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پيروزي هاي ملي قلب هاي ملتي 
را به هم نزديك مي سازد

 ايــن روزها فوتبــال در جام ملت ها ي 
آسيا، جمعيت بســياري را از چهار گوشه 
قاره كهن به كشــور امارات متحده عربي 
كشــانده اســت و دوســتداران پرشور و 

متعصب فوتبال از...

سايت موزه ميدان مركزى همدان امسال تكميل نمى شود
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همدان
ميزبان همايش 

بين المللي 
گردشگري 
سال2020

■ گردشگرى روستايى 
محور سند همكارى ايران 
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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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درشهرستان هااخت روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

درشهرستان ها روزنامه  سرپرســتان  با  رتباط  ا

فرارسيدن فرارسيدن چهلمينچهلمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد سالروز پيروزي انقالب اسالمي مبارك باد
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www.HamedanPayam.com دعوت به همكـارى 

بـانك صـادرات ايـران

مديريت شعب بانك صادرات استان همدان

بانك صادرات ايران از متقاضيان محترم 
دراستان همدان دعوت به همكارى مى كند. 
براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت 

اينترنتــى اين بـانك به نشانى
 www.bsi.ir مراجعه فرماييد.

شركت قنـد هكمتـان

جـذب نيــروى انســانى
بدينوسيله به اطالع مى رساند شركت قند هگمتان (كارخانه قند همدان) به منظور تكميل كادر مالى خويش در نظر دارد يك 
نفر كارشناس خبره مالى با تجربه حداقل 5 سال كار مرتبط مالى استخدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند از زمان درج اين آگهى 

بمدت يك هفته، رزومه كارى و پيشنهاد حقوق خود را به آدرس الكترونيكى شركت ارسال نمايند.
Hek_SUGAR@YAHOO.COM :آدرس الكترونيكى

دعوت به همكـارى  و سرمايــه گـــذارىدعوت به همكـارى  و سرمايــه گـــذارى
شــهربازى رنگيــن كمــان بــراى جــذاب تــر كــردن مجموعــه ،از كســانى كــه تمايــل بــه همــكارى و مشــاركت در 

ايجــاد بازيهــاى متنــوع دارنــد دعــوت بــه همــكارى  مــى نمايــد.
متقاضيــان محتــرم  بــراى دريافــت اطالعــات بيشــتر و يــا هماهنگــى  بــراى ارائــه طــرح  بــه مديريــت مجموعه متقاضيــان محتــرم  بــراى دريافــت اطالعــات بيشــتر و يــا هماهنگــى  بــراى ارائــه طــرح  بــه مديريــت مجموعه 

بــا شــماره بــا شــماره 0905508476209055084762  تمــاس حاصــل فرمايند .تمــاس حاصــل فرمايند .

روابط عمـومى شهربازى رنگين كمـان

تصميمي كه به اجرا نرسيد

لغو مانورقطع اينترنت
■ قرار بود روز شنبه6 بهمن ماه با هدف تاب آوري سيستم هاي داخلي كشور اينترنت قطع شود

نمايشگاه موزه عبرت در تاالر قرآن تا پايان دهه فجر 
برپاست

«موزه اي براي عبرت»
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ميزي براي خدمت يا رياستيا

 به تولد چهل ســالگي انقالب اسالمي و 
مردمي ايران نزديك مي شويم. انقالب اسالمي 
ايران كه بر پايه خون شهيدان بسياري از ميان 
هميــن جوانــان مملكت ، از ميــان پدران و 

برادرانمان، مستحكم شده است.
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مديركل دفتر امور روستايى استاندارى همدان:
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 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

برف و باران در راه ديار هگمتانه است
 كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: دو سامانه بارشى به صورت همزمان از غرب و جنوب غرب از بعد از ظهر 

امروز وارد همدان مى شود و به صورت ريزش برف و بارش باران اثر خود را مى گذارد.
محمد حسن باقرى شكيب افزود: بر اساس نقشه هاى ماهواره اى هواشناسى، هواى استان صاف تا قسمتى ابرى خواهد بود 
و از بعد از ظهر فردا در پى فعاليت دو سامانه، آسمان استان تمام ابرى همراه با بارش باران و ريزش برف در ارتفاعات پيش 

بينى مى شود.
وى اظهار داشت: در مدت فعاليت اين سامانه آبگرفتگى معابر و احتمال سيالبى شدن مسيرهاى جاده اى وجود دارد.

باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا عنوان كرد: باتوجه به تركيب دو سامانه بارشى سرد و گرم، احتمال رعد و برق وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه روند افزايشى دماى روزانه (بيشينه دما) تا خروج سامانه ادامه دارد، اضافه كرد: بارش ها در روز دوشنبه 

در استان به اوج خود مى رسد و تا بعد از ظهر سه شنبه فعال است.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: روز چهارشنبه دماى صبحگاهى (كمينه دما) كاهش مى يابد و با سردى دماى هواى 

استان، كمينه دما تا هشت درجه سانتى گراد زير صفر كاهش مى يابد.

پزشكان همدانى فرار مالياتى ندارند
 رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان پزشكان را بزرگ  ترين ماليات دهندگان استان دانست. 

سيد حبيب ا... موسوى بهار با بيان اينكه پزشكان به 2 شكل مشغول فعاليت هستند، مطرح كرد: پزشكانى كه به شكل دولتى و 
نيمه دولتى مانند كار در بيمارستان ارتش و يا تأمين  اجتماعى فعاليت مى كنند، مالياتشان قبل از دريافت حقوق كسر مى شود؛ 
دسته دوم پزشكان نيز كه به شكل خصوصى فعاليت دارند، اداره ماليات بر تمامى درآمد آن ها نظارت مى كند و امكان ندارد كه 

پزشكى از پرداخت ماليات فرار كند. 
وى ادامه داد: شركت هاى بيمه نيز قبل از پرداخت حق الزحمه پزشكان ابتدا اقدام به برداشت ماليات از آن مبلغ مى كنند. 

موسوى بهار در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با استفاده پزشكان از دستگاه كارتخوان، گفت: باتوجه به اينكه نظارت بر كيفيت 
درمانى تنها وظيفه دانشگاه علوم پزشكى بر مطب پزشكان است، به كارگيرى از دستگاه كارتخوان روشى براى سهولت بيماران 
بوده و هيچ الزام قانونى براى استفاده از آن وجود ندارد. رئيس نظام پزشكى استان همدان نيز با بيان اينكه صدور پروانه پزشكى 
منوط بر ثبت پرونده مالياتى در اداره ماليات اســت، مطرح كرد: اداره امور مالياتى ادعايى مبنى بر عدم پرداخت ماليات توسط 

پزشكان دارد اين مشكل مربوط به عدم كفايت آن ها مى شود. 

امام جمعه همدان:
مجازات مخالن اقتصادى موجب كاهش 

قيمت دالر و سكه شد

 مجازات و اعدام مخالن اقتصادى موجب كاهش قيمت سكه 
و دالر شد كه در اين ارتباط از قوه قضاييه قدردانى مى شود.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان در آيين 
عبادى سياسى نماز جمعه شهر همدان افزود: قوه قضاييه هنگام 
سونامى اقتصادى و حمله و تالش بى رحمانه دشمنان داخلى و 
خارجى عليه اين كشــور اقدام به دستگيرى و مجازات سالطين 

كرد.
آيت ا...غياث الدين طه محمدى يادآورى كرد: چنانچه از گذشته 
نسبت به برخورد با مخالن اقتصادى نظارت قوى و قاطعيت بود 
به اين مرحله نمى رســيديم هر چنــد نحوه برخورد با اين قبيل 

متخلفان از اين پس هم بسيار مهم است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى اضافه كرد: قشــر ضعيف و پايين 
جامعه هميشــه پاى انقالب ايستادند و آنهايى كه نان شب براى 

خوردن ندارند حرمت انقالب را نگه داشتند.
محمدى بيان كرد: كالن شهر بودن تنها به معناى آبادكردن شهرها 
و كوچه ها نيســت بلكه اگر نســبت به تربيت انسان هاى آگاه 

اقدامى نشود كشور آباد هم به درد نمى خورد. 
امام جمعه همدان گفت: حل همه مشكالت مادى توسط انقالب 
خوب است اما براى معنويت، اخالق، انسانيت، دين و برزخ چه 

كارهايى بايد شود. 
طه محمدى گرانى ها را زاييده سوء تدبير دانست و اظهار داشت: 
افرادى كه اقدام به احتكار كاالى اساسى و مورد نياز مردم و دامن 
زدن به گرانى كردند چگونه مى خواهند به فقرا پاسخگو باشند.

عضــو مجلس خبرگان رهبرى يادآورى كــرد: از ابتداى انقالب 
تاكنون خطرهاى بزرگ از سر اين كشور و ملت عبور كرده است. 
محمدى افزود: برخى مدعى بودند انقالب نوپاى ايران در كمتر 
از ســه روز ســقوط مى كند اما آن افراد هنوز هم منتظر سقوط 

اين كشور هستند.
وى اضافــه كرد: بــى توجهى ملت به بزرگتريــن موهبت ها و 
پيــروزى ها و كوچك شــمردن آنها به علت برخى مشــكالت 

موجود بى انصافى است.
امام جمعه همدان ادامه داد: اگر ايران دشمن نداشت به اين همه 
توفيق دســت نمى يافت بنابراين همــه اين پيروزى ها به خاطر 

جنگ فيزيكى و مجازى دشمن است. 
طه محمدى خاطر نشــان كرد: در زمان رژيم طاغوت، دشمنان 
اقدام به تحريك حس ناسيوناليستى قبايل و ايجاد جنگ بين آنها 
براى ايجاد شــورش و ناامنى و جدا كردن مناطقى از كشور مى 
كردند اما هم اينك قلــب 80 ميليون ايرانى به هم پيوند خورده 

است.
وى گفت: به بركت انقالب اســالمى هم اينك تمامى روستاهاى 
باالى 20 خانوار كشــور از نعمــت گاز و انرژى برق برخوردار 

هستند اما برخى به جاى شكرگزارى، طلبكار هم هستند.
امام جمعــه همدان يادآورى كرد: زمانى براى درمان كوچكترين 
بيمارى بايد به خارج از كشور مراجعه مى كرديم اما االن بيماران 

اروپايى براى درمان به بيمارستان هاى ايران مراجعه مى كنند.
محمدى ادامــه داد: رزمندگان هنگام جنگ تحميلى براى پرتاب 
خمپاره به ســمت دشــمن قناعت مى كردند امــا االن به بركت 

انقالب اسالمى باالترين قدرت نظامى را داريم.

پيروزي هاي ملي قلب هاي ملتي را 
به هم نزديك مي سازد

مهدي ناصرنژاد»
 اين روزها فوتبال در جام ملت ها ي آســيا، جمعيت بســياري را از 
چهار گوشه قاره كهن به كشــور امارات متحده عربي كشانده است و 
دوســتداران پرشور و متعصب فوتبال از كشــورهاي مختلف آسيايي 
لحظه هاي شادي خود را در موفقيت تيم ملي كشور خود در اين دوره از 

رقابت ها كه به جام 2019 شهرت دارد، جستجو مي كند.
خوشــبختانه تيم ملي فوتبال ايران در جام 2019 حضوري منسجم و 
موفق دارد و توانسته است تا قبل از بازي هاي مرحله نيمه نهايي با پنج برد 
متوالي، يك مساوي، 12 گل زده و بدون گل خورده ضمن ارائه چهره 
شــادابي از خود نزد عالقه مندان به ورزش فوتبال در قاره آسيا و حتي 

جهان فوتبال، قلوب ميليون ها ايراني را شاد كند.
عرق ملي بين ملت هاي زنده جهان و ميل به پيروزي و سربلندي در تمام 
عرصه هاي اجتماعي و سياسي، زنجير اتحاد و چتر ايمني است كه يك 
ملت از هر قوم و زبان و مذهب را گردهم جمع مي آورد و نگاه ها را به 

يك سمت متوجه مي سازد. 
بدون شــك همين انگيزه و همين ميل دروني به برتري ملي است كه 
كشورهاي بســياري در اين جهان ملتهب را تاكنون سرپا نگه داشته و 
ملت هــا به رقم همه كنش ها و واكنش هاي فردي و اجتماعي در درون 
جامعه خود، همواره يك هدف مشترك و يك نقطه ثقل مشترك براي 
همسويي ها و هم خواني هاي خود دارند كه آن نام كشور و رنگ پرچم 

ملي است كه با هيچ ارزش دنيوي قابل قياس و معامله نمي باشد. 
افتخارات ملي براي مردم يك كشور باالترين ارزش و گوهر حيات بخش 
اســت كه هر فردي از درون هر ملت و هر كشــور را تشويق و ملزم 
مي سازد در هر عرصه اي تالش كند و در كسب افتخارات برزگ پيشقدم 
باشد و آن را به نام خود در تاريخ ملت و كشور خود ثبت نمايد و همين 
است كه ورزشكاران پاك دل و صادق و وفادار همواره در هر صحنه اي 
از پروسه موفقيت هاي خود در عرصه هاي رقابتي، بر پيراهن ملي خويش 

بوسه مي زند و آن را توتياي چشم خود مي سازد.
شــايد با علم به اين عنصر حياتي اتحاد و يكدلي و يكسويي بين مردم 
يك كشــور اســت كه دولت ها را نيز وادار مي سازد از هيچ كوشش و 
بودجه اي براي پيشــرفت ورزش در تمام رشته هاي ملي و المپيكي و 
جهاني دريغ نورزند و كار بيهوده ايســت چنانچه از منظر گرايش هاي 
سياسي بخواهيم توجه دولت ها به مقوله ورزش و موفقيت هاي ملي را 
رنگ و جالي سياسي بدهيم چرا كه بسيار هم طبيعي است اگر رئيس 
يك كشور و يك ملت در هر برهه اي از موفقيت هاي ملي به قهرمان هاي 
مردم خود تبريك بگويد و خود را در ســفره گسترده افتخارات ملي و 

پيروزي ورزشكاران كشور سهيم بداند.
اينجاســت كه همه از يك كشور هستند و زير نام يك كشور و دلبسته  
پرچمي واحد و برافراشــته اند. با توجه به چنين واقعيت هاي نانوشته و 
رايج اســت كه الزمه پيروزي فرزندان يك مردم و يك كشــور در هر 
عرصه علمي و ورزشي و هنري، يكدلي و يكسويي ملت در پشت پرده 
رقابت هاي اصلي اســت و هنگامه كش و قوس هاي رقابت و مبارزه و 
جنگ و شكست و پيروزي براي نام آوري يك كشور هيچ جاي مجادله 
و شرط و شروط گذاري و خط و نشان كشيدن نيست و هر كس براي 
اعتالي نام كشــور به مردم خود قدم بردارد و عرق بريزد بدون شــك 

همراه مردم است و شير مادر بر او حالل حالل.

1- احتمال انتخاب شهردارازبين شوراى شهركبودراهنگ افزايش 
يافته اســت. گفته مى شود شوراى شهركبودراهنگ درجلسه اين 

هفته خود قراراست شهردارجديد كبودراهنگ را انتخاب كنند.
گويا انتخاب عضــوى از اعضا و حضور فــرد على البدل مورد 
توجه برخى اعضاى شوراســت. گفته ميشود برخى كانديداهاى 

شهردارى سفارش شده مى باشند!
2- مديران رســانه هاى اســتان نشســت خواهند داشت. گويا 
قراراســت اين نشســت فصلى با حضوربرخى مديــران دولتى 

امروزبرگزارشود.
 بررســى مشكالت حوزه رســانه ، تصميم گيرى براى مطالبات 
ازبخش دولتــى و اگهى ها و چهلمين ســالگردپيروزى انقالب 

اسالمى برخى از موضوعات نشست امروزخواهدبود.
3- مســيرهمدان - مالير 4 بانده مى شود. گفته مى شود نماينده 
مالير خواستار اجراى طرح تعريض و4 بانده شدن مسير همدان 

به مالير شده است.
گويا اين درخواست با موافقت وزير راه وشهرسازى مواجه شده 

است. 

معصومه كمالوند »
  تســهيالت  و وام هاى اشــتغال زا به  
روســتاها باهدف توليد و اشــتغال،  نقطه 
اميدى بود براى شــهرهايى كه نرخ بيكارى 

بااليى را به خود اختصاص داده اند.
نهاوند، تويســركان و كبودراهنگ از جمله 
اين شهرها است كه وضعيت اشتغال در آن 
ها به نسبت افراد تحصيلكرده و جوياى كار 

ضعيف تر بوده است.
اما اين ميان افرادى هم بودند كه با بى محلى 
به قانــون و وضعيت موجود، با گرفتن اين 
تسهيالت تالش داشتند آن را از پيچ و خم 
بانك ها و ضمانت نامه هاى بانكى و هفت 
خان اخذ اين تســهيالت گذر داده و مبلغ 
مورد نظر  را براى كارى غير از اشــتغال و 

توليد هينه كنند.
بــا اين اقدام نه تنها فرصت را براى ديگران 
ســوختند بلكه با اعمال قانــون و گزارش 
بازرســى ها ضمانت ها اين افــراد به اجرا 

گذاشته شد و وام بازگشت داده شد.
مديركل دفتر امور روســتايى اســتاندارى 
همــدان در باره ارائه و شــرايط فعلى اين 
تسهيالت در اســتان گفت: 2 گروه نظارت 
بر طرح هاى ارايه شده را برعهده دارند اگر 
در مراحل بررســى به اين نتيجه برسيم كه 
متقاضى تســهيالت را گرفته و يا بنا داليلى 

عمدا هزينه نكرده و اشــتغال و توليدى كه 
هدف ارائه اين تســهيالت به متقاضى بوده 
محقق نيافته است، اعمال قانون خواهد شد 
و تضمين هاى متقاضى به اجرا گذاشته مى 

شود و تسهيالت بازگشت داده مى شود.
ظاهر پورمجاهد گفت: تــا كنون 10 مورد 
طرح كه اين شــرايط را داشته و تعهدات را 
اجرا نكرده و  توسط كميته نظارت گزارش 
شــده و در كميته مديران اســتان بررسى و 

اعمال قانون شده است.
به گفتــه پورمجاهد رقم اين طرح ها تقريبا 

3ميليارد تومان بوده است.
مديركل دفتر امور روســتايى اســتاندارى 

همدان درباره ارايه اين تسهيالت در استان 
گفــت: اين اعتبارات از چند محل پرداخت 
شــده است از جمله صندوق توسعه ملى با 
261 ميليارد تومان سهم 96و 97 استان بوده 
است كه تا پايان ديماه 2هزار و 280طرح با 
382ميليارد تومان طرح به بانك ارسال شده 
اســت.در اين باره يك هزار و 121طرح با 
239ميليارد تومان  اعتبار ، طرح هاى قرارداد 
بســته با يك هزار 69طرح بــا 203ميليارد 
تومان و طرح هــاى پرداختى 994طرح با 

اعتبار 169ميليارد تومان بوده است.
89ميليارد تومان هم براى مرحله سوم اين 
تســهيالت ،  سازمان برنامه ريزى و بودجه 

ابالغ كرده است اما هنوز تسهيالت  و مبلغ 
به استان ابالغ نشده است.

همچنين براى بانك ســينا 222طرح معرفى 
شده اســت كه اغلب دامدارى و مرغدارى 

بوده و بانك سينا نپذيرفته است.
اما 93 طرح اقدام و 50 ميليارد هم مصوب 
شده اســت كه 84 طرح عقد قرارداد شده 
با  43 ميليــارد اعتبار و 38ميليارد پرداخت 

شده است.
دربانك پارســيان هم با 10ميليارد ســهميه 
17طرح معرفى ، 6 طــرح پرداختى و يك 
ميليــارد و 520ميليون تومــان و 12 طرح 
مصــوب و 7ميليــارد و 220 ميليون تومان 

پرداخت شده است.
پورمجاهد اغلــب حوزه هــاى متقاضيان 
را صنايع دســتى، صنعت،صنايــع تبديلى 
محصوالت كشــاورزى كم آب بر و توصيه 
شــده مثل زعفران ، و.. عنوان كرد و گفت: 
رشــته ها از قبل شناســايى شده و و حوزه 
هاى اشباع شده را سيستم ثبت نام نمى كند.
مديركل دفتر امور روســتاى و شــوراهاى 
اســتاندارى همــدان  از همــه مجريان و 
كارشناسان، نماينده هاى مجلس خواست تا 
براى تسهيل در ارايه اين تسهيالت و نظارت 
درست بر انجام طرح ها براى ايجاد توليد و 
اشتغال نهايت تعمل و كمك را داشته باشند.

مديركل دفتر امور روستايى استاندارى همدان:

كميته نظارت بر تسهيالت اشتغالزا 
10طرح 3ميلياردى را اعمال قانون كرد 

 دولت 410 ميليارد ريــال اعتبار براى 
احياى بافت هاى فرسوده و توسعه مناطق 

محروم اين استان اختصاص داد.
اســتاندار همدان در جلسه اعضاى شوراى 
فرهنگ عمومى استان همدان اظهار داشت: 
اين اعتبار هم اينــك تخصيص يافته و در 

حال توزيع است.
سيد ســعيد شاهرخى اختصاص اين ميزان 
اعتبــار را گوياى توجه خاص دولت تدبير 
و اميد به مناطق حاشــيه شهر و مناطقى كه 

نياز به كمك دارد، ارزيابى كرد.
اســتاندار همدان اضافه كرد: براى توسعه 
تجهيزات در مناطق حاشــيه نشــين استان 
نيز 30 ميليارد ريال اعتبار پيش بينى شــده 

است.
شــاهرخى تاكيد كرد: نحوه هزينه كرد اين 
اعتبــار بايد ملموس و اثر بخش باشــد و 
نبايد اين اعتبــار مختلط با كارهاى جارى 

دستگاه ها هزينه شود. 
وى اثر بخشــى فعاليت هاى اجتماعى را 
مثبت دانست و گفت: برگزارى دوره هاى 
آموزشــى منجر به تغييــر نگرش در گروه 
هاى هدف شده است و اين تغيير نگرش، 

تغيير رفتار را در پى دارد.
از  همدان  اســتاندار  ايرنا،  گــزارش  به 
استاندارى  اجتماعى  امور  دفتر  مسئوالن 
همدان خواســت، اعتبــارات پيش بينى 
شــده براى آموزش را هدفمند استفاده 

كند.
شاهرخى ادامه داد: گستره فعاليت آموزش 

و پرورش در زمينه آموزش با توجه به زير 
پوشــش قرار دادن 278 هزار دانش آموز 
بسيار مناســب براى فعاليت هاى آموزشى 

است.
وى از مديــركل آموزش و پرورش همدان 
خواســت طرح مراقبت اجتماعى از دانش 
آموزان (نماد) را با بهره گيرى از اعتبارهاى 
پيش بينى شده به بهترين نحو اجرايى كند.

اســتاندار همدان اظهار داشــت: هيچگونه 
محدوديت مالــى و اعتبارى براى حمايت 
و اجراى طرح هاى آموزشــى وجود ندارد 
و اســتاندارى اعتبار مورد نياز را تامين مى 

كند.
شــاهرخى افزود: براى بهبود وضعيت پنج 
شاخص و آســيب هاى اجتماعى اولويت 
دار، بايد از توان و ظرفيت ســازمان هاى 

مردم نهاد بهره گرفت.

وى گفــت: بازآمــوزى زوج هاى جوان 
كار خوبــى اســت كــه اســتاندارى در 
راســتاى حمايــت از ايــن موضوع 50
درصد اعتبــارات الزم را پرداخت كرده 
و مابقى اعتبار از طريق دســتگاه مربوطه 

تامين مى شود.
شاهرخى از مســئوالن دفتر امور اجتماعى 
برگزارى  براى  خواست  همدان  استاندارى 
كارگاه آموزشــى نحوه اســتفاده از فضاى 
مجازى هماهنگى هاى الزم را انجام دهد.

