آنان را از دور كنترل كنند. 
زيرا يكى از مكان هايى كه اولين بار ممكن است فرزندان مواد مخدر 
يا دخانيات را تجربه كنند، جشــن ها و مهمانى هاى دوستانه است. 
خانواده هــا بايد مهارت هاى اجتماعــى وزندگى همچون مهارت نه 
گفتــن را به فرزندان بياموزند تــا فرزند در مواجه با اين مواد بتواند 

تصميم درست بگيرد.
وى اظهار كرد: روابط درون خانواده و ميان افراد خانواده بايد بســيار 
موردتوجه قرار گيرد، متأسفانه امروزه با يك جور روابط موزاييكى در 
خانواده ها مواجه هستيم به طورى كه افراد در خانواده كنار هم هستند، 
اما نسبت به هم بى احساس مى باشند و از هم خبر ندارند. هركسى به 

دنبال كار خود است و از دور همى هاى سابق خبرى نيست.
اين اســتاد دانشــگاه تصريح كرد: روابط خانواده ها متزلزل اســت. 
در اين خانواده ها مشــكالت اعضاى خانــواده با كمك هم برطرف 
نمى شــود. اقتدار مشــروع والدين از بين رفته و حرمت شــكنى ها 
باعث شده حرف بزرگ ترها شــنيده نشود. اين خانواده ها نابسامان 
هستند و فرزندانشان مستعد گرايش به مواد مخدر هستند. همچنين 
خانواده هاى تك سرپرست و بى سرپرســت نيز بايد در كنار همين 

خانواده ها مورد ارزيابى قرار گيرند.
قرايى مقدم بيان داشــت: دستگاه ها و نهادهاى اجتماعى و فرهنگى 
بايــد موضوع اوقــات فراغت جوانان را جــدى بگيرند و براى آن 
برنامه ريــزى كنند و در جهت غنى ســازى آن بكوشــند. همچنين 
نهادهاى مذهبى بايد براى پررنگ شــدن اعتقادات دينى نزد جوانان 
با اســتفاده از برگه هاى جديد تبليغى تالش كنند تا با پر كردن اين 
اوقــات و هدفمند كردن زندگى نوجوانــان و جوانان آنان را از دام 

اعتياد برهانند.

جام جم: احتياط هاى اسفندى كدامند؟
 چهارشنبه سورى و مواد محترقه!!

ايران: برخي مدارس مناطق محروم سرويس بهداشتي ندارند
 چه شود؟!!

جام جم: استدالل  گوشتي براي اف-اي-تي-اف
 گوشت رو به اف-اي-تي-اف ربط دادن؟!!
رسالت: نسخه شفابخش براي تالطم هاي بازار ارز
 دست خط نسخه نويس خوب باشه صلوات!!

همدان پيام: موسيقي اصيل ايراني از سبد خانواده ها جا مانده است
 سبد خانواده ها به جز موسيقى خيلى چيزاى ديگه كم داره!! 

ايران: تنبيه بدمصرف هاي آب و برق
 نهايت آبشون رو قطع مى كنن!!

اصالحات: ظرف و ظروفي كه سر ظريف شكست
 البته به خير گذشت!! 

زنگان امروز: سالمت مردان در ايستگاه بي تفاوتي
 همش از خانوما مى گن ولى خداييش آقايون مظلوم تر هستن!!

صنعت: آن روي سكه استعفاي ظريف
 شير يا خط!!

سروش زاگرس: آغاز بافت فرش دستباف با نقشه هاي اصيل لري
 فرش لرى هم رسيد!!

صنعت: كارد به استخوان ظريف رسيد
 آخى!!

جام جم:  بالش ها به جاي كاله قرمزي مي آيند
 كاله قرمزى هم به جمع قديمى ها پيوست و بازنشسته شد!!

افكار: روحاني: سال آينده سال مهار تورم
 خدا از دهنت بشــنوه ولى از اين وعده ها نده چون تا حاال هر 

چى وعده داده نشده!!
هگمتانه: بيماري هاي قلبي و عروقي 46 درصد مرگ ومير

 قلب همه ملت با اين همه مشكالت جامعه ضعيف شده!!
ايران: با چمدان نمي شود تجارت كرد

 ديگه چمدان براى تجار جوابگو نيست!!

چند «ميوم» از رحم يك بيمار خارج شد
 متخصــص زنان و زايمان در بهــار گفت: پس از انجام يك عمل 
جراحى 6 عدد «ميوم» (توده خوش خيم كه از بافت عضله رحم ناشى 

مى شود) پنج تا هشت سانتى از رحم يك زن 35 ساله خارج شد.
مريم شــعبانى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: يك بانوى 35 ســاله 
پس از احســاس درد در سمت راست شــكم براى معاينه به پزشك 

مراجعه كرد.
وى اضافه كرد: اين زن كه تمايل به باردارى داشــت براى مشــخص 
شدن علت درد اقدام به آزمايش ســونوگرافى كرد كه توده هايى در 

رحم وى ديده شد.
متخصص زنان و زايمان بيان كرد: ميوم ها از تومورهاى خوش خيم 
در رحم هســتند كه مولفه هاى همچون انــدازه، محل قرارگيرى در 
رحم، تاثير آن در خونريزى ماهانه، احســاس فشار در لگن، احساس 
فشــار به مثانه يا انتهاى روده (ركتوم) دخالت در نابارورى، نياز بيمار 
به جراحى را مشخص مى كند. شعبانى تاكيد كرد: برخى مواقع ميوم 
ها مانع از باردارى مى شــوند بنابراين افرادى كه قصد باردارى دارند 

بايد پيش از آن اقدام به انجام آزمايش و خارج كردن ميوم ها كنند.
وى فشار بر مثانه، احساس درد و سنگينى در ناحيه لگن و خونريزى 
زياد را از عالئم وجود ميوم در رحم دانســت و از بانوان خواست در 
صورت وجود چنين عالئمى نســبت به انجام آزمايش و سونوگرافى 

اقدام كنند.

سند جامع بيمارى هاى نادر ايران تدوين 
مى شود

 رئيس مركز مديريت پيونــد و درمان بيمارى هاى خاص وزارت 
بهداشت گفت: يكى از اقدامات وزارت بهداشت در سال  آينده تدوين 
ســند جامع بيمارى هاى نادر ايران است كه با همكارى سازمان هاى 

مردم نهاد انجام مى شود. 
مهدى شــادنوش در گفت وگو با ايرنا درباره سند جامع بيمارى هاى 
نادر افزود: ممكن اســت  تعــداد معدودى از افراد بــه برخى از اين 
بيمارى ها كه طيف گســترده اى دارند، مبتال باشــند و به وسيله سند 
جامع بيمارى هاى نادر مى توانيم  به مشخصاتى دسترسى داشته باشيم، 
تا زمانى كه بيمارى را بررســى مى كنيم بدانيــم كه آيا مى توان به آن 
بيمارى، عنوان نادر داد يا خير.  در كنار اين سند و همچنين با توجه به 
محدوديت هاى مالى و منابع كشور، مى توانيم به جمع بندى الزم براى 

ميزان و شكل حمايت از  بيماران نادر نيز برسيم. 
وى ادامه داد: تجربه هايى در كشــورهاى توســعه يافته جهان درباره 
اين بيمارى ها وجود دارد و ما نيز از اين تجربه ها اســتفاده مى كنيم و 
 از طرفى مســائل بومى كشور را نيز در نظر مى گيرم. تدوين اين سند 
در قالب كارگروهى بين وزارت بهداشــت و سازما ن هاى مردم نهاد 
 آغاز شده است. در اين كارگروه، متخصصان مربوطه مسائل مختلف 
درباره بيمارى هاى نادر را بررسى مى كنند و در نهايت به سند  جامعى 

مى رسيم. 
رئيــس مركز مديريت پيونــد و درمان بيمارى هــاى خاص وزارت 
بهداشــت درباره تعريف بيمارى هاى نادر اظهار داشت: بيمارى هاى 
نــادر  يك مفهوم جهانى دارند. اين بيمارى ها در برخى موارد ريشــه 
ژنتيكى دارند و ممكن اســت كمتر از پنج نفر در هر 10 هزار نفر به 

اين  بيمارى ها مبتال باشند. 

 در حالــى كه برخى از اپليكيشــن هاى 
ايرانى در اپ استور امكان انتشار نداشتند و 
از طريق ماركت هاى داخلى يا حساب هاى 
سازمانى نصب مى شــدند، اين بار فعاليت 
حســاب هاى ســازمانى شــركت ها هــم 
غيرفعال شــده و امكان استفاده از آن ها در 

گوشى هاى آيفون حذف شده است.
iOS وجــود صدها برنامه نويس مســتعد

در ايران باعث شــده كه اپليكيشــن هاى 
موفق زيادى در اپ اســتور قرار بگيرند اما 
متأسفانه كاربران هميشــه با مشكالتى در 
استفاده از اپليكيشن هاى بين المللى و حتى 
داخلى از طريق اپ اســتور روبه رو هستند. 
خطاى 1009 يكى از شناخته شده ترين اين 
مشكالت است كه مدت هاست باعث آزار 
كاربران ايرانى شــده و اغلــب از هرگونه 

فعاليت كاربران ايرانى جلوگيرى مى كند.
به همين دليل در حالى كه از شــهريور ماه 
سال گذشته، برخى از اپليكيشن هاى ايرانى 
بــه دنبال ايجاد محدوديــت و تحريم هاى 
آمريكا از اپ اســتور حذف شــده بودند، 
شــركت ها براى دور زدن اين محدوديت 
ايجاد شــده سراغ اســتفاده از اكانت هاى 

اينترپرايز (Enterprise) رفتند.
امــا اخيراً و بر اســاس گــزارش رويترز، 
مبتنى  برنامه هاى  توسعه دهندگاِن  از  برخى 
بر سيســتم عامل آى اواس از روشــى كه 
اپل معموالً براى توســعه اپليكيشــن هاى 
درون سازمانى و تحت شرايط خاص مجوز 
آن را بــه آن ها مى دهد، اســتفاده كرده اند 
كه نسخه هاى هك شــده از اپليكيشن هاى 
مختلفى هم چــون پوكمون گو، انگرى بردز 
و اســپاتيفاى را منتشر كرده و در پلت فرم 
فروشــگاه آنالين و اينترنتى اپ استور اپل 

در دسترس كاربران قرار دهند.
اين موضوع باعث شــده است اپل تصميم 
بگيــرد براى جلوگيرى از سوءاســتفاده از 
اين روش، به غيرفعال كــردن اكانت هاى 
اينترپرايــز اقدام كند. در اين ميان، تعدادى 
از پرمخاطب تريــن اپليكيشــن هاى ايرانى 
از جمله اپليكيشــن هاى حوزه پرداخت و 
تاكســى آنالين و غيره، در گوشــى هاى با 
سيســتم عامل iOS نيز با مشــكل مواجه 

شده و امكان استفاده ندارند.
اكنون اگرچه برخى از شــركت هاى كه با 
محدوديت مواجه شدند، راه هايى از جمله 
نســخه وب اپليكيشــن را به كاربران خود 
ارائــه كردند، اما هنوز مشــخص نيســت 
روند حذف اين اكانت هــاى اينترپرايز كه 
بسيارى از اپليكيشــن هاى ايرانى با همين 
شــيوه روى گوشى هاى آيفون فعال بودند، 
ادامه دار باشــد و در اين صورت سياست 
اين شــركت ها براى ارايه ى اپليكيشن هاى 
خود براى محصوالت شركت اپل چيست.

