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شوراى اجتماعى محالت گامى مهم در مشاركت مردم
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت 
 معاون محترم سياسى امنيتى استاندار همدان

انتصــاب شايســته حضرتعالــى كــه بيانگــر تعهــد، 
ــما در  ــته ش ــاى برجس ــتگى ه ــدى و شايس كارآم
صحنــه هــاى خدمــت بــه نظــام و ميهــن اســالمى 
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــه تبري ــت را صميمان اس
ــات  ــد توفيق ــان مزي ــزد من ــوده و از درگاه اي نم
ــكوفايى و  ــد و ش ــار از رش ــى سرش ــراى خدمت ب
ــم. ــالت داري ــان مس ــزرگ برايت ــداف ب ــق اه تحق
و  ــكوفايى ــد و ش ـــار از رش س سرشرش ــى ــراى خدمت ب
ــممم. داداري ــالالت سمس ــــان  يايايتـتـت ــــــزززرگ بر ــداف ب ــق اه تحق

ورزش مديران استان همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت 
انتصاب شايسته جنابعالى 

به عنوان 
معاون محترم سياسى 
امنيتى   استاندارى 

همدان
 كــه تائيــدى  از توانمندى 
و درايــت شــما  اســت 
عــرض  تبريــك  را   ،
درگاه  از  و  مى نماييــم 

ــرافرازى  ــربلندى و س ــان س ــد گار رحم خداون
شــما بــزرگ متعهــد و مســول را در ســاير 

مراحــل خدمــت آرزو داريــم.

ىى رررمم و
امنيتى   اسسسستتتتتاااانننندددداااااررىى 

ههممدددداااان
 كــه تائيــدى  از توانمندى 
و درايــت شــما  اســت 
عــرض  تبريــك  را   ،
درگاه  از  و  مى نماييــم 

ــرافرازى  ــرربلندى وو س ــان سس ــد گاررر رررحم خداون
شــما بــزززرررگگگ متتتعععهههـــدد وو ممســول را دررر سسســــــااايييررر 

مراحــــــللل خدددمممــت آآآآرررززززوو ددااااررررييييــــــمممم.
شوراى اسالمى شهر و شهردار نهاوند

پ
دوم) نوبت  ) حضـوري  يده  مـزا آگهـي 

 محمد حسين پور  - شهردار نهاوند

قيمت پايه شرحرديف
(كارشناسى)

مبلغ سپرده 
شركت در مزايده

آدرس

دو درصد سرقفلى 1
مغازه شماره 13

مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام 30/000/000 ريال14/000/000 ريال
حسين(ع)جنب ترمينال سابق

 شهرداري در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهردايها و باستناد بند 3 از 121 جلسه شوراي اسالمي شهر در نظر دارد 2٪ سرقفلي  
مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام حسين(ع) جنب ترمينال سابق را طبق جدول ذيل و از طريق آگهي مزايده حضوري به اشخاص 

حقيقي يا حقوقي واجد شرايط طبق شرايط ذيل واگذار نمايد:
 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد و بازديد از ملك فوق الذكر به شهرداري واحد امور قراردادها مراجعه 

نمايد:

 متقاضيان جهت شركت در مزايده مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را كه مبلغ 30/000/000 ريال مي باشد به صورت نقدي به شماره 
حساب 0104868466003 بانك ملي شعبه شهرداري واريز و فيش واريزي را جهت شركت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند متقاضيان 

مي توانند به جاي فيش نقدي از ضمانتنامه بانكي يا اسناد و خزانه كه اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نماينده.
 قيمت پايه ( كارشناسي) براي مزايده حضوري طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري بر اي دو درصد سرقفلي مغازه فوق الذكر 14/000/000 

ريال مي باشد.
 متقاضيان مي بايست يك نسخه از فيش واريزي را زمان برگزاري مزايده حضوري تحويل اعضاي كميسيون عالي معامالت نمايند در غير 

اينصورت حق شركت در مزايده را ندارند.
 كليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهي و كارشناسي و هزينه سند ملكي و ديگر هزينه هاي احتمالي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 مهلت قبول پيشنهادها تا مورخ 97/12/7  مى باشد.
 شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.

 بهاي ملك به صورت كامًال نقدي از برنده مزايده دريافت خواهد شد.
 چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز اقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر  دوم قرارداد منعقد 

به اين صورت تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 10 صبح مورخ 97/12/8روز چهارشنبه با حضور پيشنهاد دهندگان در محل شهرداري تشكيل 

خواهد شد./غ 
چاپ آگهي اول : 97/11/16
چاپ آگهي دوم: 97/11/27

ر آگهى فراخوان عمومى 

بــراى شناسايى پيمانكـار 
تهيـه غـذا 

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد بــه منظــور پخــت و 
ســرو غــذا در محــل غذاخــورى كارخانــه ســيمان هگمتــان 
شــامل تهيــه مــواد غذايــى خــام، حمــل و نگهــدارى آنهــا، 
پخــت و ســرو غــذا بــه تعــداد حــدود 12,000پــرس در مــاه 
، نســبت بــه شناســايى پيمانــكاران توانمنــد ذى صــالح و 

ارزيابــى آنهــا اقــدام نمايــد. 
ــات  ــد جهــت ثبــت اطالع ــي توانن ــرم م ــكاران محت پيمان
خــود در ليســت تاميــن كننــدگان معتبــر ســيمان 
هگمتــان، از تاريــخ 97/11/27 تــا 97/12/08 بــه وب ســايت 
از  يكــى  يــا  و   www.HegmatanCement.Com
آدرســهاى ذيــل مراجعــه و فــرم ثبــت اطالعــات را تكميــل 
نمــوده و ســپس بــا الصــاق مــدارك درخواســتى در پاكــت 
سربســته حداكثــر تــا تاريــخ 97/12/8 بــه دبيرخانــه دفتــر 

تهــران يــا كارخانــه تحويــل نماينــد. 
دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك (خيابان سروش 
الدين تقوي) انتهاي خيابان انوشيرواني، جنب سيمان تهران، 

پالك 6 ، تلفن: 66727816 - 66716585
روستاي  درجزين،  قروه  بخش  رزن،  شهرستان  كارخانه: 

شاهنجرين،   تلفن: 7316-20 0813633
روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 حــال كه تنها يك مــاه و چند روز تا 
آغاز سال نو و سفرهاى نوروزى باقى مانده 
متوليان امور گردشگرى همدان با ظرفيتهاى 
حائــز اهميت در دوازدهمين نمايشــگاه 
گردشــگرى  تالش كردند  تــا همدان را 
به نحو مطلوب معرفــى كنند و اميد انكه 
شاهد سرازيرى مســافران نوروزى به اين 

ديار باشيم.
تالش ها براى معرفى ظرفيت هاى گردشگرى 
همدان پس از رويدادهاى همدان 2018 طى 
سال جارى دوچندان شدمعاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى درحاشيه بازديد از غرفه همدان  
گفت: رويداد «همــدان2018» همدان را در 

سطح بين المللى معرفى كرد.
على اصغر مونسان در حاشــيه بازديد از 
غرفه همدان در دوازدهمين نمايشگاه بين 
المللى گردشــگرى با بيــان اينكه رويداد 
«همدان2018» براى كشور و استان همدان 
دســتاوردهاى قابل توجهى داشت، گفت: 
ميزبانى رويداد «همــدان 2018» در زمينه 

معرفى كشور به خصوص در شرايط فعلى 
مهم بود.

معــاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان 
ميــراث فرهنگــى باتاكيــد بــر اينكــه 
دستاوردهاى رويداد «همدان 2018» قابل 
توجه و ملى بود، گفت: دستاوردهاى اين 
رويداد با توجه به شــرايط حاكم بر كشور 
كه تبليغات عليه ايران زياد است؛ مهم بود.

مونسان با بيان اينكه حضور اعضاى وابسته 
به ســازمان جهانى گردشگرى و شخص 
دبير كل در اســتان همدان نتايج خوبى به 
همراه داشــت كه رشد جذب گردشگر از 
جمله اين موارد اســت، گفت: همدان در 
ســطح كشــور و خارج از كشور معرفى 
شــد. وى بابيان اينكه توسعه گردشگرى 
با تبليغات رابطه مستقيم دارد، گفت: بايد 
جاذبه هاى گردشــگرى هر منطقه به مردم 

معرفى شود.
در همين راستا مديركل ميراث فرهنگى، 
همدان  استان  صنايع دستى  و  گردشگرى 
بابيــان اينكــه تالش هــا بــراى معرفى 

طى  همــدان  گردشــگرى  ظرفيت هاى 
سال جارى دوچندان شد، گفت: همدان 
به عنوان پايتخت گردشــگرى كشورهاى 
آســيايى انتخاب شــد و همين امتياز به 
معرفى بيشتر همدان در سطح بين المللى 
كمك كرد.على مالمير با بيان اينكه استان 
همدان داراى ظرفيت هاى بســيار زيادى 
اســت و مى توانيم به واســطه برگزارى 
نمايشــگاه بين المللى اين توانمندى ها را 
در ويترينى شــكيل به نمايش بگذاريم، 
عنــوان كــرد:  رويكرد گردشــگرى و 
تحول ديجيتال كه شــعار سازمان جهانى 
گردشــگرى بــود در ايــن نمايشــگاه 
موردتوجــه قرارگرفته و بســترى براى 
تعامل فعاالن گردشــگرى در نمايشگاه 

فراهم شده است.
مديركل ميراث فرهنگى صنايع دســتى و 
گردشگرى استان همدان با اشاره به اينكه 
حدود 100 رويداد در حاشيه اين نمايشگاه 
از سوى اســتان ها برگزار خواهد شد كه 
همدان نيز ســهمى در اين خصوص دارد، 

گفت: اين برنامه ها فضايى براى تخصصى 
شدن نمايشگاه و برقرارى تعامل و ارتباط 

بين فعاالن اين حوزه را فراهم مى آورد.
مديــركل آمــوزش فنــى و حرفــه اى 
همــدان نيز كه در نمايشــگاه بين المللى 
گردشگرى شــركت دارد، اظهار داشت: 
جذب گردشــگر و معرفى ظرفيت هاى 
گردشگرى استان در سطح بين المللى از 
اهداف شــركت در اين نمايشگاه است. 
وهــب مختــاران به ظرفيــت مجموعه 
آموزش هتلدارى فنى و حرفه اى همدان 
در غرب كشــور اشاره كرد و گفت: بايد 
ظرفيت ها و پتانســيل هاى بالقوه همدان 
در بخــش گردشــگرى را بالفعــل كرد 
كما اينكه اين نمايشــگاه باهدف معرفى 
توانمندى ها و ظرفيت هاى كشور درزمينه 
جذب گردشــگر و ايجاد فرصتى براى 
تعامل دست اندركاران صنعت گردشگرى 
برپاشده و با رويكرد و تمركز بر معرفى 
فعاليت  استان ها  گردشگرى  ظرفيت هاى 

خود را آغاز كرده است.

معاون رئيس جمهور : 

«همـدان2018» استــان را بيــن المللى معــرفى كرد

يادداشت روز
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حجت تمام است 
مديران خسته بروند 

 همانگونــه كــه رهبر معظــم انقالب 
پيش بيني كرده بود مردم ايران امســال در 
چهلمين ســالگرد پيروزي انقالب خويش 
علي رغم تمامي تبليغات ســوء دشــمنان 

داخلي و خارجي...

استاندار در شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصى:

دغدغه دولت 
رفع موانع 

بخش خصوصي است

مديرعامل سازمان حمل ونقل ترافيك 
شهرداري همدان:

افزايش ايمني تردد 
شهروندان هدف 

اصلي سازمان 
حمل و نقل ترافيك 

است

شت
ددا

شنيده هايى كه محقق شديا
  در حالــى كه هنوز واكنش برخى مديران 
به شــنيده هاى همدان پيام پيرامون تغييرات 
گســترده در انتصابات مديران آغاز شده بود، 
باخبر شــديم برخى از اين خبرها به واقعيت 

پيوسته و استعفاى عليرضا درويش نژاد...

2

معاون سياسى استاندار همدان:

تقويت احزاب 
الزمه توسعه است

5

رأي نظام پزشكي براي قصور مرگ مادر باردار همداني صادر شد

تنها 3مـاه لغو پروانـه پزشكي 
■ دادستان: پرونده به دادستاني نيامده است
■ شاكي: اميدي به نظام پزشكي نداريم
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

يازدهمين نمايشگاه شيرينى و شكالت برگزار مى شود
 يازدهمين نمايشــگاه شــيرينى و شكالت،ســوغات و تزئينات ســفره هفت ســين از 29 بهمن تا 4 اسفند ماه در محل 

نمايشگاه هاى استان برگزار مى شود.
اين عنوان نمايشــگاهى در فضايى بالغ بر 5000 متر مربع و در ســه ســالن ابن ســينا، الوند، هگمتانه و فضاى باز شركت 

نمايشگاه هاى استان برپا خواهد شد.
تعداد 110 مشاركت كننده از استان هاى تهران، اصفهان، قم، قزوين، كرمانشاه، البرز، كرمان، آذربايجان غربى و شرقى، اردبيل، 

كردستان و همدان كاالها و خدمات خود را ارايه مى كنند.
محصوالتى كه در اين نمايشگاه عرضه مى شود شامل انواع سوغات استان ها، مواد غذايى ارگانيك، انواع شيرينى و شكالت، 

تنقالت، انواع شيرينجات خانگى و عسل وسايل سفره هفت سين و ... خواهد بود.
استقبال فراوان مخاطبان و مشاركت كنندگان از نمايشگاه فوق در سال هاى گذشته، ثابت كرده است كه شركت نمايشگاه هاى 

بين المللى استان در زمينه برگزارى موفق عمل كرده و توانسته است اعتماد همگان را جلب نمايد.
اين نمايشگاه هر روز از ساعت 15 تا 21 و در روز جمعه از ساعت 10 تا 21 پذيراى عالقمندان خواهد بود.