بنياد صيانــت در پرونده هاى طالق ورود 
كند

رئيس كل دادگســترى همدان با اشاره به 
حــوزه فعاليت بنياد صيانــت از خانواده، 
گفت: اين بنياد دامنه فعاليت خود را فقط 
به حوزه طالق توافقى محدود نكند بلكه 
از ابتداى شــكل گيرى اينگونه پرونده ها 

براى سازش بين دو طرف اقدام كند.
توكل حيدرى در جلســه اعضاى شوراى 
فرهنگ عمومى اســتان همدان بيان كرد: 
منحصر كردن ورودى و پرونده هاى بنياد 
صيانت از خانواده به طالق هاى توافقى، 

نتيجه رضايت بخش به همراه ندارد.
وى اضافــه كرد: توافق زن و شــوهر بر 
ســر طالق زمانى حاصل مى شود كه دو 
طرف از همه جا بريده و بزرگان و ريش 
ســفيدان نيز بر جدايــى زوج اتفاق نظر 

داشته باشند.
رئيس كل دادگسترى همدان گفت: طبق 
تجربيات و بر اساس پرونده هاى تشكيل 
شــده در دادگســترى، در اين مقطع قانع 
كردن زوج براى بازگشــت بــه زندگى 

خانوادگى سخت و دشوار است.
حيــدرى يــادآورى كرد: نقطه شــروع 
دادخواســت  درخواســت  با  اختالف ها 
تمكين، مطالبه نفقه، شــكايت ترك انفاق 
و مطالبه جهيزيه از سوى زوج شروع مى 

شود.
وى ادامــه داد: اين مطالبات مويد شــكل 
گيرى و رشــد اختالف بين زوجين است؛ 
بنابراين فعاليت بنياد صيانت بايد وسيع تر 

از سازش براى طالق هاى توافقى باشد.
حيدرى افزود: بايد نقطه شــروع اختالف 
را رصد كــرده و افراد را براى بازگشــت 
بــه زندگى به حضور در بنيــاد صيانت از 
خانواده راهنمايى كرد تا آنجا ســدى براى 

افزايش طالق شود.

اختصاص  410ميليارد ريال جهت توسعه مناطق محروم همدان

تناسب گردشگرى 
و درآمد مردم 
حفظ شود

ــور اجتماعــى و پيشــگيرى  ــاون ام  مع
ــگرى،  ــاى گردش ــاد زمينه ه ــرم، ايج از ج
ــرورى  ــردم را ض ــد م ــا درآم ــب ب متناس

دانســت. 
 ســعيد گلســتانى گفــت: در جامعــه افــراد 
بــا درآمــد و وضعيــت اقتصــادى مختلــف 
ــدى،  ــراى بهره من ــد ب ــه باي وجــود دارد ك
گردشــگرى  صنعــت  از  اقشــار  تمــام 

ــم.  تــالش كني
ــاال  ــد ب ــه درآم ــرادى ك ــه داد: اف وى ادام
دارنــد از هتل هــاى خــوب و لوكــس 
اســتفاده  مى كننــد، افــرادى بــا درآمــد 

هتل هــاى  و  مهمانســراها  در  ضعيــف 
ارزان تــر اقامــت مى كننــد، وظيفــه  مــا 
ــا  ــرادى ب ــراى اف ــكان مناســب ب ايجــاد م

ــت.  ــن اس ــم و پايي ــد ك درآم
گلستانى در گفت  وگو با ايسنا، افزود: براى 
افراد با درآمدهاى پايين، خانه هايى توسط 
اداره  ميراث فرهنگى شناســايى شــده تا 

گردشگران در آنها اقامت كنند. 
وى در خصــوص  خانه هــاى ترتيب ديده 
براى گردشــگران، اظهار كرد: اين خانه ها 
بايد داراى حداقل امكانات رفاهى، بهداشتى 
و امنيتى بوده و در ســطح مسافرخانه هاى 

شهر مورد قبول و پذيرش باشند. 
گلســتانى در خصــوص تأميــن امنيــت 
ــن  ــى اي ــرد: ايمن ــد ك ــازل، تأكي ــن من اي
ــى و  ــن بررس ــط اماك ــد توس ــا باي خانه ه
ــى و  ــات احتمال ــا از اتفاق ــود ت ــد ش تأيي

ــود.  ــرى ش ــوار جلوگي ناگ
وى تصريــح كــرد: در شــرايط اقتصادى 
موجــود در جامعــه و مشــكالت مالــى 
شــهروندان، بايد سعى كرد تا مطلوب ترين 

خدمات را به گردشگران ارائه كنيم. 
ــگران،  ــكايات گردش ــوص ش وى در خص
يادآور شــد: در ســال گذشــته، چنديــن مورد 
شــكايت بابــت هزينه هــاى بــاالى اقامت در 
منــازل را داشــتيم كــه ايــن ميــزان نســبت به 

امســال كاهــش يافتــه اســت. 
معــاون امــور اجتماعــى و پيشــگيرى 
ــراى  ــامانه اى ب ــرد: س ــالم ك ــرم، اع از ج
ــده  ــاد ش ــتان ايج ــه دس ــن ب ــرل كارت كنت
اســت كــه اميدواريــم همكارى هــاى الزم 

ــرد.  ــورت بگي ــوص ص ــن خص در اي
معاون گردشگرى اداره  كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان، 

بيان كرد: همدان براى نوروز 98 ، ظرفيت 
ميزبانى از 15 هزار گردشگر را دارد. 

 علــى خاكســار گفــت: ســامانه اى ســنتى 
بــه صــورت كيوســك در ورودى شــهرها، 
ــا  ــد ت ــد ش ــاد خواه ــوروز ايج ــراى ن ب
گردشــگران از آنهــا اطالعــات الزم را 

ــد.  ــت كنن درياف
كيوســك ها،  ايــن  در  داد:  ادامــه  وى 
اطالعــات خانه هــاى تأييــد شــده توســط 
ــود  ــراث فرهنگــى موج ــن و مي اداره  اماك
اســت و مــردم مى تواننــد بــا اعتمــاد 

ــد.  ــت كنن ــا اقام ــل در آنه كام
وى تصريــح كــرد: بــراى كارتــن بــه 
ــود  ــى خ ــراى معرف ــى را ب ــتان زمان دس
اعــالم كرديــم كــه متأســفانه تنهــا 30

مــورد مراجعــه داشــتيم و اســتقبال خوبــى 
ــت.  ــورت نگرف ــرح ص ــن ط از اي

همدان به رنگ فجر فاطمى درمى آيد
 برنامه هاى متنوعى در سطح شهر به دليل تقارن دهه مبارك فجر 

و ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با بيان 
اينكه كميته فضاسازى شــهرى در برگزارى جشن انقالب بر عهده 
شــهردارى همدان اســت اظهار كرد: با توجه به اينكه در چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اســالمى قرار داريم برنامه هاى ويژه اى در 
سطح شــهر در نظر گرفته شده است.سعيد خوشبخت در گفتگو با 
فارس با بيان اينكه تقسيم وظايف در مجموعه شهردارى انجام شده 
اســت افزود: حوزه خدمات شهرى تنظيف مسيرهاى راهپيمايى در 

روز 22 بهمن را به خوبى انجام خواهد داد.

همايش طاليه داران فاطمى در همدان 
برگزار شد

 همايش طاليه داران فاطمى با گسترده روحانيون، مبلغين علوم 
دينى و هيأتهاى مذهبى برگزارشد

در اين همايش عضور هيأت رئيســه مجلس خبــرگان رهبرى در 
ســخنانى انقالب اســالمى را بزرگترين نعمت قرن اخير دانســت 
وگفت : به بركت انقالب بود كه سايه ظلم واستكبار از سر جمهورى 
اسالمى كم شد.حجت االسالم والمسلمين حسينى بوشهرى افزود: 
انقالب اسالمى داراى چنان عظمتى است كه با وجود 40 سال توطئه 
ودشمنى همچنان محكم و پابرجاســت به اهداف خود رسيده وبه 
مسير خود ادامه مى دهد. عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
و امام جمعه قم در ادامه با تاكيد بر اينكه انقالب اســالمى در مسير 
خود هرگز دچار توقف و ايســتايى نخواهد شد تاكيد كرد : وظيفه 
همه مبلغان و روحانيون اين اســت كه دستاوردهاى اين انقالب را 
براى مردم بازگو و تشــريح كنند. حسينى بوشهرى در ادامه با تاكيد 
بر ضرورت توجه و رســيدگى بيشــتر و موثرتر مسئوالن به مسائل 
ومشــكالت اقتصادى وگرانى هاى اخير گفت : نبايد اين گرانى ها 
وفشــارهاى اقتصادى مردم را از حمايت از انقالب دلســرد كند.در 
ادامه مدير حوزه علميه استان همدان هم گفت: يكى از دستاوردهاى 
بسيار مهم انقالب اسالمى بسيج توده هاى مردمى در نقاط مختلف 
جهان ضد اهداف استكبار بود.آيت ا... موسوى اصفهانى، بر ضرورت 

گسترش فرهنگ جهاد و شهادت بويژه بين نسل جوان تاكيد كرد.
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يادداشت شهرستان

خبـر

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

برداشت حدود 280 تن چغندر قندنشائى از مزارع فامنين
 سطح زير كشت چغندر قند نشائى در شهرستان فامنين 5/5 هكتاربوده است كه از اين سطح 

280 تن برداشت انجام شد 
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين با بيان اين مطلب اظهار داشت:در فروردين ماه سال 
97 يك هكتارخزانه در مزارع اين شهرســتان ايجاد گرديد كه حداقل 8 هكتار كشــت مزرعه 
چغندرقند نشائى ريشــه لخت پيش بينى مى گرديد ولى متاسفانه به دليل خسارت تگرگ در 

خرداد ماه  تهيه نشاء ريشه لخت فقط براى 3 هكتار امكانپذير گرديد 
به گزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين ،جعفر كاويانى دلشــاد با 
اشــاره به وجود وقفه ايجاد شــده در انتقال نشــاء در تاريخ موردنظر وانجام كشت در 

تيرماه افزود: كشــت چغندر قند نشــائى در شهرســتان فامنين با هدف مديريت وكاهش 
مصرف آب  در حال ترويج اســت وبدين منظور مزرعه تحقيقى - ترويجى  نيز در سطح 
1,6 هكتــار زيــر نظر دكتر منصورى محقــق مركز تحقيقات اجرا گرديــد كه طبق نتايج 
حاصل شــده عملكرد 85 تن در هكتار نشاء ريشــه لخت با عيار 18 حاكى از مطلوبيت 

اين روش كشت ميباشد.
وى چند مورد از محاسن كشت نشائى را  عدم تداخل آبياريهاى اول اين كشت با آبيارى هاى 
مراحل نهايى كشت غالت ، كاهش مصرف آب ،كاهش كمتر مصرف سم وحفظ محيط زيست 
وكاهش مصرف بذر وساير نهاده ها و... دانست و تصريح كرد :مهمترين دليل ترويج توسعه اين 

روش كشت كاهش مصرف آب  است .

خبـر

موانع پيش روى توليدكنندگان رفع شود 
 استاندار همدان در سفر به شهرستان بهار از نزديك از چهار ناحيه 

صنعتى اين شهرستان بازديد كرد.
سيد سعيد شــاهرخي با بيان اينكه تالش داريم تا واحدهاى صنعتى 
استان را به جايگاه واقعى خود برسانيم گفت : در حمايت ازسياستهاى 
دولت مبنى بر پشــتيبانى از توليد وايجاد اشتغال از واحدهاى مختلف 

توليدى ، سعى در رفع موانع پيش روى توليدكنندگان داريم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وى با تاكيد بر حل مشــكالت 
صنعتگران اســتان افزود : با تعامل و ارتباط بيشــتر مديران اجرايى با 

واحدهاى توليدى بايد براى گسترش اين كارخانه ها گام برداريم.
اســتاندار ادامه داد : ما و مديران كل استان هرهفته از صنايع بازديد و 
مشكالت صاحبان صنايع را با كمك مديران استانى و شهرستانى حل 
مى كنيم تا مديران واحدهاى صنعتــى بدون دغدغه به افزايش توليد 

فكر كنند.

افزايش 35 درصدى كمك هاي حاميان ايتام و 
محسنين كبودراهنگ

 كبودرهنگ-خبرنگار همدان پيام: كمك حاميان ايتام و محســنين 
شهرســتان كبودراهنگ نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش يافته 

است.
رئيس كميته امداد امام خميني شهرســتان كبودراهنگ در گفت وگو 
بــا همدان پيــام گفت: بيــش از 1833 حامي ايتام و محســنين در 
كبودراهنــگ از 251 فرزنــد تيم و 253 فرزند محســنين حمايت 
مي كنند كه مبلــغ كمكي حاميان اين فرزنــدان 35 درصد افزايش 
نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد. محمود ابراهيمي با اشاره به 
اينكه يكي از هميــن حاميان براي فرزند معنوي خود جهيزيه 200 
ميليون ريالي تهيه كرده اســت گفت: جذب حاميان ايتام و محسنين 

باالي 9 ميليارد ريال بوده است.
ابراهيمي پرداخت تســهيالت اشــتغال زا را از راهكارهاي اســتقالل 
خانواده هاي تحت پوشش خواند و اظهار داشت: در اين راستا بيش از 
135 نفر از مددجويان امداد امام خميني(ره) تسهيالت اشتغال روستايي 

به مبلغ 23 ميليارد ريال دريافت نموده اند. 
وي خاطرنشان ساخت: سهم كميته امداد امام كبودراهنگ از تسهيالت 
اشتغال روســتايي بيش از 73 ميليارد ريال است كه از اين سهم 109 
طرح براي دريافت 35 ميليارد ريال تسهيالت در سامانه كارا ثبت و به 

بانك هاي عامل معرفى شده اند.
محمود ابراهيمي پرداخت تسهيالت از اعتبارات تبصره 16 كميته امداد 
را نيز از ديگر تســهيالت پرداختي اين بنياد خواند و گفت: اعتبارات 
شهرســتان از اين محل 23 ميليارد ريال است كه 17 ميليارد ريال آن 
براي متقاضيان مددجو پرداخت شــده است كه 70 درصد از كل اعتبار 

جذب و پرداخت شده است.

ميزي براي خدمت يا رياست
مريم ملكى »

 به تولد چهل ســالگي انقالب اســالمي و مردمــي ايران نزديك 
مي شويم. انقالب اســالمي ايران كه بر پايه خون شهيدان بسياري از 
ميان همين جوانان مملكت ، از ميان پدران و برادرانمان، مســتحكم 
شده است .اين انقالب چقدر توانسته به اهداف اوليه خود دست يابد؟ 

آيا توانسته است به آرمان هاي بنيانگذار كبير انقالب پاي بند باشد؟
مسئوالني كه در اين چهل ســال برمسندهاي مختلف اين نظام تكيه 
زده اند چقدر توانســته اند براي ايران اسالمي دلسوزانه مديريت كنند! 
مسئوالن به ميز روبه روي خود به چه چشمي نگريسته اند؟ ميزى براى 

خدمت به مردم يا ميزي براي رياست؟؟ 
يكي ازدســتورالعمل هاي كه چند وقتي است آثار اجرايي شدن آن در 
ادارات به چشــم مي خورد ،ميز خدمت اســت. بسياري از مردم چيز 
زيادي از اين حركت جديــد نمي دانند و حتي علت اصلي ايجاد آن 

براي بسياري از مديران ادارات نيز به درستي جا نيافتاده است.
ميز خدمت شايد در نگاه اوليه، براي سهولت در پيش برد درخواست 
ارباب رجوع به شمار آيد اما در اليه هاى پنهاني خود به دنبال ساختن 
مدير مردمى وبه دنبال يادآوري خدمت رسانى مسئوالن به مردم است.

در نتيجه مى توان گفت ايجاد ميزي به نام خدمت از سمت رهبر معظم 
انقالب را بيشــتر تلنگري به مسئوالن پشت ميز نشين نظام دانست و 
علت اصلي از آغاز يك چنين حركتي را بيشــتر خطاب به مسئوالن 

نظام است تا مردم و ارباب رجوع ها.
ميز خدمت مى خواهد تلنگرى باشد به مسئولي كه پشت ميز رياست 
خود غرق در اهداف شــخصي و حزبي شده است، مسئولي كه ديگر 
دغدغــه اش روبه راه شــدن زندگي جوان ايراني نيســت زيرا فرزند 
خودش در كشــورهاي توسعه يافته مشغول زندگي و تحصيل است. 
مســئولي كه بايد براي رسيدن به آن و يك قرار مالقات چند دقيقه اي 
روزها و شايد هفته ها وقت بگذاري، در آخر هم با درهاي بسته اتاقش 

روبه رو شوي.
به طور حتم فلسفه ايجاد ميز خدمت، ترفندي هوشمندانه است براي 
بيرون آوردن مديران گوشه نشين از اتاق هاي الكچري كه هيچ سنخيتي 

با فرهنگ و منش ايراني ندارد.
ميز خدمت مي خواهد بگويد، اين روزها در ايران اسالمي چقدر جاي 
اميركبيرها خالي اســت، مي خواهد بگويد مانند دوران اوايل انقالب، 
مشام ايران اسالمي تشنه شنيدن بوي رجايي است ،مي خواهد بگويد، 
ايران اســالمي كــه در حال حاضر مورد هجمه دشــمنان خارجي و 

منافقين داخلي است ،نيازمند خدمت صادقانه مسئوالن است.
مي خواهد بگويد، ايران اسالمي كه با مشكالت اقتصادي دست و پنجه 
نرم مى كند و مردمان اين سرزمين، همان صاحبان اصلي انقالب زير 

بار فشار اقتصادي در حال خم شدن هستند ،نياز به خادم ملت دارد.
ميز خدمت مي خواهد بگويد، مســئولي كه به من تكيه مى دهى ، 
آيا آماده اي تا رنگ شادي را كه مدتي است از چهره همشهريانت 
رخت بربســته اســت به آنها برگرداني، مي گويد، اي برادر و اي 
خواهر مســئول، درنگ كافيســت، به ياد بياور كه برادرت شهيد 
چگونه هشــت ســال ســينه خود را در برابر هجمه هاى دشمنان 
ســپر كرد تا نگذارد خدشه اي به نظام اســالمى وارد شود، حال 
نوبت توســت حال و هواي اوايل انقالب را به خود بگيرد براي 
شــكوفايي ايران اســالمي دليرانه رشــادت كن.هم اكنون ايران 

توست. صادقانه  خدمت  نيازمند 

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى(نوبت دوم)
  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.

مزايده بهره برداري از جايگاه CNG شهرداري فامنين (تجديد)

روابط عمــومي شهرداري فــامنيــن 

تبيين واطالع رسانى اقدامات و پيشرفت هاى 
نظام حق مردم است

دوســت  اعتــراف  بــه  پيــام:  همــدان  مالير-خبرنــگار   
ــت  ــده و تح ــب مان ــيار عق ــالب بس ــل از انق ــمن،ايران قب ودش
اســتعمار بــوده اســت وايــن عقــب ماندگــى بــه انــدازه ايــى بــود 
كــه كارگــزاران خارجــى بــراى آمــدن بــه ايــران حــق توحــش از 

ــد. ــى گرفتن ــود م ــور خ كش
ــتاد  ــب در س ــن مطل ــان اي ــا بي ــوكار ب ــش ج ــه بخ ــام جمع ام
هماهنگــى دهــه فجــر بخــش جــوكار گفــت: بــا گذشــت 40 ســال 
از پيــروزى شــكوهمند انقــالب اســالمى ايــران گام هــاى بلنــدى 
ــن  ــده واي ــل ش ــمگيرى حاص ــاى چش ــرفت ه ــته و پيش برداش

ــم. ــانى كني ــه اطــالع رس ــه ماســت ك وظيف
قانــون  تصويــب  اميــدى  رضــا  محمــد  الســالم  حجــت 
ــوان  ــالب عن ــل از انق ــور قب ــى كش ــند بردگ ــيون را س كاپيتوالس
وبيــان كــرد: آنقــدر كشــور در ذلــت و ظلمــت بــود كــه نخســتين 
شــخصيت كشــور تــا كمــر درمقابــل رئيــس جمهــور آمريــكا خــم 

ــى شــد. م
ــران را يــك  ــاق اي ــه اتف ــى ب ــان اينكــه كشــورهاى اروپاي وى بابي
ــد  ــى دانن ــه م ــوالت منطق ــده تح ــن كنن ــذار وتعيي ــر تاثيرگ عنص
ــى اســت  ــار سياس ــًا در اوج افتخ ــالمى حق ــران اس ــار كرد:اي اظه
ونفــوذ در منطقــه از بــركات نظــام اســالمى مــى باشــد همچنيــن به 
اقتــدار علمــى ايــران اشــاره وبيــان كــرد: دوران قبــل از انقــالب در 
ــا پيشــرفت علمــى معنــى و مفهومــى نداشــت  قامــوس كشــور م
ــاره  ــران اش ــى اي ــدار نظام ــى و اقت ــه تســليحات عال ــن ب وهمچني

كــرد.
فعــاالن  نفــر   40 از  تجليــل  جــوكار  بخــش  جمعــه  امــام 
ــان  ــه مددجوي ــنه ب ــرض الحس ــره وام ق ــت 40 فق انقالبى،پرداخ
كميتــه امداد،اعــزام 40 نفــر مددجــو بــه مشــهد مقدس،تجليــل از 
40 عامــل زكات در جشــن شــكرگزارى زكات و.. را از جملــه 
ــالگرد  ــن س ــبت چهلمي ــه مناس ــوكار ب ــش ج ــاى بخ ــه ه برنام

ــرد. ــان ك ــالمى بي ــالب اس ــروزى انق پي

شهر  اسالمي  شوراي  از  مورخه 97/9/17  شماره 243  مجوز  به  استناد  با  دارد  نظر  در  فامنيـن  شهـرداري 
بهره برداري از جايگاه CNG را طي مدت يك سال به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجدالشرايط واگذار نمايد لذا 

متقاضيان مي توانند در صورت تمايل براي شركت در مزايده از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.
1-شركت كنندگان مي بايست 10 درصد قيمت كارشناسي به مبلغ 360/000/000 ريال را به صورت اسناد خزانه بي نام، 
ضمانت نامه بانكي سه ماهه و يا واريز نقدي به حساب 0105755046007 بانك ملي به نام شهرداري فامنين ارائه 
نمايند. و ضمن بارگذاري تصوير ضمانت نامه در سامانه ستاد حتماً بايد اصل ضمانت نامه تا آخرين روز مهلت قانوني 
بارگذاري و ارسال پيشنهادها، به آدرس استان همدان، شهرستان فامنين خيابان شورا شهرداري فامنين و كد پستي 

17166-65616 ارسال نمايند. در غير اين صورت به پيشنهادها ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- قيمت پايه اجاره بها به ازاي هر ماه 300/000/000 ريال و مجموع يكسال 3/600/000/000 ريال 

3-در صورت انصراف برندگان اول، دوم و سوم از مزايده و اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به 
ترتيب ضبط خواهد شد.

4- ساير اطالعات، جزئيات در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
5-كليه هزينه هاي نشر آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

6- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
7-مهلت دريافت و تحويل اسناد مزايده در سامانه ستاد ذكر گرديده و متقاضيان حتماً بايد از طريق سامانه اقدام 

نمايند به پيشنهادهاي ارسالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8-تاريخ انتشار از طريق سامانه ستاد روز شنبه 97/11/6 ساعت 8 صبح مي باشد.

9-شماره مزايده در سامانه ستاد 500975012200002 (قسمت كارتابل اجاره)
10-براي دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 3-36822020-081 يا واحد امور مالي شهرداري تماس حاصل 

فرمايند.
چاپ اول روزنامه جمهوري اسالمي مورخه 97/10/29

ــناد  ــه اس ــى ك ــالك دولت ــيارى از ام  بس
آنهــا در اختيــار و مالكيــت دســتگاه هاى 
اجرايــى قــرار دارد داراى معارضينــى اســت 
كــه عمدتــاً هنــگام اجــراى طرح هــا و 
اســتفاده از آن امــالك خودنمايــى مى كننــد .