نعناكارمديركل  محمدجعفــر  باره،  اين  در 
حقوقى ســازمان فناورى اطالعات كشور  

اقــدام اپل در خصوص مســدود ســازى 
برنامك هــاى كاربــردى حــوزه پرداخت 
و متصــل بــه پرداخت را امــرى فراتر از 
تحريم هــاى غيرقانونى و در واقع شــروع 
جنگ تجــارى مبتنى بر فضاى ســايبرى 
دانســته و در صفحه خود در توئيتر، ضمن 
محكوم كــردن اين جريان، اعــالم كرده 

پيگيرى هاى  حتمــًا  كه 
بين المللــى  حقوقــى 
حقوق  نقض  به  مربوط 
مراجــع  در  متصــوره 
خواهد  معمول  ذى ربط 

شد.
حــذف  داســتان 
ايرانى  اپليكيشــن هاى 
آنالين  فروشگاه هاى  از 
كاربــردى  برنامه هــاى 
ماننــد گوگل اســتور و 
اپ اســتور مدتــى پس 
از زمانى آغاز شــد كه 
آمريكا  رئيس جمهــور 
محدوديت هايى را براى 
هفــت  ســاكنان  ورود 
ايران  جمله  از  كشــور 

به خاك آمريكا آغاز كرد. پس از شــركت 
اپل كه اپليكيشــن هاى ايرانــى را با توجيه 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران از اپ اســتور 
حذف كرد، شركت گوگل نيز در فروشگاه 
آنالين خود را روى برخى از اپليكيشن هاى 

ايرانى اندرويدى بست.
شــركت اَپل همان زمــان و پس از حذف 
اپليكيشــن هاى ايرانى در پيغامى به برخى 
شــركت هاى برنامه نويس ايران اعالم كرد: 
در راستاى قوانين تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران، اَپ اســتور اَپل نمى تواند برنامه هاى 
ايــران مربوط به گوشــى هاى آيفون را در 
خود جــاى دهد يا به توزيــع آن ها اقدام 
كنــد. هم چنين اين شــركت اعالم كرد كه 

نمى تواند با برنامه نويسان ايرانى داد و ستد 
داشته باشد.

در ايــن زمينه هم چنين عضو هيأت علمى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان با اشاره 
بــه اقدام اَپــل و با بيان اينكه بســيارى از 
اپليكيشــن هاى موبايلى ايرانى، بانك ها، 
خدمات رســان ها، فــروش كاال و حمل 
و نقــل با يــك تصميم 
خارجــى از كار افتادند، 
گفت: ايــن ماجرا جنگ 
اَپــل با اپليكيشــن ها و 
كســب و كارهاى ايرانى 

را نشان مى دهد.
ايســنا،  گــزارش  بــه 
محمدمهدى شيرمحمدى 
، با اشــاره به اينكه اَپل 
پيش از اين نيز اپليكيشن 
هايى كــه در داخل آنها 
برنامه  درون  پرداخــت 
اى بــود، مســدود كرده 
بــود، افــزود: رفتارهاى 
خارج از اخالق و شئون 
بيــن المللــى در جهت 
منافــع قــدرت ها زخم 
كهنه تجارت بين المللى اســت اما ســوال 
اينجاســت چرا بايد تا اين حد وابسته بود 
كه هر تصميم بيرونى بــراى داخل تا اين 

اندازه تهديدآميز باشد؟
حاضــر  حــال  در  كــرد:  تصريــح  وى 
شــركت هاى توليــد اپليكيشــن روى آى 
او اس مى توانند با نســخه وب اپليكيشن 
از اين مشــكل عبور كنند امــا بايد به فكر 
حل جدى اين ماجــرا بود تا تصميم هاى 
بيرونى نتوانند روى فضاى اقتصادى كسب 
و كارهــاى الكترونيكى تا ايــن حد تأثير 

مخرب داشته باشند.
اين كارشــناس امنيت فنــاورى اطالعات 
ادامــه داد: برقرارى ارتبــاط اينگونه با اَپل 

و يا زيرســاخت هاى بيرونــى حوزه آى 
تى از ســوى شركت هاى ايرانى مانند اين 
اســت كه خانه اى يا برجى را روى زمين 
آنها بســازيم و آنها هر زمــان كه بخواهند 

ساختمان ما را خراب كنند.
شــيرمحمدى عنــوان كرد: ممكن اســت 
اســتفاده از روش هايى نظير يك لندينگ 
پيج و يا ادهاك بتواند بخشى از مشكالت 
را تا زمانى مشــخص حل كنــد اما اينكه 
هميشــه با ترس در اين زميــن بازى كنيم 
منطقى به نظر نمى رسد و مى شود موضوع 

يك استارتاپ براى حل مسأله باشد.
وى ادامه داد: تجربه نشــان داده كه نمى 
توان به شركت هاى خارجى اعتماد كرد 
در حاليكه شــركت اَپل پيــش از اين با 
حذف اپليكيشــن هاى ايرانــى در پيغامى 
به برخى شــركت هاى برنامه نويس ايران 
اعالم كرد در راســتاى قوانين تحريم هاى 
آمريــكا عليــه ايــران، اَپ اســتور اَپل 
به  مربوط  ايــران  برنامه هاى  نمى توانــد 
گوشــى هاى آيفون را در خود جاى دهد 

يا به توزيع آن ها اقدام كند.
شــيرمحمدى در پايان خاطرنشان كرد: با 
وجود اينكه اين شــركت اعــالم كرده كه 
نمى تواند با برنامه نويسان ايرانى داد و ستد 
داشته باشــد، تنها راه منطقى اتكا به توان 

داخلى در عبور از اين مشكالت است.
در اين راســتا اقدام دولــت و مردم ايران 
در واكنش به حذف اپليكيشــن هاى ايرانى 
تاثيــر زيــادى خواهد داشــت. از طرفى 
پيگيــرى حقوقى اين موضــوع از اهميت 
برخــوردار اســت و از طــرف ديگر اين 
كاربران گوشــى هاى هوشــمند هستند كه 
بايد انتخاب كنند با بستن درهاى اپ استور 
روى اپليكيشــن هاى ايرانــى آيا باز هم به 
خريد و استفاده از محصوالت شركت اپل 
ادامه مى دهند و يا به سيستم هاى اندرويدى 

روى خواهند كرد.

اپل آيفون داران ايرانى را 
تحريم كرد! 

 مقاله اى با عنوان «بررســى تغييرات ميزان 
سموم آفالتوكسين در پى مراحل مختلف توليد 
شيره انگور» نوشــته «صباح قديمى» به عنوان 
مقاله برتر توسط مجله "زيست فن" كه با ستاد 
توسعه فناورى معاونت علمى و فناورى رياست 

جمهورى همكارى دارد انتخاب شد.
با انتخاب مقاله «بررســى تغييرات ميزان سموم 
آفالتوكسين در پى مراحل مختلف توليد شيره 
انگور» به عنوان مقاله برتر، با نويسنده اين مقاله 
مصاحبه اى انجام شــد. خالصــه متن مصاحبه 
«صباح قديمى» رئيس اداره تغذيه دانشــگاه به 

شرح زير است:
 مختصرى از زمينه هاى فعاليت، سوابق 

پژوهشى و مرتبه علمى تان بفرماييد.
بهداشــت و  ارشــد  كارشــناس   صباح قديمى 
ايمنــى مواد غذايى هســتم كــه در حال حاضر 

به  عنــوان رئيــس اداره تغذيه دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان مشــغول به فعاليت مى باشم. از 
آن جا كه اين رشــته، تغذيه ســالم، شيمى مواد 
غذايى، ميكروبيولوژى مــواد غذايى، تكنولوژى 
مواد غذايى و بهداشــت مواد غذايى را پوشش 
مــى داد در نتيجه زمينــه الزم جهت فعاليت هاى 
تحقيقاتــى را دارا بود. اما در مورد حوزه فعاليت 
بنــده به صورت تخصصــى، مى توانم بگويم كه 
حوزه فعاليتم حدود 3 ســال است كه در زمينه 
شيمى مواد غذايى و ميكروبيولوژى مواد غذايى 

مى باشد.
 در خصوص ضرورت انجام كار و هدف 

آن توضيحاتى را بيان كنيد.
در خصوص ضرورت موضوع بررسى شده، الزم 
به ذكر است كه شــيره انگور يكى از فرآورده هاى 
مغذى انگور مى باشــد كه حــاوى مقادير زيادى 

قند طبيعى، مواد معدنى، ويتامين، اسيدهاى آلى و 
عوامل آنتى اكسيدانى بوده و به  همين جهت نقش 
مهمى درتغذيه گروه هاى ســنى مختلف خصوصًا 

كودكان، ورزشكاران و افراد بيمار دارد.
 ممكن است در توليد اين محصول، از انگورهاى 
كپك زده استفاده گردد يا بعضاً در طى مراحل توليد، 
شيره كپك بزند. كپك ها موقع رشد، سمومى تحت 
عنوان مايكوتوكسين توليد مى كنند كه آفالتوكسين 
جزو مهم  ترين آن ها بوده كه در فرآورده هاى انگور 
گزارش شــده اند. آفالتوكســين ها به دليل سميت 
شديد و ايجاد نكروز بافتى، نقص در جنين، سيروز 
و سرطان كبد خطرناك ترين خطرناك ترين گروه از 

ماكروتوكسين ها هستند. 
 در رابطــه با پيشــينه فعاليت صورت 
گرفته در زمينه فرآيند توليد شيره از انگور 
و ساير ميوه هاى اشــاره شده در مقاله در 

داخل و خارج از كشور توضيحاتى را بيان 
كنيد.

متأسفانه در ارتباط با تأثير فرايند توليد شيره انگور 
بر روى ســموم مايكوتوكســين در ايران فعاليتى 
صــورت نگرفته و تنها يــك مطالعه بر روى تأثير 
فرايند توليد شيره انگور بر روى سم آكراتوكسين 

A در كشور تركيه انجام شده است.
 آيا شــما به اســتفاده از اين روش در 

مقياس صنعتى فكر مى كنيد؟
با توجه به اينكه روش توليد شيره انگور به صورت 
ســنتى جزئى از فرهنگ مردم شده و نيز هزينه بر 
بودن استفاده از شفاف كننده ها، بدون حمايت هاى 
نهادهــاى دولتــى كاربردى كــردن ايــن تحقيق 

امكان پذير نيست.
مــا عالوه بر تأثير هر كدام از مراحل توليد شــيره 
انگور بر روى سموم آفالتوكسين، به بررسى تأثير 

اين مراحل بر روى ســم آكراتوكسين A و فلزات 
سنگين ســرب، كادميوم، آهن و مس نيز پرداختيم 
كه نتايج آن در مقاله اى جدا در حال چاپ مى باشد. 
خوشبختانه اين شفاف كننده ها عالوه بر تأثير مثبت 
در كاهش ســموم، تأثير خوبى بــر روى خواص 
ارگانولپتيك نيز دارا بودند كه در صدد اســتفاده از 

اين روش در مقياس صنعتى هستيم.
  آيا در انجام اين مطالعه با مشكالت و 

محدوديتى مواجه بوده ايد؟
چون مطالعات چندانــى در خصوص تأثير فرايند 
توليد شــيره انگور بر روى ســموم آفالتوكسين 
صــورت نگرفته بود، انتخــاب روش كار و آناليز 
نتايج دشوار بود. به  همين خاطر آزمون و خطاهاى 
زيادى داشــتيم تا به روش كار درست دست پيدا 

كرديم.
  اگر در انجام ايــن مطالعه از حمايت 
سازمانى بهره برديد، نام سازمان را عنوان 

كنيد.
حامــى اصلى مــا در اين پروژه دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان بوده اســت كه بابت امكانات 
و بودجــه اى كه در اختيار ما قــرار دادند، كمال 

تشكر را از آن ها دارم.