حوزه درمان در شرايط تحريم نيازمند حمايت است
 اقتصاد درمان و بحران هاى احتمالى ناشــى از تحريم از دغدغه هاى كنونى است كه عبور موفق از آنها نيازمند همدلى و 

همراهى مضاعف و حمايت از بخش درمان است.
رئيس مجمع بسيج پزشكان همدان در مراسم جشن 40 سالگى انقالب افزود: دستاوردهاى حوزه درمان كشور بسيار محسوس 

است به طورى كه پيش از انقالب اميد به زندگى تا 54 سالگى بوده و حاال اين رقم به 76 سال رسيده است.
حميد بهرامى خو اضافه كرد: همچنين ميزان پوشش واكسيناسيون از 40 درصد در سال 57 به 99 درصد در حال حاضر رسيده  
است.رئيس مجمع بسيج پزشكان همدان بيان كرد: شمار پزشكان عمومى اين استان نيز از 180 به 600 پزشك افزايش يافته 
است.بهرامى يادآورى كرد: بسيج جامعه پزشكى در زمان جنگ تحميلى حضور فعالى در دوران دفاع مقدس داشت به طورى 

كه در كمتر از نيم ساعت رزمنده مجروح به بيمارستانى مجهز منتقل و درمان مى شد.
رئيس مجمع بســيج پزشــكان همدان با بيان اينكه بسيج جامعه پزشكى در اوايل دهه هشتاد شكل گرفت گفت: 17كانون به 
عنوان بازوان جامعه پزشــكى همدان فعال هســتند. بهرامى ادامه داد: بسيج جامعه پزشكى در مناسبت هاى مختلف از جمله 

اربعين حسنى اقدام به ارائه خدمات به شهروندان كرده است.

شنيده هايى كه محقق شد
اكرم چهاردولى »

  در حالــى كه هنوز واكنش برخى مديــران به تحليل همدان پيام 
درباره تغييرات گســترده مديران آغاز شده بود، باخبر شديم برخى از 
اين خبرها به واقعيت پيوسته و استعفاى عليرضا درويش نژاد مديركل 
ارشــاد همدان و نيزبركنارى مدير ارشاد تويسركان اين گمانه زنى را 

قوت بخشيد.
در ابتــدا احمد توصيفيان مديركل اداره تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان خبر انتقالش را تكذيب كرد و بر ابقاى خود تاكيد كرد. اين در 
حالى است كه از چند سو نسبت به رفتن وى واكنش نشان داده شده 

و بيش از ساير مديران از چنين اخبارى رنجيده خاطر شد.
همچنين اســكندر صيدايى رئيس سازمان برنامه وبودجه  همدان 
واكنــش منفى نشــان داده و خبر رفتنش را تكذيب كرده اســت 
گرچه هيچگونه ســخن صريحى در اين زمينه با رسانه ها نداشته 

است.
در همــان خبر بر احتمالى بودن شــنيده ها تاكيــد كرده بوديم با 
اينهمه برخى منابع آگاه از رفتن حميدرضا يارى به اســتاندارى و 

منتفى شــدن انتصاب او در ميراث فرهنگى خبر داده اند.
حــرف و حديث هايى كه درباره انتخــاب مصطفى آزادبخت 
به عنوان معاون سياســى امنيتى اســتاندارى شــنيده مى شد، 
واقعيت پيدا كرد و حكم او نيز روز ســه شــنبه هفته گذشته 

شد. ابالغ 
در حكم وى وزير كشــور تاكيد كرده اســت كه اين انتصاب به 

پيشــنهاد استاندار بوده و براى آزادبخت توفيق آرزو كرده است.
صدالبته توفيق آزادبخت در گرو شــناختن حساسيت پستى است 
كــه پيش از وى رجالى چون عابــدى، فاميل كريمى، الهى تبار و 

شاهرخى مسئول آن بوده اند.
از ديگر شــنيده ها بحــث جابجايى مدير فــرودگاه بود كه گويا 
خود وى واكنشــى به موضوع نشــان نداده بلكه اطرافيانش آن را 

مي كنند. رد 
همچنين برخى شــنيده هاى فضاي مجازى حكايت از تغييرات در 
سطوح مديران ميانى به ويژه در سازمان هاى خدمات رسان دارد.
گرچــه تمامى اين گمانه زنى ها بر اســاس شــنيده از منابع آگاه 
اســت اما گاه مشاهده مى شود كه مديران نام رفته در اين خبرها 

رنجيده خاطر شــده و نسبت به انتشار آن موضع مى گيرند.
به طور ناگهانى خبر اســتعفاى مديرى همچون درويش نژاد نشان 
مــى دهد كه آمد و شــد مديران در هر موقعيتــى يك امر بديهى 

است و نبايد از آن آزرده خاطر شد.
آنچه در اين شــنيده ها اهميت دارد، منافع مردم و اســتان است 
كه ناشــى از انتصابات مكرر مى باشــد و بايد توان هر مدير در 

همين سو به كار افتد.

دست پر استاندار و مديران دست خالي 
حجت تمام است مديران خسته بروند 

فيض ا... مظفرپور»
ــود  ــرده ب ــي ك ــالب پيش بين ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه ك  همانگون
مــردم ايــران امســال در چهلميــن ســالگرد پيــروزي انقــالب خويش 
علي رغــم تمامــي تبليغــات ســوء دشــمنان داخلــي و خارجــي در 
راهپيمايــي 22 بهمــن پرشــكوه تر از هــر ســال شــركت نمودنــد و 

نــام خــود را در چلــه انقــالب بــه ثبــت رســاندند.
ــري  ــرف رهب ــق از ط ــه ح ــه ب ــا ك ــا همداني ه ــان ام ــن مي  در اي
معظــم دارالمومنيــن و دارالمجاهديــن ناميــده شــده اســت خــوش 
ــان  ــديد آنچن ــرماي ش ــرف و س ــارش ب ــر ب ــيدند. و در زي درخش
ــان  ــانه ها شــدند و عكــس حضــور آن ــه ســوژه رس درخشــيدند ك
در صفحــه اينســتاگرام رهبــري معظــم انقــالب بــه نمايــش گذاشــته 

شــد.
ــن  ــالب در چهلمي ــم انق ــر معظ ــردي رهب ــام راهب ــا صــدور پي ام
ــالب  ــه گام دوم انق ــه ب ــالمي ك ــالب اس ــروزي انق ــالگرد پي س

ــت. ــده اس ــهور ش مش
ضــرورت كارآمدســازي سياســت ها و سياســتگذاران (مديــران) 
كشــور را بيــش از پيــش آشــكار ســاخت. معظــم لــه در 
ــر  ــور از نظ ــد: «كش ــن مي فرماي ــش چني ــام خوي ــي از پي بخش
ــياري  ــر اســت و بس ــم نظي ــاني ك ــي و انس ــاي طبيع ظرفيت ه
تاكنــون  دســت اندركاران  غفلــت  بــا  ظرفيت هــا  ايــن  از 
بي اســتفاده مانــده اســت مهمتريــن ظرفيــت اميدبخــش كشــور 
نيــروي انســاني مســتعد و كارآمــد بــا زيربنــاي عميــق و اصيــل 

ــي اســت.» ــي و دين ايمان
همزمانــي معرفــي معاونــت سياســي و امنيتــي اســتانداري 
ــك  ــال ني ــه ف ــردي را ب ــه راهب ــن بياني ــدور اي ــا ص ــدان ب هم
اســتان  مديريت هــاي  خصــوص  در  نكاتــي  و  مي گيريــم 

مي نماييــم. يــادآوري 
سيدســعيد شــاهرخي كــه ســمت معاونــت سياســي و امنيتــي 
اســتانداري همــدان را در دولــت دوازدهــم عهــده دار شــده بــود 
و بــا فشــارهاي نماينــدگان اصولگــراي اســتان جايگزيــن محمد 
ــاهرخي  ــه ش ــر چ ــت گ ــب گش ــار اصالح طل ــم الهي تب ابراهي
ــه  ــز گفت ــوده و خــود ني ــب ب ــف اصالح طل ــه طي ــز خــود ب ني
ــتانداري  ــت. اس ــتان اس ــي در اس ــه محــك اصالح طلب ــود ك ب
ــاهرخي  ــت ش ــه سياس ــت ك ــن داش ــان از اي ــاهرخي نش ش
ــود را  ــه خ ــم ك ــم و دوازده ــاي يازده ــت از دولت ه ــا تبعي ب
ــروي  ــور آن ني ــده و در رأس وزارت كش ــدال نامي ــت اعت دول
اصولگــراي معتــدل متمايــل بــه علــي الريجانــي قــرار گرفتــه 
ــت و وزارت  ــد راه دول ــي) مي خواه ــي فضل ــت. (رحمان اس
كشــور را در اســتان پيــاده نمايــد. حــال چــه در دوره يكســاله 
ــه  ــه ب ــال حاضــر ك ــه در ح ــي و چ ــت سياســي و امنيت معاون
عنــوان اســتاندار انتخــاب شــده و چنــد ماهــي ســكان هدايــت 
اســتانداري پايتخــت تاريــخ و تمــدن ايــران زميــن را بــه دســت 

ــه اســت. گرفت
از  طيف هايــي  مخالفــت  مــورد  همــواره  اعتــدال  مشــي 

بــود. خواهــد  و  بــوده  اصالح طلبــان  و  اصولگرايــان 
ــي  ــي و امنيت ــت سياس ــي معاون ــه معرف ــم ب ــم برگردي بگذري
شــاهرخي و ســخنان شــاهرخي در خصــوص دســت پرداشــتن 

ــد. ــران جدي ــراي معرفــي مدي ب
ــا اشــاره و  ــد ماهــه گذشــته ب ــه اســتاندار در طــول چن ــه اي ك نكت
ــد.  ــد برون ــته باي ــران خس ــه مدي ــود ك ــن ب ــرده اي ــد ك ــه تأكي كناي
ولــي تاكنــون بســياري از مديــران خســته در صندلي هــاي خشــك 
ــا  ــان ب ــي از آن ــه برخ ــم آنك ــرده و علي رغ ــوش ك ــا خ ــود ج خ
توجــه بــه قانــون منــع بكارگيــري بازنشســتگان بــه پايــان خدمــت 
خــود نزديــك شــده و ديگــر هيــچ اميــدي بــه ادامــه خدمــت آنــان 
نيســت و از بــه گفتــه شــاهرخي طرفــي دســت اســتاندار در معرفــي 

ــان متخصــص پــر اســت. جايگزينــان قــوي و كارآمــد و جوان
ــالم  ــض سياســت اع ــتاندار متناق ــه اس ــد ماه ــل چن ــي تعل ول

شــده وي مي باشــد.
ــان  ــه پاي ــاه عســلش رو ب ــد گفــت م ــر باي ــه ديگ ــتاندار ك اس
اســت بايــد هــر چــه زودتــر و در يــك مــاه مانــده بــه 
تعطيــالت عيــد مديــران فســيل شــده و خســته اســتان را هــر 
ــراي ايجــاد  ــر تعييــن تكليــف نمــوده و اســتان را ب چــه زودت
تحــوالت گســترده در حوزه هــاي اقتصــادي و اجتماعــي 

ــد. ــاده نماي ــي آم فرهنگ
ــه خوبــي اســتفاده كنــد.  اســتاندار بايــد از داشــته هاي خــود ب
شــاهرخي و آزادبخــت در معرفــي ســاير مديــران كل بــه 
جوانگرايــي توجــه الزم را داشــته و نيروهاي خســته و فرســوده 
ــه  ــي ك ــاي مديريت ــت در حوزه ه ــول مثب ــاد تح ــراي ايج را ب
ــال خواهــد داشــت  ــه دنب تحــوالت اقتصــادي و فرهنگــي را ب
بــا جوانــان كارآمــد و بــا انگيــزه جابجــا نماينــد و ايــن كار از 
هميــن امــروز بايــد آغــاز شــود كــه فــردا بســيار ديــر اســت.

 نماينــده ولــى فقيه در اســتان همدان 
محــور وحدت بوده و موجب شــده مردم 
و مســئوالن به دور از حاشــيه ها و در كنار 
يكديگــر آرمان هاى انقــالب و نظام را به 

درستى مطالبه كنند. 
عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
گفت: حضور گسترده و پرشور مردم همدان 
در روز جشــن انقالب صحنه هاى زيبايى 

را خلق كرد.
حجت االســالم والمســلمين ســيداحمد 
خاتمى اظهار داشــت: واليت مدارى مردم 
مومن و انقالبى همدان همواره در كشــور 
زبانــزد بوده اســت كه ايــن موضوع در 
راهپيمايى يوم ا... 22 بهمن امســال نيز به 

وضوح مشاهده شد.
عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى 
در گفت وگــو با تســنيم گفــت: با وجود 
تبليغات منفى و گســترده دشمنان انقالب 
اسالمى در آستانه چهلمين سالگرد پيروزى 

انقالب اســالمى، مردم با بصيرت و مومن 
ايران اسالمى به ويژه مردم انقالبى همدان در 
روزى كه شرايط آب و هوا چندان مناسب 
نبود در لبيك به فرمان رهبر معظم انقالب، 
با حضور گسترده و پرشور خود صحنه هاى 

ارزشمند و زيبايى را خلق كردند و بار ديگر 
پشت امپرياليســم جهانى و دشمنان معاند 
نظام را به خاك ماليدند كه حتى رسانه هاى 
خارجى و ضد انقالب نظير بى بى سى نيز 
مجبور شدند تصاوير اين راهپيمايى عظيم و 

بى نظير را بازتاب دهند.
خاتمى بــا بيان اينكه واليت مــدارى مردم 
همدان همواره در كشــور زبانزد بوده است 
و در راهپيمايى بيست و دوم بهمن نيز اين 
موضوع را به منصه ظهور رســاندند، اظهار 
داشــت: مردم در كنار يكديگر و با وحدت 
كلمه در اين جشــن ملى حضــورى به ياد 

ماندنى را به ثبت رساندند.
وى افزود: در اين راستا بايستى به نقش 
ارزنــده آيت ا... طه محمــدى، نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان 
اشاره كرد كه همواره محور وحدت در 
اين اســتان هستند اشاره كرد كه موجب 
شده مردم و مسئوالن به دور از حاشيه ها 
و در كنــار يكديگر آرمان هاى انقالب و 
نظام را به درستى مطالبه و پيگيرى كنند 
كه در ايــن ميان مردم همدان بايســتى 
قدردان و شــكرگزار حضور ايشــان در 

باشند. استان 

 معاون سياســى، امنيتــى و اجتماعى 
اســتاندار همدان با تاكيد بر اينكه تقويت 
احزاب الزمه توسعه است گفت: تقويت 
احزاب شناسنامه دار يكى از اولويت هاى 

اصلى حوزه سياسى استان است.
مصطفى آزادبخت اظهار داشــت: احزاب 
در جهــان امروز داراى جايــگاه ويژه و 
خاص هســتند چراكه با ارايه برنامه مى 

توانند در پيشــبرد اهداف كشــور سهيم 
شوند.