ــان  ــا بي ــدان ب ــدارى هم ــت فرمان سرپرس
ــه  ــى ب ــت هماهنگ ــب در نشس ــن مطل اي
ــى  ــالك دولت ــارض از ام ــع تع ــور رف منظ
كــه بــا حضــور مديــر كل راه و شهرســازى 
اســتان در دفتــر سرپرســت فرمانــدارى 
ــات اداره  ــه اقدام ــد ب ــزار ش ــدان برگ هم
ــتاى  ــتان در راس ــازى اس كل راه و شهرس
رفــع تعــارض و تعييــن تكليــف برخــى از 
اراضــى دولتــى داراى معــارض اشــاره كرد 
ــدارى  ــى فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اظهاركــرد:  افشــارى  حســين  همــدان، 
برخــى از مشــكالت موجــود در ايــن 
بخــش مربــوط بــه چنــد دهــه قبــل اســت 
ــازى  ــون در اداره كل راه و شهرس ــه اكن ك
تحــت پيگيــرى قــرار گرفتــه و جــاى 

تشــكر دارد. 
وى بــا تأكيــد بــر ضــرورت حفــظ و 
نظــارت مســتمر بــر امــالك دولتــى توســط 
دســتگاه هاى اجرايــى ذيربــط، تصريــح 
معارضيــن  رفــع  راســتاى  در   : كــرد 
نماينــده  به عنــوان  دولــت  امــالك  از 

حاكميــت بــا تمــام تــوان پــاى كار هســتيم. 
ــه از  ــى ك ــه زيانهاي ــاره ب ــا اش ــارى ب افش
ــدن  ــى ش ــا طوالن ــدن ي ــرا نش ــت اج باب
اجــراى برخــى از طرح هــا به واســطه رفــع 
تعارضــات و پيگيرى هــاى حقوقــى متوجه 
ــن  ــرد : معارضي ــان ك ــود، بي ــردم مى ش م
دولتــى  اراضــى  و  امــالك  مدعيــان  و 

حقوقشــان محتــرم و بــا در دســت داشــتن 
ــل  ــط قاب ــى از مراجــع ذيرب ــدارك قانون م
ــى  ــچ طرح ــراى هي ــت و اج ــرى اس پيگي
ــناد  ــد اس ــن فاق ــاى معارضي ــا ادع ــد ب نباي
ــد.  ــر بيانجام ــه تأخي ــى ب ــمى و قانون رس

مديــر كل راه و شهرســازى اســتان همــدان 
نيــز در ايــن نشســت گزارشــى از اقدامــات 

انجــام شــده و در دســت اقــدام بــراى 
رفــع تعارضــات و تعييــن تكليــف اراضــى 
و امــالك تحــت نظــارت آن مديريــت 
اظهــار كــرد و افــزود : در ايــن راســتا اداره 
ــا  ــته و ب ــى داش ــا ورود خوب ــى م حقوق
هماهنگــى مراجــع قضايــى بــا جديــت كار 

ــال مــى كنيــم.  را دنب

 نهاونــد- خبرنگارهمــدان پيام:ســتاد 
هماهنگــى دهــه فجــر شهرســتان نهاونــد 
ــاى  ــه ه ــى برنام ــالم نهاي ــدف اع ــا ه ب
چهلميــن  فجــر  دهــه  در  دســتگاهها 
ســالگرد پيــروزى انقــالب اســالمى ايــران 
و پــروژه هــاى قابــل افتتــاح و بهــره 

ــد.  ــكيل ش ــردارى تش ب
ــزارى نمايشــگاه  ــد از برگ ــدار نهاون فرمان
ــالگى  ــل س ــت در چه ــتاوردهاى دول دس
در اداره ارشــاد شهرســتان بــا دو رويكــرد 
چهــل ســالگى انقــالب و عملكــرد ادارات 

ــر داد.  ــردم خب ــه م ــام ب ــات  نظ و خدم
مــراد ناصــرى تاكيــد كــرد: كيفيــت برنامــه 
هــاى چهــل ســالگى انقــالب بايــد نســبت 
ــر باشــد و  ــه دوره هــاى گذشــته پربارت ب
دســتگاهها هــم خدمــات دولــت را بــراى 

مــردم بازگــو و اطــالع رســانى كننــد.
ــر اينكــه دســتگاهها  ــد ب ــا تاكي ناصــرى ب
پــروژه هــاى دهــه فجــر ارزيابــى  و 
كيفيــت آن هــا را بــه كميــت ترجيــح 

دســتاوردهاى  فجــر  دهند،گفت:دهــه 
ــردم دارد.  ــتان و م ــراى شهرس ــى ب بزرگ
معتقــدم دهــه فجــر فرصــت خوبــى 
اســت تــا از ســال 57تــا امــروز را مقايســه 
كنيــم هرچنــد عملكردهــا و اقدامــات 
انجــام گرفتــه از پــس از انقــالب از بعــد 
ــود  ــى ش ــات نم ــيارى خدم ــم و بس حج

ــرد. ــه ك ــالب مقايس ــل انق ــا قب ب
فرمانــدار نهاونــد افــزود: قبــل از انقــالب 
خدمتــى نبــوده و اقداماتــى بــراى مردمــى 
مثــل شهرســتان نهاونــد انجــام نشــده كــه 

بخواهيــم بــا حــاال مقايســه كنيــم.
هر دســتگاه و مديرى در هر وظيفه اى كه 
داشــته اســت خدمتى انجام داده و كارى 
صورت گرفته است و از مديرانم ميخواهم 
كه در دهه فجر هم كوتاهى نكنند و شيرينى 

دهه فجر را به كام مردم ماندگار كنيم. 
ــد  ــى كــه مى گوين ــه مديران وى خطــاب ب
اظهــار  نداريــم،  عملكــرد  هزينــه 
كرد:دســتگاهها عملكــرد دولــت را اطــالع 

رســانى كننــد و بــا رســانه هــا در تعامــل 
ــرم. ــن را نميپذي ــر از اي ــه غي ــند ك باش

ــت در كار  ــرار اس ــى ق ــه جوي ــر صرف اگ
اطــالع رســانى و فرهنگــى 
ميخواهيــد انجــام دهيــد لطف 
كنيــد جــاى ديگــرى مديريت 
ــاى  ــد و خودروه ــه كني هزين
پــالك قرمــز را كمتــر بــه جاده 

ــانيد. ــا بكش ه
فرمانــدار نهاونــد از روابــط 
عمومــى فرمانــدارى خواســت 
تــا پايــان دهــه فجــر عملكــرد 
اطــالع  در  را  دســتگاهها 
ــت در  ــات دول ــانى خدم رس
ــدى و  ــع بن ــن 12روز جم اي

ــد.  ــزارش ده گ
ناصــرى تاكيــد كــرد: مــالك و 
معيــار ارزيابــى مديــران در نوع 
ــن  ــان در اي ــانى ش ــالع رس اط
ــه  ــود و وظيف ــد ب ــه خواه ده

ــام را  ــات نظ ــه خدم ــت ك ــتگاهها اس دس
اطــالع رســانى و مــردم را در جريــان 

ــد. ــرار دهن ــام ق ــت و نظ ــات دول خدم

دستگاهها به جاى حذف هزينه اطالع رسانى 
از پالك قرمزها كاركمترى بكشند

سرپرست فرماندارى همدان:

براي رفع تعارض از امالك دولت 
با تمام توان پاي كار هستيم
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ايران و جهان

راى گيرى درباره پالرمو به جلسه آينده 
مجمع موكول شد

 با توجه به اين كه كنوانسيون پالرمو موضوع حقوقى مهمى است 
و اعضا هم براى صحبت نوبت داشــتند بنابراين ادامه تصميم گيرى 

به جلسه بعدى مجمع موكول شد و به راى گيرى نرسيد.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام اظهار داشــت: اين جلســه 
در ادامه جلســه قبل و با حضور برخى اعضاى شــوراى نگهبان و 
نمايندگان دولت از جمله عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى، 
محمــد جواد ظريف وزير امور خارجه ، لعيا جنيدى معاون حقوقى 
رئيس جمهــورى، فرهاد دژپســند وزير امور اقتصــادى و دارايى 

برگزارى شد.
به گزارش ايرنا،حجت االسالم و المســلمين مجيد انصارى افزود: 
بحث هاى كارشناســى سياســى، حقوقى و مصلحتى در اين جلسه 
ادامه پيدا كرد اما چون كنوانســيون پالرمــو موضوع حقوقى مهمى 
است و اعضا براى صحبت نوبت داشتند، بنابراين ادامه بحث تصميم 

گيرى به جلسه بعد مجمع موكول شد و به راى گيرى نرسيد
وى خاطرنشــان كــرد: در ايــن جلســه توضيحــات بســيار خوبــى 
ــاى  ــيون ه ــاى كميس ــع و روس ــاى مجم ــيون ه ــوى كميس از س
ــور خارجــه،  ــر ام ــس، وزي ــى مجل ــى و امنيــت مل ــى قضاي حقوق
رئيــس كل بانــك مركــزى، معــاون حقوقــى رئيــس جمهــورى و 
ــم در  ــه اميدواري ــد ك ــه ش ــى ارائ ــادى و داراي ــور اقتص ــر ام وزي

ــى برســيم. ــدى خوب ــه جمــع بن جلســه بعــدى ب

نمايندگان به بودجه، نگاه ملى و متوازن 
داشته باشند

 در آستانه بررســى و تصويب بودجه سال آينده؛ بى ترديد، نگاه 
فرابخشى به بودجه، مى تواند در كنار تحقق توسعه متوازن در كشور، 
به پيشبرد هرچه بهتر برنامه ششم توسعه و نهايتا چشم انداز 20 ساله 

توسعه كشور يارى كند.
در ايــن چارچوب منطقه گرايى برخى نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى براى گرفتن ســهم بيشتر از بودجه ســال 98 براى حوزه 
انتخابيه خود موجب شــده اســت كه كارشناســان با تاكيد به نگاه 
فرابخشــى و ملى به بودجه، نسبت به توسعه نامتوازن و تبعيض در 

بخش هاى مختلف كشور هشدار دهند.
در هميــن رابطــه، ســيدمحمدرضا ميرتاج الدينــى، نماينــده پيشــين 
ــن بودجــه ســاالنه  ــه و تدوي ــد تهي ــار داشــت: در رون ــز اظه تبري
ــته  ــالش داش ــه ت ــه و بودج ــازمان برنام ــواره س ــور، هم كل كش
رويكــرد و نــگاه ملــى بــه ايــن موضــوع داشــته باشــد. چــرا كــه 
ــه بودجــه، يــك اصــل  ــه اى ب ــى و فرامنطق ــگاه مل ــت، ن در حقيق

ــود. ــد ب ــى خواه ــل و اساس بى بدي
 بودجــه 98 بــر اســاس واقعيت هــاى ملمــوس 

ــد ــادى باش اقتص
ــالمى كار  ــوراهاى اس ــى ش ــون عال ــس كان ــى رئي ــا على بيگ اولي
ــن  ــد اصلى تري ــى، باي ــت: واقع گراي ــاره گف ــن درب ــور در اي كش
ــال  ــه س ــون بودج ــب قان ــس در تصوي ــدگان مجل ــت نماين اولوي
1398 باشــد. قوانينــى كــه درمجلــس بــه تصويــب مى رســند و از 
جملــه قانــون بودجــه 98، بايــد قابليــت و ضمانــت اجــرا داشــته 
باشــند. يعنــى نماينــدگان بايــد بــه ســمت واقعيت هــاى ملمــوس 
اقتصــادى و معيشــتى جامعــه حركــت كــرده و تصميم گيــرى 

كننــد.
ــر  ــار نظ ــى اظه ــى در حوزه هاي ــدگان گاه ــرد: نماين ــد ك وى تاكي
ــه  ــال ب ــارج اســت. مث ــان خ ــه اختياراتش ــه از حيط ــد ك ــى كنن م
تازگــى گفته انــد كــه افزايــش 20 درصــدى دســتمزد كــم اســت و 
حداقــل 25 درصــد بايــد بــه دســتمرد 98 افــزوده شــود. كارگــران 
ــان در  ــن دستمزدش ــد و تعيي ــتفاده نمى كنن ــى اس ــه دولت از بودج

ــرد. ــام مى گي ــى كار انج ــوراى عال ش

اجراى CFT به نفع كشور نيست

ــالم  ــا صراحــت اع ــى مجلــس ب  شــمخانى در جلســه غيرعلن
كــرد از نظــر شــوراى عالــى امنيــت ملــى، اجــراى CFT بــه نفــع 

كشــور نيســت.
عضــو كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى گفــت:  آمريــكا 
بــراى نابــودى شــوروى ســابق چنيــن مجمعــى را تشــكيل داد تــا 
ــق  ــن طري ــد و از اي ــل را دور بزنن ــازمان مل ــت و س ــوراى امني ش

ضربــات مهلكــى را بــه شــوروى ســابق وارد كــرد. 
بــه گــزارش مهر،ابوالفضــل حســن بيگــى افــزود: االن هــم 
ــق FATF و  ــام از طري ــد از شكســت برج ــد بع ــى كنن ــالش م ت
CFT مجــددا حاكميــت خــود را بــر جمهــورى اســالمى تحميــل 
ــح  ــن لواي ــه اي ــان ب ــوراى نگهب ــرد: ش ــان ك ــد. وى خاطرنش كنن
ــه مجلــس رفــت  ــار ايــن لوايــح ب ــراد گرفــت از ايــن رو، دو ب اي
و برگشــت داشــت و باالخــره بــه مجمــع تشــخيص ارســال 
ــزود:  ــى اف ــت خارج ــى و سياس ــت مل ــيون امني ــد.عضو كميس ش
ايــن افــرادِ غــرب گــرا بــا جنــگ روانــى قبــال در زمــان تصويــب 

ــد. ــام دادن ــى را انج ــن كارهاي ــم چني ــام ه برج

بعد از انقالب ما فاقد تئورى اقتصادى 
بوده ايم

 مــن قبل از انقالب حســابدارى مى خواندم. يكى از مشــكالت 
فارغ التحصيالن حســابدارى در آن زمان اين بــود كه يك عده اى با 
چرتكه خوب كار مى كردند و حســاب و كتابى هم نگه مى داشــتند 
و به آنها مى گفتند حســابدار. نه ترازى مى دانســتند و نه آشــنايى با 

صورت هاى مالى داشتند. 
بعد از انقالب رشــته اقتصاد به همين مشــكل دچار شد. عده اى از 
مديران بعد از انقالب، مخصوصاً آنهايى كه فارغ التحصيل مهندســى 
بودند، شروع به كار اقتصادى و مطالعه غيردانشگاهى اقتصادى كردند 
و يك مقدارى كه رشد كردند، خود را به عنوان نظريه پرداز اقتصادى 
مطرح كردند. االن در ذهنم نام چند نفر از آنهاست كه نمى خواهم نام 

ببرم چون ضرورتى ندارد. 
اين افراد، چون رابطه ايدئولوژيك، مبارزه عليه حكومت شاه و داشتن 
تجربه مشــترك با روحانيونى كه در حكومت بودند، داشتند توانستند 
روى انديشه هاى اقتصادى روحانيت اثر بگذارند. مهم اين بود كه هر 
دو گــروه اقتصاد را هنجارى مى فهميدند و درك درســتى از اقتصاد 

اثباتى نداشتند.
 اينجا ما با دو پديده تخريبى مواجه شديم. عده اى به عنوان نظريه پرداز 
اقتصادى مطرح شــدند (كه بعضى از آنها بعدها مدرك دكترا هم در 
اقتصاد يا رشته هاى مشابه گرفتند)، كه در اصل از اقتصاد و تئورى هاى 
علمى اقتصاد چيزى نمى دانستند، ولى نه خودشان اين را مى دانستند و 
نه سياستمدارانى كه داشتند و دارند مديريت مى كنند. مثًال اينها درك 
درستى از بازار به معنى علمى نداشتند. االن هم ندارند. به نظرم براى 
سياســتگذارى كافى نيست شما بدانيد بازار چيست و تعريفش كدام 
اســت. بازار بايد همانند يك چارچوب فكرى نحوه تفكر شــخص 
را شــكل دهد. االن هم اگر نگاه كنيد بعضى از نمايندگان مجلس به 
راحتى از پديده هاى اقتصادى صحبت مى كنند و به راحتى سياست هاى 
متفاوت پيشــنهاد مى كنند بدون اينكه اطالعى از تئور ى هاى پيچيده 

اقتصادى كه پشت گفته هاى آنها وجود دارد، داشته باشند. 
پديده دوم برمى گردد به حاشيه نشــينى صاحبان علم اقتصاد و به كار 
نگرفتن آنها در حوزه هاى اجرايى- علمى. درست است كه رفت وآمد 
بيــن اين دو گروه خيلى زياد بــود و خيلى روابط خوبى هم بين آنها 
وجود داشــت ولى آنهايى كه سياســت ها را اجرا كردند و آنهايى كه 
جلوى اجراى سياســت ها را گرفتند عمدتــاً از گروه اول بودند. البته 
زمان هايى هم بوده اســت كه ما اقتصاددانانى را در راس سازمان هاى 
اقتصادى داشته ايم ولى سيستم اساساً به علم اقتصاد اعتقادى نداشت. 
اين مساله در طول زمان استمرار يافت و با بيشتر آشنا شدن گروه اول 
با بعضى از روندهــاى اقتصادى نياز براى تئورى علم اقتصاد كاهش 

يافت.
* دكتر مرتضى ايمانى راد مدير دفتر مشاوره و تحقيقات اقتصادى
منبع كانال:اقتدار

استانى شدن انتخابات مجلس 
به نفع نمايندگان فعلى است

 از نظر من استانى شدن انتخابات مجلس به نفع نمايندگان فعلى 
است. اگر اين طرح تأييد نهايى بشود بايد بگويم كه نمايندگان براى 

خودشان كار كرده اند.
نماينده مردم مهاباد گفت: به نظر من در شــرايطى كه احزاب وجود 
ندارند يا به عبارت ديگر اين احزاب در ايران هنوز شكل نگرفته اند، 
طرح اســتانى شدن انتخابات معنايى ندارد. در اين شرايط اين طرح 
اوالً باعث مى شــود كه هزينه هاى انتخابات افزايش پيدا كند. در اين 
صــورت بعضى از افراد كه از نظر مالى ســطح باالتــرى دارند، به 

نمايندگان نزديك تر شوند.
ــدن  ــتانى ش ــزود: اس ــودزاده اف ــنا،جالل محم ــزارش ايس ــه گ ب
انتخابــات باعــث مى شــود كــه نماينــدگان مجلــس از مــردم 
ــا اســتانى شــدن انتخابــات شــهرهاى محــروم،  فاصلــه بگيرنــد. ب
ــا  ــه آنه ــون ب ــوند چ ــرر مى ش ــًال متض ــاده كام كوچــك و دورافت
ــتان رأى  ــه در كل اس ــراى اينك ــده ب ــود و نماين ــيدگى نمى ش رس
ــردازد. ــت بپ ــتاهاى پرجمعي ــه روس ــه ب ــور اســت ك ــاورد مجب بي

وى گفت: احتمال رد شدن اين طرح از طرف شوراى نگهبان وجود 
دارد. چون اين طرح عادالنه نيست. ما داريم جلوى خدمت تعدادى 
از افراد جامعه را مى گيريم و مى گوئيم فقط كسانى كه شناخته شده 
هستند يا ســابقا نماينده بوده اند امكان انتخاب شدن دارند. ما نبايد 

براى مصلحت خودمان دل به اين قانون دهيم.

جزئيات عفو گسترده زندانيان دوشنبه 
اعالم مى شود

 رئيس ســازمان زندان ها از تصويب نهايى جزئيات عفو گسترده 
اعالم شــده توسط رئيس قوه قضاييه در كميسيون عفو و بخشودگى 

خبر داد.
اصغر جهانگير در گفت وگو با تســنيم، در رابطــه با جزئيات عفو 
گسترده به مناسبت 40ســالگى انقالب اسالمى ايران گفت: جزئيات 
اين طرح كه شرايط تســهيل كننده قرار گرفتن افراد در دايره شمول 
طرح و همچنين تعداد نفرات مشــمول را تعيين مى كند در جلســه 
صبح دوشنبه 8 بهمن ماه 1397 كميســيون عفو تصويب مى شود و 

عصر همان روز به اطالع مردم خواهد رسيد.
به گزارش تســنيم، آيــت ا... آملى الريجانى كــه آخرين روزهاى 
رياست بر قوه قضائيه را سپرى مى كند، اخيراً از اجراى عفو گسترده 

به مناسبت 40سالگى انقالب اسالمى خبر داده بود.

انتخابات مجلس در سال 98 مهم و حياتى است
 وجــود احــزاب متعــدد سياســى، شــرايط اقتصــادى كشــور و دشــمنى دشــمنان 
انقــالب اســالمى ، ايــن دوره از انتخابــات را نســبت بــه ســاير مراحــل حســاس تــر 

كــرده اســت.
ســخنگوى شــوراى نگهبــان اظهــار داشــت: مــردم بايــد بــا هوشــيارى افــراد صالــح 
و توانمنــد را انتخــاب كننــد و افــراد صالــح نيــز بايــد در مســير خشــنودى خداونــد 

متعــال ، امــان زمان(عــج) ، مــردم و رهبــرى حركــت كننــد.
ــى در  ــون اطالعــات كاف ــرد: تاكن ــد ك ــى تاكي ــا، عباســعلى كدخداي ــه گــزارش ايرن ب
خصــوص برگــزارى اســتانى انتخابــات مجلــس در اختيــار مــا قــرار نگرفتــه اســت و 

هــر زمــان كــه ايــن موضــوع بــه شــوراى نگهبــان ارائــه شــود ، از طريــق رســانه هــا 
نظــر شــوراى نگهبــان اعــالم مــى شــود.

وى افزود:يكــى از مهمتريــن اهــداف انقــالب اســالمى ، تربيــت انســان بــراى حضــور 
ــت  ــه وضعي ــد ب ــام باي ــدف ، نظ ــن ه ــار اي ــى در كن ــالمى اســت ول ــه اس در جامع
معيشــت مــردم نيــز رســيدگى كنــد كــه البتــه اقدامــات خوبــى نيــز صــورت گرفتــه 

اســت.
كدخدايــى گفــت: انقــالب اســالمى در حــوزه فرهنگــى نيز دســتاوردهاى چشــمگيرى 
را بــه دســت آورده بــه گونــه اى كــه ديگــر از فســادهايى كــه در رژيــم طاغــوت در 
شــهرهاى كشــور وجــود داشــت خبــرى نيســت هرچنــد ممكــن اســت عــده اى از 

افــراد فريــب خــورده در برخــى از نقــاط كشــور اقدامــات ضــد فرهنگــى انجــام دهند.
تعيين سرنوشت توسط مردم دستاورد انقالب اسالمى است

وى اظهــار داشــت: ايــن كــه امــروز مــردم بــراى دادن رأى بــه فــرد 
ــى از  ــه راحت ــتند و ب ــى ايس ــف م ــا در ص ــاعت ه ــش س ــر خوي ــورد نظ م
مســئوالن انتقــاد مــى كننــد نشــان از رشــد سياســى انقــالب و نظــام مقــدس 

ــت. ــالمى اس ــورى اس جمه
كدخدايــى افــزود : هــر چنــد كــه پيشــرفت هــاى كشــور در حــوزه هــاى سياســى، 
اقتصــادى و فرهنگــى خــوب بــوده ولــى تــا رســيدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه وجود 

دارد كــه بايــد بــا تــالش و همــت آن را كــم كــرد.

