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مركز مطالعات 
شوراى شهر همدان 
ارتباط دانشگاه و 
شهردارى را 
تقويت كند

استاني شدن 
انتخابات مجلس 
باعث حزبى شدن 
آن مى گردد

نسخ الكترونيك 
در مطب هاى 
همدان اجرايى 
مى شود
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يادداشت روز
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بودجه به زبان مردم
 رئيس جمهور در اواخر پائيز هر ســال 
اليحه بودجه را به مجلس تقديم مى كند. در 
سرماى زمستان، با تقديم اليحه به مجلس، 
بحث در مورد بودجه در محافل عمومى و 

خصوصى گرم مى شود.

جوالن مازوت در هواى همدان
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

■ مقايسه از آنچه بوديم وآنچه هستيم
■ بررسى40 سال خدمت رسانى به مردم

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

ی سال قالب ا پروزی ا د  ل ھلن سا ه   و
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مديركل فرهنگ و ارشاد استان براى 4 سال ديگروعده داد

همدان پايتخت كتاب ايران 

 پياده روســازى در بلــوار فاطميــه، 
رنجبران و واليت در حال انجام اســت 
كه مبلغ قرارداد اين ســه بلوار 2 ميليارد 

تومان است.
مدير منطقه 2 شــهردارى همدان با بيان 
اينكه دستورالعملى براى برگزارى جشن 
40 ســالگى انقالب به مناطق شهردارى 
ابالغ شــده اســت اظهار كرد: ســازمان 
همدان  شــهردارى  اجتماعى  و  فرهنگى 
برنامه ريــزى الزم را انجام و مديريت را 
محقق مى كند و مناطق نيز اجراى امور را 

بر عهده دارند.رضا ابرارخرم در گفت و گو 
بــا فارس با بيــان اينكه مناطق شــهرى 
افزود:  هستند  شــهردارى  اجرايى  حوزه 
پيش بينى هايى انجام شده است تا اجراى 
طرح ها نسبت به سال هاى گذشته به شكل 

مطلو ب ترى رخ دهد.
مدير منطقه 2 شــهردارى همدان با بيان 
اينكه خيابان تختى خيابان اصلى منطقه 2
براى فضاسازى جشن 40 سالگى انقالب 
اســت تصريح كرد: بودجــه الزم براى 
برگزارى اين مراســم ها از ابتداى سال در 

نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه امسال به دنبال برگزارى 
پربارتر و باشــكوه تر جشــن 40 سالگى 
انقالب هســتيم ادامه داد: امسال كه دهه 
فجر با ايام فاطميه همزمان شــده اســت 
برنامه هاى تركيبى براى بزرگداشت هر دو 

رويداد بزرگ انجام مى شود.
ابرارخرم با بيان اينكه پستى و بلندى هاى 
معابر شهرى نيز با مصالح مختلف گرفته 
مى شود خاطرنشان كرد: پياده روسازى در 
بلــوار فاطميه، رنجبران و واليت در حال 

انجام است كه طول و حجم زيادى دارد و 
تا پايان سال به اتمام مى رسد.

وى با اشاره به اينكه مبلغ قرارداد اين سه 
بلوار 2 ميليارد تومان است گفت: در سال 
آينده نيز 6 ميليــارد تومان در نظر گرفته 
شده است تا پياده روسازى در سطح منطقه 

به خوبى انجام شود.
مديــر منطقه 2 شــهردارى همدان اظهار 
كرد: احداث پياده روها بر اساس الگويى 
كه از سوى شهردارى كل اعالم شده است 

انجام مى شود.

 پيگيرى و حل مشــكالت مردم بايد 
در اولويت برنامه هاى مديران دســتگاه 

هايى اجرايى استان قرار گيرد.
ــات  ــه مالق ــدان در برنام ــتاندار هم اس
ــتان  ــردم اس ــى از م ــا جمع ــى ب هفتگ
مديــران  داشــت:  اظهــار  همــدان 
در  ســنگينى  مســئوليت  اجرايــى 

پيگيــرى مطالبــات قانونــى مــردم دارند 
ــه رفــع دغدغــه آنهــا  و بايــد نســبت ب

ــد. ــدام كنن اق
ــرد:  ــه ك ــاهرخى اضاف ــعيد ش ــيد س س
ــت اقتصــادى  ــود وضعي ــتغال و بهب اش
مــردم بايــد در اولويــت كارى دســتگاه 

ــرد. ــرار گي ــى ق هــاى اجراي

وى خاطرنشــان كــرد: همــه مــا در قبــال 
ــردم  ــه م ــد ب ــم باي ــه داري ــئوليتى ك مس
خدمــت كنيــم و حضــور فعاالنــه مديران 
ــه  ــد ب ــى توان ــردم م ــن م ــى در بي اجراي
ــا  ــاى آنه ــه ه حــل مشــكالت و دغدغ

كمــك شــايانى داشــته باشــد.
ــزارى  ــتار برگ ــدان خواس ــتاندار هم اس

ــردم در  ــا م ــى ب ــاى عموم ــات ه مالق
ــد  ــتان ش ــى اس ــاى اجراي ــتگاه ه دس
ــاط  ــد ارتب ــران باي ــه مدي ــزود: هم و اف
ــند و از  ــته باش ــردم داش ــا م ــدد ب متع
نزديــك در جريــان مشــكالت آنهــا 
باشــند و در جهــت حــل آن اقــدام 

ــد. كنن

پياده روسازى بلوار فاطميه، رنجبران و واليت در همدان

در 40 سالگى انقالب اسالمى 
عفو گسترده اى اعالم مى شود

 رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه امروز «معيشت مردم» مركز و هدف اصلى حمالت دشمن 
و به راه انداختن جنگ روانى اســت، خطاب به رؤســاى كل دادگسترى ها و دادستان هاى 
سراســر كشــور تاكيد كرد به هيچ عنوان اجازه ندهند كارخانه يا واحد توليدى اى به دليل 

مشكالت اقتصادى تعطيل شود و كارگران بيكار شوند.
بــه گزارش فارس،  آيت اهللا آملى الريجانى با تاكيد بر اينكه قضات در برخورد با مفاســد 
اقتصادى نبايد تحت تاثير فضاسازى هاى رسانه اى قرار گيرند، اظهار كرد: دادگسترى ها بايد 
در طريق عدل، انصاف و قوانين حركت كنند و ممشــاى قاضى نيز بايد شرع و قانون باشد 
تا برخوردها اثربخش شــود.آيت اهللا آملى الريجانى همچنين با تاكيد بر توجه دادستان ها و 
قضات براى كاهش قرارهاى بازداشت موقت و عدم صدور اين قرار در موارد غير ضرورى 
تصريح كرد: گاهى قضات محترم دادســراها با وجود اينكه امكان صدور قرارهاى سبك تر 
وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده مى كنند و خود اين مساله باعث افزايش جمعيت 
كيفرى و آسيب هاى بعدى مى شود.وقتى مى توان از قرار كفالت استفاده كرد، حتى نبايد قرار 

وثيقه سنگين صادر كرد كه فرد به دليل عجز از توديع آن بازداشت شود.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بايد اين باور در همه ما نهادينه شود كه افزايش زندانى به 
نفع كشور نيست. البته در اينجا يك خبر خوش هم بدهم و آن اينكه طى عرايضى كه خدمت 
مقام معظم رهبرى داشــتيم، بنا شد در 40 سالگى انقالب اسالمى عفويى معيارى گسترده تر 
از گذشته داشته باشيم كه اين موضوع در حال بررسى است. ان شاءاهللا تعداد قابل توجهى از 
زندانيان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهايى كه در عفوهاى ديگر وجود دارد 
براى اين عفو جديد نيز مطرح مى شود اما تالش ما اين است كه با انجام بررسى هاى دقيق، 
تعداد بيشترى مشمول شرايط شوند و با توجه به موافقت رهبر معظم انقالب با اصل موضوع، 

ان شاءا... به زودى جزئيات آن اعالم خواهد شد.

استاندار همدان:

حل مشكالت مردم اولويت برنامه هاى مسئوالن باشد

جريمه 4000 راننده 
به علت نقص خودرو

 رئيــس اداره عمليــات ترافيــك پليــس راهنمايــى و رانندگــى اســتان 
همــدان گفــت: از ابتــداى ســال 4000 راننــده بــه علــت نقــص فنــى خــودرو 

جريمــه شــدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سيد جواد حســينى، رئيس اداره عمليات 
ترافيك پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان بيان كرد: عوامل پليس در صورت 
برخورد با خودرو هايى كه داراى نقص فنى هستند مجازات متناسب با آن را اعمال 

و در صورت نياز اقدام به توقف خودرو مى كنند.
ــى  ــص فن ــه نق ــى ب ــى رانندگ ــه راهنماي ــن نام ــاده 200 آيي ــه داد: م وى ادام
خودرو هــا  اشــاره كــرده اســت كــه هيــچ راننــده اى در صــورت بــروز 
نقــص فنــى خــودرو نبايــد اقــدام بــه رانندگــى كنــد ماننــد نقــص در سيســتم 
روشــنايى، سيســتم فرمــان، دودزا بــودن خــودرو و سيســتم ترمــز كــه مقــدار 

ــاوت اســت. ــن نواقــض متف ــك از اي ــر ي ــه ه جريم
ــدان  ــتان هم ــى و رانندگــى اس ــات ترافيــك پليــس راهنماي رئيــس اداره عملي
اظهــار داشــت:  نداشــتن زنجيــر چــرخ و نقــض سيســتم بــرف پــاك كــن در 
روز هــاى برفــى و يخبنــدان نيــز از نواقــض فنــى خــودرو محســوب شــده و در 
صــورت برخــورد پليــس راهنمايــى و رانندگــى، راننــده جريمــه خواهــد شــد.
حســينى خاطرنشــان كــرد: نقــض در سيســتم بــرف پــاك كــن و روشــنايى و 
نداشــتن زنجيــر چــرخ  بــه علــت اهميــت و نقــش مؤثــر آن هــا در روز هــاى 

ــد. ــه ديگــر نواقــض فنــى دارن برفــى جريمــه ســنگين ترى نســبت ب
وى  افــزود: راننــده بايــد در صــورت وجــود نقــض فنــى، بــه مراكــز معاينــه 

فنــى مراجعــه كــرده و مشــكل فنــى خــودرو خــود را برطــرف ســازد.

مديركل راه وشهرسازي در گفت وگو با همدان پيام:

اضافه شدن 4 روستا به 
همدان تصويب نشده است
■ پس از پايان بازنگري طرح جامع همدان، مشخص مي شود كه 

شهر بزرگ شود يا خير

مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان خبر داد:

83 پروژه براي چهلمين سال 
با 534 ميليارد ريال

شت
ددا

اخالق و معرفت يا
در كسب و كار مثقال مثقال

 ايــن روزها با توجه بــه گراني و كيفيت 
نازل خيلي كاالهاي مصرفي، خريداران بيشتر 
دغدغه قيمت هــا را دارنــد و چنانچه دنبال 

اجناس بهتري هم باشند.
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جام ملت هاى آسيا 
به نيمه نهايى رسيد

يوزهاى ايران 
دريك قدمى 

فينال
ايران پس از پيروزى برچين دوشنبه  ■

به مصاف ژاپن مى رود
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ صدور 22 مجوز تاسيس مهدكودك در همدان

 معاون امور اجتماعى بهزيســتى استان همدان از صدور 22 مجوز جديد 
تاسيس مهدكودك در سال جارى خبر داد و گفت: امسال غذاى گرم بين 3 
هزار و 718 نفر از كودكان مهدكودك هاى مناطق روســتايى و حاشــيه شهر 

توزيع شده است.
جمشيد شــيران در گفت وگو با فارس در خصوص وضعيت فعاليت مهدهاى 
شهرى و روستايى در استان اظهار كرد: در سال جارى  178 مهد كودك شهرى 

و 130 مهد كودك روستايى در استان همدان فعال است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در حــال حاضــر در مجمــوع 318 مهــد شــهرى و 
روســتايى در اســتان فعــال اســت افــزود: جامعــه هــدف در مهدكودك هــاى 
شــهرى 10 هــزار و 399 نفــر و در مهدكودك هــاى روســتايى 3 هــزار و 614 

كــودك هســتند.

دماى هواى همدان افزايش مى يابد
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان گفــت: تــا چنــد روز آينــده بــه 

تدريــج بــا افزايــش دمــا، از ميــزان ســردى همــدان كاســته مــى شــود.
محمــد حســن باقــرى شــكيب در گفــت و گــو بــا ايرنــا افــزود: ايــن رونــد 
تــا روز يكشــنبه ادامــه دارد و در پــى آن دمــاى اســتان بــه تدريــج افزايــش 

مــى يابــد.
ــا ورود ســامانه  ــرد: از اواخــر روز يكشــنبه ب ــون ك ــرى شــكيب عن باق
ــتان  ــمان اس ــاران در آس ــرف و ب ــارش ب ــاهد ب ــور، ش ــرب كش از غ

ــود. ــم ب خواهي
وى افــزود: بيشــينه دمــاى هــواى همــدان هشــت درجــه ســانتى گــراد بــاالى 
ــر  ــر صف ــراد زي ــن شــهر هفــت درجــه ســانتى گ ــاى اي ــه دم ــر و كمين صف

گــزارش شــده اســت.

مانور بهداشت و درمان اضطرارى در همدان 
برگزار مى شود

 مديرعامل جمعيت هالل احمر همدان گفت: همزمان با چهلمين ســالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى و دهه فجر، مانور(تمرين) بهداشت و درمان اضطرارى 
در همدان برگزار مى شود.بهروز كارخانه اى اظهار داشت: اين تمرين با هدف 
بررســى ميزان آمادگى تيم  هاى عملياتى و وضعيت تجهيزات و ارايه خدمات 
از 23 دى به مدت ســه روز برگزار مى شــود.وى در گفت و گو با ايرنا اضافه 
كرد: اين تمرين در بخش واحد بهداشت پايه (BHCU) اقدام به ارايه خدمات 
درمانى به مادران، كودكان، بيماران و افراد متاثر از حوادث طبيعى در مناطق كم 
 (RBH) برخوردار مى كند.كارخانه اى بيان كرد: در حوزه بيمارستان صحرايى
نيز وضعيت تجهيزات دارويى، امكانات بهداشــتى هنگام استقرار بيمارستان و 

جمع آورى آن رصد مى شود.

بودجه به زبان مردم
امير بختياريان »

 رئيس جمهور در اواخر پائيز هر ســال اليحه بودجه را به مجلس 
تقديم مى كند. در سرماى زمستان، با تقديم اليحه به مجلس، بحث در 
مورد بودجه در محافل عمومى و خصوصى گرم مى شــود. اخيرا دو 
ســال است كه جزئيات بودجه غير از محافل تخصصى سر از محافل 
عمومى دراورده اســت و مردم در قالب خبر، تحليل و بيشــتر از آن 
شــايعه با بودجه بيش از گذشته درگير شده اند. واقعيت اين است كه 
ســند بودجه، متنى پيچيده و تخصصى است كه درك آن از عهده هر 
فردى برنمى آيد. بخشى از اين پيچيدگى مربوط به طبيعت سند بودجه 
است. با توجه به ساختار پيچيده دولت و انتفاع سازمان هاى متعدد از 
بودجه، ساختار اين سند ناخواسته، پيچيده و درهم تنيده است. به دليل 
پيچيدگى نهاد دولت و درهم تنيدگى روابط ســازمان ها و همين طور 
تعدد و تكثر وظايف ســازمان ها، نمى توان به درك ساده و همه فهمى 
از دولت رســيد. همين ابهام و پيچيدگى موجب شــده بودجه هم به 
شدت به لحاظ حجم مطالب، پراكنده و درك آن سخت باشد. همين 
پيچيدگى و ابهام به كمك موج سواران مى آيد تا از ابهام بودجه كمك 
بگيرند و به توليد شايعه دامن بزنند. در چنين شرايطى  دريغ از وجود 
ســازمانى كه بى طرفانه، واقعيت بودجــه را در معرض داورى افكار 

عمومى قرار دهد. 
در اين شــرايط سازمان برنامه و بودجه نقش محورى در زمينه شرح 
ابعــاد بودجه به زبان ســاده و همــه فهم دارد. اين ســازمان بودجه 
درخواســتى را از ســازمان هاى مختلف گرداورى كرده، آن را تنظيم 
نهائــى مى كند و از طريق رئيس جمهور بــه مجلس مى دهد. بعد از 
تصويب هم همين سازمان مسئول توزيع بودجه و نظارت بر مصرف 
آن اســت. اين نقش محورى موجب شده كه سازمان برنامه و بودجه 
مغز متفكر و مطلع دولت باشد و اين توانائى را داشته باشد كه بودجه 
را بازبانى ســاده به مردم شــرح دهد. كارى كه هيچ گاه توســط اين 
ســازمان انجام نشده است. شــاهد اين ماجرا اطالع رسانى ضعيف و 
مبهم اين سازمان در مورد بودجه است. مديران سازمان برنامه و بودجه 
در كشــور و استان هميشــه به زبان تخصصى به تشريح ابعاد بودجه 
پرداخته اند و از روشن نمودن ابعاد بودجه و نقش آن در سفره مردم به 

زبان مردم سخنى نگفتهاند. 
فهم بودجه براى مردم كوچه و بازار ســخت اســت. هر ساله كسرى 
بودجه و تامين آن از طريــق ابزارهاى تورم زا موجب كاهش قدرت 
خريد مردم شده است. مردم كوچه و بازار دركى از عبارات تخصصى 
بودجه همچون "رديف هاى بودجه" و "ســه درصد اعتبارات نفت و 
گاز" و امثال اينها ندارند. آنها به اين مســاله نياز دارند كه بودجه چه 
تاثيرى بر معيشت روزانه آنها، اشتغال خودشان و فرزندانشان و آينده 
اقتصاد دارد. به همين دليل مدير كل ســازمان ياد شــده بهتر است به 
جاى استفاده از عبارات تخصصى و تشريح آن در حضور رسانه هاى 

همگانى با زبان مردم سخن بگويد. 
در اين شــرايط، نقش رسانه ها در طرح پرســش براى شفاف سازى 
بودجه، اهميت ويژه اى دارد. رســانه ها بايد مديران سازمان برنامه و 
بودجه را وادار كنند به زبانى ساده ساختار بودجه و نقش آن در سفره 
مردم را تشريح كنند و به جاى استفاده از عبارات تخصصى و آمارهاى 
دو پهلو و گزينشــى آنها را واردار كنند در مورد بودجه به زبانى ساده 

سخن بگويند تا پيام اصلى بودجه براى همه آشكار بيان شود.

اخالق و معرفت در كسب و كار مثقال مثقال
مهدي ناصرنژاد »

 اين روزها با توجه به گراني و كيفيت نازل خيلي كاالهاي مصرفي، 
خريداران بيشــتر دغدغه قيمت ها را دارنــد و چنانچه دنبال اجناس 
بهتري هم باشند از كيفيت سوال مي كنند. آنقدر غرق در اعداد و ارقام 
شــده ايم كه توجه اي به اخالق و معرفت و امانت داري فروشــنده ها 
نداريم. و هيچ گاه نشــده بپرســيم كه آقا يا احتماالً خانم بگو در اين 
جايگاه كسب و كار شما اخالق و معرفت مثقالي چند است!؟ و اصًال 
اين كاالي ناياب و كيميا را از كدام مغازه و از دســت كدام فروشنده 
با انصاف مي شــود پيدا كرد؟! من خبرنگار و نويسنده اساساً چون در 
حيطه كار خود بيشــتر در حوزه اقتصادي فعاليــت دارم، زياد دنبال 
عنصر گرانبهاي مشــتري مداري در بازارهــاي بي در و پيكر مي گردم 
وليكن به ندرت پيدا مي كنم! دليلش اين است كه اين روزها به علت 
بيــكاري فراوان و اجبار نيروي آماده به كار و نان آوري كه صرفاً براي 
درآمد و امرار معاش دســت به هر كاري مي زنند، همه نوع آدم وارد 
حوزه كســب و كار شــده است و در هيچ پيشــه و كاري گزينش و 
صالحيت سنجي وجود ندارد. غافل از اينكه بازار و كوچه و محل به 
دليل رفت و آمد بســيار و حضور قشرهاي گوناگون مردم در هر سن 
و ســال و جنسيت به عنوان مشتري، يك دانشگاه بزرگ و گل گشاد 
است كه همه آموزه هاي خوب و بد را با هم دارد، به خصوص اينكه 
براي خريدهاي روزانه و ناگزير بخواهيم وارد قسمت پرمخاطب اين 

دانشگاه شويم.
كناره هاي بازار ميوه و تره بار فروشــان همين شهر خودمان همدان و 
نوعاً ســر گذر و سبزه ميدان و سرتاسر خيابان هاي شهدا و اكباتان و 
باباطاهر در اختيار فروشنده هاي ثابت با چند كارگر فصلي و موقت و 
موردي و همچنين دست فروش هايي است كه هيچ معيار و ضابطه اي 
بــراي فعاليت آنان وجود ندارد و بــا فرهنگ هاي مختلط وارد حوزه 

كسب و كار شده اند و با طبقات مردم سر و كار دارند.
واقعاً در بسياري از اوقات الفاظي از دهان برخي از اين آقايان به ظاهر 
كاسب در مواجهه با مشترياني كه اغلب هم بانوان محترم و مادران و 
خواهران جامعه اســالمي ما هستند، به گوش مي رسد كه هر شنونده 
و رهگذر تيزگوشــي و انسان با شرفي را وادار به شرمندگي و حيرت 
مي سازد. در صورتي كه از كاسب واقعي بايد انتظار حوصله و متانت 

و امانتداري و معرفت داشت.
خواه و ناخواه در شــاكله اقتصادي جامعه ما خرده فرهنگ هايي رايج 
است كه هر خريداري را ملزم به وسواس و دقت و چانه زدن مي سازد 
كه البته اين خــرده فرهنگ ها ناشــي از بي اعتمادي ها در حوزه هاي 

اجتماعي و اقتصادي است.
كاســب در بدو ورود مشتري به مغازه خود با ديده بي اعتمادي و ظن 
بد به او مي نگرد كه نكند مي خواهد مفت بخرد و پول قالبي بدهد و 
برود. خريدار هم در برخورد با فروشنده نسبت به او اعتماد ندارد چرا 
كه شك مي كند و اين شك كشنده در نهاد او چنبره زده و دائم آزارش 
مي دهد كه نكند جنس تقلبي باشد، نكند گران باشد و نكند در مغازه 

ديگر جنسي بهتر و ارزان تر پيدا كنم و سرم كاله برود.
اين مؤلفه هاي غلط ناشي از بي اعتمادي هاست كه البته هم و متأسفانه 
در برخي موارد بي مورد نيســت و ورود عناصر بي صالحيت همواره 
به اين بي اعتمادي و زمينه هاي تيره و ســياه در حوزه كســب و كار 

دامن مي زند. 
با اين حال خوشبختانه در آشفته بازارها و دنياي بي اعتمادي هنوز هم 
كاسب هاي خوب و انسان هاي باشــرف وجود دارند كه در دانشگاه 
بزرگ اجتماعي و مردمي درس اخالق و گذشت و امانتداري مي دهند. 
چنــد روز پيش بــراي تهيه چند قلــم كاالي مورد نيــاز به يكي از 
مغازه هاي خيابان باباطاهر مراجعه داشــتم، پشت سر من شخصي با 
قيافه اي تابلو وارد مغازه شــد و از فروشنده كيسه هاي كوچك براي 
بسته بندي مي خواست كه آقاي فروشــنده در كمال تعجب من و در 
برخوردي تند با مشتري دوم خود پاسخ داد، ندارم آن فرد هم كه يكه 
خورده بود گفت حاال نداري كه نداري مگه من نمي خواهم پول بدهم 
چرا دعوا مي كني؟ فروشنده هم با تندي پاسخ خود را تكميل كرد كه 
پولت براي خودت مگه من نمي دانم تو اين كيسه ها را براي چه كاري 

مي خواهي و قصد داري جوان هاي مردم را بيچاره كني!
هر كس ديگري غير از من در آن لحظه توي آن مغازه حضور داشت 
به راحتي متوجه مي شــد كه آن مرد تابلو به قول خودمان مواد فروش 
است و براي خورده فروشي هاي خود كيسه هاي بسته بندي الزم دارد. 
اين نمونه اي از انسانيت و معامله با خدا و احساس مسئوليت اجتماعي 
و شرافت كسب و كار نزد بســياري از كاسب هاي ماست كه انصافًا 
جاي تقدير دارد و بايد چنين افرادي در هر سنگري از جبهه اقتصادي 
و فرهنگي تشويق شــوند چون فرهنگ اعتماد سازي را مثقال مثقال 

رواج مي دهند.

1- نمايشــگاه دســتاورد هاى انقالب برگزار مى شود قرار است اين 
نمايشــگاه در دهه فجر در محل دائمى نمايشــگاه برگزار شود گويا 
همزمان با اين نمايشگاه، توانمندى هاى استان نيز به نمايش گذاشته 

خواهد شد.
2- پخــش كليــپ تنبيــه بدنــى دانش آمــوز همدانى از ســوى 
خبرنگاريكى ازرســانه هاى ملى بارديگرخبرسازشــده است. گفته 
مى شــود انتشــاركليپى از يك نوجوان همدانى با ادعاى تنبيه بدنى 
از ســوى معلم خود كه منجربه اسيب دستش شــده است درحال 
بررســى است. گويا ادعاهاى وى ازســوى مراجع ذى صالح مورد 
سوال اســت. گفتنى است ماه گذشته نيز پخش گزارشى هدفمند از 
سوى رســانه ملى درباره تنبيه دانش آموزهمدانى منجربه اعتراض 

گسترده فرهنگيان شده بود.
3- رفتن شهرداركبودراهنگ وبالتكليفى درصدورحكم شهردارشيرين 
ســو شائبه سياســى را تقويت كرده اســت. گفته مى شود فشارهاى 
سياســى دليل رفتن شهرداركبودراهنگ وعدم صدور حكم شهردارى 
براى سرپرست شهرشيرين سو بوده اســت. گويا استاندارى همدان 
نتوانســته اســت براى  انتخاب شهردارشيرين ســو پس از يكسال 

برجريان مخالف پيروزشود.
گفتنى است انتخابات شوراها درشمالى ترين شهراستان برگزارنشده 

است واين شهربا سرپرست مديريت مى شود.