وى بيــان كرد: احزاب بــه عنوان يكى از 
نيازهاى اصلى كشــور نيازمند حمايت و 
تقويت هستند و احزاب شناسنامه دار بايد 

با برنامه جلو بروند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همــدان در گفــت و گو با ايرنــا افزود: 

سياســى،  فضاى  در  احــزاب  اثرگذارى 
توســعه  ضرورت  اجتماعى،  و  اقتصادى 

احزاب را بيشتر نمايان مى كند.
آزادبخــت گفــت: توجه به معيشــت و 
ايجاد فرصت هاى شغلى از اولويت هاى 
استاندار همدان است و معاونت سياسى به 
عنوان يار كمكى در خدمت استاندار براى 

تحقق اين اولويت است.

گذشــته  فتــه  آزادبخــت   مصطفــى 
ــى و  ــى، امنيت ــاون سياس ــوان مع ــه عن ب
ــه  ــدان معارف ــتاندارى هم ــى اس اجتماع
شــد؛ در ســوابق اجرايــى آزادبخــت 
ــتاندار  ــاون اس ــدآباد، مع ــدارى اس فرمان
و فرمانــدار ويــژه ماليــر و مديــركل 
حراســت اســتاندارى همــدان ديــده مــى 

ــود. ش

معاون سياسى استاندار همدان:

تقويت احزاب الزمه توسعه است

پرداخت بدهى هاى 
ادارات به شهردارى 
در قالب 
اوراق تسويه

ادارات  بدهى هــاى  پرداخــت  بــا   
ــب اوراق  ــهردارى در قال ــه ش ــى ب دولت
تســويه مى تــوان بــا فــراغ بــال بيشــترى 

ــور شــهرى پرداخــت. ــه ام ب
عمرانــى  و  فنــى  كميســيون  رئيــس 
شــوراى اســالمى شــهر همــدان بــا بيــان 
اينكــه اعتبــار عمرانــى بــراى پروژه هــاى 
روزمــره شــهرى در بودجــه ســال آينــده 
در نظــر گرفتــه شــده اســت اظهــار كــرد: 
ــراى  ــده ب ــى ســال آين در بودجــه عمران
اتمــام و يــا ادامــه پروژه هايــى كــه آغــاز 
شــدند اعتباراتــى پيــش بينــى  مى شــود.

بــا  گفت وگــو  در  على رحيمى فــر 
ــى،  ــهيد همدان ــل ش ــزود: پ ــارس اف ف
ــى  ــا پروژه هاي ــر و ي ــل غدي ــل پ تكمي
از ايــن دســت تكميــل و يــا ادامــه 
ــاى  ــت پروژه ه ــن اس ــود و ممك مى ش
جديــد بنــا بــر ضــرورت در ســال آينــده 

ــود. ــاز ش آغ
رئيــس كميســيون فنــى و عمرانــى 
شــوراى اســالمى همــدان بــا بيــان 
ــود  ــا كمب ــهردارى ها ب ــه ش ــه هم اينك
ــرد:  ــح ك ــدند تصري ــه ش ــع مواج مناب
اســت  قــرار   98 ســال  در  البتــه 
ــش  ــد و بخ ــى رخ ده ــات خوب اتفاق

ــات شــهردارى  ــل توجهــى از مطالب قاب
اوراق  قالــب  در  دولتــى  ادارات  از 

تســويه وصــول شــود.
ــه داد: اگــر ايــن اتفــاق محقــق  وى ادام
شــود كــه مقدمــات آن نيــز انجــام 
شــده اســت، باعــث مى شــود در ســال 
ــوزه  ــرى در ح ــش كمت ــاهد چال 98 ش

ــيم. ــه باش بودج
رحيمــى خاطرنشــان كــرد: بــا ايــن مهــم 
شــهردارى مى توانــد بــا فــراغ بــال 
بيشــترى بــه تكميــل پروژه هــا و انجــام 

ــردازد. ــدى بپ ــاى جدي پروژه ه
وى گفــت: شــوراى شــهر نيــز مصوبات 
ــه  ــاق ارائ ــن اتف ــراى تحقــق اي الزم را ب
داده تــا شــهردارى بتوانــد بــه خوبــى در 

ايــن حــوزه ورود كنــد.
عمرانــى  و  فنــى  كميســيون  رئيــس 
ــرد:  ــد ك شــوراى اســالمى همــدان تأكي
ــادى  ــرى يــك مديريــت جه ــا بكارگي ب
در شــهردارى و وحــدت و همدلــى 
مى تــوان اقدامــات مناســبى بــراى شــهر 

ــام داد. انج

على فتحى به 
رفتگران افتخارى 
طبيعت پيوست

 على فتحى، رئيس كميسيون خدمات 
شهرى شوراى اسالمى شــهر همدان به 
صــورت افتخارى به «انجمــن رفتگران 

طبيعت» شهر همدان پيوست.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى 
شهر همدان در اين زمينه گفت: خردادماه 
91 انجمن رفتگران طبيعت شهر همدان با 
هدف پاكسازى طبيعت و شهر، انعكاس 
مشكالت همراه با راهكارى هاى عملى، 
آموزش شــهروندى و... شكل گرفت كه 

خدمات آن قابل قدردانى است.
فتحى با بيان اينكه اين انجمن فعال تاكنون 
به صورت منظم و با بررســى همه جانبه 
برنامه هاى خود بــه فعاليتش  ادامه داده، 
ابــراز اميدوارى كرد روند فعاليت انجمن 
رفتگران طبيعت شــهر همــدان با همين 

قوت ادامه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى 
شهر همدان، وى با اشاره به اهميت كاهش 
توليد زباله به ويژه زباله هاى پالستيكى در 
سطح شهر، بيان كرد: اين انجمن در سال 
1393 طى جلســه اى در شــوراى شهر 
همدان، در عرصه مطالبه گرى و انعكاس 

مشكالت نيز قدم برداشته است.
فتحى همچنين گفت: جمع آورى درهاى 
پالســتيكى بطرى بيش از هزار خانواده، 
شناســاندن ارزش زباله خشك و خريد 

ويلچر با درآمد حاصل از فروش اين گونه 
پســماندها براى اهدا به توانيابان نيازمند؛ 
منظور  به  خشــك  زباله هاى  جمع آورى 
گســترش فرهنگ بازيافت و اختصاص 
درآمد آن براى كودكان بى سرپرســت و 
كارهــاى عام المنفعه؛ تالش براى كاهش 
ســرانه توليد زباله با برنامه هايى شــامل 
كاهش مصرف كيســه هاى نايلونى، عدم 
استفاده از ظروف يكبار مصرف، استفاده 
بهينــه از لوازم و يا اســتفاده مجدد آنها؛ 
اجراى طرح هاى كوتــاه مدت مرتبط با 
پســماند (جمع آورى سر رســيد براى 
مهرماه ، آموزش در مســاجد براى محرم 
و...)؛ حضور فعاالنه در برنامه هاى حافظ 
محيــط زيســت همانند درخــت كارى، 
حفاظت از تــاالب، حمايت از حيوانات 
و... از جملــه اقدامات اين انجمن فعالى 
در شهر بوده كه مورد توجه تمامى مردم و 

مسئوالن امر، قرار گرفته است.
وى اظهار كرد: كميسيون خدمات شهرى 
شوراى شــهر همدان با تمام توان از اين 

سمن و فعاليتهايش حمايت ميكند.

 رئيس شوراى اسالمى شهر همدان گفت: تشكيل و راه اندازى 
شوراى اجتماعى محالت گامى مهم در مشاركت همه جانبه مردم 

در تحقق اهداف مديريت شهرى است.
كامران گردان در آيين فراخوان ثبت نام شوراى اجتماعى محالت 
كــوى مدرس همدان اظهار داشــت: ايجاد اين شــورا منجر به 
مشــاركت مردم در تصميم گيرى هاى مديريت شهرى و انجام 

هرچه بهتر برنامه ها مى شود.
وى اضافه كرد: بدون ترديد با تشكيل شوراى اجتماعى محالت 
مى توانيم از تجربه صاحب نظران در كيفى سازى خدمات هرچه 
بهتر به شــهروندان، آبادانى و توسعه شــهرى استفاده ثمربخش 

داشته باشيم.

به گزارش ايرنا، گردان با اشاره به شروع بكار مرحله فراخوان 
ثبت نام شوراى اجتماعى محالت گفت: در نخستين گام چهار 
محله را به صورت آزمونه (پايلوت) انتخاب كرده ايم تا ضمن 
پوشــش نقاط ضعف احتمالى، در هزينــه ها نيز صرفه جويى 

صورت شود.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان يادآور شد: شوراى اجتماعى 

محالت همدان مى تواند الگوى كشورى شود.
رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان 
نيز در اين آيين گفت: شوراى اجتماعى محالت به پيگيرى و رفع 

مطالبات شهروندان سرعت مى بخشد.
رضوان سلماســى افزود: اين شــورا در بررسى و حل مشكالت 

مردم در مناطق مختلف شهرى نقش آفرين خواهد بود و به عنوان 
بازوان توانمند شوراى اسالمى شهر همدان به شمار مى روند.

وى اضافه كرد: شــوراى اجتماعى محالت در واقع پل ارتباطى 
مردم با مسئوالن و مديران شهرى خواهد بود و كمك شايانى به 

تصميم گيرى هاى شوراى شهر خواهد كرد.
سلماســى خاطرنشان كرد: اجراى اين طرح مى تواند به خدمات 
بهتر و ايجاد عدالت متوازن در خدمات رســانى به خصوص در 

محالت كم برخوردار منجر شود.
طرح شوراى اجتماعى محالت يكى از طرح هاى اصلى شوراى 
اسالمى شــهر همدان محسوب مى شــود كه به فرماندارى اين 

شهرستان نيز ارائه شده است.

عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى:

نماينده ولى فقيه موجب وحدت 
مسئوالن استان است 

رئيس شوراى شهر همدان:

شوراى اجتماعى 
محالت گامى مهم در 
مشاركت مردم است

احيا منطقه بازار همدان 10 ميليارد ريال 
اعتبار نياز دارد

 احيا و ايمن ســازى منطقه بازار همدان بيش از 10 ميليارد ريال 
اعتبار نياز دارد. 

معاون شهرســازى و معمارى شــهردار همدان گفت: براى احياى 
بناهاى واجد ارزش و بازار همدان با اداره كل ميراث، گردشــگرى 

و صنايع دستى هماهنگى هاى انجام شده است.
مجيد يوســفى نويد در گفت و گو با ايرنا همچنين به اجراى طرح 
مطالعات جامع، مرمت، احيا و ايمن سازى بازار همدان اشاره كرد و 

گفت: اين طرح شامل 36 هكتار از محدوده بازار همدان مى شود.
يوسفى نويد با بيان اينكه براى كف  سازى و پياده  روسازى خيابان 
بوعلى، ميدان امــام خمينى(ره) و خيابان اكباتان 200 ميليارد ريال 
اعتبار صرف شد افزود: كف  سازى و پياده  روسازى سرپل يخچال 
نيز انجام شــده و ســاماندهى دره مرادبيگ نيز در دستور كار قرار 
دارد.معاون شهرســازى و معمارى شــهردار همدان با اعالم اين 
مطلب كه طرح پياده راه سازى هزينه داشته است، عنوان كرد: براى 
سكونت گاه هاى غيررســمى در محالتى چون خضر و ديزج 300

ميليارد ريال هزينه شده است.

1- دعوت نمايندگان بخش خصوصى اســتان توسط اتاق بازرگانى 
براى حضور در شوراى گفتگوى بخش خصوصى و دولت گزينشى 

انجام مى شود.
گويا تصميم گيرندگان اتاق بازرگانى براى حذف رقبا و نگرانى انتقاد 
از عملكرد ضعيف خود هماره يكى از داليل دعوت گزينشــى براى 

جلسات و برنامه هاى اتاق تحليل مى شود.
گفتنى اســت اتاق در طول اين دوره فعاليت خــود هماره با چالش 
مديريتى مواجه بود و منافع هيات رئيســه و مديران مانع از عملكرد 

اناق در دفاع از حقوق بخش خصوصى در استان شد.
2- گروكشى براى انجام امورادارى دراستان گزارش شده است. گفته 
مى شود يكى از دستگاههاى دولتى استان پيگيرى وانجام درخواست 

هاى ادارى خبرنگاران را مشروط كرده است.
 گويا مديران اين دستگاه راه اندازى درخواست ادارى اهالى رسانه را 
منوط به سكوت ويا انتشاراخبارمثبت ازسوى رسانه ها اعالم كرده اند!
3- تــالش براى انتصاب گزينه مورد نظــر براى اداره كل فرهنگ 
وارشــاد استان به شــدت افزايش يافته است. گفته مى شود برخى 
نماينده هاى اســتان دراين زمينه پيشتازهستند ورايزنى هاى خود 

را آغازكرده اند.
گفتنى اســت برخى گروههاى سياســى نســبت به انتصاب مدير 

اصولگرا منتسب به نماينده ها واكنش نشان داده اند.
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 مجيــد بيات - خبرنــگار همدان پيام: 
ســازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
همدان با هــدف بهبود عبــور و مرور و 
ساختن شهر ايمن تأســيس شده است و 
افزايش ايمني تردد شهروندان و تردد ايمن 
كاال از اهداف اصلي اين ســازمان به شمار 

مي آيد. 
مديرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري همدان در جمع خبرنگاران گفت: 
همه اقدامات اين سازمان در راستاي ايمني 
تردد و آمد و شــد شــهري، تسهيل عبور 
و مرور، رفع موانع ترافيك اســت كه اين 
موارد از طريق طرح هايي مانند، آرام سازي، 
انجام مي شود.   ايمن سازي و مدل ســازي 
احســان صباغي بــا بيان اينكــه از جمله 
وظايف اين سازمان نصب، نگهداري تمامي 
تجهيزات ترافيك اعم از تابلوهاي راهنمايي 
و رانندگي، چراغ هاي چشــمك زن، خط  
كشى هاي طولي و عرضي است خاطرنشان 
كرد: اين امر با اقدامــات بي وقفه و مدوام 
در جهت رفع كمبودهــا و انجام وظايف 