مقاله پژوهشگر علوم پزشكى همدان 
مقاله برتر اعالم شد 

در حال حاضر شركت هاى 
روى  اپليكيشــن  توليد 
آى او اس مى تواننــد با 
از  اپليكيشن  وب  نسخه 
اين مشكل عبور كنند اما 
بايد به فكر حل جدى اين 
ماجرا بود تا تصميم هاى 
بيرونى نتوانند روى فضاى 
اقتصادى كسب و كارهاى 
حد  اين  تــا  الكترونيكى 
تأثير مخرب داشته باشند
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ادغام 5 بانك و موسسه وابسته به نيروهاى مسلح 
در بانك سپه

 بر اســاس مصوبات شوراى پول و اعتبار و شوراى عالى هماهنگى اقتصادى (سران 
ســه قوه) بانك هاى انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتبارى كوثر 

در بانك سپه ادغام مى شوند.
به گزارش ايســنا، بانك مركزى اعالم كرد كه بر اساس مصوبات شوراى پول و اعتبار و 
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى (سران ســه قوه) در ارتباط با ادغام بانك ها و مؤسسه 
اعتبارى وابســته به نيروهاى مسلح در بانك ســپه، اين امر با اتخاذ تمهيدات مناسب و 
اطمينان بخش براى مشتريان، سپرده گذاران، سهام داران، كاركنان و ساير ذى نفعان مدنظر 

قرار گرفته و پس از انجام بررسى هاى كارشناسى گسترده با حضور نمايندگان دستگاه هاى 
ذى ربط، برنامه اى جامع، هماهنگ و مؤثر در مسير اصالح نظام بانكى كشور و ساماندهى 
بازار پول تدوين شده است.در اين راستا و به منظور اطالع رسانى شفاف به آحاد جامعه، 
باالخص ذى نفعان اصلى (سپرده گذاران، سهامداران و كاركنان)، موارد زير را به استحضار 

مردم شريف ايران مى رساند:
1. ارائه خدمات بانكى به تمامى مشتريان محترم اعم از سپرده گذاران و تسهيالت گيرندگان 
توسط بانك ها و مؤسسه اعتبارى يادشده، با مديريت و راهبرى بانك سپه طبق روال عادى قبلى 
به قوت خود ادامه مى يابد و مشتريان مى توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب 

قراردادهاى سپرده گذارى، تسهيالتى و ساير قراردادهاى منعقده قبلى دريافت كنند.

2. به منظور حفظ و ايفاى حقوق تمامى ســهامداران بانك ها و مؤسســه اعتبارى تحت 
ادغام و با عنايت به بررسى هاى كارشناسى همه جانبه و هماهنگى انجام گرفته با سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونى براى اين مهم تنظيم شــده و طبق برنامه، هر 
يك از بانك ها و مؤسســه اعتبارى ياد شده نسبت به تعيين تكليف وضعيت سهامداران 
مرتبط با خود اقدام مى كنند و به تمامى سهامداران اطمينان داده مى شود كليه حقوق آن ها 

كارسازى و ايفا خواهد شد.
3. كليه كاركنان شــاغل در بانك ها و مؤسسه اعتبارى موضوع اين فرآيند همانند گذشته 
مشــغول به فعاليت بوده و تمامى حقوق و مزاياى آنان مطابق قراردادهاى منعقده قبلى 

برقرار مى باشد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
خريد 60تن پودر پلي آلومينيوم كلرايد (پك) 

به شماره ج/97/218-1
شركت آب وفاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار 
نسبت به خريد 60 تن پودر پلي آلومينيوم كلرايد (پك) مطابق مشخصات ارائه شده در 

اسناد مناقصه اقدام نمايد.
متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب 
سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از 
مورخه 97/12/11 الي 97/12/16 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را 

دريافت نمايند. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 257/000/000 ريال است كه پيشنهاددهنده مكلف است 
معادل مبلغ سپرده، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات 
شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد 

ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 
شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري 
مورخه 1397/12/26 بوده و پيشنهادات واصله در مورخه 1397/12/27 ساعت 10 صبح در 

كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت 
تا  چهارشنبه 7:45  تا  (شنبه  اداري  ساعت  و  همدان  استان  آب وفاضالب  شركت  احوال، 

14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سايت شركت www.hww.ir مي باشد.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.

شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

(نوبت دوم)

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: مراســم افتتاحيه 
كوره رنگ كانواير و ســاخت قفــل درب هاي ضدحريق 
آنتي پنيك شركت تكسان در هگمتانه، به مناسبت جشن 
ميالد حضرت زهرا(س) و گراميداشت روز مادر با حضور 
مسئولين استان و خانواده شهداى مدافع حرم در محل اين 

شركت برگزار شد. 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسالمي 
ضمن تبريــك روز مادر گفت: امروز جايــگاه مادران و 
همسران شهدا ارزش بســياري دارد و اگر ايثار و از خود 
گذشتگي اين افراد نبود شــرايط جامعه در مسير ديگري 

قرار مي گرفت. 
امير خجسته در اين مراسم با اشــاره به شرايط اقتصادي 
جامعه و فشارهاي ناشــي از تحريم هاي ظالمانه استكبار 
جهاني خاطرنشــان كرد: دشمن در حوزه نظامي كامًال در 
مقابل كشورها ما نااميد شده و رو به جنگ اقتصادي آورده 
و در اين شرايط عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقالب با 
محوريت اقتصاد مقاومتي، مي تواند كليد حل اين مشكالت 

باشد و شرايط بهتري را براي جامعه رقم بزند. 
وي با تأكيد بر اينكه توليدكنندگان قهرمانان واقعي كشور 
هستند بيان كرد: شركت تكسان در هگمتانه و كادر مديريتي 
آن نمونه بارز اين مسئله هستند چون با تكيه بر نبوغ فكري 
پرسنل و پشتكار دلسوزانه اين افراد شاهد پيشرفتي جالب 
توجه در حوزه توليد درب هاي ضد حريق ،ضد سرقت و 

قفل درب هاى ضد حريق آنتى پنيك هستيم.. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: نظارت بر عملكرد مسئولين 
بويژه وزرا از اولويت هاي اصلي مجلس شــوراي اسالمي 
اســت كه در ادامه اين جديت باعث بهبود وضع توليد و 

ساخت وابسته به آن خواهد شد. 
رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
بيان اينكه كشــور در جنگ اقتصادي تمام عيار قرار دارد 
اظهار كرد: خوشــبختانه علي رغم تهديدات و تحريم هاى 
گوناگون شرايط بحراني نيست و در تأمين و توزيع اقالم 

مورد نياز مردم از قبيل گوشــت، مرغ خللي ايجاد نشده 
اســت و با تمهيدات الزم سعي در مبارزه جدي با قاچاق 

كاال به خارج كشور داشته ايم. 
حميدرضامتين  در ادامه با اشاره به اينكه در ايام دهه فجر 
يك هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد داشته ايم اظهار 
داشت: در اين ايام بيش از 700 ميليارد تومان افتتاح پروژه 

انجام شده است. 
وي خاطرنشــان كرد: حضور معاون اول رئيس جمهور و 
انتخاب اســتان همدان از بين 31 استان كشو ر به منظور 
افتتاح پروژه هاي مختلف نشانگر حركت رو به جلو استان 
همدان در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است. 
متين با بيان اينكه سرمايه گذاري و توليد در استان با وجود 
مشكالت و هجمه هاي سنگين اقتصادي ادامه دارد تأكيد 
كرد: شــركت تكسان يكى از شــركت هايى است كه در 
همين برهه از زمان كام هاى بلندى  در توســعه و بلوغ بر 

داشته و با قدرت به راه خود ادامه مي دهد. 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در 
ادامه با ابراز اين كه اين مجموعه در گذشته در قالب يك 
واحد كوچك در بيرون از شــركت صنعت فعاليت داشته 
خاطرنشــان كرد: با پيگيري ها و مســاعدت هاي مديران 
دلسوز اين مجموعه شركت تكسان در  فضايى گسترده تر 

با چشم اندازي روشن ايجاد شده است. 
وي در ادامه با اشــاره به اين كه شــركت تكســان در  از 
لحاظ مباحث مهندســي در استان شــاخص است اظهار 
داشت: محصوالت اين شركت از قبيل درهاي ضدحريق و  
قفل هاي مربوطه به اين توليدات جز  نمونه هاي برتر كشور 
هستند كه در آينده مي توان با كسب استانداردهاي تشويقي 

الزم، شاهد حضور و رقابت در بازار بين المللي باشيم. 
 سرمايه گذار شركت تكسان در هگمتان با تشكر از رياست 
سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و مساعدت هاي 
ايشان در راستاي توسعه صنعت استان همدان ابراز داشت: 
اين مجموعه با الگو قرار دادن روحيه انقالبي سرمايه گذاري 

را آغاز نمود و با تالش هاي دلسوزانه و بلوغ جوانان شاغل 
در اين مجموعه به مرحله توليد با كيفيت رسيده است. 

وي بــا بيــان اينكه ســرمايه گذاري در ايــن مجموعه با 
هدف گذاري بلند مدت شــروع شــده افزود: در شركت 
تكسان در  80 نفر به صورت مستقيم و 70 نفر به صورت 

غير مستقيم  مشغول به كار هستند. 
حســينى در در ادامه از مسئولين خواست به واحدهاي 
توليدي كمك كنند و موانع ســر راه را برطرف نمايند، 
و عــدم انجام اين موضوع ممكن اســت باعث بيكاري 
كارگران و كاركنان بي شمار و ركود در توليد و صنعت 
شــود كه اين مسئله لطمات جبران ناپذيرى به اقتصاد و 

صنعت خواهد زد. 
سرمايه گذار اين شركت در حضور رئيس مجمع نمايندگان 
استان همدان ، فعاليت اقتصادى و سرمايه گذارى مديران 
اين شركت را شبيه كشتى اى دانسته  كه در امواج متالطم 

درياى اقتصاد و صنعت طى مسير مى كند . 
وى خود را  كاپيتان كشتى و  مجيد كاظمى را ناخدا تشبيه 
كرد و ادامه داد در اين مســير صد موج بلند وجود داشته 
كه 99 موج با همت و برنامه ريزى  و از خود گذشــتگى 

كاركنان   پيموده شــده و تنها يك موج باقى  مانده كه  آن 
حمايت مسئوالن اســت و اميداوريم با حمايت و كمك 
الزمه اين مانع هم برطرف بشــود و كشتى به سالمت از 
امواج بگذرد. حسينى خاطر نشان كرد :در سال گذشته در 
ايام دهه فجر استاندار وقت پيشنهاد توسعه اين مجموعه را 
به بنده با دريافت تســهيالت 14 درصد دادند كه با براورد 
و بررســى انجام شده تنها باعث ايجاد مشكالت بيشتر و 

مشكالت بانكى مى شد.  
وى با اشــاره اينكه اين كه شــركت به منظور فروش از 
شــركت هاى اروپايى سفارش هاى بسبارى دارد تصريح 

كرد:براى حضور و رقابت در بازارهاى بين المللى مساعت 
مسئوالن الزم است. 