 كميته هاى تخصصــى ده گانه فعال در 
مركز مطالعات شوراى شهر همدان روز پنج 
شنبه گذشــته در نشستى با ارائه طرح هاى 
مورد مطالعه خود پيشنهاداتى مبنى بر توسعه 
شهر همدان را به شــورا و شهردار همدان 

ارائه دادند 
در اين نشست ، شهردار همدان از انتخاب 
همدان به عنوان شــهر گردشــگرى توسط 
ســازمان ميراث فرهنگى كشــور خبر داد . 
جزئيات اين طرح پيش از اين توسط كميته 
گردشــگرى در كميسيون سرمايه گذارى و 

گردشگرى شورا مطرح شده بود .
عباس صوفى در نشست فصلى كميته هاى 
تخصصى مركز مطالعات شــوراى اسالمى 
شــهر همدان اظهار داشــت: تاسيس چنين 
مركزى در شوراى شهر يك اقدام خوب بود 
چرا كه به واسطه اين مجموعه ارتباط خوبى 
بين جامعه دانشگاهى و مجموعه مديريت 

شهرى به وجود آمد.
وى با بيان اينكه در طول اين مدت مجموعه 
مديريت شهرى توانسته از نظرات خوب و 
مفيد مركز مطالعات بهره مند شــود، افزود: 
شــهردارى و مجموعــه مديريت شــهرى 
همدان وظايف ســنگينى را بــر عهده دارد 
و عالوه برآن برخالف گذشــته عرصه هاى 
ديگرى نيز به مجموعه وظايف شــهردارى 
اضافه شده كه همين موضوع انتظارات مردم 

را از اين مجموعه افزايش داده است.
شــهردار همدان با اعالم اينكه حداقل هزار 
كار و وظيفه براى مديريت شــهرى تعريف 
شــده اســت، عنوان كرد: با توجــه به باال 
بودن حجم وظايف مادر مجموعه مديريت 
شــهرى الزم اســت مجموعــه اى در كنار 
شهردارى وجود داشــته باشد تا با رويكرد 
علمى و پژوهش محورى، مطالبات مردمى 
را برنامه ريزى كرده و فضا را براى رشــد و 

ارتقاى مديريت شهرى فراهم سازد.
وى بــا تاكيد بر اينكه اعتقاد داريم كارهايى 
كــه انجام مى دهيم بايد مبنــاى مطالعاتى و 
علمى داشته باشد، گفت: در عرصه مديريت 
شهرى بايد از كارهاى سليقه اى پرهيز كنيم 
چرا كه مسائل مديريت شهرى بسيار پيچيده 
اســت و حتى كوچكترين كار مانند نمك 
پاشــى هنگام برف و يخبندان نيز مى تواند 

مشكالتى را براى شهر به وجود آورد.
صوفــى با اعالم اينكه امســال در روزهاى 
برفــى همدان، بيش از 8 هزار تن ماســه و 
نمك توزيع شده است ابراز كرد: از آنجايى 
كه همين نمك پاشى مى تواند محيط زيست 
مــا را به خطــر اندازد الزم اســت تا براى 
انجام كارى بهتــر مجموعه مركز مطالعات 
شوراى شهر ما را يارى .پكرده و طرح هاى 

جايگزين را پيشنهاد دهند.
وى با تاكيــد بر اينكه انتظــارات مردم در 
شــرايط كنونى از شــهردارى افزايش يافته 
است تصريح كرد امروز كه طرح جامع شهر 

كه طرحى 30 ساله بوده و در حال بازنگرى 
است خوب است اهالى علم و متخصصين 
شهرى در اين عرصه نظر خود را بيان كنند 

تا برنامه بهترى تدوين شود
شــهردار همدان با بيان اينكــه در دو روز 
گذشته همدان به عضويت صندوق پژوهش 
و فناورى در آمده است، تصريح كرد: اگرچه 
شهردارى از عضويت در اين صندوق نفعى 
نــدارد اما ما از ظرفيــت اين صندوق براى 
توسعه فضاى كسب و كار در شهر استفاده 

مى كنيم.
وى بااعالم اينكه اميدوارم شــهرى پيشرفته 
با توسعه هدفمند داشته باشيم گفت: وقتى 
ما ميزبــان رويدادهاى بزرگ گردشــگرى 
2018 مى:شــويم بايد به همــان اندازه نيز 
زيرســاخت هاى گردشــگرى را در شــهر 
توســعه دهيم تا بتوانيم از ظرفيت موجود 

استفاده كنيم .
وى با بيان اينكه امسال همدان به عنوان شهر 
گردشگر از نظر سازمان جهانى گردشگرى 
انتخاب شــده اســت، ابراز كرد، اين اتفاق 
از نتايج برگــزارى رويدادهاى بين المللى 
گردشــگرى 2018 بود كه چند ماه گذشته 
اســتان افتخار ميزبانى آن را داشــت. وى 
خطاب به اعضاى مركز مطالعات شــوراى 
اسالمى شــهر همدان تصريح كرد: اگرچه 
خوب است كه برخى دوستان ايده آل فكر 
مى كنند اما الزم است بدانند وقتى به سمت 
امور اجرايى مى آييــم آنچه كه در ذهن ما 
وجود دارد با واقعيت متفاوت اســت پس 
الزم اســت برنامه ها به گونه اى باشد كه با 

فضاى واقعى مطابقت كند.
 گردشــگري و شــهر دو عنصر 

مرتبط با يكديگر هستند
در اين نشســت رئيس كميســيون اقتصاد، 
ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همــدان به تكاپوى اعضــاى متخصص در 

كميته گردشگرى براى مطالعه و ارائه طرح 
هايى در راســتاى دســتيابى به محورهاى 
توسعه استان اشــاره كرد و گفت : توسعه 
سريع شــهري در چند دهه معاصر از ابعاد 
مختلف زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده 
است. شهر ها يكي از عوامل اصلي ناپايداري 
در جهان به شمار مي روند. توسعه پايدار به 
عنوان شعار اصلي برنامه ريزى هاى شهرى 
مطــرح اســت از اين رو شــناخت عوامل 
پايــداري و تاثير پذيري آن ضروري به نظر 

مي رسد.
حسين قراباغى گفت : گردشگري و شهر دو 
عنصر مرتبط با يكديگر هستند. گردشگري 
به عنوان يك فعاليت انساني از شهر ها آغاز 
مي شــود. رابطه شــهر و گردشگري اگر به 
خوبي مديريت شــود مي تواند انقالبي در 
پايــداري يك شــهر در جهت توســعه و 
رشــد آن ايجاد كند. در اين نوشتار بر تاثير 
حوزه هاي مختلف گردشــگري شهري بر 

توسعه پايدار يك شهر پرداخته شده است.
وى به مســايل خرد پيرامــون دغدغه هاى 
گردشــگرى پرداخته و عنوان داشته كه اين 
شهر همچنان در برندســازى ضعيف بوده 
اســت. حســين قراباغى در ايــن باره مى 
گويد: در همدان برندسازى نداريم و حتى 
مشخص نيســت جايگاه اصناف در رونق 
بخش گردشــگرى كجا اســت. وى اضافه 
كرد: گردشــگرى به دنبال بهترين امكانات 
رفاهى و خدماتى است و هنوز در اين بخش 
نتوانستيم آنطور كه بايد سرمايه گذارى كرده 

و يا سرمايه گذار جذب كنيم.
قراباغى خاطرنشــان كرد: در جذب سرمايه 
گذار هم آنطور كه بايد موفق عمل نشــده 
و گاليه نخبگان را نيز به دنبال داشته است، 
البته نه اينكه سرمايه دار وجود نداشته باشد 
بلكه زمينه هاى الزم براى او مهيا نشده و به 

خوبى تعامل نمى شود.

پژوهشــى  مركز  دومين  همدان   
بزرگ و كاربردى در سطح كشور

نايب رئيس شوراى اســالمى شهر همدان 
و رئيــس كميتــه آموزش وپژوهش، مركز 
پژوهش  اين شورا را دومين مركز پژوهشى 

بزرگ و كاربردى در سطح كشور دانست .
حميد بادامى نجات نيز در دومين نشســت 
فصلى كميته هاى تخصصى مركز مطالعات 
پژوهش هاى شــوراى اسالمى شهر همدان 
با بيان اينكه اســتان مشــهد نخستين مركز 
پژوهشى بزرگ و كاربردى در سطح كشور 
است، گفت: باتوجه به اينكه مركز پژوهشى 
مشــهد درحال انحالل است، استان همدان 
در يك قدمى كســب مقام نخســت مركز 

پژوهشى در سطح كشور است .
وى ايجاد ارتباط نزديك شوراى شهر با جامعه 
دانشگاهى را عامل شكل گيرى مركز پژوهشى 
دانست و مطرح كرد: در نگاه نخست مسئله 
فناورى و فرهنگى در حوزه وظايف شهردارى 
نبوده اســت اما اكنون به دليــل وجود مركز 
پژوهشى شهردارى به عنوان يك نهاد اصلى در 

ايجاد پارك فناورى ورود كرده است .
بادامى نجات از ارائه بودجه شــهررى 98 به 
مركز پژوهشــى به منظور بررسى و اعالم 
نظرات كاربردى خبــرداد و اظهار كرد: در 
يكسال و نيم گذشته عمدتا اعضاى شورا به 
اظهار نظرات كارشناسى اين كميته و مركز 

اهميت داده اند .
وى با بيان اينكه مركز پژوهش ها در چارت 
تشــكيالتى شــورا قرارندارد و از اين رو 
شــامل بودجه اختصاصى نمى شود، گفت: 
در ســال گذشــته از 600 ميليــارد تومان 
بودجه شــهرى، 4 ميليارد تومان به مسائل 
پژوهشــى اختصاص داده شد امسال نيز با 
توجه به تقاضا و طرح هاى ارائه شده توسط 
دانشگاه ها مبلغى به اين مركز اختصاص داده 

مى شود.

شهردارهمدان : 

مركز مطالعات شوراى شهر همدان ارتباط 
دانشگاه و شهردارى را تقويت كند

■ انتخاب همدان به عنوان شهر گردشگرى

 رئيس نظام پزشــكى همــدان از اجراى 
نسخ الكترونيك در مطب ها، مراكز درمانى و 
داروخانه هاى همدان به شرط اصالح سامانه 

اين طرح خبر داد.
عليرضا مدركيان با بيان اينكه جلســه اى با 
حضور مسؤالن بيمه ها، دانشگاه علوم پزشكى 
همدان و جامعه پزشكى استان در آمفى تئاتر 
برگزار  همدان  فرشچيان(ســينا)  بيمارستان 
شد، اظهار كرد: در اين جلسه اجراى نسخه 

الكترونيك مورد بررسى قرار گرفت.
وى با اشاره به اينكه اجراى نسخه الكترونيك 
در مطب ها، مراكز درمانى و داروخانه ها مورد 
توجه قرار گرفته است، گفت: مسووالن بيمه 
و معاون درمان دانشگاه تاكيد به اجراى اين 
طرح دارند. رئيس نظام پزشــكى همدان در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه اجراى نسخه 
الكترونيك جزو برنامه هاى دولت الكترونيك 
است و ما نيز مايل به اجراى آن هستيم، افزود: 
جامعه پزشكى همواره در اجراى برنامه هاى 

دولت همراه و پيشرو بوده و مشكلى در اين 
خصوص نداريم اما نرم افزار موجود قابليت 
اجرا ندارد.وى با اشاره به مشكالت نرم افزار 
نســخ الكترونيك در همدان،گفت: در حال 
حاضر سامانه از دســترس  خارج مى شود و 
بسيار وقت گير بوده، تعدادى از داروها نيز در 

آن درج نشده است.
مدركيان با بيان اينكه در ساعات پيك سامانه 
از دسترس خارج مى شــود و در اجراى آن 
احتمال  قطعى اينترنت و برق نيز وجود دارد، 
افزود: تاكيد داريم تا نرم افزار موجود اصالح 

نشود طرح قابل اجرا نيست.
وى با اشــاره به اينكه مديريت درمان تامين 
اجتماعــى اين طرح را از تيرمــاه آغاز كرده 
است گفت: صدور نســخه الكترونيك بايد 
كاربردى باشــد و براى اينكه انتظار داشــته 
باشيم نســخه الكترونيك در مطب ها توليد 
شود و به داروخانه ها رود، بايد اقدام اساسى 
صورت گيرد.رئيس نظام پزشكى همدان بيان 

كرد: در حال حاضر توليد نسخ الكترونيك و 
روانه آن به مطب هــا آمار كمى دارد چرا كه 
زمان بر است و عملياتى نيز نيست چون گاهى 
سامانه از دسترس خارج مى شود و مشكالتى 
هم به وجود مى آيد.وى با اشــاره به اينكه با 
سازمان هاى بيمه گر تعامل خوبى است و در 
راستاى اهداف حركت خواهيم كرد چرا كه 
خود را جزوى از سيستم مى دانيم، تاكيد كرد: 
بايد نرم افزار با رفع نقص به دست ما برسد تا 
طرح را اجرايى كنيم.مدركيان با اشاره به اينكه 
حرف صحيحى نيســت كه مى گويند ابتدا 
طرح اجرا شود بعد نواقص به مرور برطرف 
مى شود، خاطرنشان كرد: نبايد نرم افزار ناقص 
در اختيار ما قرار گيــرد چرا كه وقت بيمار 
بسيار ارزش دارد و دردسرهايى هم براى او 

در اين بين ايجاد خواهد شد.
وى بــا بيان اينكــه در حــال حاضر طرح  
به صــورت محــدود اجــرا مى شــود اما 
زيرساخت هاى الزم فراهم نشده و نرم افزار 

موجود پاسخگو نيست، گفت: در شأن مدرم 
و جامعه پزشــكى نيســت كه آزمايشى كار 

صورت گيرد و بعد نواقص برطرف شود.
رئيس نظام پزشكى همدان با تاكيد به اينكه 
اگر نرم افزار مشــكلى نداشته باشد در مدت 
يك هفته اجراى طرح فراگير خواهد شد در 
ادامه با اشاره به مزيت اجراى نسخ الكترونيك 
افزود: جلوى خدمات تكرارى گرفته مى شود 
و تعــداد خدمات القايى كم خواهد شــد ، 
همچنين اطالعات بيماران نيز در دســترس 

پزشك خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه البته اگر قرار باشد تمام 
پزشكان اطالعات بيماران را داشته باشند، اين 
يعنى حريم بيمار در نظر گرفته نشده چرا كه 
بيماران تمام پزشــكان را در مداواى بيمارى 
خود محــرم نمى دانند، تاكيد كــرد: به نظر 
مى رسد در سامانه تعريف شده تمام پزشكان 
اطالعات بيماران را با كد ملى داشته باشند كه 
اگر چنين باشد مشكل قانونى خواهد داشت.

برف  دپو شده راهى رودخانه  مى شود
 برف هاى دپو شــده شــهرى روانه رودخانه ها مى شوند كه اين 

موضوع امرى منطقى است.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان اينكه برف ها در سطح 
شــهر پس از جمع آورى در معابر دپو شده و به خارج از معابر شهر 
منتقل مى شــود اظهار كرد: دو نقطه براى اين موضوع در نظر گرفته 
شده است به طورى كه برف منطقه يك و 4 به باغ ايرانى و رودخانه 
اين بخش منتقل مى شود و منطقه يك و 3 هم برف خود را به بلوار 

بديع الزمان حمل مى كنند.
وحيــد على ضمير با بيــان اينكه برف هاى دپو شــده وارد رودخانه 
مى شــود و در اصل مسأله اى به نام فاضالب نداريم گفت: وضعيت 

رودخانه هاى ما نسبت به گذشته بسيار بهبود يافته است.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان اينكه ريختن برف به 
رودخانه ها يك امر اصولى است اما ميزان آلودگى رودخانه ها بحث 
جداگانه اى است ادامه داد: نمى توان يك ذخيره گاه مجزا براى دپوى 
برف ايجاد كرد.وى با اشــاره به اينكه روان آب هايى كه بر اثر بارش 
ايجاد مى شود، به محل هاى مناسب هدايت مى شوند تا به سفره هاى 
زيرزمينى منتقل شــوند افزود: پنج سرشاخه اصلى رودخانه در شهر 
همدان وجود دارد، اين رودخانه ها از اول در اين شهر وجود داشتند 

و اتاقى تازه به حساب نمى آيند.
على ضمير در پايان ســخنانش گفت: بررســى اينكه آيا فاضالب به 

رودخانه ها ريخته مى شود يا خير بر عهده شهردارى نيست.

مديركل زندان هاى همدان منصوب شد
 با صدور حكمى از سوى رييس سازمان زندان ها ،« پژمان پروين» 

به عنوان مديركل زندان هاى همدان منصوب شد.
در متن حكم انتصاب آمده است: اصالح، تربيت و ارشاد زندانيان و فراهم 
ســاختن بستر و امكانات الزم براى بازگشت مجدد به كانون خانواده و 
پذيرش آنان در اجتماع، همزمان با اعمال برنامه ريزى براى مراقبت بعد از 
خروج و جلب همكارى دستگاه هاى مرتبط در اين مهم، از جمله وظايف 
اساسى امر زندانبانى است.پژمان پروين معاون سابق سالمت ، اصالح و 
تربيت اداره كل زندان هاى همدان بود كه از مهر ماه ســال 95 به عنوان 

مديركل زندانهاى استان خراسان شمالى معرفى شد.

رئيس نظام پزشكى همدان خبر داد

نسخ الكترونيك در مطب هاى همدان اجرايى مى شود
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نهاوند به عنوان پايلوت استانى در برگزارى ويژه 
برنامه هاى دهه مبارك فجر معرفى شد

 شهردار نهاوند از انتخاب نهاوند به عنوان پايلوت استانى درچهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى در دهه مبارك فجرخبر داد و گفت: برگزارى باشكوه آيين هاى پيروزى 
انقالب از وظايف اصلى دستگاه هاى اجرايى است كه مشاركت هرچه بيشتر شهروندان 

در اين برنامه ها را نياز دارد .
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند، محمد حسين پور از اجراى برنامه هاى ويژه 
دهه مبارك فجر با توجه به پايلوت شــدن اين شــهر توسط شهردارى خبر داد و افزود: 

شهردارى نهاوند در اين ايام در راستاى ارائه خدمات به شهروندان، بلوار شهيد طالبيان با 
نصب تابلو شهردار شهيد طالبيان، يامان گروه انقالبى ابوذر، فاز دوم قبر آقا و معبر مجاور 

آن، ساماندهى و آسفالت بلوار كربال و... به افتتاح و بهره بردارى مى رسد.
حســين پور خاطر نشــان كرد:برگزارى نمايشــگاه عكس در قالب ايســتگاه تالش و 
خدمت،اجــراى طرح تاكســى كتاب،جشــنواره آش محلــى،راه انــدازى كتابخانه در 
نانوايى،اجراى طرح هميار شهردار،برپايى ايستگاه بازيافت،برپايى ايستگاه پذيرايى،پخش 
سرودهاى انقالبى،اهدا پرچم به راهپيمايان 22 بهمن،فضا سازى محيطى به صورت ويژه 

با توجه به فجر فاطمى و.... از جمله برنامه هاى فرهنگى اين شهردارى مى باشد.
وى با اشاره به برنامه هاى دهه فجر با پايبندى بر اهدافى نظير پاسداشت دهه مبارك فجر 

به عنوان ايام اهللا، تاكيد بر ارتقاى نشــاط اجتماعى، زنده نگه داشتن ياد شهداى انقالب 
اســالمى و رعايت الزامات محتوايى و شــكلى استفاده از شــعار واحد " فجر فاطمى"، 
تقويت روحيه خودباورى و اعتماد به نفس و ايســتادگى ملت ايران، معرفى دستاورهاى 
انقالب اسالمى با محور مديريت شهرى، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، توجه به بيدارى 
اسالمى و تبيين نقش امامت و واليت به عامل وحدت پيروزى انقالب اسالمى در سطح 

شهر نهاوند اجرا مى شوند .
شهردار نهاوند در پايان گفت:اميدواريم امسال برنامه هاى مفيد و مناسب ترى را در اين 
ايام برگزار كنيم تا در انتقال آرمان هاى انقالب اسالمى به نسل بعد و ارزش نهادن بر اين 

دستاوردها گام هاى استوارى را برداريم.

خبـر

افتتاح طرح هاى كشاورزى فامنين 
در دهه فجر 

 مدير جهاد كشــاورزى شهرستان فامنين از افتتاح طرح هاى بخش 
كشــاورزى فامنين با اعتبار 65 ميليارد و 672 ميليون ريال در دهه فجر 

امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين جعفر 
كاويانى دلشــاد مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين با اشاره به 
راه اندازى پروژه هاى عمرانى جهاد كشاورزى فامنين افزود: همزمان با 
چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى در حوزه طرح هاى آب و 
خاك، توليدات دامى، شــيالت و صنايع تبديلى قرار است طرح هايى 
افتتاح شــود.وى اظهار داشت: در طرح هاى آب و خاك، احداث كانال 
و مرمت قنوات در قالب پنج پــروژه با اعتبار 6 ميليارد و 860 ميليون 
ريال با ايجاد اشتغال براى هفت نفر در شهرستان فامنين افتتاح مى شود.

مدير جهاد كشاورزى شهرســتان فامنين افزود: در طرح هاى توليدات 
دامى و شيالتى نيز دو پروژه با اعتبار 53 ميليارد و 312 ميليون ريال با 

ايجاد اشتغال براى 18 نفر به بهره بردارى مى رسد.
 كاويانى دلشاد با اشاره به اينكه سياست هاى جهاد كشاورزى براساس 
تاكيدات مقام معظم رهبرى در ســال اقتصاد و حمايت از كاالى ايرانى 
افزايش اشــتغال و توليد در بخش كشاورزى است گفت: در ايام دهه 
فجر امسال قرار است يك طرح صنايع تبديلى (بوجارى) نيز با اعتبار 4
ميليارد و 500 ميليون ريال با ايجاد اشتغال براى چهار نفر افتتاح شود.

جهاد در جبهه اقتصادى ادامه دارد
 در تشييع پيكر شــهداى مدافع حرم شهرستان بهار شاهد عظمت 
حضور بهارى ها بوديم و اين عظمت را در تشييع پيكر سانحه هوايى كه 
هفته گذشــته برگزار شد نيز شاهد بوديم و اين نشان از منش و بزرگى 

مردم اين شهر است.
مهدى فرجى جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) با بيان اين مطلب 
در مراسم توديع و معارفه فرمانده سپاه ناحيه بهار كه در فرهنگسراى آيت 
اهللا بهارى برگزار شد ، از مردم بهار تقدير و تشكر براى اين تشيع با شكوه 
تشكر كرد.فرجى در ادامه با اشاره به نقشه هاى گوناگون دشمن در چهل 
ســال اخير گفت: امروز دشمن مى خواهد قرارگاه عملياتى و پياده نظام 
خــود را به قرارگاه جنگ اقتصادى انتقــال دهد و ما هم اكنون در جبهه 
جنگ اقتصادى در حال جنگ هســتيم.وى ادامه داد: انقالب امروز فراتر 
از مرزهاى كشور ما پيش رفته است و دشمن شب و روز كار مى كند تا 
انقالب را به زمين بزند ولى ما نبايد اين اجازه را به دشمن بدهيم.حجت 
االســالم افتخارى امام جمعه شــهر صالح آباد نيز در اين مراسم با بيان 
جايگاه سپاه در كشور گفت: اگر ما سپاه را نداشتيم معلوم نبود در عرصه 
هاى مختلف چه بر سر كشور ما مى آمد.در پايان از زحمات سيد جواد 

حسينى تقدير به عمل آمده و حكم فرماندهى مهدى هندى قرائت شد.

بدون هماهنگى با دستگاه ها 
به مردم وعده ندهيد

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام:بخشداران و شوراياران با توجيه اهالى 
روستاها و استفاده از ظرفيت دهياران، روستاهاى خودگردان را تحت 

پوشش شركت آب و فاضالب روستايى درآورند.
فرماندار نهاوند در نشســتى با حضور مدير عامل و معاونين شركت 
آب و فاضالب روستايى با بيان اين مطلب گفت: با توجه به باال بودن 
جمعيت روستايى در شهرستان نهاوند توجه به مطالبات و مشكالت 

روستاييان بايد در اولويت اقدامات مديران قرار گيرد.
مراد ناصرى در ادامه با بيان اينكه نبايد وعده اى به مردم داده شود كه 
تحقق آن امكان پذير نيست و يا دور از دسترس است، اظهار كرد:بنده 
هيچ زمانى بدون هماهنگى با مديران دســتگاهى وعده اى را به مردم 

نمى دهم و همواره براين مهم تاكيد دارم.
ناصرى تاكيد كرد: چنانچه مديران دســتگاهى، خدمتى را متعهد مى 

شوند بايد تعهد مذكور را به سرانجام برسانند.
وى با بيان اينكه طى ســال جارى ارائه برخى خدمات را به مشتركين 
روستايى شــركت آبفار در شهرستان نهاوند متعهد شديم،گفت: البته 
ايجاد تعهدات مذكور نيز با هماهنگى مدير امور آبفار در شهرســتان 

نهاوند انجام شد.
فرمانــدار نهاوند در گفتگــو با مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
روســتايى اســتان همدان بر ضرورت تعويض مخزن فرســوده دو 
روستاى راوند سفلى و راوند عليا نيز تاكيد كرد و با اشاره به اينكه در 
حال حاضر 55 روستا از 169 روستاى شهرستان نهاوند تحت پوشش 
شركت آبفار نيست، خاطرنشــان كرد: با همراهى شوراياران و اعطاء 

امتيازاتى به مشتركين ميتوان اين روستاها را نيز تحت پوشش آورد.
ناصــرى حمايت همه جانبه خود را به منظور تحت پوشــش آوردن 
روســتاها اعالم كرد و گفت:با توجه به اعالم آمادگى شــركت آب 
و فاضالب روســتايى به منظور تحت پوشــش قرار دادن روستاهاى 
مذكور، ضرورت همكارى بخشداران و شوراياران احساس مى شود.

آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن كريم 
در كبودراهنگ برگزار مي شود

 كبودراهنــگ- اكرم حميدي- خبرنــگار همدان پيام: قرآن كتاب 
آسماني مسلمانان اســت كه سرشار از اعجاز و نكات مختلفي است 
كه براي همه جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان ها مفيد است.

قرآن كريم به عنوان محور اصلي و اساسي فرهنگ و تمدن اسالمي كه 
به همراه سنت، هسته اصلي دين اسالم و علوم و معارف آن را تشكيل 
مي دهند و به تناسب شرايط و فرصت هاي فراهم آمده و گرايش هاي 

دانش پژوهان همواره مورد بحث و بررسي قرارگرفته است.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان كبودراهنگ در گفتگويي 
با خبرنگار همدان پيام به برگزاري آزمون حفظ سراســري قرآن كريم 
در اين شهرســتان اشــاره كرد و افزود: اين آزمون طبق سال هاي قبل 
در 9 اســفندماه برگزار مي شود و بيشتر شركت كنندگان در اين آزمون 
قرآن آموزي هستند كه در كالس هاي تربيت حافظين اوقاف شركت 
كرده انــد و اين قرآن آموزي تحت نظر مربيان مجرب كه دوره تربيت 
مربي حفظ را در اســتان قم گذرانده اند و خودشان حافظ قرآن كريم 

هستند مي باشند.
احمــد زارعي افزود: آزمون سراســري حفظ قــرآن كريم در 2

مرحله كتبي و شــفاهي برگزار شوند و كساني كه در مرحله كتبي 
كه 9 اسفند برگزار مي شــود بتواند حدنصاب نمره قبولي (باالتر 
از 70) را كســب كنند مي توانند 11 الي 16 اســفند نيز در آزمون 

كنند. شركت  شفاهي 
وي ادامه داد: با توجه به تجربه موفقى كه ســال گذشته در خصوص 
برگزاري آزمون با مشــاركت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي داشتيم 
امسال نيز ســاير نهادها ازجمله آموزش وپرورش، ســپاه پاسداران، 
حوزه هاي علميه نيروهاي نظامي و انتظامي شبكه قرآن و... درخواست 
همكاري داده اند كه اميدواريــم با همكاري اين نهادها بتوانيم آزمون 

خوبي را در شهرستان برگزار كنيم.
زارعي خاطرنشــان كرد: ســال گذشــته حدود 200 نفر در آزمون 
سراسري حفظ قرآن كريم از شهرستان كبودراهنگ شركت كردند كه 
بالغ بر 90 درصد توانستند نمره قبولي را كسب كنند و مجاز به دريافت 
گواهينامه شدند و اين آزمون در رشته هاي حفظ قرآن كريم، مفاهيم، 

نهج البالغه و صحيفه سجاديه است.
وي بيان داشت: جزء 30ام اين آزمون نيز در ادامه طرح قرآني بشارت 
1452 برگزار مي شود و محل آزمون نيز دانشگاه پيام نور كبودراهنگ 
است و متقاضيان مي توانند از 10 دى ماه لغايت 5 بهمن ماه براي ثبت نام 
مراجعه كنند و در همه رده هاي  www.guranedu.ir به ســايت

سني مي توانند شركت كنند.
زارعي همچنين اظهار داشــت: با توجه تأكيدات مقام معظم رهبري 
مبني بر تربيت حافظين قرآني در كشور اين دوره ها برگزار مي شود و 

ميزان معلومات قرآن آموزي آزموده مي شود.
وي ادامه داد: باهدف تبيين و شــناخت قرآن در آحاد جامعه و انس با 
قرآن و تحقق مضامين آيات قرآني و تأثير آن در رفتار اجتماعي اقشار 
جامعه يكي از برنامه هــاي اوقاف و امور خيريه برگزاري كالس هاي 
قرآني است كه اين كالس ها در ســطح مساجد و امامزادگان برگزار 
مي شــود و بيشــتر كالس ها در خصوص دوره تربيت حافظين قرآن 
كريم اســت و ســاالنه حدود 800 نفر در ســطح شهرستان ثبت نام 

مي كنند.
وي در پايــان به ديگر فعاليت هاي قرآنــي اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرستان كبودراهنگ اشــاره كرد و افزود: محل انسي با قرآن كريم 
كه در يكي از امامزاده هاى شهرستان برگزار مي شود و قاريان برجسته 
اســتان براي قرائت قرآن در اين مراسم حضور دارند و اين محفل با 
حضور قرآن آموزان، اقشار مردم و مسئوالن برگزار مي شود. همچنين 
خبرخوانــي قرآن كريم نيز در ايام ماه مبارك رمضان در چند امامزاده 

شاخص شهرستان برگزار مي شود.

يوســفى-خبرنگار  مالير-ســحر   
همدان پيــام: مطالبات مردم از نمايندگان در 
زمينه حل مسائل عمراني و منطقه اي سبب 
دور شدن آنها از وظيفه اصلي خود كه قانون 
گذاري و نظارت اســت مي شود و استاني 
شــدن انتخابات مجلس گزينه اي براي حل 

اين مشكل است. 
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراي 
اســالمي با بيــان اين مطلب در نشســت 
تخصصي هيأت انديشه ورزان جوان مالير 
كه جهت بررســى استاني شــدن انتخابات 
مجلس شوراي اســالمي تشكيل شده بود، 
تشــكيل اين هيــات را اقــدام قابل توجه 
دانست و بر لزوم استفاده از نظرات جوانان 
با توجه به تحوالت سريع در دنيا با توسعه 
علم و فناوري تكنولوژي و فضاي مجازي 

تأكيد كرد.
محمدكاظمــي با بيان اينكه مديريت جامعه 
هــر چه جوانتر، پوياتر و آشــناتر به علم و 
فن آوري باشــد بــراي اداره جامعه مفيدتر 
گفت: وقت آن رسيده كه اداره جامعه را به 
نســل جوانتر بسپاريم و البته بايد از انديشه 
و خرد و تجارب نســل اول و دوم انقالب 
نهايت استفاده شــود چرا كه آنها كوهي از 

تجربه هستند.
وي با اشاره به تصويب قانون منع بكارگيري 
بازنشستگان بيان كرد: عالوه بر انديشه هاي 
جوانان بايد در عمل نيز از آنها استفاده كرد 

و كارها را به آنها سپرد.
كاظمي بر ادامه جلسات هيأت انديشه ورزان 
جوان تأكيد كرد و افزود: بايد جلســات به 
صورت چالشي برگزار شود، زيرا بحث هاي 

چالشي ما را به نتيجه مي رساند.
نايب رئيس كميســيون حقوقــي وقضايى 
مجلس دهم با اشاره به اصل 6 قانون اساسي 
يكــي از امتيازات انقالب اســالمي را اداره 
امور به دســت خود مردم و مردم ساالري 
ديني بيان و عنوان كرد: تبلور اين موضوع در 

انتخابات مجلس بروز و ظهور پيدا مي كند.
كاظمــي همچنيــن اظهار كرد: بــه لحاظ 
مشــكالت عديده كشــور به خصوص در 
حوزه هاي شــهري توقع و انتظــار مردم از 
نمايندگان در حل مشكل عمراني و منطقه اي 
سبب دور شدن آنها از وظايف اصلي خود 

كه قانون گذاري و نظارت است مي گردد.
وي با بيان اينكه باالترين حجم قانون گذاري 
و ناكارآمدترين قوانين دنيا را داريم تصريح 
كرد: بايد انتخابات را به مســيري ببريم كه 
نماينــدگان درگير مســائل منطقه اي خود 

نباشند و راه حل اين مسأله را استاني شدن 
انتخابات عنوان كرد.

كاظمي با اشــاره به اينكه اســتاني شــدن 
انتخابات مزايا و معايبــي دارد گفت: ايراد 
اصلي شــوراي نگهبان بر مســأله كم شدن 
ميزان مشــاركت و ضرر كردن شــهر هاى 
كوچك است و راه حل مشكل اين است كه 
كانديدي كه انتخاب مي شود بايد 20 درصد 
رأي منطقه خــود و باالترين ميزان رأي در 

استان را كسب كند.
وي يكي از مزاياي مهم اين روش را حزبي 
شدن انتخابات عنوان كرد و گفت: شواري 
نگهبان هم طرفدار حزبي شــدن انتخابات 
است زيرا حزبي كه كانديدي براي انتخابات 
معرفي مي كنــد مســئوليت آن را به عهده 
مي گيرد و سعي بر آن مي شود كانديد اصلح 
را معرفي كند و مجلــس هر اندازه از افراد 
شاخص تر و كارآمدتر و با تجربه تر تشكيل 

شود براي كشور مفيدتر است.
نماينــده مردم مالير در مجلس با بيان اينكه 
مجلــس در نظارت كارنامــه خوبي ندارد، 
تصريح كــرد: نظارت بايد عمومي باشــد 
نه منطقه اي، درســت است فساد سيستمي 
نيست اما هر كدام از پرونده هاي فساد مالي 
غيرسيستمي مي تواند اقتصاد كشور را فلج 
كند و اين موضوع ســبب كم شدن اعتماد 

مردم شده است.
ديگــر نماينده مــردم در مجلس شــوراي 
اسالمي نيز با بيان اينكه ارائه و پيگيري يك 
طرح يا اليحه متأثر از وجود يك خأل است 

اظهار كرد: در كشورما خالئي وجود دارد كه 
موضوع استاني شدن انتخابات است.

حجت االســالم احد آزاديخواه با بيان اينكه 
اگــر از همه گرايش هاي سياســي در مورد 
عملكرد مجلس پرســيده شــود قطعاً نمره 
خوبي بــه ما نمي دهند ،افــزود: مجلس ما 

كارآمد نيست و اين خالء محسوس است.
وي با اشــاره به عملكــرد ضعيف مجلس 
در  نظارت هــا بيان كرد: خأل مديريتي، زد 
وبندها، اختالس ها و... به كشــور ما آسيب 
وارد كرده و حداقل اين مســائل در شــأن 

كشور ما نيست.
آزاديخــواه اظهار كــرد: نمايندگان مجلس 
بيشتر درگير مسائل منطقه اي خود هستند ، 
اين با وظيفه اصلي نمايندگان تداخل ايجاد 

مي كند و تداخل هيچ وقت خوب نيست.
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس دهم 

گفت: مجلــس ما كارآمد و در 
رأس امور نيســت، بايد خالء 
پر شود. استاني شدن انتخابات 
مجلس يك گام ناقص اســت 
كه بايد كامل شود و اين طرح 
آبســتن معايب و در بر دارنده 

محاسني است.
وى افــزود: ما بايد به ســمت 
داشتن 2 مجلس ملي و محلي 
حركت كنيــم و در هر حوزه 
تفويض اختيار صورت گيرد كه 
با توجه به شرايط كنوني جامعه 
تشكيل دو مجلس ملي و محلي 

دشوار است. 
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير نيز 
در اين نشســت، هيأت انديشه ورزان جوان 
را به نوعي مشــاوران فرمانداري عنوان كرد 
و گفت: مجموعه فرمانداري قطعاً از نظرات 

آنها در پيشبرد امور بهره مي برد.
باب ا... فتحــى گفت: امروزه نمايندگان 
با اجرا ديده مي شــوند و مطالبات مردم 
از آنها ســبب دور شدن از وظيفه اصلي 
آنها كــه قانون گذاري و نظارت اســت 

مي شود.
فرماندار ويژه ماليــر در پايان با بيان اينكه 
استاني شــدن انتخابات معايبي دارد افزود: 
اجراي شــدن آن شــروع خوبي اســت و 
اشــكاالت كم كم ديده مي شوند و به مرور 

زمان تكميل مي گردد.

استاني شدن انتخابات مجلس 
باعث حزبى شدن آن مى گردد

■ كاظمى: بايد انتخابات را به مسيري ببريم كه نمايندگان درگير مسائل منطقه اي خود نباشند
■ آزاديخواه: در كشورما خالئي استاني شدن انتخابات وجود دارد

مجذوب-  عظيمي  كبودراهنگ-   
ما  كشــور  همدان پيــام:  خبرنــگار 
مي باشــد  ضعيــف  بهــره وري  در 
مديريت  چيــزي  هر  بهــره وري  و 
و  آب وخاك  مديريــت  مي خواهد، 
مديريــت مصرف يكــي از راه هاي 
بهره وري اســت و بــراي مديريت 
و بهــره وري در كار هرگــز نبايــد 
شــخصي بخشي، منطقه اي، كشوري 
نگاه كنمــي بلكه نگاه ها بايد فراملي 
جهاني باشــد.  فرماندار كبودراهنگ 
بــا بيان اين مطلب در اين كار گروه 
امــور اقتصادي و توليدي با اشــاره 
بــه اينكه بيشــتر جلســات موازي 
كاري مي باشــد گفت: ما مي خواهيم 
انقالب خــود را به كل جهان صادر 
كنيــم و يكي از اولويت ها از قدرت 
بخش  كه  اســت  داشــتن  اقتصادي 
كشــاورزي تأمين . بايــد در حوزه 
كشــاورزي بهــره وري باال داشــته 
باشيم تا به اين قدرت دست يابيم .

رئيس جهاد كشــاورزي شهرستان نيز 
در اين كارگروه گفت: به زودى وسعت 
گلخانه هاي شهرســتان كبودراهنگ به 

27 هكتار خواهد رسيد.

حميدرضــا اســماعيلي  افــزود: در 
حال حاضر بيش از 15 هكتار ســطح 
گلخانه هاي فعال شهرســتان است كه 
با اضافه شــدن 12 هكتار به ســطح 
كشت  سطح  كبودراهنگ  گلخانه هاي 
گلخانه اي شهرســتان بــه 27 هكتار 

خواهد رسيد.
وى بابيــان اينكــه 5 فقــره پرونــده 
متقاضيان به ميــزان 5 هكتار در حال 
پيگيري براي دريافت تسهيالت هستند 
و 7 پرونده تكميل و اخذ مجوز شده 
اســت و درمجموع 12 هكتار كشت 
گلخانه اي به كشــت هاي شهرســتان 

افزوده خواهد شد.
اســماعيلي تشــريح كرد: در راستاي 
مديريت منابع آب، تغيير الگوي كشت 
و كشت هاي كم آب بر نيز در اولويت 
قرار دارد و در اين راســتا بيش از 7/5
شهرستان  كشاورزي  اراضي  از  هكتار 
به كشت زعفران اختصاص يافته است 
و بــه زودى اين ميزان به 20 هكتار در 

شهرستان خواهد رسيد.
كبودراهنگ  كشــاورزي  جهاد  رئيس 
اذعــان داشــت: ســهم تســهيالت 
مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان پنج 

ميليارد و 175 ميليون تومان اســت كه 
از اين بيش از 14 ميليارد و 7/5 ميليون 
تومان آب جذب شده كه 284 درصد از 

كل سهم شهرستان محقق شده است.
وى همچنيــن از اعتبارات صندوق 
ميليون   159/657 مبلغ  نيز  توســعه 
ريال ســهم شهرستان بوده است كه 
براي دريافت اين تسهيالت نيز 95
طرح  يك  و  است  معرفى شده  طرح 
912 مبلغ  بــه  را  خود  تســهيالت 
ميليــون ريال دريافــت نموده و 5

طــرح نيز در مرحلــه عقد قرارداد 
مي باشد.

اسماعيلى ادامه داد: تعداد 22 طرح نيز 
از اعتبارات تسهيالت اشتغال روستايي 
نيز موفق به دريافت اين تسهيالت به 
مبلغ 11/6600 ميليون ريال شــده اند 
و يك طــرح عقد قرارداد شــده و 7

طرح در دســت بررســي مي باشد كه 
درمجموع 30طرح از تسهيالت اشتغال 

روستايي بهره مند مي شوند.
در ايــن جلســه كارشناســان مركز 
تحقيقات و آموزش جهاد كشــاورزي 
اســتان مطالب آموزشي در خصوص 

بهره وري آب وخاك ارائه دادند. 

اختصاص 27 هكتار از اراضي كشاورزي 
كبودراهنگ به كشت گلخانه اي

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان

آگهى فراخوان سرمايـه گـذارى( سفره خانه سنتى)
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان تويسركان در نظر دارد اجرا و بهره بردارى پروژه ذيل را به روش مشاركت B.O.T به اشخاص واجد 
شرايط واگذار نمايد ، متقاضيان محترم مى توانند جهت دريافت اسناد فراخوان و كسب اطالعات بيشتر ، از تاريخ درج آگهى به مدت يك 

هفته كارى به يكى از دو آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
1 -تويسركان،ميدان فرشيد،بلوار بسيج( اداره اوقاف ) 

2 - همدان، ميدان بعثت،ابتداى كوچه مشكى،نبش كوچه مازوئى،طبقه دوم تلفن 38210515 -081

(راهنماى شركت در فراخوان سرمايه گذارى )
ضمن سپاسگزارى از حضورتان در فراخوان فرصت سرمايه گذارى اين اداره خواهشمند است موارد زير را به دقت مطالعه فرموده و مطابق راهنمايى انجام يافته 

نسبت به تكميل مدارك و ثبت نام در فراخوان اقدام نماييد:
1 -كليه اسناد فراخوان باآلخص شرايط اختصاصى هر فرصت سرمايه گذارى را دقيقا مطالعه نموده و در صورت احراز شرايط نسبت به حضور در فراخوان اقدام 

نماييد.
تبصره:  متقاضيانى كه شرايط مندرج در فراخوان را نداشته باشند در مرحله رسيدگى،از فراخوان حذف خواهند شد.

2 -در صورت بروز هرگونه ابهام يا سوال در اسناد فراخوان و نحوه ثبت نام از طريق مراجعه حضورى يا تماس تلفنى با دفترفنى اداره كل اوقاف و امورخيريه 
و  اوقاف  اداره  رياست  حوزه  با  يا  تلفن 38210515 -081  دوم  مازوئى،طبقه  كوچه  مشكى،نبش  كوچه  بعثت،ابتداى  ميدان  همدان،  آدرس:  به  همدان  استان 
امورخيريه شهرستان تويسركان به آدرس:تويسركان،ميدان شهيد فرشيدهرمزى،بلوار بسيج(اداره اوقاف) به شماره 34939224 -081 داخلى 15 اقدام نماييد.

3 -مدارك درخواستى را به شرح زير در پاكت سربسته به دبيرخانه 2 آدرس مذكور تحويل داده و شماره ثبت دريافت نماييد،اشخاصى كه در مهلت تعيين شده 
موفق به دريافت شماره ثبت نشوند از حضور در فراخوان منع خواهند شد و مدارك تحويلى مسترد نمى گردد.

4 -پاكت هاى حاوى پيشنهادات رسيده در كميسيون سرمايه گذارى گشايش يافته و متقاضيان مى توانند 7 روز بعد از بازگشايى پاكتها با مراجعه به معاونت 
بهره ورى اقتصادى اداره كل اوقاف و امورخيريه استان همدان از نتيجه فراخوان مطلع شوند.

5 -محتويات پاكت:
الف)تمامى صفحات خواسته شده را با دقت تكميل نموده و زير هر صفحه را امضاء و تاييد نماييد.

ب)پرينت بانكى از حساب يا حساب هاى بانكى شخص متقاضى در شش ماه منتهى به ايام فراخوان كه به تاييد شعبه بانك رسيده باشد
ج) كپى مدارك مربوط به شرايط اختصاصى

د)كپى سوابق و نمونه قرارداد يا ساير مستنداتى كه توانمندى اجرايى متقاضى را اثبات نمايد.
ه)ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملى

* نكته:
مدت زمان عقد قرارداد با سرمايه گذار كه حائز تمامى شرايط مى باشد و كميسيون مربوطه هم ايشان را تاييد و كتبا به اداره شهرستان اعالم مى نمايند پس از 
اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خيريه و همچنين دستگاه هاى نظارتى و مرتبط از جمله سازمان بازرسى و... ميسور مى باشد،اضافه مى گردد حين اين پروسه 
در صورتيكه اداره اوقاف تويسركان يا اداره ميراث فرهنگى و يا اشخاص حقيقى و حقوقى ديگر در پروژه مذكور هزينه اى نمايند از مبلغ ارزش سرمايه گذارى 

و به طبع از مدت اجاره با نظر كارشناس رسمى دادگسترى كسر خواهد شد.
فرم مشخصات پروژه(فرصت سرمايه گذارى)

كد فراخوان: دى ماه 1397
نام پروژه: سفره خانه سنتى(حمام موقوفه جولستان تويسركان)

آدرس محل اجرا:تويسركان،خيابان شهدا،جنب مسجداعظم
نوع آورده اداره: عرصه و اعيان موقوفه

نوع آورده سرمايه گذار: ساخت(تعمير و مرمت)،تجهيز و بهره بردارى
طول دوران مشاركت:  12 سال

كاربرى پيشنهادى:خدماتى(سفره خانه سنتى)
مساحت عرصه و زيربنا: 573 متر مربع

برآورد مبلغ آورده موقوفه: - - - -          برآورد مبلغ سرمايه گذار: پنج و نيم ميليارد ريال
*** وضعيت اموال در پايان دوره مشاركت:

1 -عرصه و اعيان ملك موضوع فراخوان متعلق به موقوفه
2 -تمامى تجهيزات موجود متعلق به موقوفه

((شرايط اختصاصى براى حضور در فراخوان سرمايه گذارى)):
1 -ارائه مستندات مبنى بر فعاليت در زمينه ابنيه ميراثى و سفره خانه سنتى

2 -ارائه مستندات مبنى بر توانمندى اجرايى و مالى 
3 -داشتن اهليت و رزومه كارى مرتبط با فعاليت موضوع فراخوان(تجربه كافى)

4 -رعايت مقررات و ضوابط مربوط به دستگاه مربوطه( اداره اوقاف ) و ساير دستگاه هاى مرتبط از جمله(شهردارى،ميراث فرهنگى،اداره اماكن و...)
اداره اوقاف و امورخيريه در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد.
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 معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به 
اهتمام دولت براى تامين كاال هاى اساسى 
مورد نياز مردم در شــب عيــد از جمله 
تامين گوشت بر جلوگيرى از قاچاق دام 
و هماهنگى دستگاه هاى دولتى براى تامين 

اين كاال تأكيد كرد.
بررسى  نشست  در  جهانگيرى  اســحاق 
وضعيت بازار گوشــت كشور گفت: در 
صورت نياز حجم واردات دام و گوشت 

قرمز به كشور افزايش مى يابد.
بــه گزارش ايرنا وى ادامــه داد: موضوع 
قاچاق دام و خروج آن از كشــور بايد به 
طور جدى در برنامه هاى وزارت كشور، 
نيروى انتظامى و ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز قرار بگيرد و اقدامات جدى در اين 

باره انجام شود.