عملياتي شده است. 
وي در ادامه با اشاره به ارتقاي سطح دانش 
فني كاركنان و كارشناســان افــزود: براي 
رسيدن به اين منظور ارتباط با مراكز علمي 
و دانشگاهي و شركت در مجامع پژوهشي 

و نمايشگاه ها انجام شده است. 
صباغي با بيان اينكه در 9 ماه ابتدايي ســال 
جاري مجموعاً 7 ميليارد تومان بابت كليه 
اقدامات ســازماني از قبيل ايمني، بهسازي 
انجام شــده اســت تأكيد كرد: در راستاي 
آموزش مباحــث ترافيكي اقدامات مهمي 
در سال 97 انجام شده كه شامل: راه اندازي 
پــارك آمــوزش ترافيك، اجــرا و نصب 
بنــر، آموزش 7000 دانش آمــوز در پارك 
ترافيك، شركت در نمايشگاه، توزيع پازل 
و بازي هاي ترافيكي و آموزش مربيان مهد 

كودك مي باشد. 
وي افزود: در سطح شــهر همدان 19 پل 
وجــود دارد كــه از اين تعــداد 14 پل به 
صورت مكانيزه مي باشــد و در اين موارد 
28 پلــه برقي و 14 آسانســور به كار رفته 
است همچنين طبق برآوردها در سطح شهر 

نياز به 50 پل ديگر داريم. 
اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينكه طرح 
ايمن ســازي مدارس از ابتداي سال 97 به 
صورت جدي پيگيري شده ،تصريح كرد: 
در هميــن راســتا فرم بازديــد از مدارس 
طراحي و انجام شد كه طبق آن 13 مدرسه 
از مجموع 478 مدرسه  اولويت بندي شده 

و اقدامات الزم  عملياتى شده است. 
صباغــي ابراز كــرد: در راســتاي اهداف 
ايمن سازي مدارس، هيچ مدرسه اي وجود 
نــدارد كه حداقل عالئم و تجهيزات در آن 

نباشد. 
مديرعامل ســازمان حمل  ونقل و ترافيك 
شهرداري همدان به اجراي خط كشى هاى 

طولي و محوري اشاره كرد و ابراز داشت: 
اين اقدامــات با هدف نظم دهــي و تردد 
منظم خودروها در معابر شهري انجام شده 
كه نقش بســيار زيادي در كاهش تصادف 
داشته است.  صباغي با اشاره به انجام 540

كيلومتر خط  كشــي منقطع و 255 كيلومتر 
خط  كشــي ممتد در معابر شهري همدان 
تصريح كرد: خط  كشي ها عرضي عابر پياده 
و كف نوشــته ها هم براي آگاهي دادن به 
رانندگان و مشخص شدن محل گذر عابران 
پياده استفاده مي شود و بر همين اساسنامه 
9600 مترمربــع اجراي  خط  كشــي عابر 
پياده 12 هزار مترمربع كف نوشــته، 7400

مترمربع كف نوشته خطر بوده است. 
وي با بيــان اينكه در ســال 97، 40 عدد 
ســرعتكاه به مســاحت 325 متر طول و 
ترســيم 50 عدد سرعتكاه 120 طول انجام 
شــد، افزود: در اين راستا جلسات مهمي 
با حضور مســئوالن اســتانداري و پليس 
راهنمايي و رانندگي با محوريت آرام سازي 

برگزار شده است. 
صباغــي تصريــح كرد: اشــكال مختلف 
ســرعتكاه هاي مثل 3/5 متري و 6 متري و 
گذرگاه هاي ذوزنقه اي در سطح شهر همدان 
وجود دارد كه در اين راستا از اطالعات به 

روز دنيا استفاده شده است. 
وي با اشــاره به اجراي گذرگاه هاي عابر 
پياده (پاساژ عابر پياده) در سطح شهر گفت: 
پاساژهاي عابر پياده در معابر اجرا مي شوند 
كه عرض معبر زياد اســت و اين امكانات 
بــه عابرين اجازه تجديد قوا و به اصطالح 
تنفــس داده و به رانندگان ايــن اخطار را 

مي دهد كه از سرعت خود بكاهد. 
اين مقام مســئول در ادامه با بيان اينكه 23
گذرگاه عابر پياده در شــهر همدان داريم 
تأكيد كرد: براي حفظ اين امكانات امسال 
كارهايي از قبيل تعويض 1000 عدد استوانه 
ايمني، تعويض تابلوهاي سوالر انجام شده 

است. 
مديرعامل ســازمان حمل ونقــل ترافيك 
شــهرداري همــدان خاطرنشــان كــرد: 

شهروندان بايد در حفظ تجهيزات ترافيك 
به اين سازمان همكار كنيد چون بخش قابل 
توجهي از هزينه ها را خود آنها  را پرداخت 
مي كنند اگر اين نگهداري به شكل مناسب 
انجام شود هزينه صرف اقدامات مهم  ديگر 

خواهد شد. 
وي در خصوص نصب عالئم عمودي در 
شــهر همدان نيز گفت: نصب و تعويض 
9950 هزار ســيلندر، نصب 200 شــبكه 
ترافيكي، نصب 70 شبكه كوشكن تانك و 
نصب چشم گربه اي و استپر از اقدامات مهم 

صورت گرفته مي باشد. 
صباغي با اشــاره بــه اجــراي لرزاننده ها 
به منظور آگاه ســازي راننــدگان در معابر 
خاطرنشــان كرد: در اين خصوص 6 هزار 
مترمربع در معابري كه رده عملكردي بااليي 
دارند به صورت اســتاندارد عملياتي شده 
است، ورودي ســمت مالير و دو سمت 
زيرگذر صدا و سيما از جمله معابري است 

كه اين اقدام انجام گشته است. 
وي افــزود: 910 راه بند امگا شــكل، 600
راهبند يو شــكل و 60 راهبند مخصوص 
عبــور معلوالن از ديگر اقدامات ســازمان 

حمل و نقل و ترافيك شهرداري همدان در 
سال 97 مي باشد. 

صباغي با تأكيد بر اينكه 7 خظ معاينه فني 
جهت خودروهاي سبك، 3 ايستگاه تست 
چشمي براي خودروهاي دوگانه سوز و سه 
خط تست هيدرواستاتيك در حال حاضر 
وجــود دارد افزود:خودروهايي كه باالي 4

سال عمر دارند بايد طبق قوانين به دريافت 
برگ و برچســب معاينه فني اقدام كنند و 
خودروهايي 6 ســال از عمــر مخزن آنها 
گذشته نيز بايد اقدامات الزم را براي تست 

انجام دهند. 
وي با تصريح ديگر اقدامات انجام شــده 
از قبيل جاليــز كاري (400 متري)، نصب 
6 ال ســي دي در خروجــي پاركينگ هاى 
طبقاتي و نگهداري از كانكس دوچرخه و 
مديريت پارك حاشيه اي از ديگر اقدامات 
اين سازمان است اذعان داشت: تمامي اين 
موارد به منظور روان ســازي و از بين بردن 
گره هاى  ترافيكي  در شهر عملياتي شده 

است. 
مديرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافيك 
شــهرداري همدان با اشــاره بــه نصبت 
چراغ هاي چشمك زن در سطح شهر بيان 
كرد: در حال حاضر 20 تقاطع زمان دار در 
شهر وجود دادد كه روزانه بررسي مي شود 

و به همين منظور 35 چراغ چشــمك زن 
سوالر و 70 چراغ چشمك زن برقي نصب 

شده است. 
صباغي با تأكيد بر لزوم وجود پارك حاشيه 
اى به منظور مديريت اين مورد مهم افزود: 
رديابي پارك بان ها، ميزان هجم پارك ها در 
معابــر و خيابان ها و گزارش دقيق از ميزان 
شــارژ خودرو و تراكنش هــا از طريق اين 

نرم افزار انجام مي شود. 
وي تصريــح كرد: ســازمان حمل و نقل 
ترافيك با انجام اين برنامه سعي دارد كه از 
پارك هاي غيرضروري شهروندان در معابر 
خودداري كند و در اين راســتا با شركت 
اليت به عنــوان عامل اجرايــي اين طرح 

همكاري داريم. 
وي در ادامــه بــا بيان اينكه شــهروندان 
مي توانند با مراجعه به شركت يا پاركبان ها 
سرويس پيامك كسرشــارژ را فعال كنند 
خاطرنشان كرد: نيم ساعت نخست پارك 
رايگان اســت و ثبت پالك فقط به منظور 
رصد و ثبت پالك خودرو انجام مى شود.  
صباغــي در پايان از راه انــدازي و اجراي 
خودرو ثبت تخلف در سطح شهر همدان 
خبر داد و اظهار داشت: اين خودرو  تجهيز 
شده و تخلفات خودروهاي پارك شده را 

ثبت مي كند.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

بيمه از زيرساخت هاي غيرفيزيكي جامعه است
 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: يكي از زيرســاخت هاي اساســي غير فيزيكي 

جامعه هاي توسعه يافته بيمه و توسعه بيمه شدگان آن جامعه است.
فرماندار كبودراهنگ در همايش كارگزاران، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستائيان 
با بيان اين مطلب گفت: از مشــخصه هاي جوامع توســعه يافته مي توان به صندوق هاي 
بيمه هاي اجتماعي اشاره كرد به طوري كه از زيرساخت هاي اساسي توسعه ى هر جامعه 

توسعه بيمه  اجتماعي مي باشد.
حجت ا... مهدوي ادامه داد: متأسفانه در شهرستان كبودراهنگ آمار بيمه شدگان روستايي 
و عشــايري نسبت به جمعيت 82 درصدي روســتايي پايين است و كمتر از 50 درصد 

جمعيت روستايي شهرستان تحت پوشش بيمه روستايي و عشايري قرار دارند.
مهدوي با اشــاره به اينكه 11965 نفر از جمعيت شهرستان تحت پوشش بيمه روستايي 
و عشــايري قرار دارند گفت: داشتن بيمه هاي اجتماعي مزايايي دارد كه عامه ى مردم از 
آن مطلع نيســتن و وظيفه ما آگاهي و اطالع رساني براي مردم در اين خصوص است كه 
ســازمان جهاد كشاورزي، دهياران و شوراهاي اســالمي، اعضاي ستاد بيمه روستاي و 
كارگزاران بيمه بايد در اين زمينه با كمك و همكاري هم تالش بيشتري نمايند تا تعداد 
بيمه شدگان تا پايان سال 1400 به دو برابر و كارگزاران از 9 نفر به 20 نفر افزايش يابد.

وي اذعان داشــت: روســتاها مراكز توليد هر جامعه اند و روســتاييان همواره پر كار در 
كنار نظام و واليت بوده اند و اليق خدمات بهتر و بيشــتري هستند كه با توانمندي همين 

روستاييان شهرستان رتبه هاي اول توليد گندم استان را به خود اختصاص داده است پس 
وظيفه ما مســئوالن تسهيل در دريافت خدمات به روســتاييان است كه بايد در خدمت 

نوآوري و با روحيه جهادى و في سبيل ا... و خدمت بي منت به مردم تالش كنيم.
فرماندار خاطرنشان ساخت: بيمه آينده نگري و تأمين آتيه شخص و خانواده است و كار 
بيمه كاري ماندگار و بزرگ و زيربنايي است و نگاه استراتژيكي و راهبردي است و بيمه 
باعث آرامش مي شود كه ما بايد مردم را در رسيدن به آسايش و ارامش همراهي و ياري 
كنيم.مدير صندوق بيمه روستايي و عشايري استان نيز در اين همايش با اشاره به وضعيت 
بيمه شدگان شهرستان گفت: بيش از 12181 نفر از جمعيت شهرستان فاقد هر نوع بيمه 

اجتماعي هستند كه از اين تعداد 1547 زن و 10/634 مرد را شامل مي شود.

نگاه

زنان توانمند، جامعه توانمند خواهند داشت
 مسئوليت يك نماينده در دو 
تعريف  منطقه اى  و  ملى  ســطح 
مى شــود، نماينده بــا حضور در 
مجلس و تاييــد اعتبار نامه تبدل 
به نماينده همه ملت شــده و در 
روند تقنين به نيابت از موكلينش 

شركت مى كند. 
 حمايت از جايگاه متعالى 

زنان در جامعه انقالبيون
برخالف آنچه رسانه هاى معاند و 

ضد انقالب ســعى در تبليغ القاى آن دارند، جامعه انقالبيون از ديرباز 
نگاهى عميق و سياست هايى استوار در حمايت از جايگاه متعالى زنان 
در جامعه داشــته و تمام توان خود را در صيانت از حقوق اين بخش 

نيرومند از شهروندان بكار گرفته است.
زيبانورى دانش آموخته رشته روانشناسى بالينى در مقطع كارشناسى 
ارشد، مشاور و مدرس حوزه خانواده مى باشد، در مدتى كه مسئوليت 
مشــاور امور بانوان پورمختار را بر عهده داشته، توانسته است با تكيه 
بــر نوآورى و ارتباط ســازنده خود با مردم و مســئوالن با برگزارى 
نشست ها،كارگاه هاى آموزشى مختلف براى اقشار گوناگون جامعه، 
بررســى فرصت هاى موجود در نهادهاى دولتى و مردمى، تحقيقات 
و پژوهش هاى ميدانى، مصاحبه ها و اطالع رســانى، گزارشات خبرى 
موثر، بازديدهاى ميدانى، بررســى حضورى مشكالت مردم بصورت 
چهره به چهــره، ارتباط با گروه هاى مختلفى از بانوان شهرســتان و 
روســتاها نشــان دهد كه بانوان مى توانند باوجود فراز و نشيب هاى 
فراوانى كه از ديرباز وجود داشته ، در عرصه سياست و اجتماع شاهد 

ارتقا خود باشند. 
 تغيير در دست زنان است

 با توجه به شــرايط خاص اقتصادى كشور، توجه به اشتغال زنان به 
عنــوان نيمى از جامعه كه تاكنون از بازى اقتصادى كشــور و جريان 
توليد و درآمد دور بوده اند اساسى مى باشد در اين زمينه بنده دو برنامه 
اساسى را دنبال مى كنم اول از طريق دفتر نماينده محترم به طور جدى 