مديرعامل شــركت تكسان در هگمتانه با ابراز اين كه اين 
شركت با مساحت بالغ بر 700 مترمربع در سال 91 شروع 
به كار كرده است گفت: خوشبختانه و با تالش شبانه روزي 
مديران و كاركنان زيربنا اين مجموعه در سال 95 به 5000

مترمربع افزايش داده شد. 
مجيد كاظمي با بيان اينكه آورده اوليه سرمايه گذارى اين 
شركت 8 ميليارد تومن است تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي 
انجام شــده ظرفيت توليــد را از 300 لنگه به 1200 لنگه 

رسانده ايم. وي اضافه كرد: محصوالت شركت تكسان در 
به صورت غيرمســتقيم در كشورهاي عراق تاجيكستان و 
ازبكســتان به فروش مي رسد و اين نشان دهنده اين است 

كه توليدات ما از كيفيت مناسبي برخوردار است. 
كاظمي با تصريــح اينكه توليد قفــل درهاي ضدحريق 
شركت در كشور بي نظير است بيان كرد: اين قفل ها قبال 
در  چين ، تركيه و ايتاليا توليد مى شده كه با برنامه ريزي و 
طراحي انجام شده اين تكنولوژي در استان همدان نهادينه 

شده است. 
مديرعامل شركت تكسان در هگمتانه حمايت مسئوالن را 
عامل محرك صنعت دانست و خاطرنشان كرد: 10 درصد 
مواد استفاده  شــده وارداتى  است كه اميدواريم با كمك 

مسئولين مشكلي در اين حوزه نداشته باشيم. 
وي اضافه كرد: تســت مقاومت درب هــاي ضد حريق 
توسط سازمان آتش نشــاني انجام شده و در صدد هستيم 
استانداردهاي الزم و تشــويقي را در زمينه ورود فعال به 

بازارهاي بين المللي كسب كنيم. 
كاظمي در پايان به وجود تجهيــزات مدرن  و به روز در 
شــركت تكسان در  اشاره كرد و افزود: اين امكانات ما را 
قادر به توليــد محصوالت با كيفيت باال كرده كه مي تواند 
وابستگي به خارج از كشور را در اين حوزه بكاهد و باعث 

ايجاد خودكفايي شود.

در مراسم افتتاح واحد ساخت قفل در هاي ضد حريق اعالم شد

 « تكسان در» 
از افتخارات صنعت استان همدان  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس مردم از زبانش بترسند ، او اهل آتش است .
كتاب من اليحضره الفقيه : ج 4 ص 353 ح 5762

■ دوبيتي:
ز هجرانت هزار انديشه ديرم                                   هميشه زهر غم در شيشه ديرم
ز نا سازى بخت و گردش چرخ                                   فغان و آه و زارى پيشه ديرم

 آماده سازى پاركها و بوستان هاى سطح 
شهر جهت استقبال از مسافرين نوروزى

 يكى از برنامه هاى شهردارى در راستاى استقبال از مسافرين نوروزى 
آماده سازى پارك ها و بوستان هاى سطح شهر است.

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان اظهار كرد: رفع مشكالت و آماده 
ســازي تاسيسات پاركهاى سطح شهر در آستانه سال نو براى استقبال از 

نوروز 98 در دستور كار شهردارى قرار دارد.
وحيد على ضمير افزود: از ابتداى اسفند جارى بازديدهاى مستمرى 
توســط كارشناســان ناظر از پارك هاى شــهرى صــورت گرفته و 
مشــكالت اصلى پارك ها شناســايى و رفع نواقص آنها آغاز شده 

است.
على ضمير درخصوص برنامه رســيدگى به پارك ها  گفت: تعمير، 
بازســازى و تنظيف سرويس هاى بهداشــتى،  بازپيرايى فضاى سبز 
، گلكارى داخل پاركها ،رســيدگى و رفع نواقص سيســتم روشنايى 
پارك ها، تعميرآبخورى ها و شــيرآالت، رنگ آميزى و شستشــوى 
آبنماها و  مبلمان پارك ها، رفع نقايص وسايل تفريحي و ست هاى 
ورزشى ، شستشوى جداول معابر پاركها، تنظيف و شستشوى كمپ 
ها و محل هاى اقامت مسافرين  ( پارك كوالب ، پارك ارم و بوستان 
نماز ) و  بررســى وضعيت سطل ها و باكس هاى زباله داخل پارك 
ها و ... از جمله مواردى است كه شهردارى براى استقبال از مهمانان 

نوروزى در دستور كار دارد.
وى اعالم كرد: امسال شهردارى، بوستان نماز و پارك نوارى بهشت 

را بصورت ويژه جهت اسكان مهمانان نوروزى آماده مى كند.  
وى در پايان بيان كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شده و با آغازعمليات 
آماده سازى پاركها تا قبل از آغاز سال نو تمامى پاركهاى سطح شهر 

مهياى ميزبانى از مسافران نوروزى خواهد شد.

همدلى متوليان گردشگرى همدان براى 
ميزبانى نوروز 98

 رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى 
اســالمى شــهر همدان تأكيد كرد: ميبايســت تمامى دســتگاه ها و 
مجموعه هاى مرتبط با حوزه گردشگرى براى ميزبانى نوروز 98 هم دل 
شــوند تا ضمن بهره مندى از ظرفيت هاى يكديگر، خاطره خوشى را 

براى ميهمانان و گردشگران نوروزى فراهم كنند.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر همدان، حسين قراباغى 
در جلســه ستاد تسهيالت سفر مستقر در سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشــى شهردارى همدان، خوستار عدم نصب چادر در ايام نوروز در 
ميدان باباطاهر شــد و اظهار كرد: براى حفظ زيبايى و همچنين سيما و 
منظر شهرى  بايد مكان مناسب و امن ترى براى متقاضيان نصب چادر 

توسط معاونت خدمات شهرى جانمايى شود.
وى همچنين درخواســت كرد: حضور فعال دانشگاه بوعلى به منظور 
برنامه ريزى براى حضور دائم پزشــك متخصص و فوق تخصص در 

تعيالت نوروزى از اهميت بااليى برخوردار است.
خواســتار  شــهرى،  پاركينگ  مشــكالت  توجه به  قراباغــى با 
مســاعدت بيشــتر پليس راهور  براى پارك خودرو گردشگران 
به منظور بازديد از اماكن گردشــگرى شد و ادامه داد: با توجه 
به اين كه دبيركل ســازمان جهانى گردشــگرى از كهن شــهر 
همــدان به عنــوان ظرفيت ويژه گردشــگرى جهانى ياد كرده؛ 
بنابراين وظيفه فعاالن اين صنعت در همدان ســنگين تر شــده  

و بايد اهتمام بيشــترى داشته باشيم.
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان در پايان ضمــن انتقاد از عدم حضور نماينده اداره كل آموزش 
و پرورش در جلســه، خواستار همراهى بيشــتر اين مجموعه با ستاد 

تسهيالت سفر شهردارى همدان شد.

درخشش هنرمندان همدان در 
جشنواره بين المللى مد و لباس فجر

 معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان همدان از درخشش گروه هاى 
همدانى در هشتمين جشنواره بين المللى مد و لباس 

فجر تهران خبر داد
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان، هادى فيض منش با تأكيد بر 
اينكه هشتمين جشنواره بين المللى مد و لباس فجر 
اسفند ماه در تهران برگزار شد؛ اظهار كرد: گروه هاى 
هنرى اعزامى از اســتان با برخوردارى از هنرمندان 
خوش ذوق و خالق موفق به كســب رتبه هاى برتر 

جشنواره شدند.
وى افزود: گروه آماداى بــا حضور مرضيه كالمى، 
زهــرا حميدى و على عبدالهــى رتبه اول در بخش 
مســابقه زنده طراحى لباس اجتماع آقايان را كسب 

كردند.
فيض منش خاطرنشــان كرد:  در بخش مسابقه زنده 
طراحى لباس اجتماع بانوان هم گروه بيلوار با حضور 
هانيه كهوندى، فريبا منوچهــرى و فاطمه كهوندى 

موفق به كسب رتبه دوم شدند.
معــاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان همدان افزود: گروه سوچن هم 
متشكل از شهره لهونى، زهرا كاشى نهنجى و فاطمه 
الماســى رتبه سوم در بخش مســابقه زنده طراحى 

عفاف و حجاب را كسب كردند.
فيض منش ضمن تبريك اين موفقيت به گروه هاى 
برگزيده و جامعه هنرى اســتان ابراز اميدوارى كرد 
هنرمندان همدانى بيش از پيش در كشور و در حوزه 

بين الملل بدرخشند.

برگزارى جشنواره نان سنتى و 
كلره محلى به زودى در اسداباد

 مديــر اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اسدآباد از برگزارى جشنواره پخت نان 
ســنتى و كلره (كلوچه) محلى در آينده نزديك در 

روستاى چشمه قنداب اين شهرستان خبر داد.
كامران اكبرى شايگان اظهار كرد: بيشتر زنان روستا 
چشمه قنداب اســدآباد هر ساله به عنوان يك آئين 
ســنتى و ديرين با نزديك شــدن  به عيد نوروز به 
عنوان يك رســم قديمى اقدام به پخت نان وكلوچه 
محلى مى كنند كه نان و كلوچه محلى اين روستا از 
كيفيــت بااليى برخوردار بوده و با هدف حفظ آيين 
پخت نان سنتى روســتا سومين جشنواره پخت نان 
سنتى و كلره(كلوچه )محلى چشمه قنداب اسدآباد 

به زودى برگزار خواهد شد.
وى در ادامه با اشاره به اهم فعاليت هاى پيش بينى 
شــده ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى 
شهرســتان در ايام نوروز 98 جهت فراهم نمودن 
بسترى مناســب و خاطره ساز براى گردشگران و 
مســافران نوروزى افزود: برگزارى مراســم آيينى 
چهارشنبه ســورى در روز چهارشنبه پايان سال، 
اجراى مســابقه هفت ســين برتر و شيرينى هاى 
محلى ،مراســم استقبال از مسافران نوروزى اولين 
روز ســال،اجرا و برپايى نمايشــگاه صنايع دستى 
در آب انبــار صفوى،برنامه هــاى نوروزگاهى در 
منطقه  و  ملحمدره  گردشــگرى  هدف  روســتاى 
نمونه گردشــگرى تاالب پيرســلمان، جشــنواره 
غذا هاى محلى در روســتاى هدف گردشــگرى 
ملحمــدره، اجــراى موســيقى محلــى در پارك 
آزادگان شــهر،اجراى مســابقه عكاسى با موضوع 
گردشــگرى و آئين هاى نــوروزى از جمله اهم 
برنامه هاى پيش بينى شــده اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى در اين شهرستان براى 

ايام نوروز 98 خواهد بود. 
شــايگان همچنين گفت: بازديــد هاى نظارتى از 
واحدهاى تحت پوشــش ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى (خانه هاى بوم گردى ـ 
مراكــز اقامتى و مهمانپذيرـ رســتوران هاى بين 
راهى و ...) به صورت مســتمر در اين ايام انجام 

شد. خواهد 

قطعى شبكه فيبرنورى به حد نرمال رسيد
 مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: با توافق با وزارت راه، 
وضعيت قطعى شبكه فيبرنورى ناشى از عمليات راه سازى در جاده ها، 
به حد نرمال رســيده و ديگر اشكال جدى بر شبكه ارتباطى كشور وارد 
نمى شود.صادق عباسى شــاهكوه ، با اشاره به اينكه خسارت قطعى و 
خرابى شبكه فيبرنورى ناشى از عمليات راهسازى در جاده ها ديگر مانند 
گذشته نيست، اظهار داشت: طى سالهاى اخير با تفاهمنامه و هماهنگى 
كه با وزارت راه انجام شده است، شرايط به حد نرمال رسيده و عمليات 
راهسازى، اشكال جدى در شبكه ارتباطى كشور وارد نمى كند.وى ادامه 
داد: ممكن است به طور متوسط بخش هاى كوچكى از اين شبكه در طول 
روز 2 بار قطع شــود اما اين تعداد قطعى روزانه فيبر، كامال عادى بوده و 

چيز عجيب و غريبى نيست و در ارتباطات كشور خللى وارد نمى كند.