توزيع  بــر  نظارت  افــزود:  جهانگيرى 
موضوعى  فــروش  مراكز  در  گوشــت 
جدى اســت و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بايد راهكارهاى الزم را بررسى 
و اجرا كند تا در نقاط بيشــترى گوشت 
به قيمت تنظيم بازار عرضه شــود و در 
اختيار مصــرف كننــدگان واقعى قرار 

گيرد.
مصــرف  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
ماننــد  گوشــت  عمــده  كننــدگان 
نيروهــاى مســلح، دانشــگاه هــا و 
بيمارســتان هــا بايــد نيازهاى خود 
راهكارهاى  و  واردات  طريــق  از  را 
ديگــر مرتفع كنند تا گوشــت توزيع 
در  آسانى  به  فروش  مراكز  در  شــده 

گيرد. قرار  شهروندان  اختيار 

خبـر

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

تا انتخابات

استانى شدن انتخابات در آينه احزاب

 احتمال رانتى شــدن انتخابات مجلس و ايجاد فاصله ميان مردم 
و نمايندگان عمده ترين داليــل مخالفت چهره هاى حزبى با طرح 
اســتانى شدن انتخابات است اما موافقان حزبى اين طرح اجراى آن 
را موجب ارتقاى كيفيت مجلس و جايگاه نمايندگى مردم مى دانند.
استانى شدن انتخابات مجلس شوراى اسالمى بحث روز رسانه ها و 
فعاالن سياسى و حزبى است. مبحثى پردامنه كه آغاز آن را مى توان 
در مجلس ششــم و در تكاپوى نمايندگان آن مجلس براى ســامان 

بخشى به سازوكار انتخاباتى در كشور جستجو كرد.
اين طرح شــامل 6 ماده و 4 تبصره است كه در مواد يك تا شش آن 
مواردى مانند تعيين محدوده جغرافيايى هر اســتان به عنوان حوزه 
اســتانى انتخابات، برابر بودن تعداد نمايندگان هر حوزه اســتانى با 
تعداد نمايندگان حوزه هاى انتخابيه موجود در استان، مستثنى شدن 
حوزه هاى انتخابيه اقليت هاى دينى از شــمول اين قانون، شرط تولد 
در حوزه انتخابيه يا داشــتن سابقه نمايندگى و يا سكونت پنج ساله 
در حوزه مورد نظر، از مهمترين مواد اين طرح اســت كه هفده دى 
ماه سال جارى نمايندگان يك فوريت آن از سوى نمايندگان مجلس 

تصويب شد.
 استانى شدن انتخابات و نظرات متفاوت اصالح طلبان 

و اصولگرايان
به گزارش ايرنا، با قوت گرفتن بحث هاى استانى شدن انتخابات و 
بــا ارزيابى مجموع اظهارات فعاالن حزبى مى توان گفت، اين طرح 

چندان ميان اصولگرايان مورد استقبال قرار نگرفته است.
محسن پيرهادى دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت انقالب اسالمى 
دورى مــردم از نمايندگان را از معايب اصلى طرح اســتانى شــدن 
انتخابات عنوان كرده و گفته اســت: اين طرح موجب از بين رفتن 

رابطه نزديك مردم با نماينده شهرشان خواهد شد.
محمد ســليمانى، عضو شــوراى مركزى جبهه پايــدارى انقالب 
اسالمى استانى شدن انتخابات را عامل فساد زا دانسته و اظهاركرده 
است: استانى شــدن انتخابات، وضعيت پول پاشى را تشديد مى كند، 
سرمايه دارها، كاخ نشين ها و حتى قاچاقچى ها پشت سر عده اى قرار 

مى گيرند و هزينه هاى زيادى در انتخابات خواهد شد.
محمد جواد محمدى نورى دبيركل جمعيت جوانان انقالب اسالمى 
كم رنگ بودن نقش احزاب در اين طرح را از ايرادات اساســى آن 

دانسته است.
مصطفى ميرســليم عضو شــوراى مركزى حزب موتلفه هم درباره 
طرح اســتانى شدن انتخابات گفته اســت: آنچه اخيراً تحت عنوان 
استانى شدن انتخابات از سوى برخى نمايندگان مجلس مطرح شده، 
منطبق بر سياســت هاى كلى نظام نيســت و بعيد است بدون اعمال 

تغييرات اساسى به تصويب نهايى رسيده و تبديل به قانون شود.
ميــان مخالفت هاى تند و تيز طيف هايى از اصولگرايان با انتخابات 
اســتانى، افرادى مانند حميدرضا ترقى عضو شوراى مركزى حزب 
موتلفه اســالمى هم نقاط قوت طرح استانى شدن انتخابات از نقاط 
منفى آن بيشــتر مى دانــد و مى گويد: حضور عناصــر نخبه تر در 
مجلس، وجود نگاه فرابخشــى در قانون گذارى و تقويت احزاب از 

جمله مزاياى اين طرح است.
در جريان سياسى رقيب هم نظرات متفاوت است. جالل جاللى زاده 
عضو شــوراى مركزى حزب اتحاد ملت توصيه كرده است به جاى 
انتخابات استانى تمهيدات براى انتخابات حزبى برقرار شود. از ديگر 
سو على تاجرنيا ديگر عضو اين حزب، برگزارى انتخابات مجلس به 

صورت استانى را به نفع جريان اصالحات دانسته است.
ــردم ســاالرى هــم نظــرى  ــركل حــزب م ــان دبي مصطفــى كواكبي
مشــابه جاللــى زاده دارد و معتقــد اســت ايــن طــرح زمانــى مــى 
توانــد بــه كشــور و مــردم كمــك كنــد كــه در كنــار حزبــى شــدن 
ــد  ــا مفي ــه تنه ــن صــورت ن ــر اي ــرى شــود در غي ــات پيگي انتخاب
نخواهــد بــود بلكــه در صورتــى كــه مــدل تناســبى در انتخابــات 
ــه  ــد آراء ب ــا 20 درص ــه ب ــى ك ــود كانديداي ــاظ نش ــس لح مجل
ــى از  ــه آن بخش ــود ك ــبب مى ش ــد، س ــدا مى كن ــس راه پي مجل
ــده  ــد احســاس بى نماين ــدا رأى نداده ان ــن كاندي ــه اي ــه ب ــردم ك م
ــد از رأى د  ــى 80 درص ــند يعن ــته باش ــس را داش ــودن در مجل ب

ــد. ــس ندارن ــده اى در مجل ــه نماين ــد ك ــدگان حــس مى كنن هن
محمدرضا خباز عضو حزب اعتماد ملى نظر مثبتى به طرح اســتانى 
شــدن انتخابات دارد و آن را موجب باال رفتن وزن مجلس دانسته 
و مى گويد: در حال حاضر ســطح مجلــس پايين آمده يعنى برخى 
نماينــدگان جايگاه مجلس را تا حد يك شــوراى محلى و پارلمان 
محلــى پايين آورده اند در صورتى كه امــام راحل فرموده بودند كه 

مجلس در راس امور است.
پروانه مافى عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى با تاييد 
اين طرح درباره نقاط قوت آن گفته اســت: اين طرح باعث مى شود 
كه مجلس، نمايندگان با كيفيت ترى داشته باشد كه به مسائل اساسى 
كشــور بپردازند و جنبه ملى مجلس تقويت شــده و از پرداختن به 

مسائل جزئى كاسته شود.
تجميع نظرات فعاالن حزبى اصالح طلب از رويكرد به نسبت مثبت 
اين طيف به طرح استانى شدن انتخابات دارد اما همانگونه كه اشاره 
شد اصولگرايان در مخالفت با آن؛ چنين طرحى را بسترساز حضور 

كانون هاى قدرت و ثروت اعالم كرده اند.

فضاى مجازى باعث شده مفاسد 
بهتر ديده شود

 همانطــور كــه روزى 
مــا  كشــور  مشــكل 
مزاحمت هــاى تلفنى بود و 
امروز به واسطه ارتقاء  سطح 
مشــكل  اين  مردم  فرهنگ 
برطرف شده است، در بحث 
فضاى مجازى هم آرام آرام 
همه متوجه خواهند شد كه 
از اين فضا هم مى شود براى 
بشريت براى رفاه و دوستى 

و عشق استفاده كرد.
يك عضو كميســيون آموزش و تحقيقات گفت:  بنــده اين را قبول 
نمى كنم بلكه فضاى مجازى باعث شــده اگر جايى فســادى هست 

روشن تر شده و ديده شود.
به گــزارش ايلنا، ميرحمايــت ميرزاده تاكيد كرد:  اين نيســت كه 
قبال فســاد نبود اگر يك جايى فســاد بوده از قبل بوده، اما جلوى 
دوربين ها نمى آمده و ثبت و ضبط نمى شــده است. از طرف ديگر 
هم فضاى مجازى يك تكنولوژى اســت كه در حوزه هاى مختلف 
به وجود آمده اســت. داســتان فضاى مجازى هم مثل يك شمسير 
يا چاقوى دولبه است كه مى توان براى پوست كندن ميوه يا كشتن 
كســى از آن اســتفاده كرد. مهم اين اســت كه افراد از آن چطور 

مى كنند. استفاده 
وى گفت:  باالخره يك روز اين فيلترينگ هم تمام خواهد شد. ما بايد 
ياد بگيريم كه سطح فرهنگ جامعه و فرزندانمان را باال ببريم تا از اين 
چاقو درســت استفاده كنند و به شكم كسى نزنند. اين بحث قطعا هم 

حل خواهد شد.
ميرزاده ادامه داد: بحث فضاى مجازى هم همين است، آرام آرام همه 
متوجه خواهند شد كه از اين فضا هم مى شود براى بشريت براى رفاه 

و دوستى و عشق استفاده كرد.

پ

كاويان سنگين  آالت  ماشين  حضوري  مزايـده  آگهي 

   محمد حسين پور - شهردار نهاوند

اداره  و  قراردادها  امور  به  نهاوند  شهرداري  به  توانند  مي  نام  وثبت  مزايده  اسناد  وگرفتن  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان   
مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري نهاوند ( آقاي ابوالفتحي ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 

208 تماس حاصل نمايند.
 متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدظهرها از ساعت 14 

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

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

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

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

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

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

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

همراه داشته باشند در غير اينصورت از ورود متقاضيان به كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
 متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/11/25 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) 
را به امور قراردادهاي شهرداري تحويل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد كپي ضمانتنامه 

را تحويل دهد.
 كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/27 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه براي هر خودرو 

شركت كننده باشد پيشنهاد قيمتها توسط شركت كنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد.
 چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط 
و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورتيكه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري 

ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
چاپ آگهى نوبت اول:97/11/06
چاپ آگهى نوبت دوم:97/11/13

 شهـرداري نهاونـد بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يك از بيست و ششمين و بند يك از يكصد و دهمين جلسه 
شوراي اسالمي شهر تعداد ده دستگاه  ماشين آالت سنگين (كاويان) خود را كه مشخصات آنها طبق جدول ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده 

حضوري و با قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري و با شرايط وضوابط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:

قابليتشماره شاسىشماره موتورمدل و رنگشماره انتظامىنوع ماشينرديف
 شماره گذارى

مبلغ سپرده شركت قيمت پايه
در مزايده (ريال)

1/000/000/000100/000/000دارد78232794884042سفيد135K112ع17ايران55خاور تك1
1/000/000/000100/000/000دارد78232804884040سفيد127K112ع174ايران55خاور تك2
1/000/000/000100/000/000دارد78232807884035سفيد158K112ع17ايران55خاور تك3
1/000/000/000100/000/000دارد78232781884043سفيد118K112ع17ايران55خاور تك4
1/000/000/000100/000/000دارد78231219884031سفيد142K112ع17ايران55خاور تك5
1/000/000/000100/000/000دارد78232772884042سفيد113K112ع17ايران55خاور تك6
1/000/000/000100/000/000دارد78232785884032سفيد159K112ع17ايران55خاور تك7
1/000/000/000100/000/000دارد78232797884033سفيد147K112ع17ايران55خاور تك8
1/000/000/000100/000/000دارد78232775884029سفيد765K112ع16ايران55خاور تك9
1/000/000/000100/000/000دارد78232790884034سفيد144K112ع17ايران55خاور تك10

مرگ ساالنه 75 هزار نفر بر اثر آلودگى هوا در كشور
 استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران ضمن تاكيد بر ضرورت نظارت بر آلودگى هوا در 
سطح خانگى، خاطرنشان كرد: وضعيت پايدارى در تنظيم مقررات نداشته ايم و سياست ها 

منجر به هواى پاك نشده است.
كاظم ندافى در همايش "انرژى و محيط زيست" مهمترين عامل مرگ زودرس و ناتوانى 
در دنيا را آلودگى محيط زيست دانست و توضيح داد: در تمام مراحل زندگى در معرض 
آلودگى هاى زيســت محيطى هستيم. در حاليكه اين موضوع در مراحل جنينى نيز بسيار 

مورد توجه است.

وى ذرات معلق هوا را از ريســك فاكتورهاى بيمارى هاى غير واگير عنوان كرد و گفت: 
91 درصــد مردم دنيا در مناطقى زندگى مى كنند كه كيفيــت هواى آن از گايدالين هاى 
سازمان سالمت جهانى پايين تر است. بنابراين اين موضوع تنها مختص كشور ما نيست 

و كشورهاى پيشرفته نيز از اين لحاظ مشكل دارند.
بــه گــزارش ايســنا، اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــكى تهــران بــا بيــان اينكــه افــراد در 
ســنين بــاال بيشــتر تحــت تاثيــرات حــاد آلودگــى هــوا قــرار مى گيرنــد، اظهــار كــرد: 
ــر  ــر اث ــرگ ب ــر م ــزار نف ــاالنه 75 ه ــه س ــت ك ــوان گف ــا مى ت ــك بيمارى ه ــه تفكي ب
آلودگــى هــوا در كشــور وجــود دارد. مثــال در ارتبــاط بــا ســكته مغــزى 10 هــزار و 

ــد. ــوا در كشــور مى ميرن ــر آلودگــى ه ــر اث ــر ب 900 نف

ندافى يكى از شــاخص هاى ارزيابى توسعه كشورها را اميد به زندگى دانست و گفت: 
آلودگى هوا از ريســك فاكتورهاى بيمارى هاى غير واگير و عوامل كاهش اميد به زندگى 
به شمار مى آيد. در اين خصوص نيازمند اجرا و نيز نظارت بر قوانين هستيم. ضمن آنكه 
بايد سيستم هاى هشدار آلودگى داشته باشيم و در سطح خانگى نيز بتوانيم ميزان آلودگى 

را مانيتور كنيم.
وى سپس به وضعيت برخى آالينده ها در هواى تهران اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 
PM۱۰ ،2/PM۵ (ذرات معلق كمتر از 10 و 2/5 ميكرون) از جمله آالينده هاى اصلى 
هواى تهران هستند  كه از مشكالت مهم ما به حساب مى آيد كه هيچ كارى براى كاهش 

آن انجام نداده ايم و نيز وضعيت پايدارى در تنظيم مقررات نداشته ايم.

 فعاليت  شــهيدمفتح در 6 ماه از ســال 
با ســوخت مازوت اســت كه دود غليظ 
ناشــى از اين سوخت هواى استان به ويژه 
شهرســتان هاى كبودراهنــگ و فامنين را 

تحت تاثير قرار داده است.
 شــهيدمفتح همدان با ظرفيــت يك هزار 
مــگاوات در چهــار واحد بخــارى 250 
مگاواتــى در 45 كيلومترى جاده همدان ـ  

تهران واقع شده است.
اين  كه تقريبا بين دو شهرستان كبودراهنگ 
و فامنين واقع شــده اســت، طى سال هاى 
اخير عالوه بر بلعيدن آب دشــت هاى اين 
دو شهرستان و ايجاد بحران آب در اين دو 
شهرستان، موجب زيان هاى محيط زيستى 

نيز شده است.
چند سالى است در 6 ماه دوم سال وقتى از 
كنار اين  بــزرگ توليد و توزيع برق عبور 
مى كنيم، با بلند شــدن دود غليظى مواجه 
مى شــويم كه جز آلودگى هوا چيزى از آن 

متصور نيست.
طى 6 ماه از فصول ســرد ســال، با اعمال 
مديريت مصرف از سوى شركت ملى گاز 
ايران، استفاده از ســوخت گاز مايع براى  
و بســيارى از صنايع بــزرگ ممنوع اعالم 
مى شــود كه همين امر موجب روى آوردن  
به اســتفاده از ســوخت مازوت مى شود، 
ســوختى كه عالوه بر كاركنان آن مردم دو 

شهر فامنين و كبودراهنگ را نيز مى آزارد.
ــز  ــت ني ــه از دوردس ــظ ك ــن دود غلي اي
قابــل مشــاهده اســت، 6 مــاه و يــا حتــى 
ــوا  ــه ه ــان ب ــال چن ــاه از س ــى 9 م گاه
مــى رود كــه تــا چنــد كيلومتــرى از فضــا 
را آلــوده كــرده و بــراى بســيارى نيــز 

چرايــى آن ســوال برانگيز اســت.
وقتى با مديرعامل شــركت مديريت توليد 
برق شــهيد مفتــح صحبــت مى كنيم، از 
مضرات ســوخت مازوت بــراى كاركنان 
مى گويد و مديركل محيط زيســت استان 
نيــز از زيان هــاى محيط زيســتى آن بيان 
مى كنــد، حال بايد ديد اين مســئله تا كجا 

پيش خواهد رفت.
 بيشترين زيان آاليندگى سوخت 

مازوت به پرسنل  برمى گردد
مديرعامل شــركت مديريــت توليد برق 
شــهيد مفتح در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: در ايام زمستان شركت گاز نمى تواند 
ســوخت  را تأمين كند، بر همين اســاس 
ســوخت گازوئيل و مازوت در  اســتفاده 

مى شود.
امير نريمانى با بيان اينكه آالينده ها وارد هوا 
مى شود بيان كرد: براى جلوگيرى از ورود 
همه آالينده ها به هوا، ارتفاع دودكش ها به 
170 متر كشيده شده تا اين دود در مسافت 
دودكش با هوا مخلوط و رقيق شود، سپس 

وارد هوا شود.
وى با بيان اينكه بيشــترين زيان آاليندگى 
به خود پرســنل داخل  برمى گردد افزود: با 
توجه به اينكه ســوخت اصلى  گاز است، 
هزينه هاى توليد  را سوخت مازوت ماهانه 

تا 500 ميليون تومان باال مى برد.
وى بــا تأكيد بر اينكه چــاره اى براى اين 
موضوع نيســت زيرا شــركت گاز قادر به 

تأمين سوخت گاز  در زمستان نيست بيان 
كرد: هر ســال 6 ماه دوم ســال  مجبور به 

استفاده از سوخت مازوت است.
 خط سير آلودگى  مفتح به خارج 

از همدان نيز رسيده است
مديركل محيط زيست اســتان همدان نيز 
اظهار كرد: امسال طبق گزارش شركت گاز 
استان،  مفتح يك ميليارد مترمكعب سهميه 

گاز گرفته است.
ســيد عادل عربى ادامه داد: در حال حاضر 
ســوخت  سوخت مازوت اســت به دليل 
اينكه در زمستان از ســوى مركز، اولويت 
مصرف با مشتركان خانگى و شهرى است 

و  ها در اولويت هاى بعدى هستند.
وى با بيان اينكه چند وقتى اســت سوخت  
از گاز بــه مازوت تغيير كــرده و منجر به 
آلودگى هوا شــده اســت افزود: سوخت 
مازوت سوخت مايعى است كه گوگرد آن 
بسيار باالتر از حد مجاز بوده و منجر به اين 
مى شود كه بعد از احتراق، گاز co۲ توليد 

مى كند كه گاز سمى و خطرناكى است.
ــركل محيــط زيســت اســتان همــدان  مدي
ــا تأكيــد بــر اينكــه خــط ســير آلودگــى   ب
ادامــه  هــم  اســتان  از  خــارج  مفتــح 
نيــز  اســتان  ســطح  در  گفــت:  دارد، 
كبودراهنــگ  و  فامنيــن  شهرســتان هاى 

متأثــر از ايــن آلودگــى هســتند.
وى خاطرنشــان كرد: مصوبه اى هم توسط 
معاون رئيس جمهور داريم كه  مفتح جزو 
آن دسته از  هايى كه بايد گاز آن قطع شود، 

نيست.
عربى با طرح چند ســوال اضافه كرد: چرا  
شــهيدمفتح با وجود اينكه دولت تكليف 
كرده سوخت گاز در هر شرايطى براى آن 
تأمين شود چرا از سوخت مازوت استفاده 
مى كند به طورى كه حتى در فصل تابستان 
و قســمتى از فصــل پاييز نيــز از مازوت 

استفاده مى كند.
وى يادآور شــد: شــركت گاز مدعى بود 
كــه بــراى در اختيار گذاشــتن گاز براى  
تصميم گيــر نبوده و با مركز اســت و  نيز 
خود به شدت متعرض بود زيرا استفاده از 
مازوت هم هزينه دارد و هم سيســتم هاى 

آنها را مستهلك مى كند.

 شــهيدمفتح به عنوان يكى از صنايع مادر 
در اســتان همدان عالوه بر آب دشت هاى 
اطــراف، هــواى آن منطقــه را نيز تحت 
تاثير قرار داده و موجب شــده تا شــهرها 
و روســتاهاى نزديك آب و هواى خود را 

وقف  كنند.
با وجود اينكه اســتفاده از سوخت گاز در 
همه فصول براى  از ســوى معاون رئيس 
جمهور نيز تاييد شــده امــا همچنان اين 
مصوبــه عملياتى نشــده و دود ناشــى از 
ســوخت مازوت در هواى اســتان جوالن 

مى دهد.
عالوه بر مــردم شهرســتان هاى فامنين و 
كبودراهنگ، پرســنل  نيز از دود ناشى از 
ســوخت مازوت اذيت مى شــوند كه اين 
مســئله بايد از سوى اســتاندارى،  مفتح و 

شركت گاز جدى گرفته شود.

جوالن مازوت در هواى همدان

كاال هاى اساسى و  گوشت 
شب عيد مردم تامين مى شود
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يتيم نيازمند بدون حامى نداريم
 با وجود هجمه هاى بســيار شاهد افزايش 35 درصدى مجموع درآمد كميته امداد 
و مشــاركت هاى مردمى در ســال جارى بوديم كه نشان از اعتماد متقابل بين مردم و 

كميته امداد دارد.
ــه امــداد كشــور  ــه گــزارش ايســنا، معــاون توســعه مشــاركت هاى مردمــى كميت ب
اعــالم كــرد: بــه دنبــال آن هســتيم كــه امــور مختلــف را بــه خيــران بســپاريم كــه 
بى شــك بــا ســپردن آن بــه خــود مــردم شــاهد افزايــش ســرانه كمك هــاى مردمــى 

نيــز خواهيــم بــود.
عليرضا عســگريان، اظهار كرد: با وجود هجمه هاى بسيار شاهد افزايش 35 درصدى 

مجموع درآمد كميته امداد و مشاركت هاى مردمى در سال جارى بوديم.

خانواده هاى ايرانى دچار لكنت زبان هستند
 خانواده هاى ايرانى دچار لكنت زبان و ناتوانى در مهارت هاى شــنيدارى هســتند 
كه اين مساله مى تواند به بخش هاى كالن نيز تسرى يابد.معاون رئيس جمهورى در 
امــور زنان و خانواده گفت: از آنجا كه اختالل ارتباط يكى از مســائل عمده و اصلى 
خانواده هاى ايرانى اســت، پس بايد نســبت به اجراى دقيق طرح گفت و گوى ملى 
خانــواده اقدامات جدى انجام داد.به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار با اشــاره به طرح 
گفت و گوى ملى خانواده، تصريح كرد: اين طرح در همه استان ها كليد خورده است، 
چون مشكالت مختلفى حوزه خانواده را تهديد مى كند پس بايد به سراغ آن مشكالت 
برويم.وى افزود: موافقتنامه با انجمن اوليا و مربيان مدارس نهايى شده است كه بحث 

گفت و گو با اين انجمن ها پيگيرى خواهد شد.

شكالت پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان برطرف 
مى شود

 سرپرســت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: با همكارى وزارت 
ارتباطات  تالش مى كنيم تا اوايل بهار آينده بتوانيم در پنج استان نظام ارجاع، پزشكى 

خانواده و پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان را مستقر كنيم. 
به گزارش ايرنا، سعيد نمكى افزود: با همكارانمان به شدت به دنبال ادامه اجراى طرح 
تحول ســالمت با نگاه جديد اقتصادى به بسته هاى اين طرح هستيم.  همچنين درباره 

استقرار نظام ارجاع، پزشكى خانواده و پرونده الكترونيك سالمت تالش مى كنيم. 
وى اظهار داشــت: همچنيــن تكميل و افتتاح كلينيك هاى  ويــژه تخصصى و مراكز 

بهداشتى و درمانى حاشيه شهرها در دستور كار قرار دارد. 