پيگير گردش كار زنان فعال در حوزه اقتصادى بوده و خواهم بود.
 سعى شده است براى اين دسته از زنان كه خود مبدع فعاليت اقتصادى 
بوده اند با پيگيرى امورات ادارى آنها بخشــى از فرايند بروكراسى كه 
محل اصلى حركت اقتصادى است براى فعاالن اقتصادى تسهيل شود 
از طريق دفتر نماينده همواره هماهنگى هاى بسيارى با ادارات مختلف 
براى تســهيل كار مراجعين كارآفرين زن صــورت گرفته و خواهد 
گرفت. قصد داريم فراخوانى در سطح حوزه انتخابيه داده و از تمامى 
بانوانــى كه در زمينــه اقتصادى فعال بوده يا طــرح و برنامه دارند با 
مراجعه به دفتر نماينده مشكالت ادارى يا بودجه كار خود را گزارش 
و پس از بررسى براى حل مشكالت داراى توجيه اقتصادى با ادارات 

مربوطه رايزنى ها را به انجام برسانيم.
از جملــه برنامه هاى بنده رايزنى با اســاتيد و هماهنگى با برخى از 
بنگاه هاى كارآفرين و مشــاركت بخشــداريها كالســهاى مصاحبه 
كارآفرينى را در سطح روستاهاى حوزه انتخابيه براى بانوان مى باشد.
از مهم ترين برنامه هاى مهم بنده تســريع در راه اندازى هر چه زودتر 
پارك بانوان در شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ مى باشد كه در اين 
راستا نماينده محترم نيز به شدت پيگير اجرايى شدن هرچه سريع اين 
برنامه مى باشد.از جمله اولويت هاى ما در شهرستان ها.راه اندازى اين 
پارك ها در جهت ايجاد نشاط و شادى در بين بانوان هست و خواهد 
بود كه تاثير فراوانى داشته و اميدواريم كه فعاليت ها و پروژه هاى ويژه 

با نام با تعداد بيشترى در شهرستان ها اجرايى شود 
 توانمندســازى بانوان در زمينه هاى اجتماعى سياسى 

فرهنگى اقتصادى 
 بخــش كارآفرينى و اشــتغال زنان نيز از مهمتريــن اولويت هاى ما 

مى باشد كه بايد به طور ويژه اى بررسى و رسيدگى شود.
برگزارى كالســهاى آموزش خانواده، مشــاوره تشــكيل برنامه هاى 
عمومى، سمينار همايش براى حضور مثبت بانوان، رايزنى با بهزيستى 
كميته امداد براى وضعيت معيشــتى اقتصــادى ووضعيت خانوادگى 
زنان سرپرســت خانوار از برنامه هاى اصلــى دفاتر نماينده مردم بهار 

كبودراهنگ مى باشد.
در زمينه آســيب هاى اجتماعى دفتر نماينــده در نظر دارد كميته اى با 
حضور بانوان فعال در حوزه آسيب هاى اجتماعى زير نظر بهزيستى و 
در قالب طرح امداد و اورژانس بهزيستى تشكيل داده و به طور مرتب 
سركشــى و رصد از زنان سرپرست خانوار و خانواده هاى آنها انجام 

داده و به عرض نماينده بهزيستى و معاونت زنان استاندارى برساند.
 بررسى نيازهاى جامعه زنان روستايى در اولويت باشد.

 مشــاوره بانوان در ادارات بايد در جهت حقوقى نقش پيشرو باشند 
انتظــار ما اين اســت كه در حــوزه اقتصادى كارآفرينى رشــته هاى 
علمى فرهنگى هنرى تحكيم خانواده آســيب هاى اجتماعى و ســاير 
موضوعات مطالعه و برنامه داشته باشد و از حمايت ها بهره مند شود 

نماينده محترم نيز در اين راستا دريغ نخواهند كرد.
 نشستى تخصصى با صاحبنظران در خانه ملت

خانواده از اركان اصلى ســالمت عمومى و ارتقاى بهداشــت روان 
شــهروندان هر جامعه اى است؛ بدون داشــتن خانواده اى پويا و در 
محوريت آن، زنانى توانمند، اميد به داشــتن نشاط اجتماعى، رويايى 
آرمانى بيش نيست بنابراين شناسايى و ارائه راهكار درباره آسيب هاى 
حوزه خانواده و زنان امرى ضرورى و بســيار مهم اســت و به همين 
دليل جلسات تخصصى با نماينده محترم مردم بهار و كبودراهنگ در 
مجلس شــوراى اســالمى و صاحبنظران اين حوزه ترتيب داده و به 

بررسى اين آسيب ها پرداخته ام.
 لزوم حمايت و توجه ويژه به حوزه ورزش 

امروزه ورزش به عنــوان تاثيرگذارترين عامل اجتماعى براى ايجاد 
غرور ملى و افزايش ســالمت و شــادابى جامعه از ســوى تمامى 
كشورها پذيرفته شده و دولتمردان دنيا سعى دارند جداى از توجه به 
ابعاد شــادى بخش، اقتصادى، فرهنگى و سياسى آن از حضور مردم 
علــى الخصوص معلولين در ورزش براى افزايش ســالمت روحى 
روانى جامعه بهره ببرند. در پايان به جاســت از تمامى حمايت هاى 
بى دريغ محمدعلى پورمختار نماينده مردم بهار وكبودراهنگ ، سيد 
سعيدشــاهرخى اســتاندار توانمند و فعال استان و حميد رضا الوند  
مدير كل بهزيســتى استان و احســان قنبرى فرماندار شهرستان بهار 
و توكلى مشــاور امور بانوان شهرســتان بهار تقدير و تشكر ويژه را 

داشته باشم.
* زيبا نورى 
مشاور امور بانوان نماينده مردم بهار و كبودراهنگ
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مديرعامل سازمان حمل ونقل ترافيك شهرداري همدان:

افزايش ايمني تردد شهروندان هدف اصلي 
سازمان حمل و نقل ترافيك است

گزارش ويژه

آگهـي مزايـده مرحلـه دوم(نوبت اول) 

محمد شيـراوند- شهـردار فيـروزان 

شهرداري فيروزان به استناد بند 2 مجوز شماره 5/283/2/ش مورخه 97/7/18 شوراي محترم اسالمي شهر قصد 
دارد 4 قطعه زمين واقع در خيابان سرچشمه فيروزان را طبق آيين نامه مالي شهرداري ها به شرح ذيل به فروش برساند:

1- مشخصات: قطعه شماره 2 و 3 و 4 و 5 هر كدام به مساحت 180 مترمربع مي باشد.
2- كليه شركت كنندگان در مزايده مبلغ 14/400/000 ريال در وجه حساب جاري 0106944053004 نزد بانك ملي شعبه 
فيروزان به ازاي هر قطعه واريز در غير اين صورت از شركت دادن آنها در مزايده خودداري خواهد شد برنده مزايده موظف 
است ظرف 48 ساعت پس از اعالم رأي كميسيون معامالت شهرداري نسبت به ورايز كل مبلغ قطعه خريداري شده اقدام 

نمايد در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.
3- كليه هزينه هاي كارشناسي- حق درج آگهي به عهده خريدار خواهد بود.

4- قيمت پايه هر متر مربع از قطعات شماره 2 و 3 و 4 و 5 مبلغ 1/600/000 ريال مي باشد به عبارتي هر قطعه به مبلغ 
288/000/000 ريال مي باشد و به قيمت هاي پيشنهادي پايين تر از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- متقاضيان مي بايستي از تاريخ انتشار آگهي حداكثر به مدت 10 روز قيمت پيشنهادي خود را كتباً به دبيرخانه شهرداري 
اعالم نمايند.

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

ضمناً جلسه كميسيون معامالت جهت بررسي پيشنهادات ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1397/12/4 برگزار خواهد 
شد.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2513-0813372 واحد امالك شهرداري فيروزان تماس حاصل فرمائيد.
تاريخ انتشار: 1397/11/27 شنبه

دانشگاه فرهنگيان استان همدان

آگهي عمومي مزايده فروش خودرو 
الف) دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه فرهنگيان مديريت امور پرديس هاي 

استان همدان 
رنگ  به  مدل 82  دي  آر  پژو  دستگاه  يك  فروش  مزايده:  موضوع  ب) 

يشمي 
ج) مبلغ تضمين شركت در مزايده: 10/000/000 ميليون ريال 

د) نحوه و مهلت دريافت اسناد 
اسناد شركت در مزايده به مدت 5 روز از تاريخ درج آگهي در محل 

مديريت امور پرديس هاي استان همدان به مزايده گر تحويل مي گردد.
آخرين مهلت تسليم قيمت پيشنهادي:

اسناد و پيشنهادهاي مزايده گران شامل پاكت هاي الك و مهر شده
(ج-قيمت  ملي  كارت  و  شناسنامه  كپي  (ب-  تضميني  -چك  (الف 
پيشنهادي را حداكثر پس از ده روز از انتشار آگهي به نشاني ميدان 
همدان  استان  فرهنگيان  دانشگاه  توپچي  شهيد  خيابان  هگمتانه 

(آقاي حميد نجف لو) تحويل دهند.
■ هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

روز بازگشايي پاكت ها در مورخه 97/12/6 رأس ساعت 11 صبح خواهد 
بود.
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فضاي مجازي

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

آمريكا عنصر مزاحم 
در روابط ايران و ژاپن است

 در دوران مذاكرات هسته اى به يك چارچوب رسيديم اما بعد از 
انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهورى جديد آمريكا، آنها از برجام 

خارج شدند.
رئيس مجلس شــوراى اسالمى گفت: نگاه آنها به ايران مثبت بوده و 

عالقه زيادى براى ارتقا سطح همكارى ها با ايران دارند.
به گزارش ايرنا،على الريجانى بيان كرد:در نشســت هايى كه با رئيس 
مجلس نمايندگان و مشــاوران و همچنين نخست وزير ژاپن داشتم، 
نگاه آنها بــه ايران مثبت و پخته بود و تصنعى نبود آنها عالقه مند به 

ارتقا سطح همكارى با ايران هستند.
وى افزود: اســتقبالى از رفتار آمريكا در صحنه بين الملل نشده است، 
امــا ما صحنه را رصد كرده و بر اســاس منافع بلند مدت خود عمل 

مى كنيم.
الريجانى تصريح كرد: اروپايى ها ايده هايى براى همكارى با ما دارند 
و برخى كشورها نيز به دنبال ايجاد ساز و كار براى همكارى با ايران 

هستند.
وى تاكيد كرد: انتظار مى رود سفارت ايران در ژاپن تالش زيادى براى 

ترغيب شركت هاى ژاپنى براى سرمايه گذارى در ايران بعمل آورد.

نتيجه استانى شدن انتخابات
 مشاركت احزاب به جاى مردم است

 اگر مزايا و معايب طرح اســتانى شــدن انتخابــات را در ترازو 
بگذاريم، كفه معايب سنگين تر اســت؛ در نتيجه اين طرح، نه مردم 

بلكه احزاب تصميم گيرى مى كنند. 
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اليحه جامع انتخابات به همه ابعاد انتخابات توجه و همه قوانين 
گذشــته را در خود جمع كرده است از زمان ثبت نام نامزدها، بررسى 
صالحيت ها، برگزارى انتخابات، نحوه و فرصت تبليغات، مســائل 
مالى، اعالم نتايج و موارد مشــابه را در نظر گرفته و اليحه اى جامع 

براى اصالح قانون انتخابات است.
به گزارش ايرنا،سيد حسين نقوى حسينى افزود: طرح مزبور ايرادات 
بســيارى دارد؛ اگر چه نمى توان مزيت هاى آن را ناديده گرفت، اما 
بايد مزايا و معايب آن را در كفه ترازو گذاشــت و عادالنه درباره آن 
قضاوت كــرد، با اين اوصاف معايب اين طرح از مزاياى آن بيشــتر 

است.
وى افــزود: وقتــى از طرفــداران ايــن طــرح ســوال مــى شــود كــه 
ــه  ــد ك ــى دهن ــخ م ــت، پاس ــرح چيس ــن ط ــت اي ــن مزي مهمتري
نماينــدگان از پرداختــن بــه مســائل جزئــى شهرســتان هــا رهايــى 
ــات،  ــدن انتخاب ــتانى ش ــرح اس ــه ط ــى ك ــد؛ در حال ــى كنن ــدا م پي
چنيــن نتيجــه اى را نــدارد، نماينــده حتــى اگــر 10 يــا 20 درصــد 
ــان  ــد، همچن ــته باش ــود را داش ــه خ ــوزه انتخابي ــردم و ح آراى م
نماينــده آن شــهر بــه شــمار مــى رود و بــه ضــرورت همــان مســائل 

ــد. ــدا مــى كن ــاط پي ــا او ارتب جزئــى حــوزه شهرســتانى ب
نقوى حسينى ادامه داد: استانى شدن انتخابات همچنين حاكميت پول 
در جريان انتخابات را به دنبال خواهد داشت به اين معنا كه پول و زر 
و زور حاكم مى شود؛ نماينده اى كه پول بيشترى خرج مى كند، راى 
بيشــترى خواهد آورد و در اين ميان شايسته ساالرى و نخبه گزينى 

زير سوال مى رود.

نشست سوچى انسجام در مقابل 
زياده خواهى آمريكاست

 نشست سوچى با حضور روساى جمهورى ايران، روسيه و تركيه 
انسجام در مقابل زياده خواهى هاى آمريكا است و اين نشست در هر 
بعدى مثبت بوده و در شــرايط فعلى كشور نيز بسيار الزم و ضرورى 

است.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس گفت: اين 
نشســت به لحاظ انسجام در مقابل زياده خواهى هاى آمريكاست كه 
در هر بعدى مثبت بوده و در شــرايط فعلى كشــور نيز بسيار الزم، 

موثرى و ضرورى است.
 نشست سوچى در جهت سازندگى سوريه است

به گزارش ايرنا،ابوالفضل حســن بيگى اظهار داشت: اين اجالس مى 
تواند ضمن مقابلــه با زياده خواهى هاى آمريكا، در رابطه با موضوع 
سوريه و سازندگى و حفظ تماميت ارضى اين كشور و همچنين مقابله 

با داعش در منطقه بسيار موثر واقع شود.
 امروز دنيا چند قطبى شده است

وى تصريح كرد: خوشبختانه به دليل اشتباهات بزرگى كه آمريكايى ها 
انجام دادند، امروز دنيا تبديل به دنياى چند قطبى شده است و هم به 
طور مشخص و هم به شكل پنهان جنگ سرد چند سالى است كه بين 

بلوك غرب و بلوك شرق به وجود آمده است.
  تشكيل گروه تروريســتى داعش از گاف هاى بزرگ 

آمريكا بود
حسن بيگى خاطرنشان كرد: آمريكايى ها اشتباهات بزرگى در منطقه 
انجام دادند كه از آن جمله مى توان به ورودشــان به خاك افغانستان 

و عراق اشاره كرد.