ايران به جمع دارندگان «تونل صدا» پيوست
 «تونل صدا» محصولى از فناوران ايرانى است كه با توليد آن ايران 

در جايگاه پنجم كشورهاى داراى اين فناورى قرار گرفت.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، «تونل صدا» 
ايده اى جالب و هيجان انگيز است كه توسط گروهى استارت آپى به 
محصول تبديل شد. اين محصول نوعى اسپيكر است كه صدا را تنها 
در يك جهت ارسال مى كند. به اين معنا كه اگر دستگاه به سمت شما 
باشد صداى آن را مى شنويد اما افراد ديگرى كه تونل صدا به سمت 

آنها نيست صدايى نمى شنوند.
رضا منتظرى، مدير اين اســتارت اپ دربــاره «تونل صدا» گفت: در 
توسعه اين محصول از فناورى فراصوت استفاده شده به گونه اى كه 

صدا در هوا و نزديكى گوش مخاطب توليد شود.

راه جديد هك كردن اينستاگرام به وسيله 
تيك آبى

 بســيارى از كاربران اينستاگرام مى خواهند تيك آبى تاييد هويت در 
برابر نام آنها نمايش داده شــود و عده اى از هكرها از همين مساله براى 
سرقت اطالعات افراد وكنترل حساب كاربرى آنان سواستفاده كرده اند.به 
گزارش سى ان ان، هكرها اين بار ايميل هايى را براى كاربران اينستاگرام 
ارسال كرده و مدعى شده اند كه عضو تيم تاييد هويت اينستاگرام هستند 
و كاربران مى توانند براى دريافت تيك آبى تاييد هويت درخواست خود 
را ثبت كنند.بررسى هاى شركت امنيتى ترندميكرو نشان مى دهد بسيارى 
از كاربران فريب اين ايميل هاى قالبى و دروغين را خورده و با كليك بر 
روى لينك دريافتى، نام كاربرى، كلمه عبور، آدرس ايميل، تاريخ توليد و 

برخى اطالعات ديگر را وارد مى كنند.

يوتيوب صبح ها از خواب بيدارتان مى كند
 دو ســايت پاندورا و يوتيوب موزيك كــه در زمينه پخش زنده 
موســيقى فعاليت دارند، قابليتى به نام زنگ بيدارباش را به اپليكيشن 
ســاعت اندرويد افزوده اند كه بيدارشدن افراد را با موسيقى هاى آنها 
ممكن كند.به گزارش ورج، اين خدمات به نســخه 6.1 اپليكيشــن 
ســاعت يا كالك افزوده شده و يوتيوب و پاندروا هر دو اين خبر را 
تاييد كرده اند.البته ارائه چنين خدماتى در دنياى فناورى تازگى ندارد 
و چندى قبل ســايت اسپاتيفاى نيز چنين خدماتى ارائه كرده بود. اما 
اجــراى اين ابتكار عمل با همكارى گوگل مــى تواند آن را به طور 
جدى همه گير كند تا افراد صبح ها به جاى زنگ گوشخراش ساعت 
يا صداى تكرارى گوشــى با موسيقى هاى مختلفى كه در يوتيوب و 

پاندروا در دسترس است از خواب برخيزند.

احتمال توليد آيفون تاشو توسط
 اپل جدى تر شد

 پس از عرضه گوشى هاى تاشو توسط سامسونگ و هواوى حاال 
خبرهايى در مورد توليد آيفون تاشو توسط اپل به گوش مى رسد كه 

ناشى از انتشار اخبار اختراع ثبت شده اين شركت است.
به گزارش ســى نت، برنامه ريزى اپل در اين زمينه به سال 2011 بازمى 
گردد و در آن زمان اخبارى در مورد ثبت چند اختراع توسط اپل در اين 
زمينه منتشر شد. پس از آن اختراع ديگرى در اين زمينه توسط اپل در سال 
2014 به ثبت رسيد و حاال ثبت يك اختراع تازه در همين زمينه دوستداران 
آيفون را هيجان زده كرده است.اختراع جديد اپل نشان مى دهد اين شركت 
قادر به توليد گوشى هاى منعطفى خواهد بود كه داراى نمايشگرهايى تاشو 

هستند و حتى مى توانند اشكال مختلفى به خود بگيرند.

سينـما

■ قد  س........................... .قانون مورفي-هت تريك 
■ قد  س2.......  ماموريت غيرممكن - پاستاريوني
■ فلسطين1.................................. سوتفاهم- تخته گاز
فلسطين 2..................................... جن زيبا-درساژ
■ سينما كانون................. پاردايس - ضربه فني
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- سندباد و سارا
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

عكس روز

طرح: مريم مقدم بدون شرح!!!

مريم مقدم »
 وقتى نامى را براى فــردى ؛ مكانى ، رويدادى و 
سالى انتخاب مى كنيم به خود و ديگران القا ميكنيم 
اين نام را براى اشاره به آن فرد ؛ رويداد يا سال به كار 
ببرند . وقتى سال 1397 به نام عين القضات نامگذارى 
شــد هم انتظارها چنين بود كه در سال 2018 آوازه 
معرفى همدان با مشاهيرى چون عين القضات جهانى 

شود اما نشد ... 
نامگذارى هر ســال به نام يكــى از مفاخر همدان، 
چند ســالى است باب شــده تا ضمن معرفى بيشتر 
بزرگان، حق آنها ادا شود، امسال به نام«عين القضات»؛  
نامگذاري شــده بود كه البته امسال در گمنامى براى 
اين بزرگ عاليقدر  ســپرى شد . اين در حالى است 
كه همدان رويدادهاى جهانى 2018 را همزمان با اين 
نامگذارى پشت سر گذاشت و نام  عين القضات هيچ 

كجا يادآورى نشد .
اين در حالى است كه زير آسمان شهر يادمانى فاخر 
با نام عين القضات جاى خوش كرده است كه حتى 
بسيارى از مردم همدان نمى دانند فلسفه اين يادمان 

چيست ؟  
 نهضت معرفى مفاخر همدان بــه جهانيان از چهار 
ســال پيش با نامگذارى ساالنه همدان به نام يكى از 
مشــاهير و بزرگانى همچون ميرسيد على همدانى، 
سيدجمال الدين اســدآبادى، بابا طاهرعريان آغاز و 
امسال نيز به نام عين القضات ادامه پيدا كرد ادامه اى 
كه اصال موفق نبــود . عين القضات همدانى حكيم، 
نويسنده، شاعر، مفسر قرآن، محدث و فقيه ايرانى بود 
و در عرفان و تصوف در جايگاه بااليى قرار داشت و 
به سبب تبحرى كه در فقه بدست آورد عنوان قاضى 
و مدرس يافت.عين القضات انديشمند و روشنگرى 
آزاديخواه بود كه همچون منصور حالج در گفتن آنچه 
مى دانســته بى پروائى مى كرد و به اعتقاد بسيارى از 
محققان تاليفات بسيارى دارد كه سزاوار ستايش است. 
وى در سال 476هجرى شمسى در همدان متولد و در 
سال 509 در مدرسه اى كه به تربيت و ارشاد مريدان 
و وعظ مى پرداخت به شهادت رسيد. امسال به بهانه 
نامگذارى اين حكيم عاليقدر حتى نتوانستيم در اندازه 
چند خط وظيفه خطير معرفى وى را بر عهده بگيريم 
تدوين برنامه هاى بزرگداشت عين القضات همدانى 

ناكام ماند.
مجيد فروتن معاون فرهنگى و هنرى ارشاد اسالمى 
معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى استان روزهاى آغازين سال خبر داده 
بود ؛نشست هم انديشى علمى و تخصصى، تجديد 

چاپ كتاب هاى با موضوع عين القضات، رويداد ادبى 
و همايش علمى تا كنون برنامه ريزى شده است. به 
نقل از وى ،  نشســت هم انديشى با همكارى بنياد 
بوعلى سينا و با دعوت از اساتيد برجسته دانشگاهى 
كه در حوزه عين القضات مطالعه و پژوهش داشته اند، 
قرار بود  برگزار شــود. فروتن همچنين به برگزارى 
همايش بزرگداشت عين القضات نيز  اشاره كرده بود 
و وعده داده بود كه اين همايش علمى در سطح ملى 
خواهد بود و رويداد ادبى عين القضات برنامه ديگرى 
است كه توسط خانه شعر و ادب اجرا مى شود اما هيچ 
يك از اين وعده ها محقق نشــد .در برنامه ريزى ها 
مقرر  شــده بود ؛ در اين رويداد ملى شعرا و اديبان 
همدانى به شعرخوانى، بيان هاى ادبى و خاطره گويى 
از عين القضات بپردازند اما اين گونه نشــد  خالصه 
آنكه ســتاد بزگداشت عين القضات هيچگاه تشكيل 
نشــد . آنچه وى در گفتگو با همدان پيام در پاســخ 
چرايى برگزار نشدن برنامه هاى مرتبط با گراميداشت 
عين القضات ميگويد : به دليل نبود اعتبارات الزم و 
تغييرات متعدد مديران در ارشاد انجام برنامه ريزى ها 

در زمينه گراميداشت عين القضات عقيم مانده است.
نامگذارى هر ســال به نام يكى از مفاخر و مشاهير 
همدان، چند ســالى است در استان همدان باب شده 
تا از اين طريق بتوان ضمن معرفى و پرداختن بيشتر 
به يكى از بزرگان اســتان، حق او را به خوبى ادا كرد 

اما اين حق در زمينه عين القضات هيچگاه ادا نشد. 

ايــن موضوع  مى توانســت كارى بســيار بزرگ و 
ستودنى باشد  و باعث شناخته شدن بهتر و بيشتر يك 
شخصيت علمى و ادبى به نسل هاى پسى مى شد چرا 
كه  معرفى شخصيت ها به نسل جوان و تقويت هويت 
فرهنگى و ملى همــواره از اهميت بااليى برخوردار 

است و اين موارد همه يك بهانه است.
همدان ديار مفاخر و مشاهيرى است كه ساليان سال 
در اين سرزمين زيسته  و باليده اند و با آثار شايسته اى 
كه از خود بر جاى گذاشته اند، بر غناى فرهنگى اين 
مــرز و بوم افزوده و مايه مباهات هســتند اما گاهى 
همين مفاخر را فراموش كرده و در حد جايگاه آنها به 

معرفى نمى پردازيم.
بوعلــى ســينا، باباطاهــر، عين القضــات همدانى، 
همدانى،  آقانجفــى  آيت ا...  همدانى،  ميرســيدعلى 
ســيدجمال الدين اســدآبادى، خواجه رشــيدالدين 
فضــل ا... همدانى و ...از جمله بزرگانى هســتند كه 
در اين شهر زاده شــده يا زيسته اند و نام آنها با ديار 

هگمتانه گره خورده است. 
وقتى سالى به عنوان يكى از مفاخر نامگذارى مى شود، 
انتظار مى رود كه طى يكسال با برگزارى برنامه هايى 
حق اين مفاخر ادا شــود و بــه خوبى به معرفى اين 
بزرگان پرداخته شــود اما طى چند سال اخير كه هر 
ســال به نام يكى از مفاخر نامگذارى مى شــود، تنها 
به يك همايش يا بزرگداشــت در پايان سال بسنده 
شده و طى سال شــاهد رويدادى در اين خصوص 

نيســتيم كه البته در مورد عين القضات در اين زمينه 
هم كوتاهى شد. 