معلوليت چيست؟
 معلوليت، به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي از فعاليت هاي عادي 
زندگي فردي يا اجتماعي به علت وجود نقصي مادرزادي يا اكتسابي، 

در قواي جسماني يا رواني اطالق مي شود.
معلوليت هاي جســمي شامل معلوليت هاي حواسي( مانند نابينايي و 
ناشنوايي)، معلوليت هاي حركتي( شامل انواع نقص عضوها، ضايعات 
نخاعي و ناهنجاري هاي مربوط به اســكلت و عضالت)، معلوليت 
احشاي داخلي( شامل ناهنجاري هاي قلبي ـ عروقي، تنفسي، كليوي 

و غيره) است
همچنين معلوليت ذهني شــامل موارد زير است: عقب ماندگي ذهني 

و بيماري رواني است.
 علل معلوليت ها:

معلوليت هاي اكتســابي در اثر تصادفات، حوادث يا بالهاي طبيعي، 
جنگ، آتش سوزي، مسموميت ها و يا بيماري هاي مزمن و عوارض 

ناشي از آنها، فرد ممكن است دچار اين معلوليت گردد.
در برخورد با افراد ناشــنوا بايد آرام و شــمرده صحبت كرد و موقع 
صحبت روي خود را به ســمت فرد نگهداشت تا بتواند با لب خواني 
منظور ما را درك كند. صحبت با صداي بلند باعث مي شــود كه وي 
نتواند منظور ما را به خوبي درك كند. چون در اين حالت، لب خواني 

مشكل مي شود.
علل معلوليت مادرزادي را به طور كلي به دو دسته تقسيم مي كنند:

*عوامل دوران بارداري: نظير عوامل ژنتيكي، ســوء تغذيه مادر، سن 
بــاالي مادر، رعايت نكردن بهداشــت دوران بارداري، اشــعه، دارو، 

بيماري مادر، استعمال دخانيات.
*عوامــل هنــگام زايمان: زايمان مشــكل و طوالنــي، زايمان هاي 

غيربهداشتي، ضربات وارده به نوزاد هنگام تولد.
 راههاي پيشگيري از معلوليت ها:

پرهيــز از ازدواج هاي فاميلي، مراقبت هــاي دوران بارداري، تغذيه 
صحيح مادر، اجتناب از باردار شدن در سنين باالي 35 سال و زير 18
ســال، مصرف نكردن دارو در هنگام بارداري، اجتناب از در معرض 
اشــعه قرار گرفتن و انجام زايمان در شرايط كامًال بهداشتي و تحت 
نظر فرد دوره ديده از جمله اقداماتي است كه مي تواند از بسياري از 

معلوليت ها پيشگيري نمايد.
 برخورد خانواده با افراد معلول بايد چگونه باشد؟

درك اين نكته مهم است كه اگرچه ممكن است فرد معلول با ديگران 
تفاوت داشته باشد ولي تكيه بر ناتواني فرد، نه تنها كمكي به وي نمي 
كند بلكه بر مشكالت وي خواهد افزود. افراد معلول، غالباً مشكالتي 
دارند كه مانع انجام برخي از فعاليت هاي آنها مي شود يا احتماالً آنها 
بعضي از كارها را به شكل ديگري انجام مي دهند، اما اكثر افراد معلول 
نيز مــي توانند پس از آموزش الزم، بســياري از فعاليت هاي عادي 

زندگي را با اندك تفاوت يا آهسته تر از ديگران انجام دهند. 
 علت معلوليت هاي جسمي و حركتي چيست؟ و چگونه 

بايد با آنها برخورد كرد؟
افراد مبتال به ضايعات نخاعي، معموالً از ناحيه پا دچار ناتواني هستند 
و فلــج هاي مغزي مي تواند هر يــك از اندام ها يا همه آنها را مبتال 
سازد. بيماري ها، حوادث و تصادفات نيز مي توانند سبب بروز نوعي 

نارسايي حركتي در فرد گردند. 
 با افراد نابينا چگونه بايد برخورد كرد؟

در برخورد با فرد نابينا بايــد تالش نمود تا در صورت وجود بينايي 
حتي به صورت جزيي، با استفاده از روش هاي مناسب، مهارت هاي 
فرد را در اســتفاده از آن باال برد. تقويت حواس ديگر فرد، وي را در 

مواجهه با عوامل محيطي موفق تر مي سازد.
وضعيت زندگي و اثاثيه منزل، بايد به نحوي چيده شود تا نابينا بتواند 
به راحتي وســايل مورد نياز خود را پيدا كند. خوشــبختانه امروزه با 
اســتفاده از الفباي بريل، نابينايان مي توانند با ســواد شوند، بخوانند 

و بنويسند.
 با افراد ناشنوا چگونه بايد برخورد كرد؟

 در برخورد با افراد ناشــنوا بايد آرام و شــمرده صحبت كرد و موقع 
صحبت روي خود را به ســمت فرد نگهداشت تا بتواند با لب خواني 
منظور ما را درك كند. صحبت با صداي بلند باعث مي شــود كه وي 
نتواند منظور ما را به خوبي درك كند. چون در اين حالت، لب خواني 

مشكل مي شود.
 به چه افرادي عقب ماندگان ذهني مي گويند؟

عقب ماندگان ذهني، افرادي هســتند كــه از نظر فعاليت هاي ذهني، 
نسبت به همساالن خود نارســايي دارند و عقب مانده اند. در نتيجه 
از نظر توانايي يادگيري، همسازي با محيط، بهره برداري از تجربيات، 
درك مفاهيــم، قضــاوت و اســتدالل صحيح، بــه درجات مختلف 

محرومند.
* مينا جليليان - مددكار اجتماعى

 نيمى ديگش رو قايم مى كنن!!
شهروند: به جاي نفت به مغز جوانان تكيه كنيد

 اينو خوب اومدى!!
ايران : سيل دركمين 55 ميليون ايرانى 

 خيلى وقته كه سيل زده شديم!!
تجارت: سايه ركود و رشدمنفى بر سر اقتصاد 

 سايه هم سايه هاى قديم!!
دنياى اقتصاد : تار و مار منابع با يارانه ركود 

 هدفمندى كه مى گفتن براى همين كار بود؟!!
سياست روز: نه خودتان را گول بزنيد نه مردم را

 باالخره بايد يكى اين وسط گول بخوره يا نه!!
همدان پيام : اعتياد به متادن رو به افزايش است

 بدون شرح!! 
ابرار اقتصادى : نرخ تورم ديماه 20 درصد 

 البته نصفش رو زير برف زمستان پنهان كردن!!
تجارت : رانت خوارى در لباس بخش خصوصى 

 پس خياط رانتى دوز هم داريم
مردم ســاالرى : سرپرست بهداشت: مى ترسم طرح تحول سالمت به 

عاقبت مسكن مهر دچار شود 
 اينجا هيچ طرحى عاقبت خوشى نداره!!

ابتكار: آب تشنه مديريت 
  ماهم تشنه آب!!

دنياى اقتصاد: ترمز تورم مسكن پايتخت
 مى گى يعنى ترمز رو كشيدن!! 

نصف جهان : افزودن گل به توتون قليان 
مى خوان يه كم عطر دارش كنن!!

همشهرى : فشار كاغذ روى شانه هاى فرهنگ 
 از فشار قبر كه بدتر نيست!!

همدان پيام : بسكتبال همدان و روياپردازى چند ساله 
 همه رفتن تو رويا !!

جمهورى اسالمى : آمار باالى كاله بردارى تلفنى
 كال تلفن شده وسيله كاله بردارى!! 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى نهاوند خبر داد
درج 2كد رشته كارشناسى پيوسته 
در دفترچه آزمون دانشگاه آزاد نهاوند

دانشــگاه  رئيــس   : پيــام  همــدان  خبرنــگار  نهاونــد-   
آزاد اســالمى نهاونــد از درج 2رشــته كارشناســى پيوســته 
ــگاه  ــون دانش ــه آزم ــى در دفترچ ــوژى و روانشناس ميكروبيول

آزاد نهاونــد خبــر داد.
رئيــس دانشــگاه آزاد نهاونــد در جمــع اصحــاب رســانه شهرســتان 
ــه  ــن ماه ــاى چندي ــا پيگيرى ه ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم اي ــا اع ب
صــورت گرفتــه نماينــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــوراى 
حمايت هــاى  همچنيــن  و  شهرســتان  مســئولين  و  اســالمى 
ــه اخــذ مجــوز  ــق ب ــد موف ــگاه آزاد نهاون ــزى دانش ــازمان مرك س
ــه  ــوژى ب جــذب دانشــجو در دو رشــته روانشناســى و ميكروبيول

ــديم. ــد ش ــالمى نهاون ــگاه آزاد اس ــم دانش اس
ــوزان و  ــش آم ــر دان ــال حاض ــبختانه در ح ــه داد: خوش وى ادام
ــا دريافــت  ــه ايــن دو رشــته تحصيلــى مى تواننــد ب عالقه منــدان ب
ضمــن  www.azmoon.org ســايت  از  آزمــون  دفترچــه 
دانلــود ايــن دفترچــه بــدون آزمــون در ايــن دو رشــته بــراى تــرم 

ــد. ــام كنن ــن ثبت ن بهم
بــه  اشــاره  بــا  نهاونــد  اســالمى  آزاد  دانشــگاه  رئيــس 
اينكــه طــى تــرم گذشــته رشــته روانشناســى در مقطــع 
همــدان  آزاد  دانشــگاه  اســم  بــه  پيوســته  كارشناســى 
پذيــرش داد امــا ايــن مهــم بــه اســم نهاونــد خواهــد بــود، 
روانشناســى  رشــته هاى  حاضــر  حــال  در  كــرد:  تأكيــد 
رشــته هاى  نريــن  تــاپ  از  يكــى  ميكروبيولــوژى  و 
شــاخه هاى علــوم انســانى و علــوم تجربــى اســت كــه 

مى پذيــرد. دانشــجوى  آزمــون  بــدون 
ــا  ــد ب ــگاه آزاد نهاون ــه دانش ــدو ورود ب ــه در ب ــان اينك وى بابي
توجــه بــه لــزوم اخــذ مجــوز بــراى رشــته هاى جديــد در مقاطــع 
كارشناســى پيوســته پيگيــر بوديــم، گفــت: در حــال حاضــر ايــن 
دو رشــته در تاريــخ دانشــگاه آزاد نهاونــد بــراى اوليــن بــار 

ــجو دارد. ــذب دانش ــتقل ج ــورت مس به ص
ابراهيمــى بــا تأكيــد بــر اينكــه اميدواريــم در ســنوات و روزهــاى 
آتــى بــا كمــك و حمايــت مســئولين شهرســتان، اســتان و ســازمان 
ــد  ــده مــردم نهاون ــا نماين ــر حســن بهــرام ني ــژه دكت مركــزى به وي
ــوز  ــذ مج ــتاى اخ ــم در راس ــالمى بتواني ــوراى اس ــس ش در مجل
ــا  ــم ب ــم بتواني ــت: اميدواري ــته ها گف ــاير رش ــر در س ــع باالت مقاط
كمــك همــه بــزرگان و دلســوزان شهرســتان بتوانيــم مجــوز ارائــه 
تحصيــالت تكميلــى را بــراى دانشــگاه آزد اســامى نهاونــد اخــذ 

كنيــم.

نتايج فوريت هاى پزشكى در آزمون كاردانى 
به كارشناسى اعالم شد

 مشاور عالى سازمان ســنجش از انتشار فهرست اسامى پذيرفته شدگان نهايى رشته  
تحصيلى نيمه متمركز فوريت هاى پزشــكى در آزمون كاردانى به كارشناســى سال 97 

خبر داد.
حســين توكلى در گفتگو با مهر افزود: فهرست اسامى 731 نفر پذيرفته شدگان نهايى 
رشــته  تحصيلى نيمه متمركز فوريت هاى پزشكى در آزمون كاردانى به كارشناسى سال 
97 در كدرشته هاى 1202 تا 1239 مربوط به كدرشته 114 آزمون كاردانى به كارشناسى 

دانشكده ها و دانشگاه هاى علوم پزشكى منتشر شد.
وى افزود: پذيرفته شدگان قبل از مراجعه حضورى به دانشگاه محل قبولى از روز شنبه 6 
بهمن 97 به پايگاه اطالع رسانى محل قبولى مراجعه كنند و از نحوه ثبت نام در دانشگاه 
اطالع حاصل كنند. توكلى تاكيد كرد: عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان براى ثبت نام 

به منزله انصراف قطعى از تحصيل آنان تلقى خواهد شد.

چند نكته براى رهايى از خستگى مداوم
 احســاس خســتگى پــس از گذراندن يك روز كارى ســخت، طبيعى اســت اما 
درصورتيكه با وجود خواب كافى شبانه، خستگى تان برطرف نمى شود الزم است عوامل 

نهفته و موثر در بروز و تداوم اين خستگى مورد بررسى قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، خستگى روزانه ميتواند بر رفتار و نيز نحوه كار كردن افراد تاثير بسزايى 

داشته باشد كه خود باعث اختالالتى در كار و زندگى روزمره مى شود.
مصرف برخى داروها، اختالالت جسمى و مشكالت عاطفى و روانى مى تواند احساس 

خستگى هميشگى را به دنبال داشته باشد.
از جمله راهكارهاى توصيه شده براى رفع اين مشكل مى توان به موارد زير اشاره كرد:

مرتب ورزش كنيد.
از چرت زدن بيش از 30 دقيقه در طول روز خوددارى كنيد.

از استعمال دخانيات بپرهيزيد.
اگر مشكل تان با اين روش ها برطرف نشد حتما از يك متخصص كمك بگيريد.

اهداف توسعه طب سنتى 
به روايت معاون كل وزارت بهداشت

 معاون كل وزارت بهداشــت، اهداف توسعه طب سنتى را تشريح كرد و با اشاره به 
تأكيد بر نظارت وزارت بهداشت بر ارائه خدمات طب سنتى و داروهاى گياهى در قالب 
سياست هاى كلى نظام سالمت، گفت: اين فصل الخطاب است و نمى توان در خصوص 

آن بحث كرد كه وزرات بهداشت نمى تواند بر طب سنتى نظارت كند..
به گزارش ايسنا، ايرج حريرچى، روشن است در حال حاضر نه طب مدرن مى تواند همه 
نيازهاى درمانى را براورده كند و نه طب سنتى مى تواند تمام بيمارى ها را درمان كند. بر 

اين اساس مى توان تعامل منطقى بين طب سنتى و طب مدرن ايجاد كرد.
وى با بيان اينكه در خصوص طب اســالمى بايد به مردم ســاالرى و دموكراســى 
هم توجه كرد، تصريح كرد: در هر حال عده اى از مردم طب ســنتى را مى خواهند. 
همچنين بســيارى نيز از عوارض داروها خسته شده اند كه طب سنتى گزينه مناسبى 

براى اين افراد است.

 بر كســى پوشــيده نيز كه يكى از 
مهمترين خدمات نظام به مردم در نقاط 
دور و نزديك بهــره مند كردم مردم از 
خدمات بى شــمار برق بوده ، چنانچه 
كاهش  باعــث  خود  خدمــت  همين 
هزينه ها و دسترسى آسان به بسيارى از 

امكانات نوين شده است.
در همين ارتباط به مناســبت چهلمين 
سال انقالب به بررسى موضوع خدمات 

و پيشرفتهاى حوزه برق پرداخته ايم. 
در  اســتان   برق  شــركت  مديرعامل 
نشســتى با اصحاب رســانه استان با 
اســتناد به صحبتهاى رياست جمهورى 
گفت: آب و برق براي ما مسأله امنيتي 
است چرا كه براي مردم آرامش خاطر و 

امنيت ايجاد مي كند.
محمد مهدى شهيدى با بيان اينكه امسال 
83 پروژه براي چهلمين ســال پيروزى 
صرف  با  اســالمى  انقالب  شكوهمند 
534 ميليارد ريال اعتبار دارشتيم گفت: 
خوشبختانه بيش از 90 درصد بر خالف 
مهندسان  توسط  برق  تاسيسات  گذشته 

داخلى توليد مى شود..
اين  عملكرد  گزارش  درابتداى  شهيدى 
شركت در استان در خصوص تاريخچه 
صنعت برق استان اظهار كرد: در استان 
همدان 87 سال است كه مردم از نعمت 

برق بهره مند شدند. 
 نگاهــى به تاريخچــه برق در 

استان همدان
وى با اشــار به اينكه در طول اين دوران 
تغييراتي در توليد و توزيع برق داشــتيم 
افزود: در دوره اول 35 سال برق در دست  
بخش خصوصي بــود و بعد مجموعه به 
مدت 26 ســال دولتي شد. از سال 1371

كه وارد دوره ســوم شديم بخش برق به 
صورت دولتي و غيردولتي درآمده است.

وى با اشــاره به اينكــه وزارت نيرو در 
ســال 1345 تشكيل شــد ادامه داد: برق 
همدان به عنــوان ناحيه، زير نظر وزارت 
نيرو در سال 47 تشــكيل شد با تشكيل 
برق منطقه اي برق همدان و كردستان زير 
نظر منطقه غرب شد تا سال 57،  شركت 
زير نظر برق غرب كشــور رفت. در سال 
1365 برق همدان با تفكيك برق غرب و 

باختر زير نظر برق باختر رفت. 
در دوران جنگ تحميلى و در ســال 66

كه تأسيسات استان مورد حمله واقع شد، 
سه شــبانه روز خاموشي داشتيم و هر دو 
ســاعت يك بار تأمين برق مي كرديم كه 
عالوه بــر همدان مناطــق جنوبي را نيز 

دچار مشكل كرده بود. 
شــهيدى ادامه داد: ســال 1371 ســالي 
بــود كه شــركت هاي توزبع بــرق آغاز 
فعاليت هايشان را از همدان شروع كردند 

و زير نظر توانيز رفتند.
 مسير تحول برق در همدان

وى بيان كرد: تا سال 57 تعداد مشتركين 
همدان 86 هزار نفر بودند و 94 روستا در 
اين استان برق داشت. پيك برق استان نيز  
5 مگاوات و تلفات انرژي 24 درصد بود.
مدير عامل شــركت برق اســتان همدان 
اظهار كرد:  نوع مصرف برق در اســتان 
عمدتًا خانگي (50 درصد) بود كه از سال 
66 با حمالت دشمن بعثى به تأسيسات، 

بازســازي ها تا ســال 70 مطــرح و 72
نيروگاه هزار مگاواتي داير شــد. آن زمان 
14 واحــد فوق توزيع وارد مدار شــد و 

پست ها به مرز 18 دستگاه رسيد.
وى ادامه داد: ســال 71 با شــروع به كار 
رويكرد  بحــث،  توزيــع  شــركت هاي 
جديــدى در بحث توزيــع مطرح و كار 
در بخش توزيع بازنگري شــد و كاهش 
هزينه ها با ديد فني و اقتصادي نيز مطرح 
گرديــد. توزيع برق مطمئن براي مصرف 
كننــدگان و اهداف چشــم انداز 1404 با 
بكارگيــري جديدتريــن فناوري ها براي 
رسيدن به جمع سه شركت ممتاز كشوري 

در اين بازنگرى ها مدنظر است.
عملكرد  آمــار   
مقايسه اي 40 ساله 
خصــوص  در  وى 
نيز  انــرژي  مصــرف 
بيــان كــرد: در ســال 
بــرق  1357،مصــرف 
146 ميليــون كيلووات 
ساعت و در پايان 96،

3 ميليارد و 200 ميليون 
كيلووات ســاعت بود. 
مصرف  خصــوص  در 
كشــاورزي  بخش  در 
نيــز در ابتداي 57، 59
ميليون كيلووات ساعت 
و در پايان 97 به ميزان 
يــك ميليــارد و 766

ميليون كيلووات ساعت 
برق مصرفى داشتيم. همچنين در سال 57
تعــداد 65 حلقه چاه داشــتيم كه االن به 

6582 حلقه چاه رسيده است.
شــهيدى بيان كرد: روســتاهاي برق دار 
استان در ابتداي انقالب 94 روستا بود اما 
هم اينك100 درصد يعني 1071 روستا از 

نعمت برق بهره مند هستند.
ــتان   ــداد مشــتركين اس ــه داد: تع وى ادام
86 هــزار مشــترك در ســال 57 بــود كــه 
ــيد.  ــر رس ــه 9 براب ــال 96 ب ــان س در پاي
همچنيــن خطــوط توزيــع شــامل 20
2/700 كيلوولــت   400 و  كيلوولــت 
ــم  ــه ه ــود ك ــال 57 ب ــت در س كيلوول
اينــك بــه 7 برابــر يعنــي 18 هــزار 
ــت طــول شــبكه رســيده اســت. كيلوول
پيك مصرف اســتان نيز 50 مگاوات در 

ســال 57 بود كــه در ســال 96 به 666
مگاوات رســيد. همچنيــن ظرفيت فوق 
توزيع در ســال 96، 1916 مگاولت آمپر 
است كه نشــان از ظرفيت سازي  در اين 

بخش دارد.
مديرعامل شــركت توزيع نيــروى برق 
استان همدان، مهمترين دستاورد 40 ساله 
در اين حــوزه را خودباوري و اعتماد به 
نفــس در صنعت برق دانســت و افزود: 
عمده تأسيســات استان در گذشته توسط 
شــركت هاي خارجي تامين مى شــد كه 
از ســال 74 به بعد عمده اين تأسيسات 
و انتقــال توســط متخصصان كشــور به 
بهره بــرداري رســيده كه ايــن موضوع 
اتكا بــه بخش داخل و 
تقويت  را  متخصصــان 

كرد.
 خدمات مهندسي 
ســاير  در  بــرق 

كشورها 
توانير  كــرد:  تاكيد  وى 
خدمــات  صــدور 
حوزه  در  را  مهندســي 
خاورميانه دارد كه يكي 
دستاوردها  مهمترين  از 
اســت همچمنين تبادل 
انرژي و صدور برق هم 
كه عمدتًا به كشور عراق 
مي باشــد را در برنامــه  
اين تبادل در ساعاتى با 
پيك مصرف پايين انجام 
مي شود البته واردات برق را هم به هنگام 

پيك بار باال براي رعايت توازن داريم.
 اصالح شبكه هاي روستايي 

وى در مورد اصالح شبكه هاي روستايي 
اظهــار كــرد: تا ســال 86 تاميــن برق 
روســتاهاي اســتان را جهاد ســازندگي 
عهده دار بود كه بعد از آن به وزارت نيرو 
محول شــد و عمده روســتاهاي باال 10

خانوار تأمين برق شدند.
شــهيدى بيان كرد: از ســال 92 تا 96 با 
اخذ عواض از مشــتركين غيركشاورزي 
و روســتايي منابعي در اختيــار وزارت 
نيز قرار گرفت كه به اصالح شــبكه هاي 
روســتايي اختصاص داده شــد و در اين 
زمينه 20 ميليارد بــراي نگهداري هزينه 
كرديم كه امســال 5 ميليــارد تومان هم 

موافقت براي اصالح گرفته شده است كه 
در مجموع 25 ميليــارد در بحث اصالح 
شــبكه ها عالوه بر اعتبارات داخلي كه به 
ميزان 7 ميليارد تومان اســت هزينه شده 

است.
مدير عامل شــركت نيروى برق اســتان 
همدان از وجود 22 محور روســتايي در 
استان خبر داد و گفت: از اواخر سال 80

اين دفاتر با شــرح وظايف مختلف فعال 
شــدند تا نيازي به مراجعه روستاييان به 

ادارات شهرى نباشد.
وى از ورود برق بــه بازار بورس انرژي 
خبر داد و بيان كرد: اين اقدام باعث شــد 
كــه برق از كاالي مصرفــي به كااليي كه 

داراي ارزش افزوده است تبديل شود.
مدير عامل شــركت توزيــع نيروى برق 
اســتان همدان بــا بيان اينكــه  موضوع 
اجراي پدافند غيرعامل نيز در ســال 66
مطرح شــد گفت: در ايــن ارتباط توليد 
سنتى برق به ســمت توليد پراكنده رفت 
تا به عنوان يك بخش در پدافند غيرعامل 
مدنظر قرار گيرد كه در اين سال 6نيروگاه 
خورشيدي وارد مدار شد كه در مجموع 

به 42 مگاوايت برسد.
توليد CHP هم در استان به عنوان توليد 
پراكنده با 11/8 هم مــگاوات وارد مدار 
شده و امســال هم 9 مگاوات وارد مدار 
خواهد شد. همچنين 380 كاواتا، سال 96
وارد مدار شد و 559 كاواتا هم تا سال 97

در دستور كار است.
 به روز رسانى خدمات برق 

وى از به روز رسانى خدمات اين شركت 
خبر داد و با اشــاره به امكان فرمان قطع 
برق مشتركين پرمصرف با پيامك به آنان 
بدون حضور ماموران و الكترونيكي كردن 
بســيارى از خدمات گفــت: برقي كردن 
8700 كنتور آب با همكاري آبفا و قرائت 
كنتورها بدون حضــور فيزيكي ماموران، 
پروژه هايي اســت كه باعث محدود شدن 
برداشــت آب شده و مديريت مصرف را 
تسهيل مي بخشد در حقيقت در اين طرح 
بدون حضــور مأموران پيام مصرف براي 

مشترك ارسال مي شود. 
پاســخگويي  مركــز  افــزود:  شــهيدى 
شــبانه روزي را هم در اين شركت داريم 
كه ترافيك تلفن مشتركين را كاهش داده 

است 

مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان خبر داد:

83 پروژه براي چهلمين سال 
با 534 ميليارد ريال

عنوان  بــه  همدان  برق 
ناحيه، زير نظر وزارت نيرو 
در سال 47 تشكيل شد با 
منطقه اي  برق  تشــكيل 
كردستان  و  همدان  برق 
زير نظر منطقه غرب شد 
تا سال 57،  شركت زير 
كشــور  غرب  برق  نظر 

رفت
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افزايش قيمت دام زنده موجب گرانى گوشت 
در همدان شد

ــى قيمــت دام  ــان همــدان گفــت: افزايــش 4 هــزار تومان ــه قصاب  رئيــس اتحادي
ــى گوشــت در روزهــاى گذشــته شــده اســت. ــده موجــب گران زن

ــده 60 الــى 70  ــه گذشــته قيمــت هركيلــو دام زن ــان كــرد: هفت اكبــر ســپهرى وفا بي
ــه 74  ــده ب ــو دام زن ــر كيل ــرخ ه ــته ن ــا در دو ســه روز گذش ــود ام ــان ب ــزار توم ه

هــزار تومــان رســيده اســت.
ــده اســت و  ــت دام زن ــه قيم ــته ب ــا وابس ــت گوشــت در قصابى ه ــزود: قيم وى اف
ــر روى گوشــت لحــاظ  ــا 10 درصــدى خــود را ب ــان تنهــا ســود قانونــى 8 ت قصاب

ــد. ــه مى كنن ــردم عرض ــه م ــرده و ب ك
رئيس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه مردم تمايل به خريد نرمه گوسفندى داشته و 
رغبتى به خريد گوشت مخلوط ندارند، اظهار داشت: الشه گوسفند داراى ناخالصى هاى 

زيادى است كه وقتى از گوشت جدا مى شود قيمت را باال مى برد.
ــت 75  ــا قيم ــت را ب ــته ايم گوش ــان خواس ــت: از قصاب ــنيم گف ــه تس ــپهرى وفا ب س
ــا در واقــع ايــن خواســته غيــر منطقــى  ــه دســت مــردم برســانند ام هــزار تومــان ب
ــوان  ــه مى ت ــان اســت چگون ــزار توم ــده 74 ه ــى قيمــت دام زن ــه وقت اســت چراك

ــه مــردم عرضــه كــرد. ــا قيمــت 75 هــزار تومــان ب نرمــه خالــص آن را ب
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه از پنــج مــاه گذشــته تاكنــون شــاهد افزايــش قيمــت انــواع 

ــش  ــى و افزاي ــت برزيل ــش واردات گوش ــرد: كاه ــح ك ــم، تصري ــت بوده اي گوش
ــا تهيــه غذاهــا  ــه 56 هــزار تومــان موجــب شــد ت قيمــت آن از 24 هــزار تومــان ب
بــه ســمت خريــد گوشــت گــرم برونــد و هميــن افزايــش تقاضــا قيمــت گوشــت 

گــرم را افزايــش داد.
رئيــس اتحاديــه قصابــان همــدان بــا بيــان اينكــه مــا مســئول كنتــرل خــروج دام از 
اســتان و واردات گوشــت برزيلــى نيســتيم، ابــراز كــرد: مســئوالن ايــن امــر بايــد بــه 

ــه ســامانى ها باشــند. ــن ناب ــرل اي فكــر كنت
ســپهرى وفا گفــت: روز پنجشــنبه قيمــت هركيلــو گوشــت گوســاله 60 هــزار تومــان 

و گوســفندى نيــز 75 هــزار تومــان اعــالم شــده اســت.