تحريم هاجنگ مفروضات شطرنجى
 تحريم براى هيچ كشورى راهگشا، خوش يُمن و رحمت نيست. 
تحريم ها ضعيف ترين اقشار جامعه را آسيب مى زنند، طبقه متوسط را 
تضعيف مى كنند و توسعه درازمدت را مختل مى سازند؛ اما صرف نظر 
از اين كه اساســاً نبايد اجازه داد كشور تحريم شود، سؤال اين لحظه 
دو چيز اســت: چگونه تحريم ها كم اثر شوند؟ راه تعديل در وضعيت 

تحريم چيست؟ موضوع اين متن، يكى از پاسخ ها به دومى است. 
آمريكايى هــا نظام تحريم هــا را بر مفروضاتى بنا كرده اند. محاســبه 
آمريكايى ها درباره واكنش ايران بر تصميم آن ها درباره اعمال، تشديد 
يا هر تصميم ديگرى درباره تحريم ها مؤثر اســت. اين بازى رنج آور 
براى اقشــار مختلف مردم ايران، و توسعه درازمدت كشور، شبيه به 
بازى شطرنج است. شطرنج باز حرفه اى ارزيابى مى كند كه طرف مقابل 
بيشتر احتمال دارد چه كارهايى انجام دهد و سابقه بازى هاى حريف 

نشان مى دهد دست به چه حركاتى مى زند.  
آمريكايى هــا هــم مفروضاتى درباره شــيوه اداره كشــور، مديريت 
اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگــى جامعه ايران دارنــد و به احتمال 
قريب به يقين در كنار آن چهارصــد نفرى كه در خزانه دارى آمريكا 
مسئول بررســى هاى فنى، بانكى و اقتصادى هستند، نظريه پردازان و 
استراتژيست هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى هم دارند كه در درجه 
اول بر مبناى مفروضاتى درباره حاكميت سياســى ايران و ســپس بر 
مبنــاى مفروضاتى درباره مردم و جامعه، طراحى مى كنند. مفروضات 
آن ها  برخى چيزهايى كه در ذهن استراتژيســت هاى آن ها مى گذرد 
بر اســاس ارزيابى سابقه كنش هاى ايران احتماالً چيزى شبيه به شرح 

زير است.
ايرانيان شيوه درســتى براى بهره بردارى از منابع انسانى، طبيعى، 
فرهنگى و اجتماعى خود ندارند. آن ها به ناكارآمدترين شيوه هاى 
بهره بــردارى از منابع آب و خاك بهره بــردارى مى كنند و مقادير 
بسيار زيادى انرژى را ساليانه هدر مى دهند و موجب آلودگى هم 
مى شــوند. آن ها تصميم هاى ســخت جدى براى حل مسائل شان 
نمى گيرنــد زيرا اتاق هاى فكر كافى براى وارد ســاختن ايده هاى 
جديد به نظام سياســت گذارى ندارنــد و مجموعه اى محدود از 
بوروكرات ها گذرگاه هــاى ايده، قدرت و اختيــار تصميم گيرى 
را در اختيــار دارند و به داليل مختلف با نوآورى هاى سياســتى 
مخالفت مى شــود. نظام سياســت گذارى به علــم توجه چندانى 
نــدارد و تعارض منافــع چنان آن  را در بر گرفته كه به ســختى 

بگيرد.  درست  دشوار  تصميم  بتواند 
ابداعات سياستى در نظام بوروكراسى سنگين و محافظه كار جايگاهى 
نمى يابند و هر نوآور شجاعى به ســرعت سرش به ديوار مى خورد. 
اين نظام سياست گذارى به رنجاندن اقشــار اجتماعى ادامه مى دهد. 
آن ها روش هاى نوآورانه ســاير كشورهاى جهان براى غلبه بر فقر و 
فقرزدايى با كمترين هزينه بدون پول هاى بادآورده نفت را نمى شناسند 
و به كســانى كه ايــن روش هــا را معرفى مى كنند اعتنــا نمى كنند. 
سياســت گذاران دائماً به نوآوران مى گويند شــما واقعيت اجرايى را 
نمى شناسيد و حرف هاى فضايى غيراجرايى مى زنيد. سياست گذاران 
كمــاكان معتقدند علم اقتصاد در ايران كار نمى كند. آمار را با معتبر يا 
نامعتبر بودن ارزيابى نمى كنند، بلكه بيشتر به شيرين يا تلخ بودن آمار 

فكر مى كنند. 
نظام سياســت گذارى بيشــتر به تحريم ها توجه مى كند نه عللى كه 
باعث ممكن و مؤثر شــدن تحريم ها مى شوند. تعارضات درون نظام 
سياست گذارى، مانع از چابكى مى شود و در نتيجه ناكارآمدى ها ادامه 
مى يابند و مردم بيشتر به سياســت مداران و سياست گذاران بى اعتماد 
مى شــوند. آن ها به احتمال خيلى زياد دست از شيوه هاى گذشته شان 
نخواهند كشيد؛ و به ايده ها و اتاق فكرهاى نو، و گفت وگوهاى جدى 

و جديد درباره شيوه اداره كشور به قدر كافى ميدان نمى دهند. 
استراتژيســت هاى آمريكايى فهرست بلندى از اين گونه مفروضات 
درباره ايران دارند كه در يك پســت تلگرامى همه آن ها نمى گنجند. 
بخشى از شطرنج تحريم اين است كه اين مفروضات شناسايى شده 
و به گونه اى بازى كنيد كه مفروضات آن ها به هم بريزد. شطرنج بازان 
بزرگ در لحظاتى از بازى شطرنج، با حركات هوشمندانه و ابداعى، 
گاه بــا فدا كــردن برخى امتيازهــاى كوچك گامبــى، در موقعيت 
پوزيســيون بهتر قرار مى گيرند. تحريم  غيرانســانى و ظالمانه و به 
همان اندازه، بازى واقعى به هم ريختن مفروضات خصم نيز هست. 
تحريم عين شــطرنج حرفه اى، زمــان دارد و وقت هر بازيگر براى 
حركاتش مشــخص اســت و ترتيب حركات اهميــت دارد. وقت 
اصــالح روش ها و به هم ريختن مفروضات تحريم كنندگان بى پايان 
نيســت. كارى كنيد مفروضات شــان به هم بريزد تــا بازى به نحو 

معنادارى تغيير كند. 
* محمد فاضلى : عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
منبع كانال:دغدغه ايران
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ب زمينه هاى تحقق بيانيه راهبردى

 رهبر معظم انقالب مهياد شود
 استانداران ضمن حفظ و توسعه فضاى وحدت و همدلى پديدار شده با تالش 
مضاعف و صادقانه براى رفع مشكالت زمينه هاى تحقق بيانيه راهبردى و كليدى 
مقام معظم رهبرى را با تمام سعى خود مهيا كنند.معاون سياسى وزارت كشور اعالم 
كرد : چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى با حضور پرشور و باشكوه آحاد ملت 
شريف ايران با امنيتى مثال زدنى و با كمترين حاشيه ديگر انجام شد.به گزارش ايرنا 
، جمال عرف گفت: بر اين اساس الزم است استانداران محترم و معاونين سياسى، 
امنيتى و اجتماعى ضمن حفظ و توســعه فضاى وحدت و همدلى پديدار شده با 
تالش مضاعف و صادقانه براى رفع مشكالت و كسب دستاوردهاى بزرگ تر براى 
ترسيم چشم اندازى مملو از پيشرفت و اميد فراروى اين ملت قدرشناس زمينه هاى 

تحقق بيانيه راهبردى و كليدى مقام معظم رهبرى را با تمام سعى خود مهيا كنند.

دولتمردان آمريكايى اعتقاد و التزامى 
به حقوق بشر ندارند

 همزمانى حمله تروريســتى زاهدان با برگزارى نشســت ورشو نشان داد 
دولتمردان آمريكايى هيچ اعتقاد و التزامى به موازين بين المللى و حقوق بشــر 
نداشــته و با همراهى رژيم منفور صهيونيستى با ايجاد ناامنى و اختالف افكنى 

به دنبال استعمارى به مراتب بدتر از استثمار قرون گذشته در منطقه هستند.
وزير كشور گفت: شهادت فرزندان و دالورمردان حافظ امنيت و آرامش و رفاه 
مردم به دســت مزدوران سنگدل و ناتوان موجب اندوه و تاثر ملت ظفرمند و 

قهرمان ايران اسالمى شده است.
به گزارش ايرنا ، عبدالرضا رحمانى فضلى افزود:اين جنايت، واكنشــى عصبى 
به حماسه حضور شكوهمند مردم غيور ايران در گراميداشت چهلمين سالگرد 

پيروزى انقالب اسالمى بود .

اجالس سوچى اهميت همكارى هاى منطقه اى را 
نشان مى دهد

 برگزارى چنين نشستى اهميت توسعه همكارى هاى منطقه اى و شرقى در 
ايجاد صلح و ثبات را نشان مى دهد.

سفير جمهورى اســالمى ايران در فدراسيون روسيه توئيتى افزود: نسخه  هاى 
بيرونى و آمريكايى شبيه آنچه در ورشو در جريان است، تا به حال در منطقه ما 

به جز بى ثباتى و گسترش تروريسم حاصلى نداشته است.
به گزارش ايرنا، مهدى سنايى گفت:سران ايران، روسيه و تركيه در شهر سوچى 
واقع در ســاحل درياى ســياه چهارمين دور مذاكرات كشورهاى ضامن صلح 

آستانه را برگزار مى كنند.
مذاكراتى كه در راســتاى حل وفصل بحران در سوريه برگزار مى شود ثمرات 

زيادى در كاهش تنش در اين كشورو آغاز روند بازسازى دارد.

مدرك تحصيلي داود سلطانى فرزند نصرت اهللا به شماره 
شناسنامه 1977 و شماره ملى 4030199046 صادره از 

كبودرآهنگ در رشته نقشه كشى و معمارى صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد همدان مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

بيمه نامه رازى خودرو جك-هاج بك به شماره بيمه نامه 96/1963/ 
31210554و به شماره پالك 368ط 37 ايران18 به شماره 
موتور HFC۴GB۳۳DH۳۳۷۱۲۳۹و به شماره شاسى

NAKSG۷۴۲۸JB۱۰۱۰۵۱ به نام كبرى خاورى به شماره شناسنامه   
4050631202 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي امير محمد گودرزي فرزند محمد به 
شماره ملي 3861078694 رشته كارشناسي شيمي 

محض دانشگاه بوعلي شماره دانشجويي 9712103041 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شهادت   رئيس جمهورى با تســليت 
جمعى از پاســداران انقالب اســالمى به 
خانواده هاى معظم اين شهيدان، نيروهاى 
مســلح، ســپاه پاســداران و رهبر معظم 
انقالب و فرماندهى كل قوا تاكيد كرد كه 
ريشــه اصلى تروريسم در منطقه ، آمريكا 
و صهيونيسم اســت و برخى كشورهاى 
نفت خيــز اين منطقــه نيز حاميــان مالى 

تروريست ها هستند.
به گــزارش ايرنــا ، حجت االســالم و 
المسلمين حسن روحانى گفت: اين گونه 
جنايــات  و بزدلى ها در اراده مســتحكم  
ملت بــزرگ ايران هيچ تأثيــرى نخواهد 
گذاشــت و به راهى كه انتخاب كرده اند، 

قدرتمندانه ادامه مى دهند.
وى افزود: مردم ايران در برابر قدرت هاى 
بزرگ سر تسليم فرود نمى آورند اين مردم 
از ابتداى انقالب اســالمى با تروريســت 
هاى مــزدور مواجه بوده و هســتند و تا 
ريشــه كنى اينها به تــالش و مبارزه خود 
ادامــه خواهند داد و قطعــًا تقاص خون 
شــهيدان مان را از ايــن گروهك مزدور 

خواهيم گرفت.
روحانى همچنين برخى همســايگان را به 
انجام رســالت و وظايف قانونى خود در 
چارچوب حســن همجــوارى فرا خواند 
و از آنها خواســت با عمل بــه وظيفه و 
رسالت خود ، اجازه ندهند تروريست ها 
با سوء استفاده از خاك اين كشورها ،عليه 
همسايگان دســت به اقدامات تروريستى 

بزنند.
رئيس جمهورى در عين حال تصريح كرد: 
اگــر اين روند بخواهد ادامــه يابد و آنها 
نتوانند جلوى تروريســت ها را بگيرند، از 
لحاظ قانونى و مقررات بين المللى روشن 
است كه ما حقوقى داريم و در زمان الزم 

حقوق خودمان را استيفا مى كنيم.
روحانى با اشــاره به اينكه گروهك هاى 
تروريســتى در ســوريه ضربه هاى بسيار 
شــديدى را ديدند و در بسيارى از مناطق 
ســوريه پاكسازى شــدند، اظهار داشت: 

هنوز تعدادى از اينها در مناطقى از شمال 
سوريه و شرق فرات حضور دارند و اين 
روند،  يعنى روند مبــارزه تا پايان با همه 

تروريست ها بايد ادامه پيدا كند.
رئيس جمهورى با بيان اينكه ســه كشور، 
نخســتين هدف كه مبارزه با تروريســم 
اســت را  همچنان دنبال كــرده و خواهند 
كرد، گفت: دومين مســأله راجع به مسأله 
سوريه در شرايط فعلى، حضور نيروهاى 
خارجى در ســوريه است كه اگر كشورى 
بنا به دعوت دولت قانونى سوريه در اين 
كشــور حضور ندارد و بدون اجازه وارد 

شده، بايد آن كشور را ترك كند.
روحانى ادامه داد: بويــژه آمريكايى ها كه 
از ابتدا برخالف مقــررات بين المللى در 
خاك سوريه حضور پيدا كردند و اشغالگر 
هســتند؛ البته اين اواخر اعالم كردند كه 
مى خواهيم خارج شــويم و اگر راســت 