شبنم طهماسبي  »
 نمايشــگاه موزه عبرت ايران و ضد 
سالگرد  چهلمين  مناســبت  به  تروريسم 
پيروزي انقــالب اســالمي و به همت 
اداره كل اطالعات همدان و مشــاركت 
شهرداري در مركز همايش هاي قرآني و 

بين المللي همدان راه اندازي شد.
دم غروب است هوا كم كم روبه تاريكي 
مي رود قرار اســت به موزه عبرت بروم 
هيچگونه زمينه فكري در خصوص موزه 
عبرت ندارم و تنهــا پيش زمينه فكري ام 
از اين جا، خالصه مي شــود به خاطرات 
زندانيان سياسي دوران قبل از انقالب كه 
هر ســاله با آغاز دهه فجر در تلويزيون 
بخش مى شود. به راستي چرا؟ انسان هايي 
كه بهترين سال هاي عمر خود را به خاطر 
ايمان و اعتقادشان براي آزادي و آرامش 
ايران در چنين فضاي مخوفي گذرانده اند 
و مــا امروزه تنها با آمــدن ماه بهمن به 

يادشان مي افتيم.
بايد هر چه ســريعتر خــود را به موزه 
برسانم اين فرصتي است كه براي من مهيا 
شده است و هيجان خاصي دارم سرماي 
هوا به صورتم مي خورد هياهوي خيابان و 
مردمي كه در رفت و آمد هستند تمركزم 
را از بين مي برد و نمي دانم چگونه بر اين 

اضطرابي كه دارم تسلط يابم.
بــه نزديكي تاالر قــرآن محل برگزاري 
نمايشگاه موزه عبرت رسيدم وارد حياط 
مي شوم و در بدو ورودم تماشاى افراد كه 
براى بازديد از نمايشگاه آمده بودند نظرم 

را جلب مي كند 
 جنايات ساواك و تكفيرى ها

مدير نمايشــگاه در خصوص برگزاري اين 
موزه مي گويد: اين نمايشگاه در آستانه 40

اسالمي  شــكوهمند  انقالب  پيروزي  سال 
برگزار شــده اســت هدف از برگزاري از 
نمايشــگاه پرداختن به جنايات ســاواك، 
مبارزات انقالبيون و ايثارگري هاي مبارزان  
همداني در دوران ستم شــاهي و همچنين 
معرفي شهداي همداني در پيروزي انقالب 
اســالمي اســت و همچنين افزايش سطح 
آگاهــي جوانان نســبت به اهداف شــوم 

گروه هاي تكفيري است .
او در ادامــه مي گويد: نمايشــگاه داراي 2
بخش است 1- موزه عبرت ايران   2- موزه 

ضدتروريسم 
مدير نمايشگاه مي گويد: از موضوعات مهم 
در موزه عبــرت پرداختن به حادثه30 مهر 
1357 است بخش بعدي نمايشگاه پرداختن 
به اقدامات تروريستي گروه هاي تكفيري و 
نشان دادن اقدامات ضدتروريستي سربازان 
گمنــام امام زمــان (عــج) و همچنين در 
بخش تروريســم به گوشــه اي از اقدامات 
تروريســتي گروه هاي تكفيــري و بخش 
ديگرموزه نمايشگاه كتاب است كه  شامل 
اطالعات  دانشگاه  انتشارات  و  محصوالت 
و امنيــت ملي وزارت اطالعات و اســناد 

تاريخي مي باشد. 
او مي افزايد: از ديگر اهداف اين نمايشگاه 
تسهيل در ارتباط مردم با ستاد خبري اداره 
كل اطالعات استان همدان از طريق تماس 

با شماره 113 مي باشد.
مدير نمايشــگاه مي گويــد: از برنامه هاى 
جانبى نمايشگاه  برگزاري مسابقه ايى است 
كه ســواالت آن  از محتواي ارائه شده در 
نمايشــگاه طرح مي شود ســپس در پايان 
نمايشــگاه به قيد قرعه جوايزي به شركت 

كنندگان  اهدا مي شود.
او همچنيــن در خصــوص اســتقبال از 
نمايشگاه افزود:در مدت اين 5 روز روزانه 
ميانگين 1000 نفر بازديدكننده  داشته ايم كه 
استقبال در صبح ها از ساعت 8 صبح تا 12

ظهر مخصوص مدارس اســت و از ساعت 
12 الي 4 بعدازظهــر مخصوص مديران و 
كارمندان ســازمان ها و ادارات و ساعت 4

تا 8 شــب براي بازديد عموم در نظر گرفته 
شده است.

 ســاواك مدل سيستم جاسوسى 
انگليس

با (راهنمــاي موزه) عزيــز ا... ميرى براي 
معرفي موزه عبرت همراه مي شوم.

ميــري در خصــوص ســاختمان زنــدان 
مي گويد: اين ســاختمان در سال 1311 در 
دوران رضاشاه تأســيس وطرح آن توسط 
آلماني هــا مطرح شــد و در ســال 1316

ســاخت اين زندان تمام مي شود كه بعدها 
بــه توقيف خانه شــهرت يافت و در زمان 
محمدرضا شــاه به عنوان زندان ســاواك 

(عادي ،سياسي) مي شود.
او مي گويد: در ســال 1350 با الگوگيري از 
سيستم جاسوســي انگليس براي اين كه از 
موازي كاري نيروهاي امنيتي جلوگيري كنند 
اين ساختمان را به عنوان كميته مشترك ضد 

خرابكاري ساواك نام گذاشتند.
ميــري ادامه مي دهد: نحوه كار ســاواك به 
اين صورت بود كه در خيابان ها مي گشتند 
مبارزين را پيدا مي كردند و به داخل كميته 
منتقــل مي كردند و به محض وارد شــدن 
چشم ها را مي بســتند كه افراد بازجوها را 

شناسايي نكنند.
او مي گويــد: در ابتدا مبارزيــن وارد اتاق 
افســر نگهبان مى شــدندو در آن جا ثبت 
نام مي كردنــد و آنها را بــه اتاق تعويض 
لباس هدايت مي كردنــد و افراد لباس ها و 
محتويات خود را تحويل مي دادند و لباس 
زندان كه به آن فرنج شلوار مي گفتند به آنها 

چه آقا و چه خانم مي دادند.
ميري ادامه مي دهد: در اين مرحله افراد را به 
سلول انفرادي يا اتاق بازجويي مي فرستادند 
و شكنجه ها آغاز مي شد و با پر شدن برگه 
بازجويي به آنها ياد داده بودند كه هر چيزي 

را در برگه بازجويي بنويسند.
 راهنماي موزه عبرت ادامه مي دهد: از اين 
مرحله شكنجه آغاز مي شود و فردي به اسم 
محمد علي شــعباني مسئول شكنجه بود و 
سواد بازجويي نداشت افراد را به او تحويل 

مي دادند.

 او مى گويد: ابزار كارش تخته شالق بود و 
اگر در اين مرحله نتيجه نمي گرفتند مقصد 
بعــدي اتاق آپولوســت كه دســت و پاي 
توسط بست هاي فلزي مهار مي شدند وسر 

در محفظه فلزي قرار مي گرفت.
ميــري مي گويد: اگر در ايــن مرحله موفق 
نمي شــدند از شــوك الكتريكي اســتفاده 
مي كردنــد كه در اين مرحله بدن زنداني به 
جســم نيمه جان در مي آيد و بعد زنداني به 
كف اتاق مي افتاد و نگهبان آنها را به داخل 

سلول مي انداختند.
او مي افزايــد: از ديگر شــكنجه ها آويزان 
كردن دســت و پا به صــورت صليبي بود 
همچنين ســر زنداني را در وســط حوض 
زندان مي كردند حتــي بلند حرف زدن در 

سلول عمومي گزارش داده مي شد.
ميري ادامه مي دهد: زندانيان هفته اي يكبار 
اجازه حمام داشــتند كه صبح هــا آقايان و 
بعدازظهرها مخصــوص خانم ها بود و هر 
نفر 10 دقيقه  فرصت حمام داشــت و آب 

بعد از 10 دقيقه قطع مي شد.
او مي گويــد: هر زنداني ميانگين بين 3 الي 
4 مــاه در زندان بودند به غير از مقام معظم 
رهبري كه ايشــان 6 بار دستگير شدند و 8

ماه زنداني، اقاي محمدعلي رجايي 2 سال 
و خانم پروين ســليحى يك سال در زندان 

به سر بردند.
 كروهگ هاى منافقين هم راســتا 

با ساواك
با شــنيدن نحــوه شــكنجه ها و خواندن 
در  شــكنجه گران  فــردي  مشــخصات 
اتاق هاي مربوطه، با خود مي انديشــم كه 
با آن كه سال ها از آن روزهاي وحشتناك 
گذشــته باز هم ته دل آدم خالي مي شود 
همراه راهنما به بخش دوم موزه مي رويم 
كه در اين جا با كارشــناس ديگري آشنا 
مي شوم و اين كارشــناس مرا در قسمت 
دوم كه موزه ضد تروريســم اســت آشنا 

مي كند.
كارشــناس مــوزه مي گويد: بعــد از موزه 
عبرت در اين قسمت به موزه ضدتروريسم 
مي رسيم كه اين موزه قسمتي از آن مربوط 
به گروهك هاي منافقين است كه در دهه 60
ترورها و جناياتي كه در زمان دفاع مقدس 
داشــتند اعم از جاسوســي براي دشمنان 
داخل كشور، همكاري با كشورهاي دشمن 

مي باشد.
او مي افزايد: بخش ديگري از موزه  مربوط 
داعش/  ماننــد  تكفيري  گروهك هــاي  به 
انصارالفرقان و ساير گروه هاي ديگر است. 

و در بخش هايي ديگر عمليات خنثي سازي 
گروهك هــاي داعش و نحــوه به هالكت 
رساندن تعداد سران گروه هاي داعش مانند 
ابوعاشيه كه دســت آنها به خون خيلي از 

شيعيان آغشته است.
كارشــناس موزه ادامه مي دهد: بخش ديگر 
نمايشگاه مربوط به گروهك جيش الظلم به 
نام عبدالمالك ريگي كه معدود از عملياتي 
اســت كه عمليات تروريســتي در شــرق 

كشورداشته مشاهده مي كنيد.
او مي افزايــد: در بخش ديگر نمايشــگاه 
پژاك-  مانند  طلــب  تجزيه  گروهك هاي 
دموكــرات، كملــه اســت و امكانات و 
اقالمــي كه در چنين عمليــات در داخل 
كشف  قراردادند  اســتفاده  مورد  كشــور 
و ضبط شده اســت كه ناشي از حمايت 
كشــورهاي اســتكبار جهانــي از جمله 
از  سعودي  عربســتان  و  اسرائيل  آمريكا، 

اين گروهك ها مي باشد.
كارشناس موزه مي گويد: اين گروهك هادر 
راســتاي جدايي كردســتان ايران از خاك 
مقدس ايــران با مردم و نظــام جمهورى 
اسالمى در حال جنگ هســتند كه در اين 
اقالم ما بمب هــا و جليقه هــاي انفجاري 
را  بيگانه  اطالعاتي  ســرويس هاي  اهدايي 

مشاهده مي كنيم.
113 ارتبــاط مردم و ســازمان 

اطالعات
در پايــان با مســئول غرفه خبري ســتاد 
اطالعات  گفتگو كردم. حاج حسين گردان  
توضيح داد : غرفه خبري ســتاد اطالعات، 
ارتباط بين مردم و وزارت اطالعات اســت 
كــه هر گونه اخبار و گزارشــات در زمينه 
سياســي، اجتماعي، اقتصــادي و فرهنگي 
اســت تا مردم بتوانند از طريق تلفن 113 با 

ما در ارتباط باشند.
گردان مي گويد: تلفن 113 تلفني اســت كه 
24 ســاعت از طريق اپراتور اداره مي شود 
و يك كارشــناس امنيتي پاسخگوي مردم 

مي باشند.
ساعت نزديك 8 شب را نشان مي دهد مثل 
يك زنداني كــه آزادي او را اعالم كرده اند 
از ســاختمان خارج مي شوم هوا سرد است 
و لرزشــي را حس مي كنم محكم و استوار 
روي زمين قدم برمي دارم و با خود مي گويم 
كــه انگار من نيز در اين زندان  ســال ها در 
بند بوده ام و در انقالب نقش داشته ام ديگر 
ذهنم درگير نيست و مي دانم كه چه كساني 
براي آسايش من رشــادت كرده و از جان 

خود گذشته اند.

نمايشگاه موزه عبرت در تاالر قرآن تا پايان دهه فجر برپاست

"موزه اي براي عبرت"

خبـر

دارايى هاى 
بالاستفاده دولت 
10 برابر حجم 
نقدينگى كشور

 رئيس كميســيون اقتصــادى مجلس 
شــوراى اســالمى درآمدهاى مالياتى را 
كشــور  منابع  ســاماندهى  براى  ظرفيتى 
دانســت و گفــت: بخش ماليــات بايد 
ساماندهى شود و پايه هاى جديد مالياتى 

داشته باشيم.
نشســت  در  ابراهيمى  پــور  محمدرضا 

شوراى ادارى شهرســتان كرمان با بيان 
اينكه ســال 98 به دليل شرايطى كه در 
ســال  آمده  وجود  به  تحريم هــا  حوزه 
خاصــى اســت، اظهار كرد: ســال 97
در مســائل بودجه اى با مشــكل خاصى 
مواجه نيســتيم و درآمدهــاى مازاد هم 
نمى توان  نفــت  حوزه  در  اما  داشــتيم، 
مانند قبل حســاب كرد و از جريان نفت 

بايد خارج شويم.
پور ابراهيمى افــزود: تحريم هاى آمريكا 
براى ما فرصت اســتثنايى براى جدا شدن 
از نفت اســت، تا زمانى كــه ذخاير نفتى 
داريم آن را مى فروشــيم اما منابع ناشى از 
اين فروش را در بودجه عمومى كشــور 
نمى آوريــم و ســرمايه اى براى كشــور 

مى شود.
نماينــده مردم كرمــان و راور در مجلس 
شــوراى اســالمى، درآمدهاى مالياتى را 
كشــور  منابع  ســاماندهى  براى  ظرفيتى 
دانســت و گفت: اين مســئله بــه معنى 
افزايش نرخ ماليات نيست، 30 تا 40 هزار 
ميليارد تومان امكان وصول مالياتى داريم 

كه فرار مالياتى است.
به گزارش ايســنا، وى ســاماندهى بخش 
ماليات و ايجــاد پايه هاى مالياتى جديد را 
مورد اشــاره قرار داد و ادامه داد: هم اكنون 
50 هزار ميليارد تومان در ايران معافيت هاى 

مالياتى قانونى است.
پور ابراهيمى تصريح كرد: سال آينده بايد 
با مديريت دقيــق و صحيح نظام اجرايى 

كشور را اداره كنيم، پرداخت ها و رويكرد 
مرتبط با تعهدات دولت در ســال آينده با 
شرايط خاصى رو به رو مى شود و استفاده 
از ظرفيت هــاى جديــد در ايــن حوزه 

ضرورى است.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى با اشــاره به اينكه دولت اكنون 
اطالعــات جامع و كامــل از دارايى هاى 
خود نــدارد، اظهــار كــرد: دارايى هاى 
بالاستفاده دولت 10 برابر حجم نقدينگى 

در اقتصاد كشور است.
پور ابراهيمى خاطرنشــان كرد: 900 هزار 
ميليارد تومان يارانه هاى پنهان و غير پنهان 
اقتصاد ايران است كه تقريبًا دو تا سه برابر 

بودجه عمومى كشور مى شود.
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استارت آپ هاى فعال در حوزه سالمندى را حمايت مى كنيم
 صندوق بازنشستگى كشورى به عنوان نخستين و تنها صندوق بازنشستگى  در كشور كه 
موفق به راه اندازى صندوق جسورانه شده است، از استارت آپ هاى فعال در حوزه سالمندى 
 به ويژه در بخش سالمت حمايت مى كند.  به گزارش ايلنا، مديرعامل صندوق بازنشستگى 
كشورى گفت: گسترش دامنة نفوذ استفاده از ابزارهاى نوين، فرصتى بى نظير براى حضور 
شركت هاى دانش بنيان براى رفع نيازهاى روزافزون جمعيت  سالمندى كه از شرايط خاص 
جسمى، روحى و روانى برخوردارند، به شمار مى رود. جمشيد تقى زاده افزود: حضور چنين 
شركت  ايى براى رفع نيازهاى خاِص اين گروه سنى مى  واند قابليت هاى آنها براى  مشاركت 
هرچه بيشــتر در عرصه زندگى اجتماعى را ارتقا داده و سبب صرفه جويى در هزينه هايى 

 همچون هزينه هاى بهداشت و درمان، سالمت جسم و روان آنها شود.  

70 درصد جمعيت كشور كمبود ويتامين دى دارند
 به دليل تغيير در ســبك زندگى 70 درصد از جمعيت كشور دچار كمبود ويتامين 

دى و 40 درصد مبتال به فقر آهن هستند.
مديركل امور غذايى، بهداشــتى و آرايشى سازمان غذا و دارو گفت: حدود 80 درصد 
از مرگ و ميرها و بيمارى هاى غير واگيردار در كشور ناشى از نحوه و ميزان مصرف 
مواد غذايى اســت.وحيد مفيد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه ســند ملى 
امنيت غذا تدوين شده است، اظهار داشت: صنايع توليد غذا يكى از اركان اصلى تامين 

و اصالح الگوى مصرف مواد غذايى است.
وى بيان كرد: پيش نياز توســعه پايدار، دســتيابى به غذاى سالم و كافى است و براى 
رسيدن به وضعيت مطلوب در اين حوزه توانمندى هاى خوبى در كشور وجود دارد.

توزيع پيك نوروزى ممنوع شد
 معــاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پــرورش با بيان اينكه چاپ هرگونه 
پيك عيد و اجبار خانواده ها و كودكان در اين زمينه ممنوع اســت، گفت: طرح «عيد 
و داســتان» در سال جارى ادامه پيدا مى كند و امسال نيز براى انس كودكان با كتاب 

اجرا مى شود.
 رضــوان حكيــم زاده در گفت وگو با ايســنا، درباره تكليف و كار نوروزى امســال 
دانش آموزان ابتدايى اظهار كرد: در راســتاى پاسخ به نياز كودكان به كودكى كردن و 

قصه خوانى سال گذشته پيك نوروزى را از برنامه درسى حذف كرديم.
وى افزود: طرح «عيد و داستان» در سال جارى ادامه پيدا مى كند و امسال نيز براى انس 

كودكان با كتاب اجرا مى شود.

دولت 160 هزار ميليارد تومان 
به تامين اجتماعى بدهكار است

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: مدعى هستيم كه كل بدهى 
دولت به تامين اجتماعى بيش از 160 هزار ميليارد تومان است.

محمد شريعتمدارى در گفت و گو با ايرنا افزود: با محاسبات آكچوئرى 
كه سازمان بين المللى كار(ILO) انجام داده است، ميزان بدهى بيش از 

اين رقم است.
وى تصريح كرد: بر اساس گزارش هاى حسابرسى شده، تا پايان سال 
1395 به ميزان 80 هزار ميليارد تومان ســازمان حسابرسى كل كشور 
اين ميزان بدهى را تاييد كرده اســت؛ ولى از آن ســال به بعد در اسناد 

حسابرسى شده به اين رقم اضافه نشده است.
شــريعتمدارى افزود: يكى از مشــكالتى كه ما با آن مواجه هســتيم، 
غيرقانومند بودن 16 صندوق بازنشســتگى اســت كه از لحاظ منابع و 

مصارف داراى شرايط مطلوب نيستند.
وى اظهار داشت: ورودى ها و خروجى هاى آنها با هم تطبيق ندارد يا 
به ســطوح پايين نزديك تر است؛ مانند صندوق بازنشستگى ارتش كه 
كاركنان شاغل و بازنشســته همه از بودجه عمومى تغذيه مى شوند و 

نشان مى دهد كه اصال صندوق وجود خارجى نداشته است.
وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كــرد: همچنين اگر طلب 
صندوق هاى بازنشســتگى كه هزينه و درآمد آنها به نسبت 70 به 30
است، پرداخت نشود، اين تعداد صندوق نيز به تعداد صندوق هايى كه 

از بودجه عمومى تغذيه مى شوند، اضافه مى شود.
به گفته وى، بايد راه حل هايى براى اين مشكالت پيدا كرد با اين حال 
خوشحاليم كه دولت و مجلس شوراى اسالمى، نسبت به اين موضوع 
توجهى نشــان داده و گفته اند بخشــى از اين بدهى هاى قطعى شده 
پرداخت شــود اما قطعى شــدن آن نيز به تاخير مى افتد. تا سقف 50

هزار ميليارد تومان قرار است تامين شود پارسال فقط به سازمان تامين 
اجتماعى اختصاص يافت اما امسال با اولويت سازمان تامين اجتماعى 
قرار اســت اين بدهى ها پرداخت شود اما اين نشان مى دهد كه با اين 

اولويت بندى همه صندوق هاى بازنشستگى نيز شريك هستند.
شريعتمدارى ادامه داد: به اين ترتيب نتوانستيم منابع بدهى شركت ها و 
اين سازمان را با بانك هايى كه در بانك مركزى حساب و بدهى دارند، 
تهاتر كنيم كه امســال ســهم اندكى از 50 هزار ميليارد تومان توانستيم 

اختصاص دهيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تاكيد كرد: امســال درصدد هستيم در 
مجلس كه با توجه به اينكه درباره اين موضوع يك فرهنگ بيشترى در 
بين نمايندگان به وجود آمده و دانش بيشترى شكل گرفته است، بخشى 
از منابع به حوزه تامين اجتماعى اختصاص پيدا مى كند تا بخشــى از 

بدهى دولت به تامين اجتماعى كمتر شود.
وى خاطرنشان كرد: در جريان راى اعتمادم از نمايندگان مردم در مجلس 
شوراى اسالمى خواستم كه اين بهانه را از سازمان بدهكار بگيرند و تمام 

بدهى دولت را پرداخت كنند و بگويند حاال خدمات ارائه كنيد.

اختصاص 8000 ميليارد براى افزايش حقوق 
مستمرى بگيران بهزيستى و كميته امداد

 رئيس كميسيون اجتماعى مجلس از اختصاص 8000 ميليارد تومان 
براى افزايش حقوق مستمرى بگيران بهزيستى و كميته امداد خبر داد و 
گفت: كميسيون اجتماعى مجلس پيشنهاد دولت را براى افزايش 2000

هزار ميليارد تومان به 4 برابر افزايش داد.
به گزارش فارس، سلمان خدادادى جلب رضايت و تامين رفاه مردم را 
ضرورى خواند و اظهار داشت: حضور مردم در صحنه طى سالهاى 77

و 88 و 96 سه توطئه استكبار جهانى و دشمنان انقالب را براى تضعيف 
نظام جمهورى اسالمى خنثى كرده و تا زمانى كه مردم در صحنه حاضر 

هستند هيچ قدرتى توان مقابله با انقالب اسالمى را نخواهد داشت.
وى در با اشــاره به تاكيد رهبرى براى تامين معيشت اقشار كم درآمد 
جامعه افزود: در اين راســتا كميســيون اجتماعى مجلس از 407 هزار 
ميليارد تومان بودجه سال 98 ، مبلغ بيش از 110 هزار ميليارد تومان را 

براى رفاه عمومى اختصاص داده است.
وى افــزود:از 10 محور اصلى بودجه ســال آينده يك محور مختص 
رفاه عمومى از قبيل توجه به اقشــار آسيب پذير،همسان سازى حقوق 

بازنشستگان، بيمه تكميلى رانندگان است.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس از اختصاص 8000 ميليارد تومان براى 
افزايش حقوق مســتمرى بگيران بهزيستى و كميته امداد نيز خبر داد و 
گفت: كميسيون اجتماعى مجلس پيشنهاد دولت را براى افزايش 2000

ميليارد تومان به 4 برابر افزايش داد.
نماينده مردم ملكان در ادامه تالش مسئولين شهرستان ملكان براى رشد 
و توسعه پروژه هاى عمرانى را ستودنى دانست و گفت:آزاد راه ملكان 
به مراغه با 400 ميليارد تومان بودجه در حال اجرا بوده و درمانگاه تامين 

اجتماعى در حال تكميل است و به زودى افتتاح خواهد شد.

رسالت : نتوانستيم حكومت قانون را در كشور پياده كنيم 
 خوب الحمداله يكى اينو اعتراف كرد!!

جوان : 11 هزار شعبه بانك اضافه داريم
 مهم اينه كه اينا دارن با پول مردم بازى مى كنن!!

شهروند: هيچ وقت تيم ملى عصبانى نمى شود 
 عجب مرداى نيكى!!

بامداد لرستان: جوانان نااميد از يافتن شغل دولتى تدبير و اميد
 اميدى به اين تدبيرا نيست!!

جام جم: بسته حمايتى 200 هزار تومانى به نصف كارگران رسيد
 نصف بقيه جعبه خالى بسته ذرو هم نديدين!!

شهاب آسمان: سفره فقرا كوچكتر شد
 بدون شرح!! 

ايران: راه يابى معدل پايين ها به دانشگاه بر اساس سوابق تحصيلى
 معدل باالها نااميد شدن!!