خبـر

همه آنچه درباره سهام عدالت بايد بدانيد
برنامه جديدى براى ثبت نام سهام عدالت 

وجود ندارد
 از ميان كل مشــموالن سهام عدالت حدود 2 ميليون و 200 هزار 
مشمول ســهام عدالت فوت شــده اند، اما تنها حدود چهار درصد 
از وراث اين مشــموالن براى تعيين و تكليف ســهام عدالت متوفى 
خود به دفاتر پيشــخوان دولت مراجعه كرده اند. همچنين طبق اعالم 
سازمان خصوصى سازى هيچ گونه ثبت نام جديدى در حال حاضر 

براى سهام عدالت متصور نيست.
به گزارش ايسنا، تعداد كل مشموالن سهام عدالت حدود 49 ميليون 
نفر اســت كه از اين تعداد در 10 سال گذشته 2 ميليون و 200 هزار 
نفر فوت شــده اند. طبق آخرين آمارى كه سازمان خصوصى سازى 
ارائه كرده از كل افرادى كه مشــمول سهام عدالت و در قيد حيات 
هستند 41 ميليون نفر شماره شــباى بانكى خود را در سامانه سهام 

عدالت ثبت كرده اند.
در ماه هاى گذشته سازمان خصوصى سازى به تفكيك گروه ها، سود 
ســهام عدالت مربوط به ســال مالى 1395 را پرداخت، اما همچنان 
معدود افرادى هســتند كه به داليلى ســود ســهام خود را دريافت 

نكرده اند.
همچنين مدتى است كه سازمان خصوصى سازى شروع به پرداخت 
ســود سهام عدالت مربوط به سال مالى 1396 كرده است و آن طور 
كه اعالم كرده اعضاى كميته امداد و بهزيســتى ســود سهام عدالت 
خود را دريافت كرده اند. همچنين مدتى اســت كه توزيع سود سهام 
عدالت مربوط به روســتائيان و عشــاير نيز شروع به پرداخت شده 

است.
اما هنوز افرادى كه ثبت نام نكرده اند اين ســوال را دارند كه آيا ثبت 
نام جديدى براى سهام عدالت صورت مى گيرد يا خير؟ داود خانى 
-معاون برنامه ريزى، توسعه منابع و امور پشتيبانى سازمان خصوصى 
سازى- در پاســخ به اين پرسش گفته كه "آخرين زمان براى انجام 
ثبت نام مشموالن بر اساس قانون تا پايان سال 1394 بوده است و از 
آن تاريخ تاكنون ثبت نام جديدى براى دريافت سهام عدالت انجام 
نشده است. بر اين اساس هيچ گونه ثبت نام جديدى در حال حاضر 
براى سهام عدالت متصور نيســت، مگر اين كه مرجع قانونگذار با 
تصويب قانون جديدى، اين اجازه را به ســازمان خصوصى سازى 

براى ثبت نام جديد سهام عدالت در آينده بدهد".
همچنين وراث مشموالنى كه فوت شــده اند از اواسط تير ماه سال 
جارى مى توانســتند با در اختيار داشتن اصل گواهى حصر وراثت و 
كارت ملى خود به دفاتر منتخب پيشخوان دولت، مراجعه و تقاضاى 
تقسيم ســهام عدالت شــخص متوفى را بين تمامى وراث يا يكى 
از ورثــه تكميل و امضا كنند تا ســهام عدالت فــرد متوفى به آنان 

اختصاص داده شود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان خبر داد:
افتتاح 66پروژه كشاورزى در دهه فجر

 رئيس ســازمان جهاد كشاورزى اســتان همدان گفت: در آستانه 
سالگشت چهلمين سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران (فجر 
فاطمى 97)  سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با افتتاح 66 پروژه 

به استقبال اين ايام فرخنده خواهد رفت.
منصور رضوانى جالل در جمع خبرنگاران، تصريح كرد: با افتتاح اين 
پروژه ها 2258 خانوار روستايى از بركات طرح هاى فوق برخوردار 

خواهند شد.
وى خاطرنشان كرد: ميزان اشتغالزايى اين طرح ها 444 نفر به صورت 
مستقيم اســت كه با مجموع اعتبارات 325 ميليون و 169 هزار و 77 

ريال به اجرا در آمده است.
رضوانى جالل يادآور شــد: از 66 طرح فوق 38 طرح مربوط به آب و 
خاك، 15 طرح مربوط به پروژه هاى توليدات دامى، 9 طرح مربوط به 
توليدات گياهى، 3 طرح صنايع كشاورزى و يك طرح ترويجى است.

اعتبار بازسازي واحدهاي صنعتي 
تخصيص يافت

 20 هزار ميليارد تومان اعتبار براى بازسازى و نوسازى واحدهاى 
صنعتى و صنفى تخصيص يافت

مدير توســعه صنعتى و فناورى ســازمان صنايع كوچك شــركت  
شــهرك هاى صنعتى كشــور در جلسه بررســى موانع و مشكالت 
واحدهــاى توليدى مبلمان خوشــه صنعتى مالير گفــت: متقاضيان 
واحدهــاى صنعتى و صنفى مى توانند در طــول يك هفته تا 10 روز 

آينده در سامانه بهين ياب براى دريافت تسهيالت ثبت نام كنند.
طهمورث الهوتى اشــكورى با بيان اينكه تمــام دغدغه دولت تامين 
منابــع مالى واحدهاى صنعتى و صنفــى، تكميل طرح هاى نيمه تمام 
و بازســازى و نوســازى اين واحد ها است، افزود: اين اعتبار مربوط 
به قانون بودجه ســال 97 است كه تاكنون 20 درصد ان تامين شده و 
انتظــار داريم نمايندگان در بودجــه 98 از اين قانون و تبصره 18 كه 

رويكردش ايجاد اشتغال است حمايت كنند.
به گزارش تســنيم، وي با تاكيد بر اينكه واحدهاى صنفى و صنعتى 
مى تواننــد از اين فرصت براى تامين منابع مالى و مواد اوليه كه همان 
واردات چوب اســت استفاده كنند، تصريح كرد: در مناطق برخوردار 
تسهيالت با يارانه 6 درصدى و در مناطق غير برخوردار تسهيالت با 

يارانه 4 درصدى در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد.
وى بــا بيان اينكــه بحث حمايت از شــهرك ها در دســتور كار ما 
اســت اظهارداشــت: با توجه به مطالعه و اعالم توليــد كننده ها اين 
ســازمان برنامه هايى پيش رو دارد و بابــت حضور توليدكنندگان در 

نمايشگاه هاى كشورى و بازار مبل از آن ها حمايت مى كند.
مدير توســعه صنعتى و فناورى شركت شهرك هاى صنعتى كشور با 
بيان اينكه حمايت از شــركتهاى صنعتى و مديريت صادرات يكى از 
مهمترين اهداف ســازمان شركت شهرك هاست، ابراز كرد: هم اكنون 
دو شركت با قابليت مديريت صادرات در استان همدان داريم كه مورد 
حمايت سازمان شركت شهرك ها هستند تا بتوانند محصوالت مورد 

نياز واحدهاى توليدى ما را حمايت كنند .
الهوتى اشــكورى با اشاره به اينكه هم اكنون دو كشور عراق و عمان 
به عنوان دو كشــورهدف صادرات مبل و منبت هستند، گفت:اكنون 
بخشــى از صادرات ما به كشور عراق عملياتى شده و در حال انجام 

است.
وى با بيان اينكه در زمينه توسعه زير ساختى منابع عمرانى ما محدود 
است و بايد از منابع داخلى مجموعه شركت شهرك ها استفاده كنيم، 
تصريح كرد: در اين زمينه شــركت شهرك هاى استان همدان شهرك 

مبلمان حاجى آباد مالير را به صورت ويژه ديده است.
مدير توســعه صنعتى و فناورى شركت شهرك هاى صنعتى كشور با 
تاكيد بر اينكه رويكرد درون سازمانى شركت شهركهاى صنعتى كشور 
حمايت همه جانبه است اظهار داشــت: آنچه نمايندگان شهرستان و 
مسئوالن اســتان انتقال دهند بدون شك در اولويت حمايت سازمان 

شهرك ها قرار مى گيرد.
الهوتى اشــكورى ضمــن تقدير از تالش هاى مدير عامل شــركت  
شهرك هاى همدان اين اســتان را يكى از استان هاى پيشرو در بحث 

حمايت از صنايع خرد و  كوچك عنوان كرد.
وى با تاكيد بر حمايت از صنعت مبل و منبت شهرستان تصريح كرد: 
با توجه به اينكه فعاليت هاى حــوزه مبل و  منبت كه جزو  برندهاى 
شهرســتان مالير و استان همدان است در راستاى توسعه اين صنعت 

حمايت هاى ويژه اى خواهيم داشت.

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى  استان همدان

آگهى تجديد مناقصه عمومى- مرحله سوم ( نوبت دوم)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره مناقصه :973067 - روزشنبه مورخ :1397/11/6

روستا/پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
(ماه) 

مبلغ ضمانتنامه شاخص تعديلمبلغ اوليه    (ريال)
(ريال)

تهيه مصالححداقل رتبه

اصالح و بازسازى 
ايستگاه هاى پمپاژ و 

موتورخانه ها 

روستاهاى 
تحت 
پوشش

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

پيمانكار

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست    

غزل اسالمي »
 طرح جامع همــدان در حال بازنگري 
اســت و هنــوز مشــخص نيســت كــه 
روستاهاي قاسم آباد، علي آباد، حسن آباد و 
رباط شورين كه ســال گذشته در شوراي 
برنامه ريزي اســتان به تصويب رســيد، به 
شــهر اضافه مي شوند يا نمي شــوند. زيرا 
آنطور كه مدير كل راه وشهرســازي استان 
همدان گفت: اين مصوبه هنوز به شــوراي 
عالي شهرســازي ارسال نشــده و تا پايان 
بازنگــري طــرح جامع تصميمــي گرفته 

نمي شود.
حسن رباني ارشد افزود: تاكنون حدود 70 
درصد طرح جامع بازنگري شده كه تا اين 
مرحله شــرايط موجود بررســي و تحليل 
شــده و هنوز نمي توانيــم تصميمي براي 
كم شــدن بخشي از شــهر يا اضافه شدن 

روستاهايي به شهر بگيريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه سال گذشته 
اضافه شدن 4 روستاي علي آباد، قاسم آباد، 
رباط شورين و حســن آباد به شهر همدان 
در شوراي برنامه ريزي استان تصويب شد، 
توضيح داد: در فرآيند شهرسازي يك سري 
مصوبات وجود داشــته امــا اين مصوبات 
هنــوز به صورت قطعي به شــوراي عالي 
شهرسازي ارايه نشــده، چون هنوز طرح 

تكميل نشده است.
رباني ارشد درباره كالنشهر بودن همدان هم 
گفت: طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري در ســال 88 همدان كالنشــهر 

است.
ــه دو روش شــهرها را  ــح داد: ب وي توضي
ــد.  ــي مي كنن ــهر معرف ــوان كالنش ــه عن ب
يكــي از روش جمعيــت كــه بايــد بــاالي 

يــك ميليــون نفــر داشــته باشــد و ديگــري 
شــهري،  مجموعــه  مطالعــه  طريــق  از 
ــه  ــهري مطالع ــر ش ــده ه ــالم ش ــه اع ك
مجموعــه شــهري داشــته باشــد كالنشــهر 
اســت. همــدان هــم چــون ايــن مطالــه را 

ــناخته شــد.   داشــت، كالنشــهر ش
وي ادامه داد: بازنگري طرح جامع همدان 
ربطي به كالنشهري ندارد، طبق قانون بايد 
هر 10 سال يكبار اين طرح بازنگري شود.

مدير كل راه و شهرســازي اســتان همدان 
در پاســخ به اين سوال كه برخي مسئوالن 

شهر در گفت وگوهاي رسانه اي خود اعالم 
كرده اند كه راه و شهرســازي بايد بودجه 
تزريق كنــد تا پروژه موزه ميــدان امام به 
پايان برســد هم گفــت: اعتباراتي از محل 
بازآفريني شهري در اختيار اين اداره است 
كه مي توانيم صرف بازآفريني 95 محله كه 
جزو محالت هدف بازآفريني است، بكنيم 
كه ازجمله آنها موزه ميدان مركزي شــهر 

همدان است. 
وي ادامه داد: اگر شــهرداري وظيفه ذاتي 
خود را انجام داده باشــد و اگر خودشــان 

ســتاد  تصويب  با  مي توانيــم  بخواهنــد، 
بازآفريني شهري استان، به آنها كمك كنيم 
اما تاكنون آنها به صورت كتبي درخواستي 

از ما براي دريافت بودجه نداشته اند.
تاريخي  خانه هاي  حفظ  درباره  رباني ارشد 
در همدان گفــت: اگر بتوانيــم اعتبارات 
جذب كنيم مشــتاق هســتيم كه خانه هاي 
تاريخي را تملك، مرمت و نگهداري كنيم، 
به طوري كــه تاكنون خانه هايــي از جمله 
خانه هاي ســيفي و صالحــان را تملك و 

مرمت كرده ايم.

مديركل راه وشهرسازي در گفت وگو با همدان پيام:

اضافه شدن 4 روستا به همدان 
تصويب نشده است

■ پس از پايان بازنگري طرح جامع همدان، مشخص مي شود كه شهر بزرگ شود يا خير

شهرداري براي تكميل موزه ميدان امام درخواست بودجه نكرده است

همدان كالنشهر است

هيات مديره تعاوني

مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده 

تعاوني مصرف فرهنگيان سردرود

اين مجمع راس ساعت 10صبح روز شنبه 97/11/27 
در كانون آيت ا...خامنه اي شهر دمق برگزار مي گردد.

دستـور جلسه:
1-گزارش هيات مديره وبازرس

سالهاي1395و1396و  مالي  هاي  صورت  2-تصويب 
بودجه سال1397

3-تصويب اخذ وام عنداللزوم
4-انتخاب بازرس

به  را  خود  درخواست  بازرسي  كانديداتوري  متقاضيان 
دفتر تعاوني تحويل نمايند

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى(نوبت اول)
  ارائه خدمات مركز ارتباطات مردمى استان همدان 

(مركز 122)به  شماره ج/ 97/216 
دستگاه  عنوان  با  دارد  نظر  در   ( خاص  (سهامي  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت   
مناقصه گزار ، ارائه خدمات مركز ارتباطات مردمى استان همدان(مركز 122)، با برآورد 
اوليه 3,398,150,000 ريال را به مدت يك سال به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت 
از اداره كارو امور اجتماعي در رسته خدمات عمومى و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى ورضايتنامه از كارهاى مشابه قبلى(طى 2سال گذشته)  

واگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت درمناقصه هستند دعوت ميشود از 
تاريخ 97/11/06لغايت97/11/10با ارائه درخواست كتبي وفيش واريزي به مبلغ 300/000 
ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه 

به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه واسناد مناقصه را دريافت نمايند. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 254,490,750ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است 
معادل مبلغ سپرده( تضمين شركت در مناقصه) 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 ، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت 
مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، 

چك شخصي و نظاير آن، ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان 
وقت اداري مورخ 97/11/21ومحل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات 
درساعت 10:30 مورخ 97/11/23در كميسيون مناقصه در محل شركت بازگشايى خواهد 

شد .
محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها : همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت 
احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir ) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.
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آگهي حصر وراثت
آقــاي محمدحســن شــاه محمدي داراى شــماره شناســنامه  25 بــه شــرح دادخواســت كالســه  97078ح111  از ايــن شــعبه درخواســت گواهــى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان قاســمعلي شــاه محمــدي بــه شــماره شناســنامه  1321 در تاريــخ 97/9/16 در اقامتــگاه 
دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 1- محمــد حســن شــاه محمــدى فرزنــد قاســمعلى 

بــه شــماره شناســنامه 25 پســر متوفــى
ــه شــماره  ــد قاســمعلي ب ــه شــماره شناســنامه 229 پســر متوفــي 3-احمــد شــاه محمــدي فرزن ــد قاســمعلي ب 2-اكبــر شــاه محمــدي فرزن
ــه شــماره شناســنامه 279دخترمتوفــي 5-محمــد شــاه محمــدي  ــد قاســمعلي ب شناســنامه 43 پســر متوفــي 4-بهجــت شــاه محمــدي فرزن
فرزنــد قاســمعلي بــه شــماره شناســنامه 116 پســر متوفــي 6-اعظــم شــاه محمــدي فرزنــد قاســمعلي بــه شــماره شناســنامه 3979255549 
ــه  ــد زين العابديــن ب ــه شــماره شناســنامه 150 دخترمتوفــي 8-زهــرا صالحــي فرزن ــد قاســمعلي ب دخترمتوفــي 7-اكــرم  شــاه محمــدي فرزن
ــا هــر  ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب شــماره شناســنامه 1481 همســرمتوفي اينــك ب
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. (م الــف 391)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 

برگزارى مرحله اول مسابقات ورزشى 
دانش آموزان در همدان 

 معــاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش اســتان همدان 
از برگزارى مرحله اول مســابقات ورزشى دانش آموزان استان خبر داد 
و گفت: در اين دوره از مســابقات بيــش از 400 نفر دانش آموز، مربى، 

سرپرست و عوامل اجرايى در اين مرحله شركت داشتند.
عبداهللا جعفرى اظهار كرد: ســى و ششــمين دوره مســابقات ورزشى 
دانش آموزان استان به مناسبت بزرگداشت چهلمين سال پيروزى انقالب 
اسالمى و يادواره شهداى دانش آموز به ميزبانى همدان و اسدآباد برگزار 

شد.

 وى با بيان اينكه مرحله اول اين مســابقات با حضور بيش از 400 نفر 
دانش آموز، مربى، سرپرســت و عوامل اجرايى برپا شد افزود: مسابقات 
ورزشــى دانش آموزان استان در مرحله اول در چهار رشته مقطع، كشتى 
پهلوانى و زورخانه اى متوسطه اول، بسكتبال متوسطه اول و دوم و كبدى 

متوسطه اول برگزار شد.
معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان همدان با بيان 
اينكه در اين دوره از مســابقات ميزبانى رشته ورزشى كشتى پهلوانى و 
زورخانه اى بر عهده اســدآباد بود گفت: ساير رشته ها به ميزبانى همدان 

در سالن هاى ورزشى برگزار شد.
جعفرى با بيان  اينكه مســابقات ورزشى رشته فوتبال در دوره متوسطه 

دوم به صورت اردويى برگزار شــد يادآور شــد: بــا توجه به اهداف 
برگزارى مســابقات و استعداديابى كه از دانش آموزان صورت مى گيرد، 
پس از پايان مســابقات تيم منتخب اســتان به عنوان نماينده استان در 

مسابقات كشورى اعزام مى شود.
جعفرى با بيان اينكه تيم هاى شــركت كننده در اين دوره از مســابقات 
اســدآباد، رزن، فامنين، مالير، ســامن، نهاوند، اللجين، تويســركان و 
نهاوند هستند، خاطرنشان كرد: هدف از برگزارى اين دوره از مسابقات 
ايجاد شور و نشــاط در بين دانش آموزان، ارتقاى مهارت هاى فرهنگى 
و اجتماعى، ارتقاى حس مســووليت پذيرى و كشف استعدادهاى برتر 

دانش آموزان است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

برگزارى 370 برنامه فرهنگى، ورزشى 
در ايام دهه فجر در همدان

 مديركل ورزش و جوانان 
استان همدان گفت: به مناسبت 
پيروزى  ســالگرد  چهلميــن 
انقالب اســالمى در دهه فجر 
370 برنامه فرهنگى ورزشــى 
در سطح استان برگزار مى شود.

محســن جهانشــير در جمع 
جايگاه  دربــاره  خبرنــگاران 
انقــالب  تاريــخ  در  ورزش 
اسالمى اظهار كرد: ورزش در 
تاريخ انقالب هميشــه در هر 
شرايطى جايگاه خود را حفظ كرده و سال به سال اين جايگاه طى 40 

سال پيروزى انقالب اسالمى پررنگ تر شده است.
وى عنــوان كرد: حتــى در بدترين شــرايط سياســى و اقتصادى، 
ورزشــكاران از طريــق ورزش و با مــدال آورى در ميادين مختلف 
آسيايى، جهانى و بين المللى توانسته اند پرچم جمهورى اسالمى ايران 

را به اهتزاز در بياورند.
مديركل ورزش و جوانان استان در خصوص جايگاه و نقش انقالب 
اسالمى در پيشــرفت ورزش زنان خاطرنشان كرد: در اوايل انقالب 
موانع زيادى براى رشــد ورزش زنان وجود داشت اما با تالش هاى 
صورت گرفته كــم كم ورزش زنان جايگاه خــود بعد از انقالب را 
پيدا كرد و امروز شــاهد مدال آورى ورزشــكاران زن در رويدادهاى 
بين المللى هستيم به طورى كه از هفت مدال كسب شده ورزشكاران 
همدانى در بازى هاى آسيايى پنج مدال متعلق به بانوان بود و اين نقطه 

عطفى براى ورزش بانوان كشور و استان است.
جهانشــير با بيان اينكه ورزش همگانى و قهرمانى نيز رشــد بسيار 
چشمگيرى بعد از انقالب داشته، تصريح كرد: در گذشته توجه كمترى 
به ورزش همگانى صــورت مى گرفت و ورزش قهرمانى نيز جايگاه 
خاصى نداشت، اما بعد از گذشت 40 سال از پيروزى انقالب اسالمى 
امروز در بسيارى از رشته هاى ورزشى صاحب عنوان و جايگاه جهانى 
هســتيم. وى بيان كرد: تعداد هيات هاى ورزشــى فعال استان همدان 
پيش از انقالب شكوهمند اسالمى تنها 15 هيات بود كه امروز به 48

مورد افزايش يافته است.
جهانشير افزود: در حوزه ورزش همگانى نيز، مردم به خاطر پيشگيرى 
از بيمارى ها و توجه خاصى كه براى سالمتى خود قائل هستند گرايش 
به ســمت و سوى ورزش همگانى داشته و روز به روز شاهد افزايش 
مشــاركت مردم در اين حوزه هستيم به طورى كه 26 درصد از مردم 

استان همدان در برنامه هاى ورزش همگانى مشاركت دارند.
مديركل ورزش و جوانان همدان با بيان اين كه كميته ورزش و جوانان 
ستاد دهه فجر استان براى ايام ا... دهه فجر برنامه ريزى مناسبى انجام 
داده، اظهــار كرد: برگزارى 370 برنامه فرهنگى ورزشــى و همچنين 
افتتاح دو پروژه ورزشــى در ايام ا... دهه فجر در دستور كار اداره كل 

ورزش و جوانان قرار دارد.
وى تاكيد كرد: غبارروبى مزار شــهدا، ديدار با خانواده هاى شهداى 
ورزشكار و شركت در راهپيمايى روز بيست و دوم بهمن از مهمترين 

اقدامات جامعه ورزش در دهه فجر امسال است.
جهانشــير ادامه داد: نواختن زنگ انقالب در همه زورخانه هاى سطح 
استان در شــب يازدهم بهمن، رژه موتورسوارى و دوچرخه سوارى 
همزمان با ســاعت ورود امام خمينى ( ره) به كشــور، همايش هاى 
دارت و پبــاده روى خانوادگى، مســابقات ورزش هاى بومى محلى 
، جشــنواره ساخت آدم برفى و مسابقات فوتسال از ديگر برنامه هاى 

اداره كل ورزش و جوانان در اين دهه است.
وى با بيان اينكه در حوزه جوانان و ســمن هاى مردم نهاد سه برنامه 
پيش بينى شــده است، خاطرنشان كرد: قرار است در ايام دهه فجر از 

40 جوان برتر استان در حوزه هاى مختلف تجليل شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان يادآور شــد: به مناســبت 
چهلمين سالگرد شــكوهمند انقالب اسالمى جشن بزرگ انقالب با 
حضور هنرمندان مطرح كشــور در ســالن ابن سيناى همدان برگزار 

مى شود.