اينكه اين مفاخر با وجود سال ها زندگى در همدان و 
شهره بودن در زمان حيات خود، اكنون پس از سال ها 
به فراموشــى ســپرده و مهجور واقع شوند، صحيح 
نيســت و نبايد مشاهير در شــهر خود ناديده گرفته 
شوند. به هر حال نامگذارى با هدف تقويت هويت 
ملى معرفى اين مفاخر به نسل جوان و معرفى استان 
در كشور شكل گرفته است و وقتى دستيابى به اهداف 

عقيم مى ماند جاى تاسف است . 
با وجود نامگذارى يك سال به نام بزرگداشت يكى از 
مفاخر شهر، نه تنها انتظار ميرفت ؛ تنها  به نامگذارى 
نبايد اكتفا كرد بلكه مى توانســتيم همزمان با رويداد 
همــدان 2018  اين نامگذارى را به فال نيك بگيريم 
و وى را جايــگاه جهانى معرفى كنيــم  اما اين مهم 

محقق نشد. 
مفاخر يك شهر نمادى از عظمت و شكوه يك ملت 
در يك دوره تاريخى هســتند كه با بردن نام آنها در 
ســاير نقاط افتخارى بر ديار كهن ايران زمين خواهد 
بود، بنابراين بايد ضمن اينكه مقام انها را ارج مى نهيم 
بر پاسداشت به موقع و احســن صحه گذارده و بر 
ماندگارى اين اســناد معنوى در كتاب پرشكوه ايران 
تالش كنيم. به هر ترتيب امسال ، به نام عين القضات 
نامگذارى شده بود ، سالى كه قرار بود  اين حكيم و 

شاعر ايرانى براى همگان معرفى شود اما نشد. 

نامگذارى سال قربانى اعتبارات ؛ تغيير مديران يا سهل انگارى شد!

ياد « عين القضات» فراموش 

نمايشگاه نقاشى
نقشى از دفاع

 مدير امور هنرى اداره كل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفــاع مقدس همــدان، از برگزارى 
نمايشگاه نقاشى دانشجويان هنر و معمارى خبر 
داد.  اميــن لطفى شــهپر، گفت: اين نمايشــگاه 
با موضــوع و محوريت انقــالب و دفاع مقدس 
برگزار مى شود. وى در خصوص زمان برگزارى 
اين نمايشگاه، اعالم كرد: از تاريخ 11 لغايت 17 
اسفند، اين نمايشگاه داير و پذيراى بازديد كنندگان 
است. وى ادامه داد: افتتاحيه اين نمايشگاه، شنبه، 
11 اســفند، با حضور دكتر بشيرپور وقار رئيس 

دانشكده و استاد پرستار شهرى برگزار مى شود. 
وى در خصوص اختتاميه اين نمايشــگاه، افزود: 
پنج شنبه  16 اسفند، ساعت 11 صبح اختتاميه اين 
نمايشگاه برگزار خواهد شد. لطفى تصريح كرد: 
مكان برپايى نمايشگاه، مجتمع آوينى، گالرى استاد 
زنگنه است.  مدير امور هنرى اداره كل حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس همدان، يادآور 
شد: به دليل اينكه محوريت اين نمايشگاه انقالب 
و دفاع مقدس است، نام آن، نقشى از دفاع است .
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رئيس هيأت تيراندازى همدان:

عملكرد مينا قربانى در مسابقات جهانى 
رضايت بخش بود

 رئيس هيأت تيراندازى همدان گفت: عملكرد مينا قربانى ملى پوش 
همدانى اعزامى به مسابقات جهانى رضايت بخش بود.

ناصر محمودى اظهار داشت: قربانى در اين عرصه از مسابقات با تالش 
مضاعف توانست به فينال برسد و حضور او در اين رده قابل تقدير بود.

وى اضافه كرد: البته در فينال رشته تپانچه بادى بانوان بهترين هاى جهان 

حضور داشــتند و قربانى كه به لحاظ تجربه به نسبت اين قهرمانان كم 
تجربه تر بود، جايگاه ارزشمند هفتمى را به دست آورد.

محمودى در گفت وگو با ايرنا خاطرنشــان كــرد: در اين ماده نماينده 
مجارســتان اول شد، ورزشــكارى از چين تايپه در جايگاه دوم ايستاد 
و تيرانداز كره اى به مقام ســوم بسنده كرد كه هر سه دارنده مدال هاى 

رنگارنگ جهانى و آسيايى هستند.
وى بيان كرد: رقابت هاى تيراندازى جام جهانى هند و كســب سهميه 
المپيك 2020 توكيو از يكم تا نهم اسفند جارى با حضور 495 ورزشكار 

از 58 كشور جهان در شهر دهلى نو هندوستان برگزار شد.

رئيس هيــأت تيراندازى همدان اظهار داشــت: قربانــى حتى در دور 
مقدماتى باالتر از ســاير ملى پوشان باتجربه كشــورمان از جمله هانيه 
رســتميان و گلنوش سبقت الهى قرار گرفت و مجموع نتايج او در اين 
آوردگاه جهانى قابل تقدير بود.وى يادآور شــد: قربانى در ماده ميكس 
تپانچه كه با حضور 39 تيم دو نفره از كشورهاى مختلف جهان برگزار 

شد نيز عنوان هفتمى را به دست آورد.
محمودى افزود: اين رقابت هاى جهانى شروع بسيار خوبى براى قربانى 
در ســال ميالدى جديد است و به طور قطع در رقابت هاى آينده نتايج 

درخشان ترى را كسب مى كند.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

فيفا به داور ماليرى گواهينامه مدرسى 
فوتبال داد

 مهرداد ذهبى داور و مدرس شايسته و با اخالق فوتبال شهرستان 
مالير موفق به اخذ گواهينامه مدرســى فوتبال فيفا شــد و افتخارى 
ديگر براى داورى و مدرســى فوتبال شهرســتان و استان به ارمغان 

آورد.
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير اظهار داشــت:طى 
حكمى از ســوى فدراسيون فوتبال كشــور جمهورى اسالمى ايران 
مهرداد ذهبى داور و مدرس شايســته و با اخالق فوتبال شهرســتان 
ماليــر تنها نماينده اســتان همدان براى حضور در دوره مدرســان 
داورى fifa ma course يــا دوره مدرســان فوتبال فيفا دعوت 

شد.
مهدى رضايى درادامه گفت:كالس مدرســى فوتبال فيفا در آخرين 
روز از بهمن ماه ســال جارى به مدرسى محمد صالح سوبخيدين از 

مدرسين فيفا در هتل آكادمى ملى فوتبال ايران برگزار شد.
وى در ادامه افزود:46 نفر از مدرســان فوتبال كشــور در اين دوره 
شــركت كردند و به مدت 5 روز در هتل آكادمى ملى فوتبال ايران 
آموزشــهاى الزم را به صورت تئورى و عملــى آموختند و پس از 
كســب نمره قبولى در آزمون آن گواهينامه مدرســى فوتبال فيفا را 

دريافت نمودند.
وى در پايــان اخذ گواهينامه مدرســى فوتبال فيفا را توســط آقاى 
مهــرداد ذهبى داور و مدرس شايســته ماليرى بــه جامعه ورزش 

شهرستان مالير تبريك گفت.

فدراسيون فوتبال نظارت دقيق ترى 
بر بازى هاى ليگ 2 داشته باشد

 رئيس هيأت فوتبال همدان از اين فدراســيون به ويژه ســازمان 
ليگ و كميته داوران خواســت نظارت دقيق ترى بر روند برگزارى 

رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور داشته باشند.
عباس صوفى اظهار داشــت: در شــرايطى رقابت هاى ليگ دســته 
دوم فوتبال كشــور رو به اتمام اســت كه شــاهد برخى اتفاق هاى 

ناخوشايند در اين رقابت ها هستيم.
وى اضافــه كــرد: چطــور مــى شــود در حســاس تريــن هفتــه هــاى 
مســابقات يــك تيــم بنــا بــه داليلــى از اعــزام خــوددارى كنــد و 
ســه امتيــاز بــدون برگــزارى مســابقه را بــه حريفــش اعطــا كنــد، 
آيــا ايــن جفــا در حــق ســاير تيــم هــا نيســت كــه بــراى بقــا يــا 

صعــود در تــالش هســتند.
رئيــس هيــأت فوتبال همدان در گفــت و گو با ايرنا با اشــاره به 
حساســيت هر 2 گروه رقابت هاى ليــگ 2 گفت: همدان داراى 2 
نماينده در اين مســابقات اســت كه يكى براى بقا و ديگرى براى 

صعود تالش مى كند.
صوفى افزود: هفته گذشــته به دليل اعزام نكردن تيم آواالن ، ســه 
امتياز نصيب مس نوين كرمان شــد كه حريف شهردارى در انتهاى 
جدول اســت و تكرار چنين مسايلى به طور قطع ظلم در حق ساير 

تيم ها است.
وى بيان كرد: نبايد تيم ها به همين راحتى و با اختيار خود يك بازى 

را به تعطيلى كشانده و حق ساير حريفان را ضايع كنند.
رئيس هيأت فوتبال همدان خاطرنشــان كرد: اگر تيم ها نسبت 
به برخى مســايل نظارتى فوتبال اعتراض دارند دليل نمى شود 
مســابقات خــود را تعطيل كنند چــرا كه با ايــن كار لطمه به 
جايــگاه ديگر تيم ها زده و چه بســا اتفاق هاى ناخوشــايند 

بزنند. رقم  را 
صوفى خواســتار برخورد قاطع ســازمان ليــگ و كميته انضباطى 
فدراســيون فوتبال با عوامل بى نظمى و متخلف بازى هاى ليگ 2

شد و افزود: اگر نسبت به اين مسايل كوتاهى شود به طور قطع ليگ 
2 آبستن حواشى و ناپاكى ها مى شود.

وى با تاكيد بر نظارت بيشتر بر عملكرد داوران و استفاده از داوران 
باتجربه در مســابقات هفته هاى پايانى ليگ 2 گفت: انتظار مى رود 
از داوران باتجربه و داراى ســابقه در فوتبال كشــور استفاده شود تا 

حق تيمى پايمال نگردد.
رئيس هيأت فوتبال همدان خاطرنشــان كرد: تيم ها اغلب با صرف 
هزينه ميلياردى گام به مســابقات گذاشــته اند و با توجه به سختى 
تامين هزينه هاى تيمدارى، اين وضعيت منجر به دلســردى مديران 

براى ادامه فعاليت مى شود.
ليگ دسته دوم فوتبال كشور در 2 گروه پيگيرى مى شود.

پاس و شهردارى نمايندگان فوتبال همدان در ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور هستند.

كماندار همدانى قهرمان 
رنكينگ تيروكمان كشور 

شد
 رئيــس هيأت تيرانــدازى با كمان 
همدان گفــت: مهناز قره باغى كماندار 
هاى  رقابت  قهرمانــى  عنوان  همدانى 
رنگينگ تيروكمان كشور را كسب كرد.

حميدرضا يارى در گفت و گو با ايرنا 
اظهار داشــت: مسابقات مرحله چهارم 
(پايانى) رنكينگ كشورى داخل سالن 
به مناسبت والدت با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا (س) در رشته هاى ريِكرو 
و كامپوند و در 2 بخش آقايان و بانوان 
شامگاه جمعه به ميزبانى استان اصفهان 

پايان يافت.
وى اضافــه كرد: قره باغى در رشــته 
ريكرو موفق به كســب عنوان قهرمانى 

اين دوره از مسابقات شد.
يارى اظهار داشت: اين بانوى تيروكمان 
همدان از قهرمانان ارزنده استان است 
كه تاكنون عنوان هاى قهرمانى مختلف 
را در سطح ملى به دست آورده و اكنون 
نيز با هدف حضور در تيم ملى تالش 

مى كند.
رئيس هيأت تيراندازى با كمان همدان 
درخشــش مهناز قــره باغى را حاصل 
طرح استعداديابى و پرورش نخبه هاى 

تيروكمان اين استان دانست.
همدان با بيش از 200 ورزشــكار فعال 
در رشــته تيراندازى با كمان دارد و هم 
اكنون قطب اين رشته ورزشى در غرب 

كشور است.