اعتماد: رئيس جمهور: بايد قبول كنيم فيلترينگ اشتباه بود
 قبول كار اشتباه براى مسئوالى ما به اين راحتى كه مى فرماييد 

نيست!!
كيهان: اسرائيل در آسمان سوريه زمين گير شد

 بهتر نيست بگيم آسمان گير شد!!
هكمتانه: هر كيلو گوشت در همدان بيش از 80 هزار تومان

 همدان استثنا داره!!
جام جم: كمبود خون در پايتخت 

 به خاطر اينه كه اونا بابت آلودگى هوا خون دل زياد مى خورن !؟
سميره خوزستان : جيب برى در زير تابوت مرده ها 

 مگه مرده ها رو با جيب پر پول مى زارن تو تابوت!!
نداى شهروند: نيسان جانشين ندارد

 مخصوصا رنگ آبيش!!
شرق: تسهالت ميلياردى به نام خانم خدمتكار مديران

 جزو هنرها و ابتكارات مديريتى شونه !! 
هكمتانه: جاى خالى نمادها ى سفالى در شهرى به اصطالح جهانى سفال

 اينه قانون كوزه گرى

مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) با 
حضور پر شور مردم شيرين سو برگزار شد

 شيرين سو- خبرنگار همدان پيام: مراسم سالروز شهادت حضرت 
فاطمه (س) با حضور پر شــور مردم شيرين سو و روستاهاى اطراف 

برگزار شد.
در اين مراســم  مسئول سياســت گذارى ائمه جمعه استان همدان به 
جايگاه و منزلت حضرت فاطمه (س) و بركات ائمه اشاره كرد و گفت: 
امروز به بركت ائمه و خون پاك هزار شــهيد و انقالب, ايران اسالمى 

يك ابر قدرت در دنياست
حجت االســالم حسينى با بيان اينكه  بيشتر كشوران مستضعف چشم 
اميدشان به كشور ماست افزود: در اين 40 سال  زمانيكه  به دستاوردهاى 
انقالب را مقايســه مى كنيم متوجه مى شويم كه  ما  از نظر علمى چه 

جايگاهى داشتيم  و در حال حاضر چقدر رشد كرده ايم.
 بعد از انقالب از نظر علمى جز 10 كشور برتر دنيا  قرار گرفتيم همچنين 
در نظامى ، دفاعى ، پزشــكى و ... در رتبه هاى برتر دنيا هستيم و اين 

نتايج حاصل دستاورد انقالب و خون شهيدان و كمك ائمه است.
حســينى در ادامه به بركات زندگى اشاره كرد واظهار داشت: از بركات 
زندگى در راه اســالم و خدا داشتن فرزند صالح و انجام فرايض الهى 
بويژه خواندن نماز اســت چرا كه ائمه ما را به خواندن نماز ســفارش 
كرده اند. جوانان ما بايد بــه نماز اول وقت و نماز جماعت بايد دقت 
كنند چراكه  اولين سئوال قيامت نماز است. وى در ادامه گفت: دشمنان  
40 سال است كه با ما دشمنى ميكنند اما با كمك خدا ، ائمه و مردم و 

رهبرى هر روز كشور ما پرقدرت تر مى شود.

جاعل پالك به دستگاه قضايى معرفى شدند
 به دنبال اجراى طرح برخورد با پالك هاى كثيف خودرو رانندگان 
13 وســيله نقليه به علت جعل و دستكارى در پالك خودرو به مرجع 

قضايى معرفى شدند.
رئيس عمليات پليس راهنمايى و رانندگى همدان گفت: دستكارى پالك 
خودرو يا نصب پالك متعلق به ديگر وســايل بر روى خودرو از زمره 

جرايم رانندگى خارج شده و جرم تلقى مى شود.
سيد جواد حسينى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: : طبق ماده 720 قانون 
مجازات اســالمى هر كس در ارقام و مشــخصات پالك وسايل نقليه 
موتــورى تغيير ايجاد كند و يا پالك تقلبى به كار ببرد به تحمل حبس 
از 6 ماه تا يك سال محكوم مى شود.رئيس عمليات پليس راهنمايى و 
رانندگى همدان اظهار داشــت: برخى افراد نيز اقدام به گذاشتن وسايل 
اضافى از جمله كارتن و پالســتيك بر روى پــالك خودرو مى كنند 
كه اين كار تخلف محســوب مى شود.حسينى افزود: طرح برخورد با 
رانندگان داراى وسيله نقليه پالك مخدوش، ناخوانا و كثيف به صورت 
ويژه توسط عوامل پليس راهور در حال اجرا است.وى بيان كرد: پالك 
خودرو بايد از فاصله 25 مترى براى ماموران و شهروندان قابل رويت و 

خوانا باشد تا در صورت بروز تخلف حق افراد تضييع نشود.
حسينى اضافه كرد: به منظور اينكه هنگام بروز سانحه يا ايجاد مزاحمت 
و ناامنى، شناســايى خودرو صورت گيرد طــرح برخورد با دارندگان 

وسايل نقليه پالك مخدوش اجرايى شد.
وى بيــان كرد: دوربين هاى ثبت تخلف نيز با همكارى شــهردارى به 
منظور روان ســازى ترافيك و ايجاد انضباط اجتماعى نصب شده در 
حاليكه برخورد با متخلفان مستلزم خوانا بودن پالك وسيله نقليه است.

الگوى مشاركت هيأت علمى دانشگاه ها در حوزه سالمت 
طراحى مى شود

 معاون آموزشى وزارت بهداشت با اشاره به لزوم همكارى اساتيد دانشگاه ها در امور 
مربوط به آموزش پزشكى و همفكرى با وزارت بهداشت، گفت: به زودى الگويى براى 

بهره بردارى از اين ظرفيت مهم طراحى خواهد شد.
به گزارش ايرنا، باقر الريجانى بر لزوم ايجاد شــبكه هاى همكارى ملى براى پيشــبرد 
ماموريت هاى مناطق آمايشى تاكيد كرد.الريجانى گفت: حوزه آموزش دانشگاه ها پيش 
از ايــن برنامه درگير مســائل جارى آموزش بود ولى اكنون يــك نگاه جامع به بحث 
آموزش ايجاد شــده و با نقشه اى روشــن تحول در آموزش را پيش مى برند. نگاه از 
بيرون به وضعيت دانشگاه ها بسيار خوشحال كننده است و شاهد تحوالت چشمگيرى 
در دانشــگاه ها هستيم.وى اظهار داشت: اجراى برخى از اين بسته ها و رسيدن به نتيجه 
در اين زمينه فرايندى زمان بر است، ولى ايجاد گفتمان هايى مانند مرجعيت باعث ايجاد 

تحول در نيروى انسانى دانشگاه ها مى شود .

شيوع بيمارى هاى غيرواگير از بى تدبيرى هاى 
گذشته است

 سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: وقتى قرار است استفاده 
از فست فود در يك كشور بعنوان يك الگوى تغذيه اى شكل گيرد، سياستگذاران بايد 
نســبت به آلودگى به اين پديده، دورانديشى كنند؛ امروز شيوع بيمارى هاى غيرواگير، 
نشانه هايى از بى تدبيرى هاى گذشته ماست.به گزارش سالمت نيوز، سعيد نمكى اظهار 
داشــت: بيمارى هاى غيرواگير يكى از بزرگترين مشــكالت نظام سالمت است.«سبك 
زندگى نادرست، باورنكردن سياســتگذاران به بيمارى هاى غيرواگير و دگرگونى هاى 
فرهنگى مديريت شده، عواملى هستند كه امروز جامعه را به اين بيمارى ها گرفتار كرده 
اند.»وى گفت: اعتقاد دارم كه بار بيمارى هاى امروز، تلنبار نديدن هاى ديروز ماســت؛ 
حدود 3 دهه پيش كه مســئوليت معاونت بهداشت وزارت بهداشت را برعهده داشتم، 
اداره كل بيمارى هاى غيرواگير را راه اندازى كرديم و آن زمان در منطقه، بحثى از بيمارى 

هاى غيرواگير نبود؛ اگر آن راه را ادامه داده بوديم.

ساالنه 110هزار نفر در ايران 
به سرطان مبتال مى شوند

 ســاالنه 110هزار مورد جديد ابتال به سرطان در كشور اتفاق مى افتد. شيوع سرطان 
در دنيا رو به افزايش است و در ايران با توجه به اينكه هرم سنى جوانى داريم و جمعيت 

سالمند رو به افزايش است، در آينده بروز سرطان در كشور قابل مالحظه  خواهد بود.
به گزارش تبيان، رئيس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: بيمارى سرطان چند عاملى 
است، اما وقتى مجموعه عوامل در كنار هم قرار مى  گيرند سرطان بروز مى كند و برخى 
عوامل مانند ســبك زندگى نادرست، چاقى، اضافه وزن، بى تحركى، مصرف سيگار و 
دخانيات و قليان، تغذيه ناســالم مانند مصرف غذا هاى كبابى، سوخته و پرچرب خطر 

ابتال به سرطان را افزايش مى دهند.
على قنبرى مطلق افزود: عارضه هاى دهانى و دندانى در مبتاليان به بيماران سرطانى به 
دليل آنكه شــرايط ويژه  اى دارند بايد تغذيه خوبى داشته باشند و به همين دليل بايد به 

سالمت دهان و دندان بيماران توجه كنيم.

 امروز روز مبارزه بــا نوعي از بيمارى 
اســت كه مــي گويند خوره جان اســت. 
در ميــان بيمارى هــاى باســتانى، يكى از 
قديمى تريــن و معروف تريــن آنها جذام 
است كه اغلب ايرانيان اين بيمارى را با نام 
«خوره» مى شناسند و اعتقاد بر اين است كه 
منشأ اين بيمارى بسيار قديمى و همزمان با 

پيدايش نخستين انسان ها بوده است.
خوشبختانه امروز با پيشرفت علم پزشكى 
و رعايت اصول بهداشــتى تــا حد زيادى 
كنترل شــده اســت اما با اين وجود بنا بر 
آمارهــا يك هزار و 100 نفــر از جمعيت 
كشور بيمارى جذام دارند كه اكثر مبتاليان 
در ابتدا شناخت درســتى از بيمارى خود 

نداشتند.
ــارى در  ــن بيم ــه اي ــال ب ــراد مبت ــام اف تم
كمك هــاى  محــل  از  كشــور  سراســر 
دريافــت  ماهيانــه  مســتمرى  مردمــى، 
ــر نيســت  ــد. بيمــارى جــذام، واگي مى كنن
و در حــال حاضــر بــا تمهيــدات پزشــكى 

ــت. ــده اس ــرل ش ــن كنت نوي
اســتان همدان نيز از جمله استانهايى است 
كه در قديم اين بيمارى را به خود ديد لذا 
در روزى كــه به نام اين بيمارى نامگذارى 

شده است به اين موضوع مى پردازيم.
بيمــارى،  ايــن  چشــمگير  علــل  از 
جنگ هــا بوده انــد كــه نقــش مهمــى 
طبــق  داشــته اند.  بشــريت  تاريــخ  در 
تحقيقــات ايــن بيمــارى مزمــن، مســرى، 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ك ــى اس ــى و بوم عفون
عمــده پوســت و اعصــاب محيطــى را 
گرفتــار خــود مى كنــد. از نوشــته هاى 
ــه  ــد ك ــر مى آي ــن ب ــالد چني ــل از مي قب
جــذام از مخوف تريــن بيمارى هــا بــه 

اســت. مى رفتــه  شــمار 
ــت  ــص پوس ــى، متخص ــين طباطباي حس
ــت  ــازمان بهداش ــذام س ــناس ج و كارش
جهانــى مى گويــد: عامــل بيمــارى جــذام 
ــرا»  ــوم لپ ــام «مايكوباكتري ــه ن ــى ب ميكروب
ــدى دارد و  ــيار كن ــد بس ــه رش ــت ك اس
ــد  ــى مى كن ــان زندگ ــدن انس ــط در ب فق
و حيوانــات، گياهــان و طبيعــت را آلــوده 
نمى كنــد و در خــارج از بــدن در عــرض 

ــى رود. ــن م 9 روز از بي
ــول  ــر معل ــون نف ــال حاضــر 4 ميلي در ح
ناشــى از جــذام در دنيــا زندگــى مى كننــد 
كــه بــا درمــان، بــدون ميكــروب شــده اند. 
انچــه بيشــتر ز ايــن بيمــارى مــورد تاكيــد 
ــر  ــوارض دي ــه ع ــت ك ــن اس ــت اي اس
هنــگام درمــان ايــن بيمــارى بــه صــورت 
معلوليــت در دســت و پــا، چشــم ها و 

ــوند. ــر مى ش ــورت ظاه ص
تحقيقات نشــان مى دهد كه سال 1985 با 
شروع طرح ريشــه كنى جذام، تعداد 122

كشــور بيش از يك در 10 هزار جمعيت 
بيمار جذامى داشــتند كه اكنــون فقط به 
اين 3 كشــور فوق اشــاره محدود شــده 
اســت و بقيه كشورها زير يك در 10 هزار 
جمعيت جذامى دارنــد كه از نظر تعريف 
بهداشت جهانى در اين بيمارى، كنترل شده 

محسوب مى شوند.
خوشبختانه با اجراى طرح ريشه كنى جذام 
در ســطح كشــور، اين بيمارى به 3 صدم 
درصــد در 10 هزار نفر جمعيت رســيده 

است كه اميدواريم به صفر برسد. 
 آمار رسمى جذاميان در ايران 

اوايــل انقالب تعداد 15 هــزار و 500 نفر 

جذامى ثبت و شــناخته شده است كه در 
آن زمان پيش بينى مى شد بيش از 50 هزار 
نفر مبتال به اين بيمارى باشــند. با اجراى 
طرح ريشه كنى جذام در كشور كه همسو با 
ريشه كنى جهانى بود، جذام از سال 1364

(از شروع طرح)  بتدريج 
رو به كاهــش نهاد؛ به 
طورى كه ســال 1377
طبق آمار شــيوع جذام 
در  درصــد  بــه 2دهم 
كه  رسيده  نفر  هزار   10
امروز ايــن رقم به 2 تا 
3 صدم در 10 هزار نفر 

جمعيت رسيده است.
موارد  فراوانــى  توزيع 
به  مبتال  ايرانــى  جديد 
جذام از نظر جنســيت 
56 درصــد مــرد و 44
كه  هســتند  زن  درصد 
از نظر سنى يك درصد 
زيــر 15 ســال و بقيه 

باالى 15 سال هستند.
بســيار  جذام  ميكروب 

سريع بر اثر مواد شــوينده از بين مى رود، 
بنابراين افرادى كه وضعيت بهداشتى خوبى 
نداشته باشــند، احتمال ابتالى بيشترى به 

اين بيمارى دارند
هــم اكنون مبتاليــان به ايــن بيمارى 62
درصد از ســاكنان شــهر ها هســتند و 38

درصد از اهالى روســتاها، ياد آور مى شود: 
در گذشــته 85 درصد از اين دسته بيماران 
در روستاها ســاكن بوده اند و توزيع موارد 
جديد از نظر نوع بيمارى 88 درصد از نوع 
پرباسيل (مســرى) و 12 درصد از نوع كم 
باســيل (غيرمسرى) هستند كه خوشبختانه 
با گذشــت زمــان به علت اجــراى طرح 
ريشه كنى در كشــور در حال از بين رفتن 

هستند.
 چه كسانى مستعدند؟

از آنجــا كــه ميكــروب جــذام بســيار 
ــن  ــوينده از بي ــواد ش ــر م ــر اث ــريع ب س

ــرادى كــه وضعيــت  ــن اف مــى رود، بنابراي
بهداشــتى خوبــى نداشــته باشــند و در 
مناطــق پــر جمعيــت و فقيــر زندگــى 
ــه  ــترى ب ــالى بيش ــال ابت ــد، احتم مى كنن
ايــن بيمــارى دارنــد، هرچنــد ابتــالى بــه 
جــذام اســتعداد ذاتــى 

مى خواهــد. هــم 
عوامــل ايــن بيمــارى 
اســتعداد ذاتى (5 درصد 
اقتصادى  فقــر  و  مردم) 
كه  گونــه اى  به  اســت 
مشكالت اقتصادى باعث 
فقرهايى از قبيل آموزش، 
تغذيه  مسكن،  بهداشت، 
و... مى شود كه منبع مهم 
ايــن بيمارى محســوب 
ميكــروب  مى شــوند. 
حيوانات،  بدن  در  جذام 
گياهان، خــاك، آب و... 
رشــد نمى كند و حداكثر 
انســان  بدن  از  درخارج 
زنــده  روز   9 از  بيــش 

نمى ماند.
 بيمارى را هر چه زودتر بشناسيد

ــا  ــك ي ــيل، ل ــم باس ــذام ك ــم ج از عالئ
طبيعــى  رنــگ  از  روشــن تر  لك هــاى 
ــدا  ــالل حــس پي ــه اخت پوســت اســت ك
ــذام  ــنى ج ــك روش ــر ل ــذا ه ــد، ل مى كنن
ــه  ــوزن ك ــان س ــا امتح ــر ب ــت مگ نيس
ــن  ــو از بي ــويم حــس آن عض ــه ش متوج

ــر.  ــا خي ــت ي ــه اس رفت
 درمان بيمارى

ــان  ــم و كارســازى در درم دارو نقــش مه
قطعــى جــذام دارد و حــدود 6 تــا 12 مــاه 
ــان  ــل آن را درم ــور كام ــه ط ــوان ب مى ت

كــرد.
ــن بيمــارى باعــث  ــع آنچــه در اي  در واق
هــراس  و  هــول  و  مشــكل  ايجــاد 
ــردن  ــه ك ــر مراجع ــر دي ــر اث ــود ب مى ش
اشــتباه  تشــخيص  پزشــك،  بــه  فــرد 
اســت كــه طــى آن ميكــروب بــه اعصــاب 

ــه  ــورت حمل ــا و ص ــت، پ ــى دس محيط
كــرده و آنهــا را تخريــب مى كنــد. در 
ايــن مرحلــه از بيمــارى بــا ايــن كــه 
ميكــروب بــا درمــان از بيــن مــى رود ولــى 
ــم نخواهــد  ــل ترمي تخريــب اعصــاب قاب
ــى و  ــده دائم ــاد ش ــت ايج ــود و معلولي ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــر عم ــا آخ ت
ــت  ــن اس ــد اي ــش مى آي ــه پي ــوالى ك س
ــه از  ــى ك ــف اعضاي ــره تكلي ــه باالخ ك
ــه  ــود و چگون ــه مى ش ــد چ ــن رفته ان بي
ــرد؟ ــم ك ــا را ترمي ــن اعض ــوان اي مى ت

بــه گفتــه متخصصــان، متاســفانه بــه دليــل 
محيطــى،  اعصــاب  بــه  وارده  صدمــه 
ــود  ــد ب ــم نخواهن ــل ترمي ــن اعضــا قاب اي
ــد،  ــاس درد نمى كن ــون احس ــار چ و بيم
لــذا بــه آســانى بــر اثــر ضربــه، ســوختگى 
ــه پوســتش وارد مى شــود  و... صدماتــى ب
همــراه  تاندون هــا  عفونــت  بــا  كــه 
اســت و بــا ســرايت بــه اســتخوان ها 
قطــع  و  مزمــن  اســتئوميليت  باعــث 
خــود به خــودى مى شــود، هــر چنــد 
ــت ،  ــرفت عفون ــرى از پيش ــراى جلوگي ب
پزشــك دســتور قطــع عضــو را بــه جــراح 

مى دهــد.  اســتخوان 
هنــوز  وقتــى  معلوليــت  ابتــداى  در 
بيمــارى بــه مرحلــه قطــع اعضــا نرســيده 
ــى  ــتيك و ترميم ــان پالس ــت، جراح اس
را  نازيبايــى  و  ناهنجــارى  مى تواننــد 
ــا  ــن جراحى ه ــه اي ــه البت ــد ك ــم كنن ترمي
ــاى  ــه آموزش ه ــاز ب ــكل و ني ــيار مش بس

فــوق تخصصــى دارد.
در  نقشــى  هيــچ  غذايــى  پرهيــز 
ــدارد، هــر  ــن بيمــارى ن پيشــگيرى از اي
بــه  مى توانــد  مناســب  تغذيــه  چنــد 
افزايــش ايمنــى بــدن كمــك كنــد ولــى 
ــارى  ــه در بيم ــا تغذي ــتقيم ب ــه مس رابط

ــدارد.  ــود ن ــذام وج ج
ــدم  ــارى، ع ــده بيم ــديد كنن ــل تش عوام
توســط  بهداشــت  آمــوزش  اجــراى 
مخصــوص  پرســتاران  يــا  بيمــاران 
عــدم  و  اســت  جــذام  درمانگاه هــاى 
ــى  ــا عفونت هاي ــراه ب ــريع هم ــان س درم
ــرعت  ــديد و س ــث تش ــا، باع روى اعض
ــن اندام هــاى مبتــال مى شــود.  ــن رفت از بي
جــذام زن و مــرد نــدارد و هــر دو جنــس 

را در تمــام ســنين در بــر مى گيــرد. 
ايــن بيمــاران اغلــب احســاس طــرد 
مى كننــد  بــودن  خطرنــاك  و  شــدگى 
بــه  احتيــاج  مالــى  نيــاز  از  بيشــتر  و 
ــج  ــرا رن ــد؛ زي ــوى دارن ــاى معن كمك ه
ايــن  از  ناشــى  روحــى  و  اجتماعــى 
بيمــارى بــه مراتــب بيشــتر از ديگــر 

اســت. العــالج  بيمارى هــاى 
 انقالب سالمت 

دوران  انقــالب  از  قبــل  ســال هاى 
ــران  ــذام در اي ــارى ج ــلط بيم ــياه تس س
ــك  ــود پزش ــت، نب ــود بهداش ــود . كمب ب
متخصــص و نايــاب بــودن داروى جــذام 
ــراى جذاميــان ايــران  روزگار ســختى را ب
فراهــم كــرده بــو امــا بــا پيــروزى انقــالب 
و نيــز اهميــت توجــه بــه ســالمت مــردم 
در نقــاط دور و نزديــك شــاهد ريشــه كنى 
بســيارى از بيمــارى هــا بوديــم كــه يكــى 

ــود. ــذام ب ــا ج از انه
در هــر حال اين انقــالب در كنار ثمرات 
فراوانى كه داشــت مى توان گفت انقالبى 

بود كه سالمت مردم را تضمين كرد.

بيماري جزام پس از انقالب ريشه كن شد

يك روز براي خوره جان!

با پيــروزى انقالب و نيز 
سالمت  به  توجه  اهميت 
مــردم در نقــاط دور و 
ريشه كنى  شاهد  نزديك 
ها  بيمارى  از  بســيارى 
انها  از  يكــى  كه  بوديم 

جذام بود
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كسب رتبه برتر آبفاي استان همدان در جشنواره سراسري 
پشتيبان آب

 در اختتاميه نخستين جشنواره پشــتيبان آب كه در تاالر آبگينه تهران برگزار شد شركت آب و 
فاضالب استان همدان حايز رتبه برتر و موفق به دريافت تنديس جشنواره و تقديرنامه شد.

به گزارش روابط عمومي، شــركت آب و فاضالب استان همدان با حدود 80  اثر در اين جشنواره 
شركت كرد كه موفق شد با راهيابي 15 آثار به مرحله پاياني، عنوان شركت برتر را از آن خود كند.

آبفا در بخش مقاالت نيز تنديس مقاله برتر و تقديرنامه را از آن خود كرد.
بر اساس اين گزارش 15 اثر راه يافته به مرحله پاياني شامل 12 ايده و 3 مقاله مي باشد كه توسط 

آقايان: ســيدهادي حســيني بيدار، مهدي قربانپور رهايي، عليرضا آستين صدف، عبدا...  صفري و 
خانم ها: آزاده سوري، بهنوش متين پور و مريم عباسي به رشته تحرير درآمده و در كتاب جشنواره 

نيز به چاپ رسيده است.
الزم به ذكر اســت كه در اختتاميه اين جشــنواره 1 مقاله و 4 ايده و تجربه از آثار منتخب جشنواره 
ارائه گرديد كه ســهم شركت آب و فاضالب اســتان همدان، ارائه مقاله اي با عنوان "تعيين عوامل 
مؤثر بر ارتقاء انگيزه كاركنان شركت آب و فاضالب استان همدان" به نويسندگي مهدي قربان پور 
رهائي، آزاده سوري و عبدا.. صفري" مي باشد كه تنديس مقاله برتر جشنواره را نيز از آن خود كرد.
اين جشــنواره در تيرماه ســال جاري آغاز به كار نمود كه در ســوم بهمن ماه با معرفي شركت ها، 

مقاالت، ايده ها و تجربه هاي برتر به كار خود پايان داد.