نايب قهرمان جهان مسئول ورزش گيان شد
 رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند گفت: ســعيد 
ابراهيمى نايب قهرمان كشتى جهان مسئول دفتر نمايندگى اداره ورزش 

در شهر گيان شد.
مهرداد ســعدى نژاد اظهار كرد: خوشــبختانه با پيگيرى هاى صورت 
گرفته در راستاى توسعه متوازن ورزش در سطح شهرستان و پيشبرد 
اهداف اداره ورزش و جوانان در تمامى نقاط شــهرى و روســتايى، 
ســعيد ابراهيمى مربى توانمند كشتى نهاوند و همچنين نايب قهرمان 
كشتى جهان كه يكى از سرمايه هاى بزرگ ورزش ايران است، به عنوان 

مسئول دفتر نمايندگى اداره ورزش و جوانان شهر گيان معرفى شد.
وى با اشــاره به اينكه پيش  از اين نيز رضا مولوى به عنوان مسئول دفتر 
نمايندگى اداره ورزش در شهر برزول معرفى  شده بود، تصريح كرد: توجه 
به ورزش يكى از ضروريات جامعه است چراكه با توسعه و ترويج ورزش 

مى توان بسيارى از معضالت موجود در جامعه را مرتفع كرد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند در ادامه با اشــاره به 
حضور تيم بسكتبال بانوان نهاوند در مسابقات بسكتبال دختران كشور 
در گرگان عنوان كرد: خوشــبختانه در اولين بازى تيم خانه بسكتبال 
نهاوند توانســت با نتيجه 57 بر 35 از ســد حريــف خود تيم خانه 

بسكتبال همدان عبور كند.
ســعدى نژاد با بيان اينكه به زودى براى رونق بيشتر ورزش شهرستان 
نشستى را با روساى هيات ها برگزار خواهيم كرد، ادامه داد: براى اينكه 
بتوانيم هيات هاى موفق را شناسايى كنيم هر ماه عملكرد آن ها را رصد 

كرده و ميزان موفقيت و فعاليت هاى آن ها را بررسى مى كنيم.

چالش هاى عجيب ورزش زنان
 وقتى صحبت از ورزشــكار حرفه اى مى شود، منظور كسى است 
كه ورزش را به عنوان شــغل و حرفه خود انتخاب كرده است. عالوه 
بر اينكه خود ورزشكار بايد نكات مربوط به حرفه اى بودن را رعايت 
كند، بايد شــرايط و امكانات براى حرفه اى بودن او هم فراهم شــود. 
مســلم است كه بانوان ورزشــكار نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. اما 
ورزشكاران زن در اين بين با چالش هايى متفاوت از مردان براى رسيدن 
به هدفشان در حرفه خود روبرو هستند كه در اين نوشته به چند مورد 

آن اشاره مى شود.
1.تبعيض جنسيتى: جام جهانى فوتبال زنان در سال 2015 در حالى در 
كانادا برگزار شد كه بازى ها در زمين هايى با چمن مصنوعى انجام مى 
شد. اتفاقى كه موجب اعتراض بازيكنان بزرگ در اين تورنومنت شد و 
معتقد بودند در اين زمينه ميان فوتباليست هاى زن و مرد تبعيض وجود 
دارد و امكانات ورزش حرفه اى زنان در حد و اندازه مردان نيســت. با 
وجود حضور زنان در رقابت ها و ميادين مهم ورزشى مانند مردان اما 
هنوز هم  برخى اقدامات مسئولين و متوليان امر ورزش حرفه اى براى 
فراهم آوردن امكانات ورزشــى در مورد زنان و مردان متفاوت است. 
اتفاقى كه نياز به بازنگرى مسئولين در نوع نگاهشان به ورزش حرفه اى 
زنان دارد تا بستر رشد و پيشرفت براى آنها مانند مردان مهيا شود و اين 

حرفه آنها را در معرض خطر و آسيب قرار ندهد.
2.مسائل مربوط به باردارى: كريستين تيله، نايب قهرمان جودوى المپيك 
لندن كه از بخت هاى اصلى كشــور آلمان براى كســب مدال طال در 
المپيــك بود، در پيامى براى هواداران خود نوشــت: «به دليل باردارى 
فرصت حضــور در المپيك 2016 ريو را از دســت داده ام». باردارى 
مسئله اى است كه زنان ورزشكار زيادى را با چالش مواجه كرده است. 
هر چند برخى از اين ورزشــكاران، در مواجهه با اين موضوع دست از 
تالش نكشيده اند و به تمرينات و تالش خود ادامه داده اند. براى مثال، 
آليسيا مونتانو در حالى در مسابقات قهرمانى دوى800متر شركت كرد 
كه هشت ماهه باردار بود و در كمال ناباورى توانست از خط پايان عبود 
كند. پائولو راد كليف دونده ماراتن تــا آخرين روز باردارى به دويدن 
ادامه مى داد. ترموند قهرمان وزنه بردارى هرگز تمرينات خود را متوقف 
نكرد. مســئله بعدى در مورد ورزش حرفه اى زنــان باردار، زايمان و 
مسائل پس از آن است كه به صورت مقطعى و براى برخى ديگر براى 
هميشــه آنها را ازميادين ورزشى دور مى كند. اتفاقى كه بر روى دوران 
ورزش حرفه اى زنان تاثير گذار اســت اما بسيارى توانسته اند بعد از 
بچه دار شــدن هم، پس از مدتى دورى به ميادين ورزشــى برگردند و 

افتخارات خود را تكرار نمايند.
3. وظيفه مادر بودن: ويژگى ديگرى كه زنان را در عرصه ورزش حرفه 
اى از مردان متمايز مى كند، ســنگين تر بودن وظايف مربوط به تربيت 
فرزند اســت. اينكه در بسيارى از اردوها و مســابقات مادران در كنار 
فرزندان خود نيســتند قطعا از لحاظ روحى شرايط مطلوبى براى مادر 
و فرزند ايجاد نمى كند. هر چند اين روزها اين مســئله را بســيارى از 
خانواده ها پذيرفته اند و با آن كنار آمده اند به طورى كه اكنون فرزندان 

براى تشويق مادرهايشان به ورزشگاه مى آيند. 
عالوه بر مســائلى كه براى زنان در نقــاط مختلف دنيا وجود دارد، در 
كشور ما براى زنان ورزشــكار چالش هايى متفاوت از ساير كشورها 

وجود دارد.
1.الزام رعايت پوشش: زن ايرانى به عنوان نماينده كشور مسلمان بايستى 
با حجاب اسالمى در ميادين ورزشى حاضر شود. اين پوشش شايد در 
مورد برخى رشته ها كه تحرك كمترى دارند مشكلى ايجاد نكند اما در 
رشــته هايى مثل دو و ميدانى، فوتبال، فوتسال، بسكتبال و حتى برخى 
رشته ها مثل سنگ نوردى و امثال آن براى ورزشكاران چالش برانگيز 
است. موضوعى كه به نظر مى رسد نياز به توجه و نگاه دقيق مسئولين 
دارد تا با تشــكيل كارگروه هايى جهت طراحى لباس هايى مناسب و 
مختص هر رشته، شــرايط ورزشكاران زن ايرانى را به شرايط حريفان 

نزديك كند تا رقابت با اختالف كمترى انجام گردد. 
2.اجازه همســر: تيم ملى فوتسال زنان ايران، در حالى قهرمان آسيا شد 
كه نيلوفر اردالن، كاپيتان تيم به علت مخالفت همسرش براى خروج از 
كشور، غايب بزرگ اين مسابقات بود. كاپيتان تيم ملى فوتبال و فوتسال، 
در اولين دوره مسابقات آسيايى نتوانست همراه تيم سفر كند. اين بازيكن 
براى مســابقات جام جهانى گواتماال با اجازه دادستانى از كشور خارج 
شد. اردالن اولين ورزشكارى نيست كه براى شركت در مسابقات برون 
مرزى با چنين مســئله اى روبرو مى شود و قطعا آخرين ورزشكار هم 

نخواهد بود.
3.نداشتن اسپانســر: عدم پخش رسانه اى مسابقات ورزشى بانوان در 
كشور ما موجب مى شود ورزشــكاران زن كمتر ديده شوند. بنابراين 
طبيعى ست كه اسپانسرها عالقه اى به  حمايت مالى از اين ورزشكاران 
نداشــته باشند. موضوعى كه ورزشــكاران زن را در ايران با مشكالت 
زيادى مواجه كرده اســت. به طورى كه حتــى مجبورند در اردوها و 
مســابقات  را با هزينه هاى شخصى خود شركت كنند يا اينكه عطاى 
شركت در مسابقات را به لقايش ببخشند. نداشتن محل تمرين مناسب، 
لباس مناسب و بسيارى از مســائل مالى موضوعاتى ست كه به دنبال 

نداشتن اسپانسر براى اين ورزشكاران پيش مى آيد. 
آنچه گفته شد تنها گوشه اى از چالش هايى است كه يك زن ورزشكار 
با آنها روبروســت. موضوعى كه نياز به اراده و خرد جمعى براى حل 

آن احساس مى شود.

پيام كاوانى به نيمار
 مهاجــم پارى ســن ژرمــن ابراز 
اميدوارى كرد كه نيمار هر چه ســريعتر 

به ميادين برگردد.
به گزارش ايســنا، نيمار ستاره برزيلى 
پــارى ســن ژرمــن در ديــدار برابر 
استراسبورگ مصدوم شد و نتوانست به 

بازى ادامه دهد.
كاوانى ابراز اميدوارى كرد كه نيمار هر 
چه سريعتر به ميادين برگردد. او گفت: 
نمى دانم چرا نيمار زمين بازى را ترك 
كرد. اميــدوارم كه آســيب ديدگى او 
جدى نباشد و هر چه سريعتر به ميادين 
برگردد. ما به همه بازيكنان كليدى خود 
نياز داريم. به نيمار مى گويم كه هر چه 
ســريعتر به ميادين برگــردد و براى او 

آرزوى سالمتى مى كنم.

درگذشت بانوى 
تكواندوكار خوزستانى 

در حادثه تصادف
خوزســتانى در   بانوى تكواندوكار 
حادثه تصادف جان خود را از دست داد.

به گزارش مهر، صفورا اردشيرى، دارنده 
مدال برنز پومسه جهان روز چهارشنبه 
در مســير بروجرد براثر حادثه تصادف 

جان خود را از دست داد.
اين تكواندو كار دزفولــى از قهرمانان 
رشته پومسه بود كه در بخش داورى و 

مربيگرى اين رشته نيز فعاليت داشت.
همدان پيام درگذشت صفورا اردشيرى 
را به خانواده ايــن مرحومه و همچنين 

جامعه تكواندو تسليت مى گويد.

جاللى با نساجى 
مازندران امضاء كرد

مازندران   سرمربى جديد نســاجى 
با ثبــت قرارداد خود، رســما به عنوان 

سرمربى اين تيم برگزيده شد.
به گزارش ايرنا، مجيد جاللى كه هفته 
گذشــته تمرينات نســاجى مازندران 
را برعهده داشــت، در حضور مالكان 
باشــگاه، قراداد خود را امضا كرد و به 
طور رســمى كار خــود را آغاز كرده 

است.
مجيــد جاللى كه نيم فصــل اول ليگ 
برتر، هدايت پيكان را بر عهده داشــت، 
نيم فصل دوم جانشــين جــواد نكونام 
در نســاجى مازندران شده است. پيش 
از اين باشــگاه پيكان با نكونام به توافق 
رسيده بود تا او را جانشين جاللى كند 
اما مســئوالن قائمشهر به رفتن سرمربى 
تيمشــان به پيكان اعتراض كردند كه با 
دستور مدير عامل ايران خودرو، حضور 
نكونام در پيكان منتفى شد و نكونام كه 
هر دو تيم نســاجى و پيكان را از دست 

داد، در شرايط فعلى بدون تيم است.

اينتر در آستانه جذب
 2 بازيكن جديد

 با ورود پــپ ماروتــا، اينتر ميالن 
حاال حضورى فعــال تر در بازار نقل و 

انتقاالت پيدا كرده است.
به گزارش ورزش سه، به نظر مى رسد 
انتقال 2 بازيكن جديــد به اينتر نهايى 
شده باشد اما يكى در زمستان و ديگرى 
در تابســتان پيش رو و براى فصل بعد 

راهى اين تيم خواهد شد.
سدريك سوارس، مدافع كنارى باشگاه 
ســاوتهمپتون مورد توجه باشگاه اينتر 
قرار گرفته و با توجه به ضعف اين تيم 
در اين پست، احتمال دارد طى ساعات 

آتى انتقال او به سرى آ قطعى شود. 
همچنين رودريگــو دى پائول، هافبك 
آرژانتينى تيم اودينزه نيز به شدت مورد 
توجه اينتر قرار گرفته و اخبار حاكى از 
توافق اين باشگاه براى جذب دى پائول 
24 ساله براى تابستان بعدى و با مبلغى 

در حدود 30 ميليون يورو است.

 پــس از 5 بازى بدون گل خورده ايران 
مدعى قهرمانى آســيا درجمع 4 تيم مرحله 

نيمه نهايى قرارگرفت.
پيروزى 3 برصفــر درمقابل چين درحالى 
اتفاق افتاد كه درگــروه ديگربازى ها قطر 
وامارات شــگفتى سازشــدند وبا شكست 
استراليا وكره دو مدعى قهرمانى خودرابراى 

نيمه نهايى آماده مى كنند.
ايران روزدوشنبه براى انتخابى فينال مقابل 
ژاپن به ميــدان مى رود تــا دومين تقابل 
فوتبال ايران وژاپن دركمتراز3 ماه شــكل 

بگيرد.
ورزشگاه بن زايد العين روز دوشنبه شاهد 
جنگ يوزهاى ايرانى با سامورايى ها خواهد 
بود. ديدارى بين دو غول آسيا كه فيناليست 
اول جام ملت ها را مشخص خواهد كرد و 

بازنده را به خانه خواهد فرستاد.
شكســت دادن ژاپن در اين ديدار مى تواند 
طلسم 43 ساله فيناليســت نشدن ايران را 
باطــل كند و به تاريخ ســازى شــاگردان 
كى روش در امارات ادامــه دهد. البته اين 
كار ســاده اى براى تيم ملى نخواهد بود و 
تقابل هاى گذشته دو تيم گواه اين موضوع 

است.
تيــم ملى فوتبال ايران پنجشــنبه شــب با 
پيروزى 3 بر صفر مقابل چين راهى مرحله 
نيمه نهايى جام ملت هاى آسيا شد تا براى 
صعود به فينال، روز دوشنبه به مصاف ژاپن 

برود.
تقابل ايران وژاپن 

دركمتراز3دماه
تقابل تيم ملى ايران با ژاپن در مرحله نيمه 
نهايى جام، ناخودآگاه ذهن ها را به سمت 
ديگر يعنى تقابل بين دو كشور در آبان ماه 
مى برد جايى كه پرســپوليس نماينده ايران 
در فينال ليگ قهرمانان آسيا در مجموع دو 
بازى رفت و برگشت مغلوب كاشيما آنتلرز 
ژاپن شــد و به عنوان نايب قهرمانى آسيا 

بسنده كرد.
ناكامى باشگاهى ايران مقابل ژاپن حواشى 
مختلفى در پى داشت كه يكى از آنها عدم 
حضور كارلوس كى روش در ورزشــگاه 
آزادى براى تماشــاى مسابقه بود. سرمربى 
تيم ملى ايــران بعدها دليل عدم حضورش 
در ورزشــگاه را به رفتار بوقچى هاى تيم 
پرســپوليس و تهديدهاى آنها عنوان كرد. 
همين مسئله به يكى ديگر از منابع درگيرى 
رســانه اى كى روش با برانكو ايوانكوويچ 
ســرمربى پرســپوليس طى ماه هاى اخير 

تبديل شد.
بــه گزارش مهرحاال و كمتر از ســه ماه از 
فينال برگشت در آزادى، اين تيم ملى ايران 
اســت كه با هدايت كــى روش به مصاف 
ژاپنى هاى مدعى مى رود. ايران تا اينجاى 
جام ملت ها عملكرد چشــمگيرى داشته و 
بدون باخت و گل خــورده به نيمه نهايى 
رسيده است. در شرايطى كه ژاپن در ديدار 
مقابل عربســتان در مرحله يك هشــتم به 
ســختى پيروز شد و براى صعود به مرحله 
نيمــه نهايى هم فقط با يــك گل (از روى 

نقطه پنالتى) ويتنام را شكست داد.
تيم ملــى ايران با كارلــوس كى روش در 
نقش و جايگاهى قرار دارد كه پرسپوليس 
و برانكو آبان ماه امســال در ليگ قهرمانان 
درگير آن بودند. اگرچه بسيارى از هواداران 
فوتبال در ايران از ناكامى پرســپوليس در 
آسيا خوشحال بودند و حتى پرچم ژاپن را 

در ورزشگاه ها و در بازى هاى پرسپوليس 
بــه اهتزاز در مى آوردند تا به باخت مقابل 
چشــم بادامى ها طعنه بزنند اما حاال تمام 
مردم ايران يك هــدف و يك قلب دارند؛ 
پايين كشــيدن پرچم ژاپن و محو كردن آن 

از ورزشگاه هاى ايران براى هميشه.
  نقطه قوت ژاپن برابر ايران 

  درهمبن زمينــه يكى از ملى پوش فوتبال 
ايران مى گويد، تيم ملى در ساختار تهاجمى 

به موفقيت بيشترى مى رسد.
بيژن ذوالفقارنسب به ايسنا، درباره پيروزى 
3 بر صفر ايران مقابل چين در مرحله يك 
چهارم نهايى جام ملت هاى آسيا مى گويد: 
به نظرم تيم ملى امشــب يك بازى بســيار 
منطقى بر اساس توانمندى فوتباليست هاى 
ايرانــى انجــام داد. ايــران مقابــل چين، 
عملكردى تهاجمى داشت كه خصوصا در 
نيمه اول،  خيلى خوب، دفاع چين را تحت 
فشار قرار داد تا آن ها اشتباهات مكرر انجام 
دهند كه نتيجه اش دو گل در نيمه نخست 
بود. البته بازيكنــان تيم ملى چند موقعيت 
خوب هم از دست دادند. از طرفى فرصتى 
به چين ندادند كه همه اين ها ناشى از ميل 
به پيروزى و نمايانگر توانمندى تيم ماست.
او درباره تقابل با ژاپن در مرحله نيمه نهايى 
جام ملت هاى آســيا بيان كــرد: ژاپن، تيم 
خوب و جوان شده اى است كه با حوصله 
بازى مى كند. ژاپنى ها بسيار با برنامه عمل 
مى كنند و به هيچ وجه نبايد آن ها را دست 
كم گرفت. باز هــم تكرار مى كنم كه آن ها 
با برنامــه عمل مى كنند. مــن فكر مى كنم 
كادرفنــى تيم ملى به ايــن موضوع توجه 
مى كند و حتمــا برنامه خاصى براى مقابله 

با ژاپن دارد.
درباره  ايــران  فوتبــال  پيشكســوت  اين 
محروميت طارمى مقابل ژاپن گفت: تيمى 
كه ما در اختيار داريــم،  به غير از بيرانوند 
به هيچ كس وابســته نيست. من منكر بازى 
خوب طارمى نيستم ولى ما در غياب او با 
هيچ مشكلى روبرو نيستيم و بازيكنانى هم 

سطح او در اختيار داريم.
ذوالفقارنســب در پاسخ به اين سوال كه با 
توجه به عملكرد تمامى تيم هاى حاضر در 
جام ملت هاى آســيا، آيا ايران بهترين تيم 
اين رقابت هاســت، اظهار كرد: اين را آمار 
و ارقام و 12 گل زده و گل نخوردن ايران 
نشــان مى دهد. ما اگر بازى تهاجمى را در 
دستور كار خود قرار دهيم، مى توانيم مقابل 
تمام تيم هاى آســيا موفق باشيم. به همين 
دليل هم بود كه مى گفتيم، ايران بايد قهرمان 

جام ملت هاى آسيا شود.
او در ادامه درباره اين كه آيا پيروزى مقابل 
چين، انتقام جام ملت هاى 2004 را از اين 
تيم گرفت، توضيــح داد: ما بايد با روحيه 
ورزشى، اخالق و وجدان ورزشى صحبت 
كنيم. تيم چين قابل احترام است و پيشرفت 
خوبى داشــته اســت. اگر آن ها بازى اى را 
بردند براســاس توانايى هايشان بوده و البته 
ما هم اشتباهاتى داشتيم. در حال حاضر ما 

چين را پشت سر گذاشته ايم.
اين ملى پوش پيشــين ايران در پايان گفت: 
ســاختار فوتبال ايران، حداقل در قاره آسيا 
يك فوتبال هوشــمندانه و رو به جلو است 
كه در ساختار تهاجمى موفق تر بوده است. 
اميدوارم بــراى كادرفنى تيم ملى ما اين امر 
اثبات شده باشد و در ادامه رقابت ها در اين 

ساختار تيمشان را به ميدان بفرستند.

 تمرين تيم ملى فوتبال براى 
نيمه نهايى جام ملت ها

بــه گزارش ايرنا، تيم ملى فوتبال ايران بعد 
از پيروزى برابر چين و صعود به نيمه نهايى 

جام ملت ها تمرين سبكى را برگزار كرد.
در اين تمرين بازيكنانى كه به ميدان نرفته 
بودنــد در محل تمرين حضور داشــتند و 
بازيكنانى كــه به ميدان رفته بودند در هتل 

بودند و آنجا تمرين سبكى داشتند.
پيــام نيازمند و امير عابــدزاده با نظر مربى 
دروازه بــان هاى تيــم تمرين هاى خاص 

خود را انجام مى دادند. 
تمرين هاى گروهــى و تمرين هاى درون 
تيمى در تمرين امروز انجام شد و كارلوس 
كى روش به همراه دستياران خود بازيكنان 

را زير نظر داشت.
تاريخ رقابت هاى ايران وژاپن

ايران و ژاپن در حالى دوشنبه نخستين نيمه 
نهايى جام ملت هاى آسيا را برگزار مى كنند 
كه دو تيم در تاريخ، نبرد پاياپايى داشــتند 
و 6 پيروزى و 5 تســاوى حاصل كارشان 

بوده است.
 آخرين شكســت سامورايى ها مقابل ايران 
بــه 5 فرورديــن 1384 برمى گــردد كه با 
ورزشــگاه  در  هاشــميان،  وحيد  گل هاى 
آزادى مغلــوب ايران شــدند. از آن زمان 
تاكنون، اين دو تيــم تنها دو بار به مصاف 
هم رفتند. يك بار در همان ســال 84 و در 
ديدار برگشت، ژاپن 2 بر يك پيروز شد و 
يك بار هم در ورزشگاه آزادى در سال 94، 
ديدار دوســتانه دو تيم يك بر يك مساوى 

شد.
ژاپن و ايران در كل در 17 بازى به مصاف 
هم رفته اند كه سهم هر تيم 6 پيروزى بوده 
و 5 بار هم بازى مساوى شده است. بهترين 
پيــروزى تيم ملى برابــر حريف قدرتمند 
خود در بازى هاى آســيايى كره 1986 كره 
جنوبى به دست آمد كه گل هاى سيدمهدى 
ابطحى و ناصر محمدخانى، برد دو گله اى 
را در اين مســابقات نصيب ايران كرد. در 
سوى ديگر نيز بدترين شكست ايران مقابل 
آبى پوشان چشم بادامى به بازى هاى آسيايى 
بانكوك برمى گردد؛ جايــى كه تيم ملى با 
نتيجــه 3 بر يك قافيــه را به حريف خود 
واگذار كرد. پرگل تريــن بازى دو تيم هم 
بــه ســال هاى 1951 و 1997 بازمى گردد. 
در بازى هاى آســيايى 1951 ايران با نتيجه 
3 بر 2 حريف خود را شكســت داد و در 
عوض در مقدماتى جام جهانى 1998 بازى 
را همين نتيجه به رقيب سنتى واگذار كرد.

نخســتين تقابل دو تيم با تساوى بدون گل 
به پايان رسيد و يك نتيجه مساوى حاصل 
آخرين تالش دو تيم برابر هم بود؛ ديدارى 
كــه با گل هاى مهدى ترابــى براى ايران و 
يوشينورى موتو براى ژاپن با تيجه يك بر 
يك به اتمام رســيد. در جام ملت هاى آسيا 
نيز دو تيم 3 بــار برابر هم قرار گرفتند كه 
ايران تا به حال نتوانسته حريف صاحب نام 
خود را شكســت دهد. باخت يك گله در 
هيروشيما و دو تساوى بدون گل، نتايج تيم 
ايران برابر ســامورايى ها در جام ملت هاى 

آسيا بوده است.
گلزن ترين بازيكــن تقابل هاى دو تيم على 
دايى با چهار گل است و گلزن ترين بازيكن 
ژاپنى مقابل ايران هم اسامو مائدا است كه 
توانست در مقابل ملى پوشان ايرانى دو گل 

به ثمر برساند.

جام ملت هاى آسيا به نيمه نهايى رسيد

يوزهاى ايران دريك قدمى فينال
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■ حديث:
رسول اكرم(ص):

هر كس به زنى آزار برساند تا آن زن [ با بخشيدن مهريه اش]، جان خود را از او بخرد، 
خداى متعال، براى آن مرد به كيفرى (مجازاتى) كمتر از آتش رضايت نداده است؛ چرا كه 

خداوند متعال براى زن، همان گونه به خشم مى آيد كه به خاطر يتيم به خشم مى آيد.
ثواب األعمال : ص 336 ح 1

■ دوبيتي:
ته دورى از برم دل در برم نيست                            هواى ديگرى اندر سرم نيست
بجان دلبرم كز هر دو عالم                                          تمناى دگر جز دلبرم نيست

بازديد مشترك پادشاه، ملكه و رئيس كنگره نمايندگان 
اسپانيا از غرفه ايران در نمايشگاه« فيتور»

پادشاه اسپانيا
 فيليپ ششــم پادشاه اسپانيا در نخســتين روز برگزارى نمايشگاه 
بين المللى گردشــگرى مادريد (فيتور) كه امروز با حضور كارآفرينان 
و تورگردانان فعال در حوزه گردشگرى افتتاح شد ، به همراه « لتيسيا» 
ملكه اين كشــور ، «آنا پاســتور»، رئيس كنگره نمايندگان اين كشور، 
دبيركل ســازمان جهانى گردشــگرى و برخى از مقامات گردشگرى 
اسپانيا از غرفه جمهورى اسالمى ايران در محل نمايشگاه بازديد كردند. 
به گزارش ايســنا، پادشاه اسپانيا در اين بازديد، گفت وگوى كوتاهى با 
مونسان، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى و حسن  قشقاوى، سفير كشورمان در اسپانيا داشت.
وى  ضمن اظهار خوشحالى از حضور در غرفه ايران، به سابقه تاريخى، 
تمدنــى و فرهنگى ايران به عنوان يك كشــور بزرگ اشــاره كرد و با 
توجه به اجراى موســيقى زنده محلى به هنگام حضور وى، عالقمندى 
خود را به موســيقى ايرانى ابراز كرد. در اين بازديد  مونسان نيز ضمن 
خوشامدگويى به پادشاه و تشكر از حضور  اوو همراهان در غرفه ايران، 
توضيحات كوتاهى در خصوص جاذبه هاى گردشگرى ايران ارائه كرد.