فعال همه «پيش خور» مى كنند
وام 10 ميليارد تومانى 

و خطرى كه باشگاه 
استقالل را تهديد مى كند

 مسئوالن باشگاه استقالل به منظور 
حل مشكالت مالى شان ناچار شدند از 
راهكار «قرض» اســتفاده كنند كه خطر 

بزرگى براى ماه هاى آينده است.
باشــگاه استقالل تا چندى پيش، بيشتر 
از هميشه با مشــكالت مالى دست به 
گريبان بود و مديران باشگاه كه از پيش 
مديريت  توسط  درآمدها  شــدن  خور 
ســابق به تنگ آمده بودند، براى عبور 
از يــك بحــران بزرگ كه منشــاء آن 
مشــكالت مالى بــود، چــاره اى جز 

«قرض» از يك بانك نداشتند. 
به گزارش مهر، استقاللى ها ناچار شدند 
زير بار قرض بانكى بروند تا خريدهاى 
زمستانى شان را انجام داده و بخشى از 
مطالبات بازيكنان را هم پرداخت نمايند 
تا جلوى اعتصــاب بازيكنان را گرفته 
و از زير فشــار هواداران خارج شوند. 
در واقع مديران اســتقالل چاره اى جز 
قرض نداشــتند و براى فرار از بحران 
آخرين راه را به ناچار انتخاب كردند. 

مديران كنونى باشگاه همان راهى را به 
رفتند كه مديران سابق اين باشگاه رفتند 
و مورد انتقاد قــرار گرفتند، چون مثل 
آنها چاره اى براى آنها باقى نمانده بود. 
اما پرســش در مــورد وام 10 ميليارد 
تومانى مســئوالن فعلى اســتقالل اين 
اســت كه چطور مــى خواهند با پيش 
خورهايى كه كرده انــد، اين وام را به 
بانــك برگردانند؟ آيا ايــن يك خطر 
بــزرگ بــراى ماه هاى آينده باشــگاه 

استقالل نخواهد بود؟

پيشنهاد نامگذارى يك سال به عنوان سال 
ورزش همگانى

 عضو هيأت علمى دانشــكده تربيت بدنى رازى كرمانشاه معتقد 
اســت كه اولويت وزارت ورزش، ورزش هــاى قهرمانى و حرفه اى 
است و بيشترين ســهم بوجه وزارت ورزش صرف ورزش حرفه اى 

مى شود و خيلى كمتر به ورزش همگانى توجه مى شود.
حســين عيدى درباره جايگاه ورزش همگانى در كشور و لزوم توجه 
به توســعه اين ورزش به خبرنگار ايسنا گفت: مى توانيم ورزش را بر 
اساس جايگاه آن در جوامع دسته بندى كنيم كه اين دسته بندى شامل 
ورزش آموزشــى و پرورشى اســت، اين همان ورزشى است كه در 
مدارس تدريس و اجرا مى شود. دسته ى پسى ورزش هاى قهرمانى و 
مدال آور مانند فوتبال، واليبال و ... است و بخش مهم ديگر اين شاخه 
ورزش همگانى اســت. ورزش همگانى، ورزشى است كه بايد تمام 

افراد جامعه بتوانند با سهولت به آن دسترسى داشته باشند.
او درباره ى اهميــت ورزش همگانى گفت: ورزش همگانى رويكرد 
ســالمت محور دارد و باعث پيشــگيرى از بيمارى ها مى شود و در 
خصوص سالمت جامعه خيلى مؤثر اســت. البته اثرات بسيار مثبت 
ديگرى هم دارد به عنوان مثال باعث جلوگيرى از آسيب هاى اجتماعى 
مى شود و بدين سبب افراد جامعه باهم تعامل بهترى پيدا خواهند كرد 

و باعث دوستى و آرامش در سطح جامعه مى شود.
عضو هيأت علمى دانشكده تربيت بدنى رازى كرمانشاه در خصوص 
زيرســاخت هاى الزم بــراى ورزش همگانــى گفــت: در تمام دنيا 
شهردارى ها هستند كه مسئول توسعه زير ساخت هاى ورزش همگانى 
و اوقات فراغت هســتند و موظف اند تا امكانات را براى افراد جامعه 
فراهم كنند اما اين چرخه در ايران به گونه ى ديگرى اســت. در ايران 
تمام دستگاه ها و ارگان ها براى خود امكانات ورزشى خصوصى دارند 
و فقط اعضاى آن ارگان قادر به اســتفاده از آن هستند. به عنوان مثال 
در دانشگاه ها امكانات خوبى براى ورزش مدارند اما فقط دانشجويان 

مى توانند از آن استفاده كنند.
او افــزود: هر بخش و ارگان به صورت موازى براى خود كار مى كند 
كه اين به هيچ عنوان خوب نيســت و تنها دسترســى مردم به وسايل 
ورزش همگانى پارك ها است. مردم عادى اگر بخواهند به غير از رفتن 
به پارك ها، ورزش كنند بايد مكان هاى خصوصى را انتخاب كنند كه 
اين با هزينه هاى بااليى همراه خواهد بود و عموم جامعه توان استفاده 

از مكان هاى خصوصى را ندارند.
عيدى تاكيد كرد: دولت بايد براى كاهش هزينه هاى ورزش در اماكن 
خصوصى يارانه اختصاص دهد كه اين يارانه باعث كاهش هزينه هاى 

سنگين ورزش در اماكن خصوصى شود.
عضو هيأت علمى دانشكده تربيت بدنى رازى كرمانشاه در خصوص 
نپرداختن مردم به ورزش همگانى نيز گفت: متأسفانه به دليل مشكل 
اقتصادى و روانى در جامعه و تخصيص ندادن بودجه مناسب به اين 
امر مهم بهانه اى شده اســت كه مردم ورزش نكنند. يك عامل ديگر 
رسانه ها هستند كه ورزش هاى همگانى را پوشش نمى دهند و رسانه ها 
هــم در اين زمينه ضعيف عمل كرده اند و چون در رســانه ها كمتر به 
ورزش همگانى پرداخته، دولتمردان ما هم به آن كم تر اهميت مى دهند 
به عنوان مثال پوشــش خبرى يك مسابقه فوتبال بيشتر تماشاگر دارد 

تا پياده روى همگانى.
عيــدى گفت: وزارت ورزش كارهاى بســيار زيــادى درخصوص 
توســعه ورزش همگانــى كرده كه يكــى از آن ايجــاد تعامل بين 
دســتگاه هاى مربوطه است و اگر تمام دســتگاه ها با كمك هم كار 
كنند خيلى مى تواند در توســعه ورزش همگانى مؤثر باشد و هرچه 
تعامل بيشــتر باشد بالطبع امكانات با سهولت بيشترى خدمت عموم 

جامعه قرار مى گيرد.
او خاطر نشان كرد: به اعتقاد من بايد يك سال به نام ورزش همگانى 
نام گذارى شــود تا تمام دستگاه ها در تكاپوى و رشد اين مهم سهيم 
شوند. معتقدم كه هيچ اشكالى ندارد كه اين اتفاق خيلى زود بيفتد. تنها 
در اين صورت اســت كه شايد بتوان عزم ملى را براى توسعه ورزش 

همگانى بسيج كرد.

 دبيــر هيــأت دو وميدانــى همــدان 
مســابقات  بــراى  همدانــى   2 گفــت: 
ــاب  ــران انتخ ــى ته ــى دووميدان بين الملل

شــدند.
ــار داشــت: مســابقات  ــوان اظه مســعود بن
بين المللــى دو و ميدانــى داخــل ســالن 
ــروزى  ــالگرد پي ــن س گراميداشــت چهلمي
شــكوهمند انقــالب اســالمى در روزهــاى 
ــا  ــفند ب ــنبه 12 و 13 اس ــنبه و دوش يكش
ــزى،  ــه، مال ــران، تركي ــاى اي حضــور تيم ه
ــوريه و  ــت، س ــان، كوي ــراق، عم ــد، ع هن
ــالب  ــاب انق ــگاه آفت ــتان در ورزش افغانس

ــى شــود. ــزار م ــران برگ ته
ــر  ــه كــرد: ســپيده صارمــى و امي وى اضاف
ــراى حضــور  ــر 2 از همــدان ب ــور ه زمانپ

در ايــن رقابــت هــا انتخــاب شــدند.
بنــوان بيــان كــرد: همچنيــن محمــد 
ارزنــده  مربيــان  از  محمــدى  مهــدى 
تيــم  فنــى  كادر  تركيــب  در  همــدان 
كشــورمان در ايــن مســابقات حضــور 

داشــت. خواهــد 
ــا خاطرنشــان  ــا ايرن وى در گفــت وگــو ب
كــرد: ايــن رقابــت هــا جنبــه ارزيابــى كلى 
ــكاران  ــراى انتخــاب ورزش ــا ب ــن ه برتري
ــازى  ــاده س ــه اردوى آم ــوت ب ــت دع جه
بــراى  ايــران  بزرگســاالن  ملــى  تيــم 
آســيا  قهرمانــى  حضــور در مســابقات 
دارد و شــركت نكــردن ورزشــكاران در 
رقابت هــاى بيــن المللــى داخــل ســالن در 
مــاه جــارى بــه منزلــه انصــراف از حضــور 
ورزشــكاران در اردوى تداركاتــى و حتــى 

ــى اســت. ــم مل ــى تي ــب اصل تركي
همدان يكى از قطب هاى اصلى دو وميدانى 
كشور اســت و هفت هزار دونده هم اكنون 
در مقاطع ســنى مختلف در همدان فعاليت 

دارند.
ــان  ــرخ پوش ــواز س ــب ج  كس
نونهــاالن  فوتســال  در  همــدان 

ــور  كش
ــت:  ــدان گف ــال هم ــه فوتس ــئول كميت مس
ــواز  ــتان ج ــن اس ــان اي ــرخ پوش ــم س تي
ــاالن  ــال نونه ــابقات فوتس ــور در مس حض

ــرد.  ــب ك ــور را كس كش
ــا  ــو ب ــت وگ ــرى در گف ــا جاب محمدرض

ــدار  ــا اظهــار داشــت: ايــن تيــم در دي ايرن
نهايــى مســابقات فوتســال نونهــاالن اســتان 
ــا برتــرى مقابــل تختــى نهاونــد  همــدان ب
ــى را كســب كــرد و راهــى  ــوان قهرمان عن

رقابــت هــاى كشــورى شــد. 
وى اضافــه كــرد: در فينــال ايــن مســابقات 
كــه بــه ميزبانــى باشــگاه فاتــح شهرســتان 
اســدآباد برگــزار شــد، تيــم ســرخ پوشــان 
همــدان 6 بــر 2 تختــى نهاونــد را شكســت 

داد و قهرمــان شــد. 
ــم نونهــاالن ســرخ  ــان كــرد: تي ــرى بي جاب
مســابقات  ايــن  مجموعــه  در  پوشــان 
ــه ثمــر  ــازى 46گل ب توانســت در شــش ب
برســاند و 6گل دريافــت كنــد. وى يــادآور 
ــا 14و  ــى ب ــان رجب ــن ماه ــد: همچني ش
ــر 2 از  ــا 12 گل ه ــاه ب ــر پن ــل ني ابوالفض
ــان ايــن  تيــم ســرخ پوشــان بهتريــن گلزن

ــدند.  ــى ش ــابقات معرف دوره از مس
ــزود:  ــدان اف ــال هم ــه فوتس ــئول كميت مس
سرپرســتى ايــن تيــم برعهده احمدرســولى 
ــى،  ــم كورش ــرى، قاس ــادل نظ ــت و ع اس
ــر  ــدت امي ــادل وح ــرى و ع ــهيل ناص س
را  پوشــان  ســرخ  فنــى  كادر  اعضــاى 