آب

شفافيت آب معيار كيفيت آن نيست
 كارشناس بهداشت آب گفت: شفافيت آب از ويژگى هاى ظاهرى 
آن است و اگر آب لوله كشى به اندازه آب بسته بندى يا آبى كه توسط 
دســتگاه هاى تصفيه آب به دست مى آيد، شفاف نباشد، لزوما به معناى 

پايين بودن كيفيت آن نيست.
مهتاب باغبان با بيان اين كه در تمام شركت هاى آب  و فاضالب، ميزان 
شفافيت آب يك حد استاندارد دارد، اظهار كرد: ميزان مطلوب شفافيت 
با پارامترهاى مختلفى مورد ارزيابى قرار مى گيرد و صراحتا بايد اعالم 
كرد كه ميزان ميزان شــفافيت آب در تهران، به اندازه اى است كه هيچ 

نيازى به استفاده از دستگاه هاى تصفيه آب نيست.
به گفته وى، شفافيت آب جزو معيارهاى مقبوليت در نظر گرفته مى شود 
و اگر كسى بخواهد شفافيت آب بسته بندى را با آب شير مقايسه كند، 
حتما بايد از تجهيزات آزمايشگاهى كمك بگيرد چراكه كه اين موضوع 

به هيچ عنوان به صورت چشمى قابل مقايسه نيست.
او، با اشــاره به تعريف سازمان بهداشت جهانى از آب آشاميدنى سالم، 
به ايســنا گفت: آبى كه در حال حاضر در شــهر تهران توزيع مى شود، 
مطابق با استانداردهاى 1053 است و نبايد نگرانى در اين حوزه وجود 
داشته باشد.هم چنين سيد كوشيار اعظم واقفى، مديركل دفتر بهداشت 
آب و فاضالب كشــور در اين باره معتقد است كيفيت آب در تهران به 
گونه اى است كه به هيچ عنوان نياز به استفاده از دستگاه هاى تصفيه آب 
نيست و بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه دستگاه هاى غيراستاندارد 
تصفيه آب، نه تنها موجب افزايش كيفيت نمى شوند، بلكه آلودگى هايى 
را نيز در آب ايجاد مى كنند.به گفته وى، استفاده از دستگاه هاى تصفيه 
آب معنايى ندارد؛ چراكه ميزان كيفيت آب در تهران، قابل قبول است. 
همچنين اين دستگاه ها امالحى را كه براى بدن مفيد است، از آب حذف 
مى كنند. با توجه به اين كه اين دســتگاه ها، امــالح مفيد آب را از بين 

مى برند، طعم آب در اين فرآيند تغيير مى كند كه قابل قبول نيست.
واقفى تصريح كرد: عالوه بر اين مساله، استفاده از اين دستگاه ها مى تواند 
موجب بروز بيمارى هايى هم چون بيمارى هاى پوستى شود و حتى اگر 
اين دستگاه ها استاندارد نيز باشند، تنها مى توان از آن ها براى مكان هايى 

كه آب شور است، استفاده كرد.

سايه ركود بر بازار مسكن همدان
 فروش مسكن به صفر رسيد

 عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاوران امالك همدان گفت: ركود 
به بازار خريد و فروش و رهن و اجاره مسكن هم وارد شده است.

شهرام رحيم بخش بيان كرد: در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل 18 درصد در تعداد قرار داد خريــد و 7 درصد هم به صورت 

حجمى در تعداد قرار داد رهن و اجاره افزايش داشتيم.
وى افزود: تا پايان دى ماه امسال 10 هزار و 516 مورد معامله انجام 
شده كه از اين تعداد 6 هزار و 566 معامله مربوط به خريد و فروش 
و مابقى هم رهن و اجاره بوده اســت. وى به وضعيت مســكن در 
همدان اشــاره كرد و افزود: نســبت به دو ماه قبل تغييرى در خريد 
فروش و يا رهن و اجاره مســكن نداشــتيم و حتى با كاهش تعداد 
مواجه هســتيم در اين مدت (آذر و دى) 26 درصد كاهش خريد و 

فروش مسكن داشته ايم.
عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاوران امالك همــدان با بيان اينكه 
صاحبان امــالك واحد  هاى خود را براى فــروش عرضه نمى كنند، 
ابراز كرد: اين در حاليســت كه تا پايان مهرماه امسال شاهد افزايش 

قيمت بوده ايم.
رحيم بخش با اشــاره بر اينكه در دو ماه گذشــته شاهد كاهش 33

درصدى معامالت رهن و اجاره بوديم، به ايسنا گفت: در فصل نقل 
و انتقاالت هم تغييرات قيمتى موجب شــد كه بسيارى از مستاجران 
بــا موجران به توافق برســند و قرارداد قبلى خــود را تمديد كنند. 
همچنيــن در حوزه خريد امالك هم شــاهد افزايش تعداد خريدار 
هســتيم اما تعدا فايل هاى قابل ارايه براى فروش به دليل ريسك در 

فروش كم شده است.
وى داليل مهــم اين موضوع را نگرانى مالــكان بعدازفروش ملك 
عنوان كرد و اظهار داشــت: با اين وضعيت مالك شايد ديگر نتواند 
ملك ديگرى را بخرد به ايــن دليل هم امالكى براى فروش و فايل 

شدن به مشاوران امالك سپرده نمى شود.
عضو هيأت مديره مشاوران امالك همدان درباره واحد هاى اجاره اى 
هم گفت: ســازندگان امالك در همدان يا در نقاط بسيار گران قميت 
شهر خانه ها را مى سازند يا در نقاطى مى سازند كه هم اقشار جامعه 
تمايلى به زندگى در اين نواحى ندارند يا واحد هاى ســاخته شــد 
متناســب با نياز و خواسته جمعيتى متقاضى نيست يا واحد كوچك 

است يا محيط آن را خريدار نمى پسندد.
رحيم بخش اظهار داشــت: بايد بازار خريد و فروش و رهن و اجاره 
امالك در همدان تخصصى شــود و با تصويب قانونى خاص فقط 
افــراد متخصص اجازه حضور در اين بازار را داشــته باشــند تا با 
سياســتگذارى مناسب بازار به ثابت و آرامش برسد و فعاالن واقعى 

در پى تامين مسكن و ارائه آن به مردم باشند.
وى ابراز كرد: اكنون با سياســتگذارى اشــتباه مالى كشور برخى 
مواقع اندك نقدينگى مردم در همدان به ســمت ساخت مسكن و 
گاهى ديگر هم به ســمت خريد ســكه و غيره سوق داده مى شود 
كه اين روش مديريت منابع مالى اشــتباه است و در بازار هاى كه 
افراد فعال واقعــى حضور دارند تنش ايجــاد مى كند و ضرر آن 

مردم مى رسد.
عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاوران امالك همدان افزود: اكنون 
بــا ركودى كه دربــازار خريد و فروش مســكن و رهن و اجاره 
حاكم شده است شيوه اشــتباه مديريت منابع مالى توسط مردم و 

سياستگذاران نظام پولى كشور را به وضوح مى توان ديد.
رحيم بخــش عامل اصلى گرانى مســكن در همدان را تنگ بودن 
محدوده شهر از سه جهت جغرافياى جنوب، شرق و غرب عنوان 
كرد و افزود: وقتى فرصت رشد به شهر براى گسترش محدوده آن 
داد نشــود قيمت زمين در همدان افزايش مى يابد وقتى روستا هاى 
اطراف همدان در دل شــهر  هســتند جزو شــهرند و شهر آنها را 
احاطه كرده است و بايد به شهر ملحق شوند تاشهر گسترش يابد 
و اين مشــكالت نبود زمين و گرانى مســكن هم از دوش مردم 

برداشته شود.
عضو هيأت مديره اتحاديه مشــاوران امالك همدان مشكل ديگر 
گرانى مســكن در همدان را نبود ســرعت مناسب در بدنه دولت 
براى تامين برنامه اعالم شده براى ساخت يك ميليون و 200 هزار 
واحد مسكونى عنوان كرد و اظهار داشت: اگر با حداكثر خوشبينى 
به اين برنامه نگاه كنيم شــايد دولت موفق به ســاخت 400 هزار 
واحد مســكونى شده باشد يعنى يك ســوم هدف را محقق كرده 

است.
رحيم بخش گفت: با اين ســرعت ساخت مسكن هميشه زيادى 
بين عرضــه و تقاضا وجود خواهد داشــت و مــردم هم بايد با 
مشكالت موجود در حوزه مسكن درگير باشند. اكنون 80 درصد 
افرادى كه در ساخت مسكن وارد شدند حرفه اصلى آنها ساخت 
مسكن نيست فقط ســرمايه  يا تسهيالتى دريافت كردند و در اين 

حوزه فعاليت مى كنند.
وى افزود: واحد هاى مســكونى 50 تا 60 مترى كه مورد نيازمردم 
همدان نيست پس تقاضايى هم براى خريد اين واحد  ها در همدان 
وجود ندارد ســازنده اى كه متخصص در ســاخت مسكن نباشد 
چنين واحدى را با ســرمايه ملى يا شخصى خود مى سازد و بايد 

خالى بماند و كسى از آن استفاده نكند.
عضو هيأت مديره مشــاوران امالك همدان اظهار داشــت: با اين 
وصف هم به ســرمايه ملى و شــخصى ضرر وارد شــده است. 
ســرمايه اى كه مى توانست به يارى توليد كشــور بيايد و صعنت 
مسكن را توسط متخصصان دگرگون كند و نياز مردم هم در حوزه 

مسكن تامين شود.
ــرد و  ــاره ك ــدان اش ــت مســكن در هم ــه وضعي  رحيم بخــش ب
ــروش و  ــد ف ــرى در خري ــل تغيي ــاه قب ــه دو م ــزود: نســبت ب اف
يــا رهــن و اجــاره مســكن نداشــتيم و حتــى بــا كاهــش تعــداد 
مواجــه هســتيم در ايــن مــدت (آذر و دى) 26 درصــد كاهــش 

ــته ايم. ــكن داش ــروش مس ــد و ف خري

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:

نوع رديف
ماشين 

شماره شماره موتورمدل و رنگ شماره انتظامي 
شاسي

قابليت 
شماره گذاري 

مبلغ سپرده شركت قيمت پايه 
در مزايده ريال

1/000/000/000100/000/000دارد78232794884042سفيد135K۱۱۲ع 17 ايران 55خاور تك 1
1/000/000/000100/000/000دارد78232804884040سفيد127K۱۱۲ع174 ايران 55خاور تك 2
1/000/000/000100/000/000دارد78232807884035سفيد158K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 3
1/000/000/000100/000/000دارد78232781884043سفيد118K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 4
1/000/000/000100/000/000دارد78231219884031سفيد142K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 5
1/000/000/000100/000/000دارد78232772884042سفيد113K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 6

1/000/000/000100/000/000دارد78232785884032سفيد159K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 7
1/000/000/000100/000/000دارد78232797884033سفيد147K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 8
1/000/000/000100/000/000دارد78232775884029سفيد765K۱۱۲ ع 16 ايران 55خاور تك 9
1/000/000/000100/000/000دارد78232790884034سفيد144K۱۱۲ ع 17 ايران 55خاور تك 10

 هفته گذشــته اخباري مبنــي بر قطعي 
اينترنت سراســري از ساعت 10 تا 12 روز 
شنبه (ديروز) منتشرشد كه واكنشهاي زيادي 
را در پي داشــت. طبق اين اخبار، رزمايش 
قطع اينترنت براي تمام سرويس هاى مبتنى بر 
كارت و آزمايش تاب آوري زيرساخت هاي 

حياتي كشور برگزار مي شد. 
نامه يكى از شــركت هاى ارايه دهنده درگاه 
پرداخــت اينترنتــى حاكــى از آن بود كه 
«رزمايش قطع اينترنت» به صورت مكرر در 
كشور برگزار مى شود تا ميزبانى هاى داخلى 

و ميزان اتكا به اينترنت كاهش يابد. 
پس از واكنشــهاي مردمــي، اين نامگذارى 
با انتقاد وزير ارتباطات همراه شــد و آذرى 
جهرمى در يكي از توئيت هاي خود نوشت: 
«عبــارت رزمايــش قطع اينترنــت يكى از 
فجيع تريــن عباراتــى بود كه بــراى ضايع 
كردن يك موضوع بســيار مهم مثل بررسى 
به   كشور،  حياتى  زيرساخت هاى  تاب آورى 
كار برده شــد. اينگونه ناشى گرى مى كنيم و 
بعد فضاى مجــازى را مقصر مى دانيم. بايد 

بپذيريم در شناخت رسانه ضعف داريم.» 
وي در توئيت ديگري نوشــت: «زيرساخت 
بانكــدارى الكترونيكى از زيرســاخت هاى 
حياتى كشور محسوب مى شود، بايد در برابر 
تهديدات از جمله تحريم، مقاوم باشد. تست 
روز شــنبه پدافند غيرعامل برروى شركت 
سداد، براى ســنجش تاب آورى آن بوده و 

ارتباطى با اينترنت كشور ندارد.»
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در توئيتر 
ديگري نوشــت كه «گزارشى دريافت كردم 
كه اين برنامه "لغو" شــده است. براى چك 
تاب آورى زيرساخت بانكى در برابر تحريم 
روش هاى ديگرى جز قطع اينترنت "شركت 

سداد" هم وجود داشت.»
مديــر كل ارتباطات و فنــاورى اطالعات 
استان همدان هم در گفت وگو با خبرنگار 
«رزمايش»  عنــوان  كه  گفــت  همدان پيام 
قشــنگ نبود و بايــد از عناوينــي مانند 
«ســنجش پايداري شــبكه بانكي» استفاده 
مي كردند.مجتبي ســاكي افــزود: اگر قرار 
باشــد چنين برنامه اي اجرا شــود بايد از 

سوي پدافند غيرعامل يا وزارت ارتباطات 
ديديد  كــه  همانطــور  و  شــود  مطــرح 
وزيرارتباطات ايــن موضوع را در صفحه 
توئيتر خود تكذيــب كرد و اعالم كرد كه 
شركت سداد در حدي نيست كه رزمايش 
برگــزار كند.به گفتــه وي، در تابســتان 
ســال جاري يك بار چنين عملي اجرا شده 
اما اعالم عمومي نشــد. طبق اين آزمايش 
شبكه بانكي كشور پايداري دارد زيرا آنها 
روي شــبكه ملي، اطالعات خود را ارايه 
مي دهند و به مشكلي برنخواهند خورد اما 
ارتباط  مي توانند  بخواهند،  كشورهايي  اگر 

با ما را قطع كنند و به ما خدمات ندهند.
ســاكي ادامه داد: قطع كردن اينترنت معنايي 
ندارد. ســاكي در پاسخ به اين سوال كه روز 
شــنبه برخي مشتركان اينترنت با قطعي هاي 
مكرر مواجه شدند هم گفت: اگر قطعي هايي 
صورت گرفته ربطي به اين موضوع ندارد و 
ممكن است قطعي هاي لحظه اي بوده باشد 
زيرا بسياري از خدمات اينترنتي كه دريافت 

مي كنيم داخلي هستند.
 توضيح درباره اصل خبر

نامه اى از شركت پرداخت الكترونيك سداد 
خطــاب بــه پذيرنده هــاى درگاه پرداخت 
اينترنتى اين شــركت ارســال شد كه در آن 

اعالم شده بود در آينده نيز تمامى پذيرندگانى 
كه داراى سرويس خارج از كشور هستند از 

سرويس پرداخت خارج خواهند شد.
پس از انتشار اين خبر، محمد جعفر نعناكار، 
مديركل حقوقى ســازمان فناورى اطالعات 
اعــالم كرد كه قانونى بــراى انتقال اجبارى 

سرورها به داخل كشور وجود ندارد.
شــركت  مديرعامل  صــادق،  محمدمهدى 
پرداخت الكترونيك ســداد هم اعالم كرده 
بود: اين شــايعات بخاطر تست هايى است 

كه به منظور برطرف كردن اختالالت جزيى 
شبكه اين شركت صورت مى پذيرد و از نظر 
فنى براى استاندارد سازى سيستم ها و انجام 
تســت هاى تاب آورى سيســتم و تطبيق با 

معيارهاى ملى ما ضرورى است.
وى افزود: تغيير آى پى ها و تنظيمات جديد 
تجهيزات اين شــركت امرى عادى و رويه 
جارى اين شركت است كه به پذيرندگان نيز 
در مواقعى كه اينگونه تست هاى فنى صورت 

مى پذيرد اطالع رسانى مى شود.

فرش  تعاونى هاى  اتحاديه  مديرعامل   
دســتباف مى گويد: در شرايطى كه سرانه 
ايجاد اشتغال در كشور 250 ميليون تومان 
و در روســتاها بيش از 50 ميليون تومان 
اســت، نمى توان با 5 ميليون تومان وام، 

اشتغال پايدار ايجاد كرد.
عبدالــه بهرامى از ارايــه طرحى خبر داد 
كــه از زنجيره تامين مــواد اوليه فرش و 
فراورى تا توليد و عرضه به بازار فروش 

را دربرمى گيرد.
وى گفــت: يك طرح زنجيــره ارزش را 
براى فرش طراحــى و آن را به معاونت 
تعاون وزارتخانه ارائــه كرده ايم كه نگاه 
مثبت و حمايت معــاون جديد تعاون را 
به دنبال داشــت. اين طرح با هدف ايجاد 
اشــتغال در صنعت فرش و اشــتغالزايى 
براى بافندگان فرش دستباف تدوين شده 
كه در قالب زنجيره ارزش از نقطه تامين 
مواد اوليه، فراورى، آموزش و توليد فرش 
تا عرضه به بازار را شامل مى شود و يك 

طرح جامع و پخته است.
تعاونى هاى  سراسرى  اتحاديه  مديرعامل 
فرش دستباف به ايسنا گفت: در اين طرح 
از مرحله فراورى پشم، رنگرزى،   طراحى 
و آموزش قاليبافان تا قبول سفارشــات و 
توليد بر اساس سفارش را ديده ايم كه در 
صورت اجرا اشتغال گسترده اى را به دنبال 

خواهد داشت.
به گفته بهرامى، اين طرح يكســال است 
كه در سامانه كارا  به ثبت رسيده، ولى به 
دليل كوتاهى مديران وزارتخانه هنوز در 

كارگروه ملى تصويب نشده است.

وى افــزود: اين تفكر كه فرش را از طرح 
اشتغال روستايى حذف كرده اند نشانه بى 
مهرى به قاليبافان است. كسانى كه دنباله 
روى اين تفكر هســتند انتظار دارند با 5
ميليــون تومانى كه به قاليبــاف مى دهند 
اشــتغال پايــدار و درآمدزايى بســيارى 
حاصل شــود، ولى چطور مى شــود با 5
ميليون تومان چنين هدفى را محقق كرد، 
وقتى كه سرانه ايجاد اشتغال دركشور 250

ميليون تومان به باال است؟
تعاونى هاى  سراسرى  اتحاديه  مديرعامل 
فرش دستباف در عين حال گفت: طرحى 
كه بــه عنــوان بزرگتريــن متولى فرش 
دســتباف به وزارت تعــاون ارائه كرديم 
مورد حمايــت وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت و بانك توســعه تعــاون قرار 
گرفــت، ولى وقتى پيگيرى كرديم ديديم 
كه اين طرح را حتى در كارگروه اشتغال 
روستايى مطرح نكردند كه بخواهند به آن 

وام بدهند.
بهرامى با بيان اين كه نگاه به مقوله فرش 
در برخى مديران، نيازمند اصالح اســت،  
گفت: متاسفانه بازار كار و اشتغال و نظام 
توليد و صادرات ما علمى نيست در حالى 
كه بايد در كنار اصول تئوريك، كار عملى 

هم انجام دهيم.
به گزارش ايســنا، طرح اشتغال روستايى 
با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم 
روســتايى، عشــايرى و مرزى و تاسيس 
تعاونى در روستاهاى داراى مزيت نسبى 
در دســتور كار وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى قرار گرفته است. 

تصميمي كه به اجرا نرسيد

لغو مانورقطع اينترنت
■ قرار بود روز شنبه6 بهمن ماه با هدف تاب آوري سيستم هاي داخلي كشور اينترنت قطع شود

مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى فرش دستباف:

با 5 ميليون تومان شغل 
پايدار ايجاد نمى شود
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تاسيس شركت با مسئوليت محدود مهر آســاى آبگون برادران درتاريخ 
25/10/1397 به شماره ثبت 13581 به شناســه ملى 14008083496 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :امور پيمانكارى مربوط به شــبكه هاى توزيع 
آب ، شــبكه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب ، شبكه هاى آبيارى ، تعمير و 
نگهدارى تاسيســات و تجهيزات شبكه هاى آب، احداث حوضچه ها ، تجهيز 
ماشين آالت سبك و ســنگين ، انجام امور تجارى و بازرگانى و اخذ و اعطاى 
نمايندگى . درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان همدان ، شهرستان 
همدان ، بخش مركزى ، شــهر همدان، كوى ستايش ، كوچه ستوده 2 ، كوچه 
جانباز ، پالك 53 ، طبقه همكف كدپســتى 6514818177 سرمايه شخصيت 
حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك 
از شركا آقاى منصور محمودى نيا به شماره ملى 3873909588 دارنده 900000 
ريال سهم الشركه آقاى محمد قره گوزلو به شماره ملى 6479975480 دارنده 
100000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاى منصور محمودى نيا به شماره 
ملى 3873909588و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 3 سال و به سمت 
مديرعامل به مدت 3 سال آقاى محمد قره گوزلو به شماره ملى 6479975480و 
به ســمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اســالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئيس هيأت 
مديره و مديرعامل آقاى منصور محمودى نيا همراه با مهر شــركت معتبر مى 
باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (359437)

آگهى تغييرات شــركت بهراد بناى كيان الوند شــركت سهامى خاص به 
شــماره ثبت 9159 و شناســه ملى 10820089088 به اســتناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 16/07/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - سمت اعضا 
هيــأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد : آقاى فرزاد رضايى به شــماره ملى 
0058217363 به ســمت رئيس هيأت مديره- آقاى ميالد شعبانيان به شماره 
ملى 3873586541 به ســمت نايب رئيس هيأت مديره - آقاى عليرضا حق 
طلب به شــماره ملى 3871239771 به سمت مدير عامل و عضو اصلى هيأت 
مديره -آقاى رهبر ســليمانى به شــماره ملى 3931409635 به سمت عضو 
اصلى هيأت مديره 2 - حق امضاء مجاز در كليه موارد اعم از چك ، ســفته ، 
برات و اوراق و اســناد تعهدآور بانكى و ديگر عقود برعهده مديرعامل آقاى 
عليرضا حق طلب ( به تنهايى ) كه با مهر شــركت معتبر مى باشد . اداره كل 
ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

همدان (359412)

ــئوليت  ــا مس ــركت ب ــش ش ــز روي ــركت ركاب رم ــرات ش ــى تغيي آگه
محــدود بــه شــماره ثبــت 5638 و شناســه ملــى 10861134379 بــه اســتناد 
ــورخ 15/10/1397 تصميمــات  ــاده م ــوق الع صورتجلســه مجمــع عمومــى ف
ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - شــركت مذكــور در تاريــخ فــوق منحــل اعــالم گرديد 
ــا شــماره ملــى3873281147 بــه  در نتيجــه آقــاى ســيد حميــد آل طــه ب
آدرس اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همدان، 
آقاجانــى بيــگ ، كوچــه امــام زاده يحيى2[توقــع همدانــى] ، كوچــه يوســف 
ــر  ــمت مدي ــه س ــتى 6515646969 ب ــد پس ــف ك ــه همك ــالك 7 ، طبق ، پ
تصفيــه انتخــاب شــد . اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان اداره 

ثبــت شــركت هــا و موسســات غيرتجــارى همــدان (359438)

آگهــى تغييــرات شــركت پرواربنــدى آريــا دام غــرب شــركت 
تعاونــى بــه شــماره ثبــت 216 و شناســه ملــى 10820012698 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 
ــورخ01/08/1397 اداره  ــه شــماره 2882/26 م 18/07/1397 و باســتناد نام
ــل  ــات ذي ــاه اجتماعــى شهرســتان كبودرآهنــگ تصميم ــاون كار و رف تع
ــغ  ــه مبل ــال ب ــغ 10500000 ري ــركت از مبل ــرمايه ش ــد : 1 - س ــاذ ش اتخ
ــى  ــزار ريال ــام 300000 ه ــا ن ــهم ب ــه 702 س ــم ب ــال منقس 210600000 ري
ــد . اداره كل ثبــت  ــه در اساســنامه اصــالح گردي ــاده مربوط افزايــش و م
اســناد و امــالك اســتان همــدان مرجــع ثبــت شــركت هــا و موسســات 

ــگ (359413) ــودر آهن ــارى كب غيرتج

اخطاريه ماده 101- پرونده اجرايي كالسه 9500049 آگهي اصالحي 
در خصوص پرونده اجرايي كالســه فوق له بانك ملت عليه نيم تاج شهبازي 
رسمي  كارشناس  مورخ 97/8/24  اصالحي  گزارش  طبق  سيف  محمدرضا  و 
دادگستري ششدانگ مفروز از بنا مشاع در محوطه ششدانگ عمارت پالك 
ثبتي دو هــزار و يكصد و نود و هفت اصلي كه ابنيه مفروز در ســه دانگ 
عبارت است از يك باب اتاق روي زمينى با صندوق خانه جنب آن پالك دو 
فرعي از دو هزار و يكصد و نود هفت اصلي واقع در بخش يك نهاوند مورد 
وثيقه سند رهني شماره 45501 تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره 15 
شــهر نهاوند استان همدان به مبلغ 267000000 ريال ارزيابي گرديده. مبلغ 
ارزيابي تغييري ننموده اســت تنها پالك ثبتي و مشــخصات ملك اصالح 

گرديده است. (م الف 238)
محمدعلي جليلوند 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

رشد قابل توجه تعداد ورزشكاران 
سازمان يافته فامنين 

 رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان فامنين گفــت: تعداد 
ورزشــكاران ســازمان يافته اين شهرستان نســبت به گذشته رشد قابل 

توجهى داشته است.
حســين قراگوزلو اظهار كرد: تعداد ورزشكاران سازمان يافته شهرستان 
فامنين در ســال 97 نسبت به سال گذشته بيش از 20 درصد رشد داشته 

است.