بگويند خبر خوبى است.
رئيس جمهورى خاطرنشــان كــرد: البته 

هيچ وقت نمى توانيم بــه حرف ها، قول ها 
و تعهد آمريكايى هــا اعتماد كنيم دنيا هم 
به حرف هاى آنان مخصوصًا دولت فعلى 
كه هر هفته و هرروز حرفى مى زند اعتماد 
نمى كند، اما در عين حال، خروج نيروهاى 
خارجــى يكى ديگر از اهدافى اســت كه 

وجود دارد.
روحانى با تاكيد بــر اينكه حفظ تماميت 
ارضى ســوريه براى ايــران حائز اهميت 
اســت، افزود: تمام خاك سوريه بايد در 
اختيار دولت دمشــق قرار بگيــرد و آنها 
هستند كه بايد با كردها به عنوان هموطنان 
خودشــان صحبت كننــد و بنابراين، اين 
مسأله كه خاك سوريه تجزيه ناپذير است 
و بخشــى از خاك ســوريه نمى تواند در 
اختيار كشــور ديگرى باشــد مورد تأكيد 

است.
رئيس جمهــورى ادامه داد: در شــرايط 
فعلــى، بازگشــت آوارگان و بازســازى 
ســوريه هم بســيار اهميت دارد و جزو 

اهداف سه كشور است.
روحانى با اشــاره به اهميت تدوين قانون 
اساســى و كميته اى كه بايد قانون اساسى 
را در ســوريه تدويــن كنــد، گفت:  اين 
موضوع هم جزو مواردى است كه معموالً 
در اجالس ســه جانبه مــورد تأكيد قرار 
مى گيــرد و در اين اجالس هم قاعدتًا اين 

موضوعات مورد تأكيد خواهد بود.
رئيــس جمهورى بــا بيــان اينكه مدل 
ايــران، تركيه و روســيه راجــع به حل 
است،  خوبى  بســيار  مدل  منطقه  مسايل 
اظهار داشــت: همواره اعــالم كرده ايم 
كه مســايل منطقه بايد توسط كشورهاى 
منطقه حــل و فصل شــود و اين روند 
آســتانه، روند بسيار خوبى است كه البته 
همكارى با ســازمان ملل و دبير كل هم 

در اين روند وجود دارد.
روحانى ابراز اميــدوارى كرد كه اجالس 
سه كشور، نشست پربارى باشد و بتوانيم 
برخى از مســايل را بحث و توافق كنيم و 
اين راه را تا پايان كار كه بازگشت امنيت 

به سوريه است ادامه دهيم.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: آينده ســوريه 
در اختيــار مردم ســوريه اســت و آنان 
هســتند كه بايد براى خودشــان تصميم 
بگيرند؛ روند مذاكرات ســورى - سورى 
مســير درستى است كه بايد ادامه پيدا كند 
و اميدواريم هر چه زودتر شــاهد صلح، 
ثبات، امنيت و دمكراسى در كشور عزيز و 

برادرمان سوريه باشيم.
روحانى بــا بيان اينكه اين روند مذاكرات 
ســه جانبه ايران، روســيه و تركيه ادامه 
خواهد يافت، گفت: اميدواريم در حاشيه 
مباحث منطقه، مباحث 2 جانبه و 3 جانبه 
خودمــان را نيز مطرح كنيم كه هميشــه 
فرصت ايــن بحث هم هســت؛ بنابراين 
در اين ســفر مالقات هاى جداگانه اى با 
آقاى اردوغان و پوتين داريم و اميدواريم 
براى روابط دوجانبه ما با روســيه، تركيه 
و همچنين مســايل منطقه، اين سفر مفيد 

مبارك باشد.

 عصــر چهارشــنبه هفته گذشــته، يك 
دســتگاه اتوبوس حامل رزمنــدگان غيور 
اســالم كه پس از اتمام ماموريت مرزبانى 
از منطقه عازم موطــن خود بودند در جاده 
خاش زاهدان توســط خــودروى انتحارى 
تروريســت هاى تكفيرى هدف حمله  قرار 
گرفت كه در جريان اين جنايت تروريستى 
تاكنــون 27 تن از رزمندگان غيور اســالم 

شهيد و 13 نفر مجروح شدند.
به گزارش مهر، روابط عمومى قرارگاه قدس 
نيروى زمينى ســپاه در اطالعيه تكميلى  به 
ارائه جزئياتى از  جنايت كور تروريســتى 
عليه اتوبوس حامل رزمندگان  غيور اسالم 
در جاده  خاش زاهدان پرداخت و تصريح 
كرد: اين اقدامات ددمنشانه كه با حمايت و 
پشتيبانى سرويس هاى اطالعاتى نظام سلطه 
و صهيونيســم صورت مى پذيــرد نه تنها 
خللــى در اراده پوالدين حافظان و مدافعان 

مرزهاى ميهن ايجاد نمى كند بلكه عزم آنان 
را در حفظ و صيانت از امنيت مرزهاى ايران 
اســالمى  و آرامش و آسايش مردم راسخ و 

استوار تر مى كند.
دستگاه هاى مسئول بر اين جنايت تمركز و 

موضوع را با جديت دنبال كنند

در همين زمينه حضــرت آيت ا...خامنه اى 
رهبر انقالب اســالمى در پيامى شــهادت 
جمعى از پاسداران انقالب اسالمى در حادثه 
تروريستى سيستان و بلوچستان را تسليت 
گفتند و خطاب به دســتگاه هاى مســئول 
تاكيــد كردند با تمركز بر ايــن جنايت كه 

ارتباط عامالن آن با سازمان هاى جاسوسى 
برخى كشورها مســّلم است، موضوع را با 

جديت دنبال كنند.
گفتنــى اســت در همين راســتا نيز رئيس 
جمهــورى و وزير امور خارجــه ، رئيس 
مجلس شوراى اسالمى و استاندار همدان در 
پيامى جداگانه شــهادت جمعى از نيروهاى 

سپاه را تسليت گفتند.
روحانى  حسن  والمسلمين  االسالم  حجت 
گفــت: اينجانب ضمــن ابــراز همدردى 
صميمانه با خانــواده هــاى داغديده، اين 
ضايعه را به رهبر معظم انقالب، ملت شهيد 
پرور ايران، نيروهاى نظامى و به ويژه پرسنل 
خدوم و غيور سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
تسليت مى گويم و براى آن شهيدان واالمقام 
علو درجات، براى بازماندگان ايشان صبر و 
اجر و براى مجروحان حادثه، شفاى عاجل 

مسالت دارم.

روحانى:

ريشه اصلى تروريسم در منطقه ما 
آمريكا و صهيونيسم است

مخالف 
شبكه هاى 
اجتماعى نيستيم
وجــود  تكنولــوژى  عصــر  در   
شــبكه هاى اجتماعــى نعمــت الهــى اســت 
و مــا مخالــف آن نيســتيم امــا اگر هوشــيار 
ــه در  ــاد توطئ ــراى ايج ــزارى ب ــيم اب نباش

ــد. ــد ش ــور خواه كش
رئيس ســازمان پدافند غيرعامل گفت: اگر 
به درستى از شــبكه هاى اجتماعى استفاده 

نشود آن ها عاملى براى ايجاد جنگ روانى 
و داخلى خواهند بود.

جاللى  غالمرضــا  ايرنــا،  گــزارش  به 
خاطر نشــان كــرد: دشــمنان در عصر 
حاضــر به دنبال ايجاد جنگ ســايبرى 
مــردم محــور مبتنــى بر شــبكه هاى 
اجتماعى هســتند و آمــوزش و اطالع 
رســانى به مردم راهكار مقابله با توطئه 

است. دشمنان 
 انسجام ملى پاسخ دندان شكن 

به توطئه دشمنان است
وى افــزود: وحــدت و انســجام ملى رمز 
موفقيــت و راهكار مقابله با دسيســه هاى 

دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران است.

جاللى ادامه داد: دشمنان و بدخواهان نظام 
جمهورى اســالمى ايران با به كارگيرى هر 
نــوع ترفند در پى توطئــه و ايجاد تنش در 
كشور هستند و حفظ وحدت موجب ناكامى 

دشمنان است.
وى ابراز داشت: دشمنان به صورت صريح 
و شــفاف دشــمنى خود با ايران را اعالم 
كردند و خــروج از برجام و اعمال تحريم 
و فشــارهاى سنگين نمونه اى از اقدام هاى 
جمهورى  مقدس  نظام  دشــمنان  خصمانه 

اسالمى ايران است.

27 شهيد و 13مجروح آخرين آمارحمله تروريستى در زاهدان
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بهداشتنكتهدانشگاه

اجراى 10درصد قانون حمايت ازمعلوالن در سال98
 رئيس سازمان بهزيستى كشــور با اشاره به اينكه مستمرى مددجويان با توجه به 
تورم و كاهش ارزش پول ملى به يك سوم قبل كاهش يافته است، گفت: در سال آينده 

10 درصد قانون حمايت ازمعلوالن اجرايى مى شود.
وحيدقبادى دانا در گفتگو با مهر در مورد بودجه ســال آينده سازمان بهزيستى گفت: 
پيشنهاداتى كه در رابطه با بودجه سال 98 بهزيستى براى ارائه خدمات به جامعه هدف 
مطرح شــده هم در اليحه و هم در كميســيون تلفيق خوب بوده است اما با توجه به 
نياز جامعه هدف و آنچه ما احتياج داريم كم اســت.وى، افزود: على رقم اينكه مبلغ 
مستمرى ها در دولت دوازدهم سه برابر افزايش يافته است اما با توجه به تورم و كاهش 

ارزش پول ملى، مبلغ مستمرى ها به يك سوم قبل كاهش يافته است. 

آمار ازدواج كودك همسران رو به افزايش است
 موضوع مهم جلوگيرى از كودك همســرى بايــد به عنوان يك مطالبه عمومى از 
طرف همه مردم مطرح شــود زيرا با وجود تالش هايى ســالهاى اخير متاسفانه آمار 

ازدواج دختران در سنين پايين، رو به رشد شده است.
معاون ســابق رئيس جمهورى گفت: تمام تالش ما اين اســت كه بتوانيم از ازدواج 
ايــن كودكان كه در طول زندگى هنوز مفهومى درســتى از زندگى را درك نكرده اند 
جلوگيرى كنيم. شهيندخت موالوردى در گفت و گو با ايرنا با اشاره به طرح ممنوعيت 
كودك همسرى در مجلس شــوراى اسالمى و رد آن در كميسيون حقوقى و قضايى 
و افزود: بخشــى از ريشــه اين مخالفت ها به خود بانوان برمى گردد. چون معتقدم در 

اينگونه طرح ها، بيشترين مانع تراشى را از همجنسان خودم ديدم.

نظام پرداختى پرستاران مشكل دارد
 مشــكلى كه جامعه پرستارى در حال حاضر از آن رنج مى برد، بار اضافى سيستم 

مراقبت و درمان بر دوش پرستاران بوده و البته
 پرداختــى در قالــب طرح قاصدك اســت كه پرســتاران را با مشــكالت 
متعددى مواجه كرده اســت. زيرا طرح نظام پرداخت فعلى از پايه و اساس 

بود.  اشتباه  كامال 
به گزارش مهر، طاهره زاهد صفت، رئيس شــوراى عالى نظام پرستارى، گفت: اجرا 
نشدن قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى نيز از ديگر مشكالت است كه متاسفانه 
به داليل و بهانه هاى مختلف تاكنون اجرايى نشده است و به دليل محدوديت بودجه 

اراده اى براى اجراى آن وجود ندارد.

كودكان چاق تر، بزرگساالن بيمارتر
 نوع زندگى امروز، كودكان را از جنب و جوش و بازى هاى دوران 
كودكى دور كرده، نتيجه آن بى تحركى، شيوع چاقى و اضافه وزن آنها 
شــده است، به طورى كه اكنون 20 درصد كودكان و نوجوانان ايرانى 

دچار چاقى و اضافه وزن هستند.
به گزارش فرارو، زندگى ماشــينى امروزى گر چــه زندگى را براى 
انســانها راحت تر كــرده اما به دنبال اين راحتى مشــكالت متعددى 
سالمت مردم را تهديد مى كند. يكى از شايع ترين اين مشكالت چاقى 

و اضافه وزن است.
سازمان بهداشــت جهانى هشدار داده كه در كل دنيا آمار افراد درگير 
چاقى و اضافه وزن در حال افزايش است و كودكان و نوجوان هم از 

اين امر مستثنى نيستند.
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانى در سال 2014، حدود 41 ميليون 
كودك زير 5 سال دچار اضافه وزن يا چاقى هستند كه 48درصد آنها 

در آسيا زندگى مى كنند.
نــوع زندگى امروز، كودكان و نوجوانــان را هم از جنب و جوش و 
بازى هاى دوران كودكى دور كرده كه نتيجه اين بى تحركى شيوع چاقى 
و اضافه وزن در آنها شده اســت. به طورى كه اين دو عامل مى تواند 
خطــر ابتال به ديابت، بيمارى هاى قلبى و عروقى، كبد چرب، فشــار 

خون وسرطان را در بزرگسالى چند برابر كند.
كودكان درگير اضافه وزن و چاقى، با كاهش اعتماد به نفس، گوشــه 
گير مى شــوند چرا كه آنها مانند همساالن خود نمى توانند در بازيهاى 
گروهى شــركت كنند و حتى از ســوى همساالن خود مورد تمسخر 

قرار مى گيرند.
كارشناسان بر اين باورند كه چاقى و اضافه وزن داراى سه علت است، 
اول ژنتيك، بايد به ياد داشــته باشــيم كه اگر پدر يا مادر چاق باشند 
احتمال ابتال به چاقى فرزند 40 درصد است و اگر هر دو چاق باشند 

اين ميزان تا 70 درصد است.
دريافت اضافه كالرى از ديگر علل چاقى است، اگر ميزان مواد غذايى 
مصرفى بيش از نياز بدن باشــد مازاد اين مواد در بدن به چربى تبديل 

مى شود كه نتيجه آن اضافه وزن و چاقى است.
علت ســوم بى تحركى اســت، كودكانى در طول روز بيشتر وقتشان 
را صرف نشســتن مقابل تلويزيون، رايانــه و تبلت مى كنند و همين 
بى تحركى باعث عدم ســوختن كالرى دريافتى مى شود كه در نهايت 

چاقى و اضافه وزن را در كودكان ايجاد مى كند.
 چاقى، كودكان را سرخورده مى كند

سپيده دولتى، كارشــناس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى در اين زمينه مى گويد: كودكانى كه اضافه 
وزن دارند، سنگين ترند و تحرك كمترى نسبت به هم سن و ساالنشان 
دارند و دوســتان آنها به سادگى اجازه همكارى در بازى هاى گروهى 