ــد.  ــى دهن ــكيل م تش
وى اضافــه كــرد: اميراعتمــادى، رضاحســن 
لــو، عليرضــا زائــرى، علــى ســپهرى، 
ــرادى، ماهــان  ــا، حســن م ابوالفضــل نيرپن

اميررضــا  تركمــان،  حســين  رجبــى، 
ــهيل  ــردى، س ــين امزاج ــى، اميرحس بيگدل
خدمتــى، مهــدى ســعيدى، اميرمحمــد 
زارعــى،  اميرحســين  مرجانيــان، 
ــب  ــى تركي ــان زارع ــى و عرف محمدغالم
ايــن تيــم را در ايــن دوره از مســابقات 

تشــكيل دادنــد. 
قهرمانــى  فوتســال  هــاى  رقابــت  در 
نونهــاالن همــدان 15 تيــم حضور داشــتند. 
 دعــوت از بانــوى داورى همدانــى 
جهانــى  فدراســيون  كالس  بــه 

ــال  فوتب
دبيــر هيــأت فوتبــال همــدان گفــت: بانوى 
فدراســيون  كالس  بــه  همــدان  داورى 

ــد.  ــوت ش ــا دع ــال فيف ــى فوتب جهان
ــن  ــت: اي ــار داش ــان اظه ــدى بوجاري مه
دوره حرفــه اى در رشــته فوتســال از ســه 
ــه  ــارى ب ــفندماه ج ــم اس ــنبه چهارده ش
ــى تهــران برگــزار  ــه ميزبان مــدت 5 روز ب

ــى شــود.  م
مــرادى  ليــال  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
شــهباز داور مطــرح اســتان همــدان از 
ــن دوره  ــه اي ــال ب ــيون فوتب ــوى فدراس س
حرفــه اى داورى دعــوت شــده اســت. 
ــاره  ــن به ــرد: همچني ــان ك ــان بي بوجاري
مطــرح  داور  كمــك  نهاونــدى  ســيفى 
ــون  ــم اكن ــز ه ــدان ني ــتان هم ــال اس فوتب
در مســابقات زيــر 16 ســال دختــران آســيا 
قضــاوت دارد. وى اضافــه كــرد: ايــن داور 
ــم  ــدار دو تي ــر قضــاوت دي ــون در ام تاكن
ملــى فوتبــال نوجوانــان بانــوان بنــگالدش 
و فيليپيــن از مرحلــه دوم گــروه بــى و نيــز 
ــته  ــور داش ــن حض ــن و فيليپي ــدار چي دي

ــت.  اس
اســتان همــدان در زمينــه داورى پيشــرفت 
ــته و  ــته داش ــال گذش ــد س ــى در چن خوب
ــاى  ــگ ه ــن داور در لي ــون چندي ــم اكن ه

ــان كشــور دارد.  ــردان و زن ــر م برت
ــال در  ــاى فع ــتان ه ــى از اس ــدان يك هم
برگــزارى دوره هــاى داورى فوتســال و 
فوتبــال كشــور اســت و هــم اينــك يكصد 
ــاى  ــى در رده ه داور و كمــك داور همدان
ــاوت  ــور قض ــال كش ــگ فوتب ــف لي مختل

ــد.  دارن

گواهي حصر وراثت
خانم زهرا روســتايي مهديخاني به شماره شناســنامه  3 به استناد شهادت نامه، گواهي 
فوت و رونوشت شناســنامه ورثه درخواستي به شماره 971094 تقديم اين شورا نموده و 
چنين اشعار داشــته است كه شادروان تاجماه بطوئي به شماره شناسنامه  205 در تاريخ 
جمعه 29 بهمن 1395 درگذشته و ورثه وي در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-محمدحسن 
روستايي مهديخاني فرزند محمد به شماره شناسنامه 8 فرزند متوفي 2-اشرف روستايي 
مهديخاني فرزند محمد به شماره شناســنامه 317 فرزند متوفي 3-اصغر روستايي قلعه 
مهديخاني فرزند محمد به شــماره شناسنامه 307 فرزند متوفي 4-محمدقاسم روستايي 
مهديخاني فرزند محمد به شــماره شناسنامه 259 فرزند متوفي 5-رقيه روستايي فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 2 فرزند متوفي 6-زهرا روستايي مهديخاني فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 3 فرزند متوفي پس از انجام تشريفات قانوني و انتشار يك نوبت آگهي 
در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه ســري يا رســمي 
حسب گواهي متصدي مربوطه و مالحظه گواهينامه سرانجام در تاريخ 97/12/4 در وقت 
فوق العاده شــعبه 111 حصروراثت شوراي حل اختالف مالير به تصدي امضاء كنندگان زير 
تشــكيل و پس از مالحظه پرونده گواهي مي نمايد كه ورثه در گذشته منحصر به اشخاص 
ياد شــده در باال بوده و وارث ديگري ندارد و دارايي آن روان شاد پس از پرداخت و انجام 
حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي گيرد به صورت زير تقســيم مي گردد 1- محمد حسن 
روســتايي مهديخاني فرزند (2/9) دو نهم از كل ماترك 2- اشرف روستايي مهديخاني 
(فرزنــد): 1/9 (يك نهم)از كل ماترك 3- اصغر روســتايي قلعه مهديخاني (فرزند) 9/8 
(دونهم) از كل ماترك 4- محمد قاســم روستايي مهديخاني (فرزند) 2/9 (دونهم) از كل 
ماترك 5- رقيه روســتايي (فرزند) 1/9 (يك نهم) از كل ماترك 6- زهرا روستايي مهدي 
خانــي (فرزند) 1/9 (يك نهم) از كل ماترك اعتبار قانونــي اين گواهينامه از حيث مبلغ 

نامحدود است. 
(م الف 796)

قاضي شعبه 111 شوراي حل اختالف مالير- شكري 

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

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

برابر رأي شماره 97/1651  مورخ 97/11/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
خانم ريحان زيوري اكبر فرزند قربان به شــماره شناســنامه 632 صادره 
از اسدآباد در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 58 مترمربع در 
قسمتى از پالك 1854 اصلي واقع در اسدآباد خيابان كاشاني كوچه كاشاني 
17  خريداري باواســطه از مالك رسمي آقاي اصغر قهرماني محرز گرديده 

است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ 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 است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 723)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/12

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 97/1661  مورخ 97/11/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي طاهر رشــيدي فرزند فرج اهللا به شــماره شناسنامه 4703 صادره از 
اسدآباد در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 22/80 مترمربع در 
قســمتى از پالك 1421 اصلي جهت الحاق به پالك 1430/82 اصلي واقع 
در اسدآباد بلوار شهيد چمران كوچه شــهيد كوروند خريداري با واسطه 
از مالك رسمي آقاي اســماعيل سهرابي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 719)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/12

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

تاسيس موسسه غير تجارى هيأت ورزشى كونگ فو و هنرهاى رزمى استان همدان درتاريخ 1397/12/08 به شماره ثبت 877 به شناسه ملى 
14008181720 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 

1 - موضوع : 1 - برنامه ريزى در جهت رشــد و توسعه كمى  و كيفى رشته ورزشى كونگ فو و هنرهاى رزمى (از سنين پايه تا حرفه اى) و تالش در 
راه ايجاد ســاختار مدرن نظير آكادمى  كونگ فو و هنرهاى رزمى و موسســات آموزشى رشته ورزشى كونگ فو و هنرهاى رزمى 2 - رعايت مفاد 
اساسنامه جهانى، كنفدراسيون آسيا و فدراسيون كونگ فو و هنرهاى رزمى ج.ا.ا 3 - تالش در جهت تعميم، گسترش و توسعه پايدار رشته ورزشى 
كونگ فو و هنرهاى رزمى استان با بكارگيرى مربيان و كشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيرى از فعاليت غيرمجاز 
اشخاص حقيقى و حقوقى در امور رشته ورزشى كونگ فو و هنرهاى رزمى4 - برنامه ريزى در جهت جلب نظر و مشاركت مقامات و مسئولين استان 
و تكريم پيشكســوتان و نام آوران استان با هدف الگوســازى براى جوانان 5 - نظارت بر امر توسعه باشگاه دارى در سطح استان و تشويق بخش 
خصوصى در جهت سرمايه گذارى در رشته ورزشى كونگ فو و هنرهاى رزمى و ايجاد زمينه مشاركت مردمى  و كمك هاى داوطلبانه 6 - ايجاد زمينه 
و بسترسازى مناسب جهت افزايش توان مالى هيأت استان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و دست اندركاران رشته ورزشى 
كونگ فو و هنرهاى رزمى در سطح استان بر اســاس استانداردهاى بين المللى و ملى از طريق تدوين برنامه جامع آموزشى و با هماهنگى كميته 
آموزش فدراسيون 8 - كوشش در بهره بردارى از خدمات داوطلبانه مردم جهت پيشبرد رشته ورزشى كونگ فو و هنرهاى رزمى و ترغيب و حمايت 
آنان در حدود قوانين و مقررات"ثبت موضوع موسسه مذكوربمنزله اخذوصدورپروانه فعاليت نمى باشد" 2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
3 - مركز اصلى : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، شكريه ، خيابان ميرزاده عشقى ، خيابان 20 مترى ورزش ، پالك 
0 ، طبقه همكف كدپستى 6516748197 4 - اولين مديران : آقاى ابراهيم قاسمى به شماره ملى 3872982931 به سمت مديرعامل و رئيس هيأت 
مديره (رئيس هيأت) خانم سميه روحى به شماره ملى 3875876776 به سمت نايب رئيس هيأت مديره و عضو اصلى (نايب رئيس) آقاى هادى 
ربيعى افروز به شماره ملى 3874732290 به سمت عضو اصلى هيأت مديره (دبير هيأت) آقاى محمدرضا قدسى به شماره ملى 3873578573 به 
سمت خزانه دار هيأت اعضاى هيأت مديره براى مدت چهار سال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضاء : اسناد بانكى و اوراق بهادار و تعهدآور 
هيأت با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئيس هيأت و در غياب رئيس هيأت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيأت قابل اقدام است، ضمنًا 
كليه مكاتبات عادى ادارى (غيرتعهدآور) با امضاى رئيس هيأت و در غياب وى، نايب رئيس يا دبير هيأت انجام مى پذيرد. 6 - اختيارات مديرعامل 

: طبق اساسنامه به استناد مجوز شماره 226/2/15961 مورخ 1397/11/11 اداره كل ورزش وجوانان استان همدان آگهى گرديده است.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها

 و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326009000512 مورخه 97/11/27 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي علي نقوي پيام فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 1522 به شماره ملي 
5029947337 صادره از فامنين در سه دانگ از شش دانگ يك باب خانه به مساحت دويست و چهل مترمربع و هشتاد و شش صدم مترمربع قسمتي 
از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان خريداري از مالك رســمي آقاي حيدرعلي نقوي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 340)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/27
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326009000513 مورخه 97/11/27 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي مجتبي نقوي پيام فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 3860054589 به 
شــماره ملي 3860054589 صادره از فامنين در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه به مساحت دويست و چهل مترمربع و هشتاد و شش 
صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدرعلي نقوي محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 339)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/27
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

حضورحضور22 دونده همدانى  دونده همدانى 
در مسابقات بين المللىدر مسابقات بين المللى

اين رقابــت ها جنبه ارزيابى 
كلى برترين ها براى انتخاب 
دعوت  جهت  ورزشــكاران 
به اردوى آماده ســازى تيم 
براى  ايران  بزرگساالن  ملى 
قهرمانى  مسابقات  در  حضور 
آســيا دارد و شركت نكردن 
رقابت هاى  در  ورزشــكاران 
در  ســالن  داخل  المللى  بين 
ماه جارى به منزله انصراف از 
اردوى  در  ورزشكاران  حضور 
تداركاتــى و حتــى تركيب 

اصلى تيم ملى است