وى با بيــان اينكه اقدامات خوبى جهت توســعه بيمه ورزشــى 
هزار  هم اينك  كرد::  خاطرنشان  است،  گرفته  صورت  ورزشكاران 
و 870 نفر به صورت ســازمان يافته زير پوشــش بيمه ورزشــى 
قرار دارند و اميدواريم رشــد 20 درصدى امسال در سال آينده 

يابد. ادامه  نيز 
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين افــزود: موضوع بيمه 
ورزشــكاران يكى از مباحث مهم حوزه ورزش است و همه متوليان امر 

بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشند.
قراگوزلو تصريح كرد: از اين بين، تعداد هزار و 244 نفر را آقايان و 626

نفر را بانوان تشكيل مى دهند.
وى در ادامه بيان كرد: مشــكل اصلى ورزش شهرســتان فامنين ضعف 
زيرســاخت ها و نبود حامى مالى است كه اگر اين مشكالت حل شود، 
تيم هاى ورزشــى شهرســتان در ليگ هاى اســتانى و كشورى حضور 

چشمگيرى خواهند داشت.
رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين با اشــاره به اينكه هر 
شهرســتان، منطقه و استانى در رشــته خاصى توانمندتر و بااستعدادتر 
از ســاير رشته هاست، عنوان كرد: بيشــتر ورزشكاران فامنين در تمامى 

رشته هاى ورزشى مستعد هستند.
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پيشخوان

قهرمانى مالير در تورنمنت چندجانبه 
ددليفت كشور 

 در آستانه گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى ايران، شهرستان مالير با كسب امتيازات 296 و 392 قهرمانى 

تورنمنت چندجانبه ددليفت و پرس سينه كشور را از آن خود كرد
بــه همت هيأت پرورش اندام و همكارى دانشــگاه پيــام نور، اداره 
ورزش وجوانان، بازار مبل و شــهردارى مالير  تورنمنت چندجانبه 
كشورى پرس سينه و ددليفت در سالن ورزشى دانشگاه پيام نور مالير 
به مناســبت گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 

اسالمى ايران و شهداى مدافع حرم برگزار شد.
در اين مسابقات تيم شهرســتان مالير با تالش ورزشكاران بااخالق 
و شايســته خود با كســب امتيازات 296 و 392 قهرمانى تورنمنت 
چندجانبه ددليفت و پرس سينه كشورى را از آن خود كرد و افتخارى 

ديگر را براى ورزش استان و شهرستان به ارمغان آورد .
همچنين تيم هاى همدان با كســب امتياز 146 و تويسركان با كسب 
امتياز 40 در رشته پرس سينه به ترتيب به مقام هاى دوم و سوم دست 
پيدا كردند و در رشته ددليفت نيز تيم استان همدان با كسب 196 امتياز 
و تيم گلپايگان با كسب 78 امتياز به ترتيب مقام هاى دوم و سوم تيمى 

اين مسابقات را از آن خود كردند.
در اين مسابقات 18 تيم از اســتان هاى تهران، همدان، تبريز، كرمان، 
يزد، بندرعباس، اصفهــان، قزوين، گيالن، كهكيلويــه و بويراحمد، 

مركزى، لرستان، البرز، شيراز، قم و فارس شركت داشتند.
147 نفر از قهرمانان و ورزشكاران اين رشته ورزشى در رده هاى سنى 
نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پيشكسوتان در اين تورنمنت حضور 
و براى كسب مقام و رتبه برتر اين مسابقات در رشته هاى پرس سينه 

و ددليفت به رقابت با يكديگر پرداختند.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرســتان مالير با حضور در اين 
مســابقات از نحوه برگزارى رقابت ها ابــراز رضايت و از تالش ها و 
زحمات ارگان هاى مختلف و حاميان مالى اين رويداد در جهت هرچه 

برگزارى بهتر تونمنت قدردانى كرد.
مراســم اهداى مــدال و جوايز ايــن دوره از مســابقات با حضور 
حجت الســالم احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 

اسالمى برگزار شد.

همدان ظرفيت بااليى در ورزش گلبال دارد

 رئيس هيأت نابينايــان و كم بينايان همدان گفت: همدان ظرفيت 
بااليى در ورزش گلبال دارد و كسب عنوان نائب قهرمانى كشور گواه 

اين ادعا است.
ســميه سهيلى اظهار كرد: گلبال همدان در رقابت هاى قهرمانى كشور 
در ميان مدعيان توانســت عنوان نائب قهرمانى را كسب كند كه اين 
موفقيت نشانگر توانمندى گلباليست هاى همدانى در سطح ملى است.
وى اضافــه كرد: در ديدار نهايى قهرمانى كشــور نيز با نتيجه نزديك 
7 بر 6 مقابل توابع تهران شكســت خورديم و چه بســا مى توانستيم 
عنوان قهرمانى را كســب كنيم.سهيلى بيان كرد: گلبال همدان شايسته 
حضور حداكثرى در اردوهاى تيم ملى است و انتظار داريم مسئوالن 
فدراســيون نيز اين حق طبيعى گلباليست هاى همدانى را مورد توجه 
قرار دهد.رئيس هيأت نابينايان و كم بينايان همدان خاطرنشان كرد: با 
وجود محدوديت هاى مالى توانسته ايم همه رشته هاى زيرمجموعه 
نابينايان و كم بينايان را مورد حمايت جدى قرار دهيم و امســال در 

تمامى رشته ها در سطح ملى و بين المللى موفق عمل كرده ايم.
وى افزود: گلبال يكى از موفق ترين ورزش هاى استان همدان در سال 
هاى اخير است و از بازيكنان و مربيان با سطح فنى باال برخوردار بوده 

كه سابقه عضويت در تيم ملى را نيز دارند.
سهيلى اضافه كرد: گلبال همدان در رده هاى سنى جوانان، بزرگساالن 
و پيشكسوتان جزو بهترين هاى كشور است به خصوص اينكه در رده 

بزرگساالن پنج سال متوالى قهرمان كشور شديم.

اوساكا قهرمان تنيس
 اپن استراليا شد

 تنيســور ژاپنى با پيروزى برابر پترا 
ويتووا در فينال تنيس اپن استراليا قهرمان 

اين رقابت ها شد.
به گزارش ايسنا، فينال تنيس بانوان اپن 
استراليا روز گذشته برگزار شد و نائومى 
اوساكا توانست با پيروزى 2 بر يك برابر 
پترا ويتووا دومين گرند اسلم خود را فتح 
كند.تنيســور ژاپنى نخستين امتياز بازى 
را با انجــام دو خطا به حريفش واگذار 
كرد بــا اين حال توانســت پيروز گيم 
نخست شود. نقطه قوت هر دو تنيسور 
در ســرو ها بود با اين حال اوساكا بهتر 
از ويتووا عمل كرد. رقابت نزديكى در 
جريان بود و هر دو تنيســور در امتياز 
6 بر 6 مساوى شــدند تا برنده در گيم 

سيزدهمين مشخص شود. 

اقدام شايسته مسئول 
اماراتى در محافظت از 

كودك ايرانى
 مســئول حراست مســابقات جام 
ملت هاى آســيا 2019 فرزند گمشــده 

ايرانى را به خانواده اش بازگرداند.
به گزارش ســازمان ليگ فوتبال ايران، 
يك كودك ايرانى در جريان بازى ايران 
و چين در ورزشــگاه گم شد كه معالى 
محمد خلقان الرميثى، مسئول حراست 
مســابقات جام ملت هاى آســيا 2019 
براى پيدا كــردن والديــن اين كودك 
اقدام هاى الزم را انجام داد و تا زمان پيدا 
شــدن والدين كودك، مسئول حراست 
مسابقات جام ملت ها اين كودك را نزد 
خودش در جايگاه ويژه نگهدارى كرد تا 
اين كودك ايرانى هم كمتر دچار نگرانى 
شود و هم مسابقه را تماشا كند و بعداز 
پيدان شدن والدين، خلقان الرميثى اين 
كودك ايرانــى را به خانواده اش تحويل 
داد.اين اقدام پليس ابوظبى بسيار مورد 
توجه خانواده هاى ايرانى و هواداران تيم 

ملى فوتبال قرار گرفت.

حضور گزارشگران 
ورزشى خانم در راديو 

افزايش مى يابد
 مهدى شكرى از گزارشگران قديمى 
تلويزيــون و راديو اســت كه به تازگى 
مديريت گروه مسابقات راديو ورزش را 
بر عهده گرفته است؛ او حضور بانوان در 
عرصه گزارشگرى را از اتفاقات خوب 
در اين عرصه دانســت و اينگونه عنوان 
كرد كه اين اتفاق در راديو گسترش پيدا 

خواهد كرد.
شكرى در گفت وگو با ايسنا با يادآورى 
سال ها فعاليت خود در تلويزيون و راديو 
مطرح كرد: من از سال 59 سابقه فعاليت 
مطبوعاتى داشته و در حال حاضر نيز كار 
مطبوعاتى انجام مى دهم و در رسانه هاى 
مختلفى بــه عنوان نويســنده فعاليت 
كرده ام. سال ها نيز در تلويزيون در برنامه 
«ورزش و مردم» با مرحوم بهرام شفيع و 
تهيه كنندگان قديمى تلويزيون كه اكنون 
در تلويزيون حضــور ندارند، همكارى 
داشتم. اما آمدن من به راديو به اين دليل 
بود كه از همان روز اول اعتقاد به نمايش 
دادن چهره ام نداشتم و راديو را به دليل 
ارتباط گــرم و صميمانه با مخاطبانش 
انتخاب كردم. به طور كلى راديو نسبت 

به تلويزيون رسانه گرم ترى است.
وى ادامه داد: پيش از اين هم كارشناس 
مجرى بودم و هم گزارشگر و اين روزها 
نيز برنامه «جهــان فوتبال» كه روزهاى 
دوشــنبه به روى آنتن شــبكه ورزش 

مى رود را اجرا مى كنم.

 ايران روز دوشنبه بعد از گذشت پنج 
هــزار و 291 روز دوباره در نيمه نهايى 
جام ملت هاى آسيا به ميدان مى رود و در 
صورت راهيابى به فينال بعد از 15 هزار 
و 673 روز بار ديگر اين رويداد مهم را 

تجربه خواهد كرد.
ايران پس از 15 ســال بــه نيمه نهايى 
آسيا رســيده و مى تواند پس از 43 سال 
فينال جام ملت هاى  به  نرســيدن  طلسم 
آسيا را بشكند. بازى فينال اين مسابقات 
جام  نهايى  مرحله  تاريخ  بازى  370امين 

ملت هاى آسيا خواهد بود.
در مرحله يك چهارم نهايى آسيا 2019 
ايران موفق شد با سه گل چين را مغلوب 
كند اما سه تيم ديگر ژاپن، قطر و امارات 
با برد خفيف اما ارزشــمند مقابل ويتنام، 
كره جنوبى و استراليا گام به نيمه نهايى 

گذاشتند. 
در حالى كه در مرحله قبل تنها ســه تيم 
از غرب آســيا در ميان 8 تيم برتر حاضر 
بودند اكنون هر ســه تيم به نيمه نهايى 
رسيده و از ميان شــرقى ها تنها ژاپن به 
لطف برترى مقابل ديگر تيم شرقى ويتنام 

در جمع برترين هاى آسيا حاضر است.
 ايران - ژاپن؛ خوان ششم: جنگ 

با سامورايى آبى
نخســتين بــازى نيمــه نهايــى ميــان ايــران 
ــاعت  ــن س ــنبه 8 بهم ــن روز دوش و ژاپ
17:30 در ورزشــگاه هــزاع بــن زايــد 
العيــن برگــزار مى شــود. ايــن بيســت 
ــال دو  ــخ فوتب ــى تاري ــن روياروي و دومي
تيــم و چهارميــن تقابــل دو تيــم در جــام 
ــار هشــتم اســت  ــران ب ملت هــا اســت. اي
كــه بــه نيمــه نهايــى آســيا رســيده و ژاپــن 
ــه  ــود را تجرب ــى خ ــه نهاي ــمين نيم شش

مى كنــد.
كارلوس كى روش در فصل 1997 جى ليگ 
ژاپن مربى تيم ناگويا گرامپوس ايت بود و 
در آن زمان هاجيمه مورياســو نيز در تيم 
سانفرس هيروشيما در پست هافبك دفاعى 
بازى مى كرد. اين دو تيم در آن فصل چهار 
بار با هم بازى كردند كه حاصل آن دو برد 

براى هر دو تيم بود. 
مورياســو در دو مسابقه از آن 4 مسابقه در 
ميــدان حاضر بود و جالب اينكه ناگويا هر 
دو مسابقه اى كه مورياسو در آن حاضر بود 
را بــا نتايج 2-1 و 1-0 با پيروزى پشــت 
ســر گذاشــت. بنابراين با توجه به غيبت 
مورياسو در آن دو بازى اين سومين تقابل 
كى روش و مورياسو است كه بايد ديد آيا 
كى روش موفق به ثبت ســومين برد خود 

مقابل مربى ژاپن مى شود؟
نكته جالــب توجه اينكه گراهــام آرنولد 
سرمربى فعلى اســتراليا به عنوان فوروارد 
تيم هيروشــيما در آن فصل بوده است. در 
آن فصل ناگويا نايب قهرمان جام برندگان 

آسيا شد.
هاجيمه مورياسو كه از سال 1992 تا 1996

در تيــم ملى ژاپن 35 بازى ملى انجام داده 
دو بار هم با ايران روبرو شده است. مربى 

آبى سامورايى در بازى آخر مرحله گروهى 
جام 92 كه با پيــروزى 1-0 ژاپن به پايان 
رسيد و همچنين بازى مقدماتى جام جهانى 
كــه به برترى 2-1 ايران انجاميد مقابل تيم 

ملى ايران بازى كرده است.
ايران تاكنون در هفت بازى نيمه نهايى جام 
ملت هاى آســيا به ميدان رفته اســت كه 5 
بار نخســت آن حدفاصل سال هاى 1972 
تــا 1988 به صورت متوالــى و پى در پى 

بوده است.
در ســال 1972 ايــران در نيمــه نهايــى بــا 
ــه  ــرو شــد و 2-1 ب جمهــورى خمــر روب
ــز  ــاك و پروي ــر ايرانپ ــرى رســيد. صف برت
آن  در  را  ايــران  گل هــاى  قليچ خانــى 
بــازى بــه ثمــر رســاندند. ايــران در فينــال 
كــره جنوبــى را بــرد و بــراى دوميــن بــار 

ــه قهرمانــى رســيد. ــوال ب مت
ــران  ــه در اي ــاى 1976 ك ــران در بازى ه اي
ــه  ــت در 90 دقيق ــد نتوانس ــزار مى ش برگ
چيــن را شكســت دهــد امــا در وقت هــاى 
اضافــه بــا گل هــاى عليرضــا خورشــيدى و 
حســن روشــن توانســت چين را شكســت 
ــال  ــران در فين ــد. اي ــال برس ــه فين داده و ب

كويــت را شكســت داد و قهرمــان شــد.
در ســال 1980 ايــران در نيمــه نهايــى 
ــان  ــان و قهرم ــت ميزب ــوب كوي 2-1 مغل
ــره  ــر ك ــروزى ب ــا پي ــت ب ــد و در نهاي ش
شــمالى در بــازى آخــر بــه ســومى آســيا 

ــرد. ــنده ك بس
در سال 1984 ايران كه تا دقيقه 88 با تك 
گل دقيقه 47 شــاهرخ بيانى از عربســتان 
پيش بود با تك گل شاهين بيانى بازى برده 
را از دســت داد و در ضربات پنالتى 4-5
مغلوب عربستان شــد و با شكستى ديگر 
در ضربات پنالتى مقابل كويت چهارم شد.

در ســال 1988 ايــران در پنجمين حضور 
متوالــى خــود در نيمه نهايى آســيا 0-1
مغلوب عرستان شد و با شكست چين در 

پنالتى ها سوم آسيا شد.
در سال 1996 ايران براى سومين بار پياپى 
مقابل عربستان به ميدان رفت و باز هم در 

ضربات پنالتى شكست خورد.
آخرين حضــور ايران در نيمــه نهايى در 
ســال 2004 مقابــل چين بود كــه پس از 
تســاوى 1-1 ر وقت هاى قانونى و اضافه 
در ضربات پنالتــى 4-3 به چين باخت و 

با غلبه بر بحرين در رده بندى سوم شد.
در ســوى مقابل ژاپن 5 بار در نيمه نهايى 

جام ملت هاى آسيا حاضر بوده است.
نخستين حضور ژاپن در نيمه نهايى به سال 
1992 بر مى گــردد كه ميزبان جام بودند و 
توانستند 3-2 چين را شكست دهند. ژاپن 

در فينال عربستان را برد و قهرمان شد.
ژاپن در ســال 2000 بــراى دومين بار در 
نيمه نهايى حاضر شد و باز هم قهرمان شد. 
آن ها در اين سال باز هم چين را 3-2 بردند 
و با شكست 1-0 عربستان در فينال درست 

مشابه جام 92 قهرمان آسيا شدند.
در ســال 2004 ژاپن در نيمه نهايى پس از 
تساوى 3-3 در نود دقيقه به سختى بحرين 
را در وقــت اضافه برد و بــا غلبه بر چين 
ميزبان با نتيجــه 3-1 در بازى فينال براى 

سومين بار قهرمان آسيا شد.
در ســال 2007 ژاپــن در نيمه نهايى 2-3 
مغلوب عربستان شــد و با شكست مقابل 
كره جنوبى در رده بندى به عنوان چهارمى 

آسيا رسيد.
در ســال 2011 ژاپن در نيمه نهايى پس از 
تساوى 1-1 با كره جنوبى در نود دقيقه و 
2-2 در پايان 120 دقيقه، موفق شد رقيب 
شرقى خود را 3-0 در ضربات پنالتى ببرد 
و فيناليست شود. آن ها در فينال استراليا را 
در وقت اضافه بردند و براى چهارمين بار 

قهرمان آسيا شدند.
ايران و ژاپن در جام ملت هاى آســيا ســه 
بــار فقط در مرحله گروهــى با هم روبرو 
شدند. اين نخســتين مصاف ايران و ژاپن 
در مرحله حذفى است. ايران در دوبازى با 
ژاپن به مساوى بدون گل رسيده و يك بار 
هم مغلوب شده است. تاكنون ايران در جام 
ملت هاى آســيا موفق به باز كردن دروازه 

ژاپن نشده است!

هشتمين نيمه نهايى آسيا در خوان ششم

سومين تقابل سومين تقابل 
كي روش كي روش -- مورياسو! مورياسو!

دعوت 5 ورزشكار همدانى به اردوى 
تيم ملى پيوند اعضا كشور

 مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان از 
دعوت پنج ورزشــكار همدانى به دومين مرحلــه از اردوى تيم ملى 

پيوند اعضاى كشورمان جهت حضور در مسابقات انگستان خبر داد.
حمدا... چاروسايى اظهار كرد: دومين مرحله از اردوى تيم ملى پيوند 
اعضاى كشورمان جهت حضور در مسابقات انگستان، دهم تا پانزدهم 
بهمن ماه و با حضور پنج ورزشــكار از اســتان همدان در شهر اهواز 

برگزار خواهد شد.
وى تصريح كرد: مصطفى آزمرد و مريم فريدونى در رشــته دارت و 
معصومه برجى، بهاره بيگى و الهام محمدى تقدير در تنيس روى ميز 

دعوت شدگان به اين مرحله از اردو هستند.
مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه 
با تاكيد بر ضرورت زمينه ســازى هاى الزم در جذب بيماران خاص 
و پيوند اعضا در ورزش گفت: هم اكنون در همدان زيرســاخت هاى 

خوبى براى ورزشكاران اين هيأت مهيا شده است.
چاروســايى افزود: با توجه به اينكــه ورزش نقش پررنگى در حفظ 
سالمت بيماران خاص و پيوند اعضا دارد، توسعه ورزش اين قشر از 

جامعه نيازمند حمايت همه جانبه مسئوالن است.
وى ادامه داد: همگانى كردن ورزش در اين قشر از جامعه در اولويت 
است و در همين راستا ايجاد فضاى تمرين و مسابقه و كمك گرفتن 

از مربيان در دستور كار قرار دارد.
مديــر روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
گفت: هيأت ورزشــى بيماران خاص همدان ايجاد فضاى تعاملى و 
اســتعداديابى با انجمن هاى مختلف بيماران در سطح استان را مورد 
توجه قرار داده تا بتوان ضمن ايجاد انگيزه الزم در بين بيماران، زمينه 

الزم براى ترغيب آنها به ورزش را مهيا سازد.

به مناسبت گراميداشت شهداى نهاوندى بوئينگ 707 ارتش
كوه پيمايان نهاوندى به ارتفاعات گرين 

صعود كردند
 رئيــس هيأت ورزش هاى همگانى نهاونــد از صعود كوه پيمايان 
كميتــه كوهنوردى ورزش هاى همگانى اين شهرســتان به ارتفاعات 

گرين خبر داد.
حجــت ا... جهانيان اظهار كرد: روز جمعه جمعى از كوه پيمايان كميته 
كوهنوردى هيأت ورزش هاى همگانى شهرستان نهاوند قله چهل تن 

كوه گرين نهاوند را فتح كردند.
وى با اشــاره به فرا رسيدن چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ايران عنوان كــرد: اين برنامه مهيج با حضور ورزشــكاران متعهد و 
انقالبى شهرســتان و به مناسبت گراميداشــت ياد و خاطره شهداى 
نهاوندى سانحه هوايى بوئينگ 707 ارتش جمهورى اسالمى ايران و 

گراميداشت پيروزى انقالب اسالمى انجام شد.
رئيــس هيــأت ورزش هاى همگانى شهرســتان نهاوند با اشــاره به 
حضور محمدرضا ســيف، احمدرضا احمدوند، قدرت مشــهورى و 
على ميرزايى در اين صعود عنوان كــرد: هيأت ورزش هاى همگانى 
شهرستان نهاوند ساالنه با برگزارى مسابقات و برنامه هاى متنوع سعى 

بر ايجاد روحيه شور و نشاط و اميد در سطح شهرستان نهاوند دارد.
جهانيــان از برگزارى بيش از 40 عنوان برنامه فرهنگى، ورزشــى و 
تفريحى همزمان با ايام اهللا دهه مباركه فجر در شهرســتان نهاوند خبر 
داد و تصريــح كرد: صعود به ارتفاعات، برگزارى ورزش صبحگاهى 
و برگزارى اردوهاى فرهنگى و ورزشى از مهم ترين برنامه هاى هيأت 

ورزش هاى همگانى شهرستان نهاوند در ايام دهه فجر است.