طى اين بازديد، به رســم يادبود يك تخته تابلو فرش منقش به تصوير 
پادشاه و ملكه به پادشاه تقديم شد.

برخورد با گران فروشى بليت هواپيما 
در تعطيالت 22 بهمن

 سخنگوى ســازمان هواپيمايى كشورى از بازرســى و برخورد با 
شــركت هاى هواپيمايى خبر داد و در ايام تعطيالت 22 بهمن ماه بليت 

خود را با نرخ هاى باالتر از محدوده تعيين شده به فروش مى رساند.
رضا جعفرزاده ، در ارتباط با افزايش قيمت بليت هواپيما در تعطيالت 
22 بهمن ماه سال جارى توســط برخى شركت هاى هواپيمايى، اظهار 
كرد: مالك قيمت بليت هواپيما نرخى است كه شركت هاى هواپيمايى 
روى پرتال خود ابالغ و اعالم مى كنند و ارقام بيشتر از نرخ تعيين شده 

تخلف به شمار مى آيد.
ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشــورى ادامه داد: تعيين نرخ بليت 
شركت هاى هواپيمايى براساس هزينه هاى تمام شده يك ساعت صندلى 
پرواز است و آنچه براى ما تخلف محسوب مى شود تفاوت نرخى است 
كه شركت هاى هواپيمايى روى پرتال خود اعالم كردند و نرخى است 

كه توسط واسطه ها تغيير مى يابد.
وى در مورد برخورد با گرانفروشــى بليــت هواپيما تاكيد كرد: نرخ 
بليت هواپيما براساس عرضه و تقاضا و نيز مالك و معيارهاى موجود 
تعيين مى شــود و بازرسى دفتر ســازمان هواپيمايى قيمت ها را رصد 
مى كند. عالوه بر اين بازرســان به شــكل حضــورى در ايام ويژه اى 
نظيــر تعطيالت 22 بهمن ماه در دفاتر خدمات هواپيمايى حضور پيدا 
مى كننــد و در عين حال گزارش هاى مردمى به ســازمان هواپيمايى 
كشورى و نيز شــركت هاى هواپيمايى مى تواند بازرسان را نسبت به 

اين مساله آگاه كند.
ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشــورى اعالم كرد: شــركت هاى 
هواپيمايى، مجاز به فروش بليت چارترى بدون لحاظ بسته سفر نيستند 

و ارائه بليت هواپيما بايد مشمول ابطال و تغيير باشد.
جعفرزاده ادامه داد: در راســتاى اجراى سياســت هاى ابالغى مبنى بر 
فروش بليت پروازهاى چارترى به صورت سيستمى و با توجه به پايش 
بازار و بررسى هاى صورت گرفته پيش از اين بعضا شاهد فروش بليت 
پروازهــاى برنامه اى به صورت چارترى بوده ايم كــه اين امر مغاير با 
بخشــنامه هاى ابالغى سازمان هواپيمايى كشورى است و براساس اين 
بخشنامه انجام پروازهاى چارترى در قالب بسته هاى سفر و تركيب هتل 
و پرواز منحصرا در مســيرهاى گردشگرى با رعايت مقررات، مستلزم 

اخذ مجوز پرواز چارترى از سازمان خواهد بود.

 توانايى محققان در تهيه دارو
 دبير ستاد توسعه زيســت فناورى معاونت علمى، گفت: يكى از 
برنامه ها و اولويت هاى ستاد توليد 30 داروى جديد زيستى در كشور 
است. به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، مصطفى 
قانعى با اشاره به توانايى جوانان كشور در تهيه داروهاى زيستى، بيان 
كرد: يكى از اولويت هاى ســتاد، حمايــت از توليد داروهاى جديد 
است كه در اين زمينه با حمايت هاى ستاد، داروهاى جديد زيستى در 
كشور توليد مى شود. اين داروها به كمك متخصصان داخلى مى شود.
دبير ســتاد توســعه زيســت فناورى معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى افزود: در حال حاضر تعداد داروهاى زيست فناورى موجود در 
بازار جهانى 146 قلم است و از اين تعداد، 20 دارو در بازار ايران موجود 

است كه 4 دارو منوكلونال آنتى بادى و 16 دارو نوتركيب هستند.

فراهم كردن بستر صادرات محصوالت 
دانش بنيان به هندوستان

 رئيس مركز تعامالت بين المللــى علم و فناورى معاونت علمى 
با اشــاره به سفرشركت هاى دانش بنيان به هند گفت: با اين سفرها، 
بستر صادرات به هندوســتان و عقد قراردادهاى تجارى بين شركت 
ها فراهم مى شود.به گزارش مهر ، على مرتضى بى رنگ در خصوص 
جزئيات ســفر شركت هاى دانش بنيان به هند، گفت: مركز تعامالت 
بين المللى علم و فناورى معاونت علمى، 9 نفر از نمايندگان شركت 
هاى دانش بنيان را با هدف زمينه ســازى براى بهبود شرايط اقتصادى 
كشــور با كمك صادرات محصوالت فناورانه، به هند اعزام كرد.وى 
افزود: نمايندگان شركتهاى دانش بنيان در نشست هاى تجارى برگزار 

شده در كشور هند شركت كردند. 

چالش هاى مهندسى خوردگى برطرف 
مى شود

 فــن بازار تخصصى «چالش هاى فناورانه مهندســى خوردگى» با 
رويكرد حل چالش هاى صنايع مختلف در اين حوزه برگزار مى شود.

ــه  ــاى فناوران ــازار تخصصــى «چالش ه ــن ب ــر ، ف ــزارش مه ــه گ ب
مهندســى خوردگــى» بــا رويكــرد حــل چالش هــاى صنايــع مختلف 
ايــن حــوزه در ســطح ملــى، ششــم اســفندماه ســال جــارى برگــزار 

خواهــد شــد.
در اين رويداد، از يك ســو با تبيين موضوع و بررســى چالش هاى 
فناورانه صنايع كشور و از سوى ديگر با شناسايى و عرضه ظرفيت ها 
و پاســخگويى به چالش هاى خوردگى، تالش مى شود زيان وارده به 

اقتصاد كشور به حداقل برسد.

حذف منابع نهفته ويروس ايدز
 مطالعه اى جديد پيشنهاد مى كند كه قابليت دستكارى يك سوئيچ 
ژنتيكى كه منجر به اين مى شود كه ويروس ايدز (HIV) نهفته درون 
سلول ها شروع به همانندســازى كند، وجود دارد. به گزارش پايگاه 
 «HIV» ،«اطالع رسانى ســلول هاى بنيادى، طى آلودگى «دى ان اى
راه خود را به ســمت هسته سلول ميزبان كج مى كند و خودش را با 
ژنوم ميزبان تلفيق مى كند. مدار ژنى« Tat »يك قطعه كليدى از «دى 
ان اى»، «HIV »است كه رونويسى و فعال شدن ژن« HIV »را كنترل 
مى كند. زمانى كه اين مدار فعال مى شود، شروع به تاثير گذارى روى 
ماشين ســلولى مى كند و در نتيجه نسخه هاى جديدى از ويروس« 
HIV »ساخته مى شود كه در نهايت از سلول خارج مى شوند و سلول 

هاى مجاور را نيز آلوده مى كنند.

نحوه دريافت پروانه شبكه راديوئى 
اختصاصى اعالم شد

 معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات جزئيات نحوه دريافت پروانه 
شبكه راديوئى اختصاصى را تشريح كرد و گفت: براى دريافت اين مجوز، 
ارائه طرح دقيق فنى از شــبكه راديوئى الزامى است. به گزارش سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات، نســترن محســنى گفت: متقاضيان تاسيس و 
بهره بردارى از شــبكه هاى راديوئى اختصاصى بايد طرح دقيقى از شبكه 
راديوئى مورد نظرشان مبتنى بر نرم افزارهاى محاسباتى و طراحى شبكه، 
ارائه كنند.معاون امور راديوئى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئى 
گفت: واگذارى استفاده از هر فركانس به يك بهره بردار در يك محل، نه 
تنها امكان واگذارى مجدد همان فركانس در آن محل را غيرممكن مى كند 
بلكه واگذارى فركانسهاى مجاور را نيز با دشوارى هاى فنى روبرو مى كند.

سينـما

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

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

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

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

مريم مقدم  »
 در ســال 1402 همدان پايتخــت كتاب ايران با 

شعار شهر همدان دانايى است انتخاب ميشود 
■ همــدان در ســال 1398 صاحب گــذر فرهنگى 

ميشود 
■ شــادپيمايى ديگر در اسفند ماه 1397 در پياده راه 

هاى شهر همدان در راه است 
■ ساخت موزه هنرهاى معاصر در مصلى همدان كه 
تا پيش از اين رها شده بود با تالش مدير كل ارشاد 
اسالمى استان همدان 5 ميليارد تومان اعتبار گرفت 

و پروژه اجرايى كليد خورد 
■ برگزارى نمايشــگاه دائمى كتــاب از برنامه هاى 

جدى ارشاد همدان در سال جارى خواهد بود 
■ كتاب تاريخ 115 ساله مطبوعات استان همدان در 
دوره هاى قاجار ، پهلوى و اســالمى منتشر خواهد 

شد 
■ بيســت و ســومين جايزه ادبى 28 بهمن ماه در 

همدان برگزار ميشود 
■ همايش شعر فاطمى در همدان برگزار ميشود 

■ شبهاى موســيقى هگمتانه براى همدانيها پس از 
ايام فاطميه برگزار ميشود 

■ جشنواره اتود در همدان برگزار ميشود 
■  به بهانه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
هنرمندان و رسانه اى هاى منتخب تجليل ميشوند 

■ رايزنى بــراى برگزارى جشــنواره مطبوعات در 
همدان در حال به نتيجه رسيدن است 

■ هتل هاى همدان  نوروز 98 ميزبان كنسرت هاى 
موسيقى بومى محلى خواهند بود 

■ درخواست پيگيرى مطالبات مطبوعات از ادارات 
توســط مدير كل ارشاد  اسالمى همدان در شوراى 

ادارى به صورت جدى مطرح خواهد شد 
اينها موارد مهمى بود كه در نشســت مديركل ارشاد 
اســالمى همدان و معاونانش روز 5 شــنبه در سالن 
جلسات ارشاد همدان مطرح شد . در اين نشست كه با 
هدف ارائه برنامه هاى سال جارى اين اداره كل و البته 
برنامه هاى چهلمين سالگرد پيروزى  انقالب اسالمى 
در همدان برگزارشد؛  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همدان با بيان اينكه برگزارى جشــنواره مطبوعات و 
نمايشگاه كتاب در دستور كار است، از برگزارى برنامه 
«صباى سرو»  در دهه فجر با هدف تجليل از هنرمندان 
و رســانه ها خبر داد و گفت: همدان «شهر لبخندها» 
مى شــود. عليرضا درويش نژاد در جمــع خبرنگاران 
اظهار كرد: نگاه ما اين بود كه در حوزه زيرساخت هاى 
فرهنگى به يك جهش برسيم كه خوشبختانه اين اتفاق 

رخ داده است .
وى با بيان اينكــه موفق به دريافت 5 ميليارد تومان 
اعتبار بابــت تكميل موزه هنرهاى معاصر شــديم 
گفت: احداث اين موزه براى استان همدان ضرورى 
اســت و كار پيمانكار نيز شروع شده و موانع ادارى 
آن نيز حل شــده اســت. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان از شروع مجدد اجراى مجتمع 
فرهنگى كه متوقف شده بود، خبر داد و افزود: اين 
پروژه در حد زميــن خالى بود اما اكنون 60 درصد 
پيش رفته اســت.وى با بيــان اينكه كار اين مجتمع 
سال 98 دنبال مى شود و قرار شد در مرحله نخست 
5 ميليارد تومان براى شــروع اختصاص يابد ادامه 

داد: ساخت پالتوهاى هنرى را نيز دنبال مى كنيم.
 از ظرفيت شوراى شهر و شهردارى براى 

ساخت پالتوها استفاده مى شود
در  را  زيــادى  فضاهــاى  افــزود:  درويش ن ــژاد 

شهرســتان ها داريــم كه خالى مانــده و با توجه به 
محدوديت هاى اعتبارى اجراى آنها ســخت است 
اما بنا داريم از ظرفيت شــوراى شــهر و شهردارى 
براى ساخت پالتوها استفاده كنيم. وى با بيان اينكه 
نگاه ما اين اســت كه ظرفيت مــردم همدان خيلى 
بيشــتر از اينهاســت گفت: در بخــش نرم افزارى 
درصدد واگذارى امور به تشكل هاى صنفى هستيم 
و در جشــنواره تئاتر نيز كار را بــه انجمن نمايش 
واگذار كرديم. مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان همدان از رفع تصدى گرى دولتى و واگذارى 
امور به هنرمندان خبر داد گفت: ســعى بر اين است 
تبعيض ها در حوزه فعاليت ها كاهش يابد و هر گروه 
هنرى و تشكل هنرى در حوزه موسيقى و هنرهاى 
تجسمى عهده دار امور باشند. وى با اشاره به اينكه 
با شهردارى تفاهمنامه فرهنگى و هنرى ايجاد شده 
است يادآور شد: پرداختن به فضاى نشاط و شادى 
نيز مد نظر ما و از سياست هاى وزارت ارشاد است.

درويش نژاد با بيان اينكه اجراى شــادپيمايى در 29 
آبان ماه گام اول بود و بعد از ايام فاطميه برنامه هاى 
بعدى را خواهيم برداشــت افزود: بنا داريم همدان 
«شــهر لبخندها» نام گيرد زيرا وقتى لبخند باشــد 
ناهنجارى هم كم مى شود. وى از برگزارى نمايشگاه 
كتاب طى ماه هاى آينده خبر داد و گفت: نمايشگاه 
كتاب با خون مردم همدان عجين است و نمايشگاه 

بايد با حضور همه ناشران باشد .
 در همــه رويدادها بايــد كارها به قيمت 

باشد نه به هر قيمت
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان 
در خصوص اجراى پروژه پرديس ســينمايى نيز با 
بيــان اينكه اين پروژه جزو الزامات كار ما نيســت 
بيان كرد: اين پروژه جزو توجهات ماســت و بخش 
خصوصى نيز ورود كرده اســت به طورى كه زمين 
طبق فرآيندى به آنها اختصاص يافته است، هرچند 
اشكاالت حقوقى دارد. وى با بيان اينكه حميدرضا 
حاجى بابايى نماينده مــردم همدان و فامنين نيز در 
اين زمينه ورود كرد كه اتفاقى در استان رخ دهد، در 
ادامه گفت:  ما در روند اعطاى تســهيالت و صدور 
مجور به ســينماگران كمك مى كنيم، االن كه زمين 
معارض پيدا كرده بايد خود بخش خصوصى آن را 
حل كند. درويش نژاد در ادامه با بيان اينكه ارشاد در 
دهه فجر متولى كميته فرهنگى ـ هنرى است افزود: 
اميدواريم بعــد از ايام فاطميه بتوانيــم برنامه هاى 
خود را متناســب با 40 ســالگى انقالب اســالمى 
برگزار كنيم. وى با بيان اينكه مطالبات مطبوعات از 
دستگاه هاى اجرايى نيز پيگيرى مى شود خاطرنشان 
كرد: در شوراى برنامه ريزى از استاندار درخواست 

خواهم كرد كه مطالبات رسانه ها پرداخت شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان با 
تاكيــد بر اينكه اعتقاد دارم در همــه رويدادها بايد 
كارها به قيمت باشد نه به هر قيمت گفت: برگزارى 
جشــنواره مطبوعات را پيگيريم، با اســتاندار سابق 
بــراى اخذ موافقت اين موضوع رايزنى شــد و در 

ادامه با استاندار فعلى نيز صحبت خواهيم كرد.
 جشنواره فيلم هاى كمدى

وى با اشاره به برنامه «صباى سرو» با هدف تجليل 
از هنرمندان و رســانه ها در دهه فجــر افزود: خبر 
جداى از هنر نيســت و تجليــل از هنرمندان بدون 
مطبوعات نيســت . درويش نژاد اجراى كنســرت ها 
در اماكــن عمومى را نيز درخواســتى دانســت كه 
بايد بررسى شــود و در ادامه افزود: بيشتر توجه به 

گروه هاى سنتى و هنرمندان بومى استان بايد لحاظ 
شــود. وى از برگزارى جشــنواره كوتاه و مســتند 
كشــورهاى اسالمى در ســال 98 خبر داد و گفت: 
جشــنواره فيلم هاى كمدى نيــز در همدان برگزار 
خواهد شــد. مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
اســتان همدان در پاسخ به اين سوال مبنى بر ايجاد 
مجتمع رســانه  اظهار كرد: در مورد مجتمع رسانه ها 
پيگيرم هرچند كار ســخت اســت، از استاندار نيز 
كمك خواهم گرفت و در تفاهم نامه شــهردارى نيز 

پيش بينى شده است.
 اكــران فيلم هــاى جشــنواره فجر در 

سينماهاى فلسطين و قدس همدان
14 فيلــم منتخب ســى و هفتمين جشــنواره فيلم 
فجر در سينماهاى فلســطين و قدس همدان اكران 
مى شــود معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان در اين باره در 
نشســت با خبرنگاران همدان  گفــت: با توجه به 
استقبال چشم گير مردم همدان از فيلم هاى جشنواره 
فجر، رايزنى هايى با ســتاد برگزارى سى و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر انجام و مقرر شد 11 تا 14 فيلم 
منتخب اين دوره از جشنواره، از 12 تا 22 بهمن ماه 
همزمان با ايام گراميداشــت چهلمين سال پيروزى 

انقالب اسالمى در همدان اكران شود. 
هنرى  امــور  معــاون 
كل  اداره  ســينمايى  و 
ارشــاد  و  فرهنــگ 
اسالمى استان از انتشار 
اسامى فيلم هاى منتخب 
دانش آموزى  بخــش 
در  فجر  فيلم  جشنواره 
هادى  داد  خبر  همدان 
سى  گفت:  فيض منش 
جشــنواره  هفتمين  و 
فيلــم فجــر از 12 تا 
22 بهمن مــاه همزمان 
با ايــام گراميداشــت 
پيروزى  سال  چهلمين 
انقــالب اســالمى در 
همــدان اكــران مــى 
شــود. وى با تأكيد بر 
اينكه ســانس صبح ها 
ويــژه دانش آموزان در 
است،  شده  گرفته  نظر 
پنج  كرد:  خاطرنشــان 
فيلم سينمايى براى اين 
بخش مشــخص شده 
اســت كه از روز شنبه 
چهارشــنبه 17 تا   13
ساعت 10 از  بهمن ماه 

تا 12 ويژه دانش آموزان 
اكران خواهد شد.

اســامى  فيض منــش 
فيلم هاى منتخب را به 
شــرح زير اعالم كرد: 
كارگردانى  به  «لكنت» 
حاجــى  محمدرضــا 
«پاساتاريونى»  غالمى، 
ســهل  كارگردانى  به 
موفــق، «بنياميــن» به 
كارگردانــى محســن 

عنايتى، «ضربه فنى» به كارگردانى غالمرضا رمضانى 
و «آخرين داستان» به كارگردانى اشكان رهگذر. 14 
فيلم منتخب ســى و هفتمين جشــنواره فيلم فجر، 
همزمان با تهران در ســينماهاى فلســطين و قدس 

همدان اكران مى شود.
همايش اســتانى شــعر فاطمى در بهار 

برگزار مى شود
معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى اســتان همدان گفت: همزمان با ايام 
ســوگوارى صديقه طاهره (س) همايش استانى شعر 
فاطمى در شهرستان بهار برگزار مى شود. مجيد فروتن 
اظهار كرد: همايش شعر فاطمى 17 بهمن ماه همزمان 
با ايام شــهادت حضرت زهرا(س) در شهرستان بهار 
برگزار خواهد شــد. وى با تأكيد بر اينكه اين برنامه 
با حضور شاعران اســتانى برگزار خواهد شد، گفت: 
تعدادى از شاعران برجسته كشور نيز به عنوان ميهمان 

در اين همايش حضور خواهند داشت.
معاون امور فرهنگى و رســانه اى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى استان همدان خاطرنشان كرد: اين 
همايش يك روزه با موضوع فرهنگ فاطمى برگزار 
مى شــود و در پايان مراســم از شــاعران برگزيده 
تجليل خواهد شــد. فروتن تأكيد كرد: شــركت در 

همايش استانى شعر فاطمى براى عموم آزاد است.

 دومين جشنواره استانى «اتود» در همدان 
برگزار مى شود

وى همچنين گفت :  به مناسبت جشن چهل سالگى 
پيروزى انقالب اســالمى، دومين جشنواره استانى 

«اتود» در همدان برگزار مى شود 
اين جشــنواره در دو بخش هنرجويان و هنرمندان 
برگزار مى شود و عالقمندان تا پنجم بهمن فرصت 
دارنــد براى حضور در اين رويــداد هنرى ثبت نام 
كنند. گفت: شــركت در اين جشــنواره محدوديتى 
ندارد و تمام فعاالن عرصه تئاتر در سراســر استان 
مى توانند در جشــنواره «اتود» شركت كنند. «اتود» 
فرصت مناسبى براى كشف استعدادهاى تازه نفس 
و جوان اســت؛ افــزود: هنرمندان بزرگــى از اين 
جشــنواره ها بيرون آمده و تئاتر ايران را به سمت 

و سوى رشد برده اند.
اجراى جشــنواره به لحاظ تداخل با ايام فاطميه و 
حفظ حرمت دخت گرامــى نبى اكرم (ص) به 25 
بهمن ماه موكول شــده و جشن پايانى در اين روز 
برگزار مى شــود.وى گفت: با نظــر هيئت داوران 
در هر بخش از جشــنواره «اتود» ســه اثر به عنوان 
برگزيده انتخاب و معرفى مى شوند.«اتود زدن» يك 
اصطالح بين تئاترى ها به معنى اجراى يك نقش يا 

ايده به طور بداهه است.

مديركل فرهنگ و ارشاد استان براى 4 سال ديگروعده داد

همدان 
 پايتخت
 كتاب ايران 

پ

آگهــى مزايــده 

روابط عمومي كارخانه خانه سازي همدان 

مساحت رديف 
(مترمربع)

شماره پالك آدرسكاربري
ثبتي 

مبلغ ضمانت شركت 
در مزايده (ريال)

قيمت كارشناسي 
(ريال)

همدان، بلوار مدني، محوطه تجاري167/8
آقاجاني بيگ، ساختمان 

عماد، طبقه سوم

5282160/000/0003/254/400/000

همدان، بلوار مدني، محوطه تجاري259/3
آقاجاني بيگ، ساختمان 

عماد، طبقه سوم

5282130/000/0002/727/800/000

كارخانه خانه سازي همدان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 97/7/7019/ه مورخ 97/10/24 هيأت مديره سازمان 
ملي زمين و مسكن، نسبت به فروش دو واحد آپارتمان تجاري با مشخصات ذيل، از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. 
لذا اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي شركت در مزايده مي توانند اسناد شركت در مزايده را به آدرس كيلومتر 12 جاده 

همدان-تهران جنب پادگان امام حسين- كارخانه خانه سازي همدان تحويل و رسيد دريافت نمايند.
1- متقاضيان مي بايستي پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه 97/11/16 در سه پاكت الف و ب و ج

الك و مهر شده كه پاكت الف فيش بانكي واريزي يا ضمانتنامه سپرده شركت در مزايده و پاكت ب مشخصات كامل 
اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي شركت در مزايده به همراه مدارك و پاكت ج شامل قيمت پيشنهادي مهر و امضاء 
شده، آدرست كامل و شماره تلفن، به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند. الزم به توضيح است كه هيچگونه اثري 

از قيمت در پاكت الف و ب نبايد وجود داشته باشد.
2- پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده به صورت فيش بانكي واريز شده به حساب شماره 

4101037171213673 نزد بانك مركزي و يا ضمانت نامه معتبر بانكي اقدام نمايند. 
3- به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مزايده آنان ضبط خواهد شد.
5- وديعه نفرات اول تا سوم تا هنگام تنظيم صورتجلسه و عقد قرارداد با نفر اول، نزد كارخانه خانه سازي باقي مي ماند.
6- برنده مزايده متعهد مي گردد مبلغ پيشنهادي را ظرف مدت 7 روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ ابالغ نتيجه 
مزايده به حساب كارخانه خانه سازي همدان واريز نمايد و در غير اين صورت مبلغ سپرده شركت در مزايده ايشان ضبط 

مي گردد.
7- مزايده گذار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

8- متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به كارخانه خانه سازي مراجعه  به آدرس مندرج در بند اول مراجعه 
نمايند.

9- پيشنهادات رسيده رأس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 در محل كارخانه مفتوح و قرائت خواهد شد.

10-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34383224-081 تماس حاصل فرماييد.