راهيابى شطرنج باز همدانى به مرحله نهايى 
مسابقات كشور

 رئيس هيأت شــطرنج اســتان 
همــدان گفت: اميرمســعود مرادى 
شطرنج باز اســتان به مرحله نهايى 
مسابقات شــطرنج قهرمانى كشور 

راه يافت.
احمــد على بابايــى اظهــار كرد: 
مرحله نهايى پنجاه و دومين دوره 
آقايان  قهرمانى  شطرنج  مسابقات 
كشــور به ميزبانى هيأت شطرنج 

استان بوشهر و در شهر جم در حال برگزارى است. 
وى عنــوان كــرد: ايــن مســابقات بــا حضــور عليرضــا فيروزجــا، 
آرش داغلــى، پويــا ايدنــى، مســعود مصدق پــور، پوريــا درينــى، 
احســان قائــم مقامــى، مرصــاد خداشــناس، اميرمســعود مــرادى، 
اميــر رضاپــور رمضانعلــى، آريــن غالمــى، آرش طاهبــاز و 
مهــدى غالمــى و بــه صــورت دوره اى برگــزار و تــا چهاردهــم 

بهمــن مــاه ادامــه خواهــد داشــت. 
رئيس هيأت شطرنج استان همدان خاطرنشان كرد: اميرمسعود مرادى 
كه به عنوان نخســتين بازيكن استان همدان موفق به صعود به فينال 
مسابقات شطرنج آقايان كشور شده، روز گذشته در ديدارى تماشايى 

موفق به شكست استاد بزرگ احسان قائم مقامى شد.
على بابايى تاكيد كرد: مرادى با كســب نتايج درخشــان به مرحله 
نهايى مسابقات راه يافته و اين صعود حاكى از رشد شطرنج استان 

در همه زمينه ها دارد.
وى در ادامه با بيان اينكه اســتان همدان با ميزبانى هاى شايســته 
و مطلوب رويدادهاى مختلف بين المللى و كشــورى در رشــته 
شــطرنج توانسته چهره اســتان را بين المللى تر كند، افزود: امروز 
ما در همدان توانايى اين را داريم كه مســابقات جهانى شــطرنج 
نظير مســابقات جوانان جهان، دانش آموزى جهان و بانوان جهان 

را برگزار كنيم.
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■ حديث:
رسول اكرم(ص):

«هر يك از شما بايد خود را براى همسرش آراسته كند، همچنان كه همسرش خود را 
براى او مى آرايد»
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■ دوبيتي:
نمى دانم دلم ديوانه كيست                                           كجا آواره و در خانه كيست
نميدونم دل سر گشته مو                                              اسير نرگس مستانه كيست

براى دومين بار
ايران صاحب يك كرسى در فدراسيون جهانى 

راهنمايان گردشكرى شد
 ايران توانســت براى دومين بار به عضويت هيأت مديره فدراسيون 
جهانى راهنمايان گردشــگرى درآمد.پس از آنكه راهنمايان گردشگرى 
ايران توانستند درسال 2017 و در خالل ميزبانى از هفدهمين كنوانسيون 
جهانى راهنمايان گردشگرى صاحب نخستين نماينده در مجامع جهانى 
گردشگرى بعنوان عضوى از هيئت مديره فدراسيون جهانى شوند، امسال 
هم در هجدهمين كنوانسيون جهانى راهنمايان گردشگرى كه به ميزبانى 
كشور گرجستان برگزار شد آرش نورآقايى، رئيس پيشين كانون سراسرى 
راهنمايان گردشــگرى ايران با تجربه 4 ساله رياست بر اين كانون ملى 

موفق شد بعنوان دومين نماينده ايران در فدراسيون انتخاب شود.
در انتخاباتى كه عصر روز 4 بهمن در گرجستان برگزار شد آرش نورآقايى 
موفق شــد تا با اخــذ 26 راى از 39 راى موجود بعنوان يكى از اعضاى 
هيأت مديره فدراسيون جهانى راهنمايان گردشگرى ايران انتخاب شود تا 
بدينوسيله راهنمايان گردشگرى ايران براى دومين بار پياپى صاحب يك 

كرسى از عاليترين نهاد راهنمايان گردشگرى جهان شوند.
ديگر اعضاى هيأت مديره اين فدراســيون كــه در كنار آرش نورآقايى 
فعاليــت خواهند كرد خانم ويوال لوييز با 35 راى از انگليس، خانم مرى 
كمــپ كالرك از انگليس با 34 راى، آقاى رومانو دل روزاريو از فيليپين 
با 25 راى و آقاى جين رييز با 20 راى از آمريكا هســتند. همچنين براى 
دومين بار پياپى خانم آلوشكا ريچه بعنوان رئيس هيئت مديره فدراسيون 

جهانى راهنمايان گردشگرى انتخاب شدند.
امروز همچنين در رقابتى براى كســب ميزبانى نوزدهمين كنوانســيون 
جهانى راهنمايان گردشــگرى، كشور صربستان با كسب 24 راى بعنوان 

ميزبان اين كنوانسيون جهانى در سال 2021 انتخاب شد.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
مالير مطرح كرد

ايجاد 3 اقامتگاه بوم گردى در مالير
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مالير از ايجاد 

سه اقامتگاه بوم گردى در مالير خبر داد.
ابراهيم جليلى در مالير با بيان اينكــه اقامتگاه هاى بوم گردى در مناطق 
مختلف كشور با هدف توســعه پايدار و رونق گردشگرى در روستاها 
ايجاد مى شــود اظهار كرد: ايجاد اين اقامتگاه ها در محيط هاى روستايى 
با توجه به چشم انداز طبيعى، بافت تاريخى و چشم انداز بومى و محلى 
ايجاد مى شود.وى با بيان اينكه بناهايى كه به عنوان اقامتگاه هاى بوم گردى 
انتخاب مى شــوند بايد شــاخص هاى الزم از جمله استحكام بنا، بافت 
تاريخى و ارزشــى، امكانات الزم براى اقامت را داشته باشند گفت: در 
اين راستا بيشتر روستاهاى هدف گردشگرى محلى مناسب براى جذب 

گردشگر و ايجاد خانه هاى بوم گردى است.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى مالير با بيان اينكه 
خانه هاى بوم گــردى مى  تواند در جذب گردشــگر و درآمدزايى براى 
محيط هاى روستايى نقش بسزايى داشته باشد گفت: معموال تهيه غذاهاى 
بومــىـ  محلى، ايجاد تورهاى گردشــگرى در روســتاها از برنامه هاى 

صاحبان اين اقامتگاه ها براى گردشگران است.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون ســه مجوز ايجاد اقامتــگاه بوم گردى در 
شهرستان مالير صادر شده است افزود: اين اقامتگاه ها در روستاى هدف 
گردشــگرى مانيزان، طجرسامن و على آباد دمق ايجاد مى شود. جليلى با 
بيان اينكه يكى از روستاهايى كه مى توا ند جذب گردشگران را داشته باشد 
روستاى طائمه مالير است تصريح كرد: اين روستا به دليل بافت ارزشمند 
و تاريخى چشــم اندازهاى زيبا، قرار گرفتن در مسير سد كالن به عنوان 
يكى از جاذبه هاى گردشــگرى مالير يكى از بهترين مكان ها براى ايجاد 
اقامتگاه بوم گردى است كه اميدواريم در آينده شاهد ايجاد خانه بوم گردى 

در اين روستا باشيم.

امسال 120 ميليون كتاب از ناشران 
استان همدان خريدارى شد

 معاون فرهنگى و رســانه اى فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان گفت: امسال 120 ميليون تومان 
كتاب از ناشران استان همدان خريدارى شده است. 

مجيد فروتــن با بيان اينكه همدان در ســال 1402 
به عنوان «پايتخت كتاب اســالمى» انتخاب شده و 
شعار اين رويداد نيز «همدان شهر همه دانايى است» 
خواهد بــود، گفت: برنامه هــاى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در اين زمينه مشخص شده و همدان 

پايتخت كتاب خواهد بود
معاون فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى همدان با بيان اينكه امسال 320 عنوان كتاب 
در استان همدان چاپ شــد، اضافه كرد: همدان از 
استان هايى است كه به صورت مستقل مجوز چاپ 

كتاب صادر مى كند.
وى با اشاره به اينكه امسال 120 ميليون تومان كتاب 
از ناشــران اســتانى خريدارى و 200 ميليون تومان 
كتاب براى كتابخانه ها و مراكز علمى تهيه و به اين 
مجموعه ها اهدا شــد، افزود: مطبوعات بايد ارشاد 
همــدان را در تبديل كردن همدان به پايتخت كتاب 

ايران كمك كنند.

اينستاگرام مخفى كردن پستهاى كاربران
 را رد كرد

 اينســتاگرام در چند توئيت نسبت به بازنشر پيامى درباره محدود 
كردن دسترســى به پست هاى كاربران توضيحاتى ارائه كرد و مخفى 
كردن پســت ها را تكذيب كرد. به گزارش از ديلى ميل، اينستاگرام 
باالخره مجبور بود شايعات درباره محدوديت دسترسى به پست هاى 

كاربران را رد كند.
در اين اواخر پســت هايى در اينســتاگرام ظاهر شدند كه به كاربران 
هشدار مى دادند الگوريتم هاى اين اپليكيشن سبب شده فقط بخشى 
از كاربران بتوانند پســت هاى آنان را مشــاهده كنند. اين پست هاى 
هشدار با جمله «اين يك آزمايش است» آغاز مى شدند و مدتى است 

كه در اپليكيشن به طور گسترده بازنشر مى شوند.

سامسونگ تلويزيون OLED حاوى نقاط 
كوانتومى مى سازد

 سامسونگ به دنبال ســاخت تلويزيون هاى OLED حاوى نقاط 
كوانتومى اســت تا از مزيت هر دو فناورى استفاده كند. نمونه اوليه اين 
تلويزيون ساخته شــده و عرضه عمومى آن از اواسط سال جارى انجام 
مى شود.به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، شركت سامسونگ قصد دارد 
تا تلويزيون هاى« OLED »مبتنى بر نقاط كوانتومى توليد كند. شايد اين 
جمله يك پارادوكس به نظر برسد، اما حقيقت دارد. شركت سامسونگ 
قصد دارد تا تلويزيون هايى را كه در آنها اليه لومينسانس آلى مبتنى بر نقاط 
كوانتومى استفاده شده، به نمايش بگذارد.اين شركت كره اى كه در ساخت 
نمايشگر تخصص دارد، از اليه هاى آلى درخشان آبى براى تحريك نقاط 
كوانتومى به منظور توليد پيكسل هاى سبز و قرمز از نور آبى استفاده مى كند.

مجوز 30 دفتر خدمات ارتباطى متخلف
 لغو شد

 وزير ارتباطات گفت: با بى توجهى به اخطارهاى مربوط به فروش 
غيرقانونى سيم كارت، امروز مجوز 30 دفتر خدمات ارتباطى از سوى 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى لغو شد.به گزارش مهر، 
محمدجواد آذرى جهرمى در توئيتر نوشت: با بى توجهى به اخطارها، 
امروز مجوز 30 دفتر خدمات ارتباطى از سوى سازمان تنظيم مقررات 

و ارتباطات راديويى لغو شد.
وى ادامه داد: همچنين سيســتم شناسايى مزاحم هاى پيامكى، امروز 
840 سيم كارت متخلف را شناسايى و قطع كرد.وزير ارتباطات گفت: 
90 درصد كاهش مزاحمت در 3 روز، چشمگير است.جهرمى تأكيد 

كرد: اين قاطعيت در برخورد با مزاحمان را ادامه مى دهيم.

رتبه ايران در نوآورى صعود كرد
 بنيانگذار پايگاه استنادى علوم جهان اسالم گفت: رتبه جمهورى 
اســالمى ايران بر اساس شــاخص نوآورى بلومبرگ با دو پله صعود 
نســبت به سال گذشته به 47 رسيده اســت.جعفر مهراد در گفتگو با 
مهر گفت: كره جنوبى در شــاخص نواورى بلومبرگ سال 2019، در 
صدر كشــورهاى نوآور جهان قرار دارد. كسب رتبه اول توسط كره 
جنوبى عمدتا متوجه ســرمايه گذارى هاى اين كشــور در فناوريهاى 
استراتژيك است كه استارت آپ ها را ترغيب و تقويت مى كند.وى 
عنوان كرد: در اين شاخص آلمان بزرگ ترين اقتصاد اروپا در جايگاه 
دوم كشــورهاى نوآور جهان ايستاده است. رتبه هاى سوم تا دهم به 
ترتيب به كشورهاى فنالند، ســوئيس، رژيم صهيونيستى، سنگاپور، 

سوئد، اياالت متحده آمريكا، ژاپن و فرانسه تعلق دارد.

قديمى ترين حيوان روى زمين يك فسيل 
600 ميليون ساله است

 شواهد فسيلى در چين حاكى از آن است كه 600 ميليون سال قبل 
موجودى شــبيه عروس دريايى در زمين مى زيسته است. اين قديمى 
ترين حيوانى اســت كه روى زمين زيسته است.به گزارش ديلى ميل، 
حباب هاى عجيبى كه در چين كشــف شده اند، احتماال نشانه هايى 

از وجود نخستين حيواناتى هستند كه روى زمين به وجود آمدند.
شواهد فسيلى از موجودات باستانى كه شبيه عروس دريايى هستند، 
در صخره هايى 600 ميليون ساله كشف شده اند. اين حيوان ناشناخته 
هنوز نامى ندارند اما تحليل هاى ميكروسكوپى حاكى از آن است كه 
نشانه هاى مشابه (مانند شاخك ها و اليه مخاطى) يك گونه عروس 

دريايى( Ctenophora) دارد.

سينـما

■ قد  س................................................... .قانون مورني
■ قد  س2........................  دزد و پري2 - كلمبوس
■ فلسطين1........................ دزد و پري2 - پاستاريوني 

تخت گاز
فلسطين 2................................ مارموز- تخت گاز

■ سينما كانون......... پاستاريوني -ميليونر ميامي 
■بهمن مالير.... ...........قانون مورفي- تخت گاز
■ آزادي تويسركان...........  دزد و پري - پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ.........................................  هشتگ

مريم مقدم »
 در حاشــيه نمايشــگاه فيتور اســپانيا، يك سند 
همكارى ميان ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى و ســازمان جهانــى گردشــگرى 
(UNWTO) به امضا رسيد كه بخشى از آن حاصل 
پيشــنهاد مسئول كميته اطالع رسانى اجالس جهانى 
گردشگرى به دبيركل سازمان جهانى گردشگرى بود 
. در زمان حضور اعضاى وابســته به سازمان جهانى 
گردشــگرى در همــدان و برگزارى يك نشســت 
خبرى با حضور مســئوالن كشورى يكى از سواالت 
و درخواســت هاى مطرح شــده كه از سوى مريم 
مقدم مسئول كميته اطالع رسانى اجالس به «زوراب 
پلوليكاشــويلى» اين بــود " يكــى از بندهاى بيانيه 
ACD كنفرانس بين المللى همدان 2018 كه توسط
برگزار شــد ضرورت ايجاد شبكه جهانى روستاهاى 
گردشگرى با حمايت (UNWTO) بوده است كه 
ايران هم آمادگى دارد دبيرخانــه آن را ايجاد و امور 

مرتبط به آن را دنبال كند"
حال در حاشيه نمايشگاه فيتور اسپانيا تفاهم نامه اى 
بين ايران و ســازمان جهانى گردشگرى منعقد شده 
است كه نخستين بند اين تفاهم نامه موضوع كمك هاى 
فنى اســت. بر اين اساس، دبيرخانه UNWTO در 
حوزه هاى بازبينى برنامه ملى توسعه گردشگرى ايران 
و ارائه پيشــنهاد هايى براى چگونگى روند پيگيرى 
و تدويــن و اجراى سيســتم حســاب هاى اقمارى 

گردشگرى به ايران كمك خواهد كرد.
همكارى در زمينه بومگردى و گردشگرى روستايى 
يكى ديگر از محورهاى اين ســند همكارى اســت 
كه همان پيشــنهاد كميتــه اطالع رســانى در زمان 
برگزارى  اجالس جهانى اعضاى وابســته در نوامبر  
در همــدان2018 بود . با لحاظ كــردن برنامه كارى 
UNWTO در ســال 2020 و برنامه گردشــگرى 
ايران، پيشــنهاد شــده كه ايران و ســازمان جهانى 
گردشــگرى در ســال 2020 يك همايش مشترك 
بين المللى با موضوع بومگردى و گردشگرى روستايى 
برگزار كنند. مديريت تصوير و جايگاه  ســازى براى 
ايران محور ديگر اين سند همكارى است كه بر اين 
اساس، ســازمان جهانى گردشگرى از طريق اجراى 
پروژه هايى، ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشــگرى را در زمينه ايجاد تصوير مثبت از ايران 

در بازار جهانى، به عنوان يــك مقصد امن با هويت 
فرهنگى منحصر بــه فرد و تنوع 
غنى، حمايت خواهد كرد. ايجاد 
مركز بين المللى صنايع دســتى و 
گردشگرى يكى ديگر از بندهاى 

اين سند همكارى است.
ســازمان  اســاس  ايــن  بــر 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگى، 
خود  عالقه منــدى  گردشــگرى 
را به تاســيس مركــز بين المللى 
صنايع دســتى و گردشــگرى در 
جمهورى اســالمى ايران ابراز و 
از سازمان جهانى گردشگرى در 
اين خصوص درخواست حمايت 
كرده است. جزئيات بيشتر در اين 

خصوص، مورد مذاكره قرار خواهد گرفت. همكارى 
در فعاليت هاى راه ابريشــم نيز محور بعدى اين سند 
همكارى اســت كه دو طرف بر نقش مهم ايران در 
برنامه ابتكارى راه ابريشــم تاكيــد و تاييد كردند كه 
همكارى گســترده تر از طريق مشمول ســازى همه 
بخش ها، شــركا و ذى نفعان براى اجراى برنامه هاى 

ابتكارى مشــترك با هدف تقويت نقــش ايران در 
اين روند توســعه اى و ترويجى، 
ضرورى است. همكارى در زمينه 
يك پروژه پايلــوت براى ترويج 
«گردشــگرى قابل دسترسى براى 
همه» نيز در اين ســند همكارى 
مــورد توجه قرار گرفته كه بر اين 
اســاس دو طرف موافقت كردند 
كــه درخصوص پــروژه پايلوت 
بــراى ترويج گردشــگرى قابل 
دسترســى مذاكره كننــد. البته از 
مذاكره در مورد  ايجاد نمايندگى 
ســازمان جهانى گردشــگرى در 
ايران صحبتى به ميان نيامده است 
و همچنان برخى درخواست هاى 
ايــران در زمان اجــالس در حالــه اى از ابهام براى 

پيگيرى ها باقى مانده است 
 توسعه گردشــگرى روستايى در اولويت 

سازمان جهانى گردشگرى است
هم زمان با برگزارى اجالس جهانى گردشــگرى در 
همدان و پس از طرح پيشــنهاد كميته اطالع رسانى 

در نشست  دبيركل سازمان جهانى گردشگرى گفت: 
توسعه روســتاهاى گردشگرى زمينه اى براى كسب 
تجربــه هاى جديــد از فرهنگ قوميت هــا و اقوام 
مختلــف و از اولويت هاى اصلى اين ســازمان بين 

المللى است.
 «زوراب پلوليكاشويلى» در حاشيه چهلمين اجالس 
جهانى گردشــگرى (UNWTO) در نوامبر 2018

عنوان كرده بود ؛  اين موضوع مى تواند بسترى براى 
آشنايى با خانه هاى سنتى، فرهنگ و غذاهاى سنتى 
و از همه مهمتر ايجاد فرصت هاى شغلى فراهم كند. 
وى با بيان اينكه براى هر كشــور معرفى گردشگرى 
منطقه اى و روســتايى اهميت بااليــى دارد، اظهار 
داشــت: ايجاد روستاهاى گردشگرى ظرفيت خوبى 
بــراى حمايت از افراد و خانواده هايى اســت كه از 
شــهرهاى خود دور هستند.   دبيركل سازمان جهانى 
گردشگرى از ديگر آثار مثبت اين راهبرد را جلوگيرى 
از مهاجرت بى رويه روستاييان به شهرها و كمك به 
ماندگارى آنها در روستا دانست. وى با بيان اينكه براى 
تحقق اين مهم بايد دوره هاى آموزشــى براى افراد 
بومى برگزار شــود، گفت: در همين چارچوب براى 
يك يا دو ســال آينده برنامه اى براى معرفى ظرفيت 
هاى گردشگرى روستايى و منطقه اى پيش بينى شده 
است. پلوليكاشويلى بيان كرد: كشورها حتى مى توانند 
با اشتراك گذاشتن ظرفيت هاى گردشگرى روستايى 
به رقابت پرداخته و گردشگرى روستايى را آموزش 
داده و تقويت كنند. وى با بيان اينكه قرار است در اين 
باره كنفراسى برگزار شــود، اظهار اميدوارى كرد كه 
اين برنامه را به ميزبانى ايران با رويكرد اكوتوريسم و 

گردشگرى روستايى برگزار كرد. 
سازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO) مستقر در 
شهر مادريد اسپانيا، از نمايندگى هاى سازمان ملل متحد در 
بخش گردشگرى است كه در رابطه با امور جهانگردى 
سياست گذارى مى كند و امروزه پيشتازترين و شناخته 
شده ترين سازمان بين المللى مرتبط با سفر و گردشگرى 
در جهان است.  در حال  حاضر اعضاى وابسته سازمان 
جهانى گردشــگرى 557 عضو هستند كه جمهورى 
اسالمى ايران 16 عضو دارد و شهردارى همدان، شركت 
سياحتى عليصدر و دهكده گردشگرى گنجنامه سه عضو 
همدانى اين اجالس جهانى هســتند و پس از ميزبانى 
همــدان از اجالس جهانى گردشــگرى مواردى مورد 
درخواســت ايران از سازمان جهانى گردشگرى بود كه 
همگى مستلزم پيگيرى مسئوالن كشورى از ايران بوده اند 
و پيگيرى و تصويب غريب به اتفاق آنها در حال حاضر 

در حاله اى از ابهان باقى مانده است  . 

همدان ميزبان 
همايش بين المللي گردشگري سال2020

■ گردشگرى روستايى محور سند همكارى ايران و UNWTO شد 

رئيس شوراى شهر همدان عنوان كرد:
سايت موزه ميدان مركزى همدان 

امسال تكميل نمى شود
 رئيس شوراى شهر همدان بابيان اينكه پروژه سايت 
موزه ميدان مركزى همدان امســال تكميل نمى شود، 
گفت: طوالنى شــدن روند ساخت اين پروژه را قبول 

دارم.
  به گزارش مهر ، كامران گردان در خصوص وضعيت 
ســايت موزه ميدان مركزى همدان گفت: پس ازآنكه 
پياده راه ســازى در ميدان امام خمينــى(ره) و خيابان 
اكباتان شروع شــد قرار بر آن شد كه ميدان امام (ره) 
به صورت يك آب نما طراحى شــود و پياده راه سازى 

توأم با ساخت آب نما باشد.
وى ادامــه داد: بعدازاينكــه نخســتين حفارى هــا و 
خاك بــردارى در دى ماه96 انجام شــد تعــدادى آثار 

تاريخى و تابوت  نمايان و كشف شد.
اما در ادامه كار بــه معمارى خاصى در اين خصوص 
برنخورديم و باستان شناسان نيز قدمت آثار كشف شده 
را به زمان مادها و اشــكانيان تخمين زدند كه به همين 
دليل ميدان مركزى شهر به يك منطقه حفاظتى تبديل 
شد تا تصميمات صحيح در اين خصوص اتخاذ شود.

رئيس شوراى شهر همدان افزود: در نهايت اين شرايط 
موجب شــد طرح موزه و ميدان مركزى شهر همدان 
مطرح و مورداجرا قرار گيرد. وى با اشاره به اينكه سه 
ارگان و ســازمان شــهردارى، ميراث فرهنگى و راه و 
شهرسازى در راستاى اجراى اين پروژه مسئوليت هاى 
خاص خود را دارند، گفت: چون طرح ســايت موزه 
عالوه بر استان بايد طرحى مصوب در كشور نيز باشد 
هميــن امر موجب به طول انجاميدن نهايى شــدن آن 
شــد اما در نهايت مجوز الزم بــراى اجراى كار اخذ 
شــده است. گردان تأكيد كرد: ميراث فرهنگى قسمت 
فونداســيون كار را انجام داده و بقيــه آن را بايد راه و 
شهرســازى انجام دهد كه با توجه به اينكه اين اقدام 
نيازمند اعتبار دولتى بود منتظر تخصيص اعتبار بودند 
كه بنا بر كســب اطالعات جديد اين مشــكل نيز تا 

حدودى رفع شده است.
 طوالنى شدن روند ساخت پروژه را قبول 

دارم
وى بابيان اينكه بنده هم طوالنى شــدن روند ساخت 
را قبول دارم، گفت: اگر مســئله بودجه اى اين پروژه 
رفع شــود زمان ساخت آن خيلى طول نخواهد كشيد 
چراكه يك ســاختمان يك طبقه اســت كه در 5 ماه 
ساخته مى شود. رئيس شوراى شهر همدان با اشاره به 
اينكه سايت موزه ميدان مركزى همدان تا پايان امسال 
افتتاح نمى شود اما بنا بر اعالم مديركل راه و شهرسازى 
اعتبارات گرفته شده و در انتظار مناقصه هستند، گفت: 
اعتقاددارم اگر از امروز كار شروع شود يكى دوماهه به 

پايان مى رسد.

طرح روز

طرح: فريبا عزيزي جرايد: پزشكان دريافتي هاي خود را به حساب منشى ها مي ريزند!

همكارى در زمينه بومگردى 
روستايى  گردشــگرى  و 
يكى ديگــر از محورهاى 
اين ســند همكارى است 
كميته  پيشنهاد  همان  كه 
زمان  در  رســانى  اطالع 
جهانى  اجالس  برگزارى  
نوامبر   در  وابسته  اعضاى 

در همدان2018 بود