را به آنها نمى دهند.
وى مى افزايد: در واقع چاقى روى چهره و ظاهر اثر مى گذارد، كودكان 

را متفاوت از بقيه مى كند و حس سرخوردگى به آنان مى دهد.
دولتى، ادامه مى دهد: رانده شــدن از برنامه هاى گروهى، تفريحات و 
فعاليت هاى دوستانه مى تواند مشكالتى در اعتماد به نفس و ارتباطات 
كــودكان پيش آورد، محــدود كردن تحرك هــم بيمارى هايى براى 

سالمت در پى خواهد داشت.
 ضرورت انجام آزمايش تيروئيد

اين كارشــناس تغذيه اضافه مى كند: اگر كودكتان چاق است، عالوه 
بر نگرش به شيوه زندگى، به دنبال علت آن نيز باشيد و آزمايش هايى 

مانند تيروئيد و مشكالت متابوليسمى را با نظر پزشك انجام دهيد.
دولتى اظهار مى دارد: والدين نقش مهمى در ميزان وزن كودك دارند، 
گاهى آنها اندازه معده كودك را در نظر نمى گيرند و به زور به او غذاى 

بيش از نياز مى خورانند.
  غذاى زياد به كودك نخورانيد

وى تصريح مى كند: معده كودك كوچك و متناســب با ســن و 
جثه اوســت و نيازى نيســت با خوراندن اجبارى غذا به او آن 
بزرگ شــود، غذا بايد با اصول دقيق به كودك خورانيده شــود، 
تغذيــه در مقابــل تلويزيون و در حين بــازى رايانه اى آگاهى 
كودك را نســبت بــه ميزان غذاى مصرفــى اش كاهش مى هد و 
باعث مى شــود بدون توجه به پيام حس سيرى مدام با توجه به 

بخورد. غذا  هيجانش 
دولتى مى گويد: با كمى افزايش فعاليت مى توان به ميزان زيادى مشكل 
چاقى را حل كرد، اگر كودك دبستانى است، بايد شرايطى فراهم شود 

تا پياده به مدرسه برود و بتواند تحرك مناسبى داشته باشد.
وى ادامه مى دهد: اگر كودك تقاضاى غذاى زيادى دارد، بهتر اســت 
نيم ساعت قبل از آماده كردن غذاى اصلى به او ميوه داده شود تا پيام 
سيرى زودتر به مغز برسد و غذاى كمترى ميل كند، ساالدهاى حجيم 
متنوع با سس هاى مناسب مانند آبليمو، سركه ولع او را براى مصرف 

غذاى زياد كاهش مى دهد.

صنعت: انتقاد به تصميم كه پشت درهاي بسته گرفته شد
 پس انتظار دارى هر تصميمى رو تو خيابون بگيرن!! 

مستقل: حقوق نمايندگان مجلس را قطع كنيد
  همينجوريش به زور برامون كار مى كنن چه برســه به اينكه 

حقوق نداشته باشن!!
نصف جهان: ارزشي شدن مديران

 به اينا مى گن مديران ارزشى!! 
كيهان: با اين مردم بن بست معنا ندارد 

 بدون شرح!!
همشهري: خواب حذف كنكور 

 سرابى بيش نيست!!
ايران ورزشي: تازه واردهاي پرسپوليس كم آوردند 

 خودت مى گى تازه وارد!!
هگمتانه: كاهش 7/4 درصدي ازدواج در شهرستان همدان 

 سخت گرفتين ازدواج ها كم شد!!
همشهري: دست انداز فروش آنالين گوشت
 دست اندازش خود شما هستين ديگه!!

 كيهان: دولتمردان پاي كار بيايند
 بدون شرح!! 

هگمتانه: كاهش قيمت مرغ از هفته آينده
 مر غ ها هم  كوتاه اومدن!!

ايران ورزشي: خسرويار، راه كي روش را مي رود
 راه پيموده شده آسانتره!!

جام جم: حمله خرچنگ ها به مازندران
 فقط حمله اينا مونده بود!! 

صنعت: چكش ماليات بر سر پزشكان
 اونا هم در عوض قيچى شون رو ميزارن شكم بيمار!! 

مهر: بلندگوهاي هوشمند مراقب سالمت افراد باشند
 باشه بهشون مى گم!!

آرمان: كمبود آب «خشونت هاي قومي» را دامن مي زند
 به اين مى گن جنگ آب!!  

سارقان اثاثيه 33 منزل مسكونى دستگير 
شدند

6 سارق پس از سرقت اثاثيه 33 باب منزل مسكونى به ارزش تقريبى 
هشت ميليارد ريال در اين شهر شناسايى و دستگير شدند.

به گزارش پايگاه خبرى پليس، فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: 
پس از وقوع چند فقره سرقت منزل در شهر همدان، كارآگاهان مبارزه 
با سرقت پليس آگاهى در سه عمليات موفق به دستگيرى چهار سارق 
منزل و 2 خريدار اموال مســروقه شدند.بخشعلى كامرانى صالح اظهار 
داشــت: متهمان در تحقيقات و بازجويى ها به 25 فقره ســرقت منزل 
اعتراف كردند و تعداد زيادى اموال مسروقه از آنان كشف شد.فرمانده 
انتظامى استان همدان ادامه داد: با توجه به اينكه 2 تن از اعضاى اين باند 
متوارى بودند با شگردهاى پليسى نامبردگان نيز در يكى از استان هاى 
همجوار شناسايى و در 2 عمليات غافلگيرانه دستگير و به پليس آگاهى 
همدان منتقل شدند.كامرانى صالح افزود: اين 2 متهم نيز در تحقيقات و 
مواجهه با داليل و مدارك، به هشت فقره سرقت منزل در شهر همدان 

اعتراف كردند.
 كشف 20 فقره سرقت در تويسركان

فرمانده انتظامى اســتان گفت: ماموران كالنتــرى 11 و پليس آگاهى 
شهرستان تويسركان با اشــراف اطالعاتى با اجراى طرح هاى ضربتى 
در 24 ســاعت گذشته، چهار سارق حرفه اى منزل و داخل خودرو را 
دستگير كردند.كامرانى صالح افزود: متهمان دستگير شده تاكنون به 20

فقره سرقت اعتراف و محل هاى سرقت بازسازى و مقدارى از وسايل 
مسروقه نيز در محل اختفاى آنان كشف شد.

سرقت خودرو هيوندا پس از تبليغ در ديوار
 تبليغ خودرو هيوندا در سايت ديوار منجر به سرقت اين وسيله نقليه 

توسط فرد مشترى نما شد.
رئيس پليس آگاهى استان همدان گفت: : فردى با مراجعه به اين محل 
عنوان كرد چندى پيش خودروى ســوارى هيونــدا را براى فروش در 

سايت ديوار آگهى كرده بود.
رضا زارعى بيان كرد:به گفته شــاكى فرد ناشناسى كه به عنوان خريدار 

خودرو به او مراجعه كرده بود اقدام به سرقت خودرو كرده است.
رئيس پليس آگاهى همدان افزود: مال باخته هيچ گونه مشــخصاتى از 
سارق نداشت بنابراين با بكارگيرى شگردهاى پليسى از جمله بازبينى 
دوربين هاى مدار بسته محل هاى تردد احتمالى سارق، تصويرى از وى 
به دســت آمد.زارعى اضافه كرد: سارق در يكى از استان هاى همجوار 
دســتگير و خودرو مسروقه نيز كشف و به پليس آگاهى همدان منتقل 
شد.وى افزود: در ماموريت ديگرى در پى سرقت يك دستگاه سوارى 
پژو پارس از يكى از خيابان هاى شــهر همدان، با بررسى دوربين هاى 
مدار بســته محل ســرقت، تصاويرى از 2 فرد حين سرقت خودرو به 

دست آمد.
رئيس پليس آگاهى همدان اضافه كرد: همچنين يك دســتگاه سوارى 
پرايد اقدام به اســكورت خودروى مسروقه مى كرد كه تصوير شماره 

پالك اين خودرو نيز در اختيار ماموران قرار گرفت.
زارعى گفت: متهمان در 2 عمليات همزمان و دقيق در محل سكونتشان 
دســتگير و در بازرســى از منزل آنان، خودروى پژو پارس مسروقه به 
صورت سند نمره به همراه اسناد خودرو پرايد مورد استفاده و تعدادى 

لوازم و قطعات ديگر خودروها كشف شد.

نحوه شركت دانشجويان دوره روزانه دانشگاهها 
در كنكور 98

 دانشــجويان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى در صورتى مى توانند در 
آزمون سراسرى سال 1398 ثبت نام و شركت كنند كه اوالً واجد شرايط عمومى و اختصاصى 
مندرج در دفترچه راهنماى ثبت نام آزمون باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ  25 اسفند 97 نسبت 
به انصراف قطعى از تحصيل اقدام كنند.داوطلبــان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعى 
از تحصيل تا تاريخ تعيين شــده، در صورت موفقيت و قبولى در آزمون، مجاز به ثبت نام و 
ادامه تحصيل در رشته قبولى جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقى خواهند 
شــد.پذيرفته  شدگان  دوره هاى  روزانه  آزمون  سراسرى  سال  1397 (اعم  از رشته هاى  متمركز 
يا نيمه متمركز) در صورت ثبت نام و شــركت در آزمون سراسرى سال 1398، ضمن رعايت 
موضوع تاريخ انصراف، توجه داشته باشند كه منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره هاى غير 
روزانه (نوبت دوم «شبانه»، نيمه حضورى، پيام نور، غير انتفاعى، پرديس خودگردان، مجازى 
و رشته هاى تحصيلى دانشگاه آزاد اسالمى) بوده و فقط در اين دوره ها گزينش خواهند شد.

مواد خوراكى مفيد در كاهش قندخون افراد ديابتى
 به گفته متخصصان، راه هاى طبيعى زيادى براى كمك به كاهش قندخون براى افراد 

ديابتى وجود دارد.
به گزارش شبستان، برخى از مواد خوراكى داراى خواص ضدديابتى هستند كه مى توان 

در رژيم غذايى گنجانده شوند.
زنجبيل: تحقيقات نشــان مى دهد عصــاره زنجبيل قادر به افزايــش جذب گلوكز در 

سلول هاى ماهيچه بدون نياز به انسولين است. 
سيب زمينى شــيرين: منبع خوب كربوهيدرات هاى پيچيده است كه مصرف آن را براى 

افراد ديابتى و افراد خواهان كاهش وزن مفيد مى كند.
چغندر: داراى قند طبيعى، فيبر، پتاسيم و فوالت است. قند موجود در چغندر به سرعت 
تبديل به گلوكز نمى شــود و حاوى بتاالين و نئوبتانين است كه به كاهش ميزان گلوكز، 
افزايش حساسيت انسولين و جلوگيرى از تغييرات ناشى از فشار اكسايشى در بيماران 

ديابتى كمك مى كند.

آزمايش هاى ناهنجارى قبل از تولد تحت پوشش 
بيمه سالمت است

70 درصد هزينه آزمايش هاى ناهنجارى هاى قبل از  تولد تحت پوشش بيمه سالمت 
است و بايد براى حفظ منابع محدود سالمت، پيشگيرى را در اولويت برنامه هاى خود 

بگذاريم. 
مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصى ســازمان بيمه ســالمت درباره پوشش بيمه 
هزينه آزمايش هاى ناهنجارى هاى قبل  از تولد افزود: اين پوشــش براى بيماران خاص 
و صعب العالج از جمله بيماران هموفيلى، تاالسمى و دياليز بيش از 70 درصد است به 

 طورى كه ممكن است گاهى فرانشيز بيمار از 30 تا صفر درصد كاهش يابد.  
به گزارش ســالمت نيوز، حنان حاج محمودى گفت: براساس دستورالعمل ساماندهى 
پيشــگيرى از ناهنجارى هاى  كروموزمى جنين كه بوسيله اداره ژنتيك وزارت بهداشت 
تدوين و ابالغ شــده، سازمان بيمه ســالمت اقداماتى را در جهت پيشگيرى  از برخى 

بيمارى هاى شايع قبل از تولد انجام داده است. 

 روزهايــى ابتدايى بهمن ماه امســال 
ســرانجام بعد از چندين مــاه پيگيرى، 
رأى به قصور پزشــكى در مرگ منصوره 
حسينى شــعار؛ مادرى كه براى زايمان به 
بيمارســتان بوعلى همدان رفته بود و به 
گفته خانواده اش بــه آمپول آنتى بيوتيك 
حساسيت شديد داشت اما به رغم اطالع 
دكتر معالجش، اين آمپول به او ترزيق شد 

و در نهايت فوت كرد، صادر شد.
در ادامه قــرار بر اين بــود اين رأى به 
دادســتانى ارجاع داده تا با توجه به رأى 
پزشــكى قانونى و نظام پزشكى درصد 
قصور پزشكى تعيين و حكم صادر شود 
كه براى اطالع از روند اين پرونده به سراغ 

داستان همدان رفتيم.
 هنوز پرونده وارد دادستانى نشده 

است
كامــران حمزه با بيان اينكه اين پرونده براى 
تعيين مقصر در كميسيون تجديد نظر نظام 
پزشكى است اظهار كرد: هنوز پرونده وارد 

دادستانى نشده است.
وى با اشاره به اينكه نظام پزشكى نظر اوليه را 
در خصوص اين پرونده به دادستانى ارجاع 
داد اما بعد مورد اعتراض اولياء دم قرار گرفت 
گفت: پرونده در حال حاضر به رأى تجديد 

نظر كميسيون نظام پزشكى رفته است.
به گزاش فارس، دادستان همدان با بيان اينكه 
بعــد از مرگ اين مادر بالفاصله دادســتانى 
ورود كــرد و همچنان پيگير اســت افزود:  
پرونده نياز به اقدامات كارشناسى و فنى دارد 
كه منتظر طى اين مراحل و نظر نظام پزشكى 
هستيم.رئيس نظام پزشكى همدان نيز با بيان 
اينكه رأى نظام پزشــكى در خصوص اين 
پرونده صادر شــد اما شاكى و متشاكى هر 
دو به آن اعتراض كردند اظهار كرد: در حال 
حاضر اين پرونده قرار است در جلسه هيات 

تجديد نظر دوباره مطرح شود.

 روز دوشنبه نخستين جلسه هيات 
تجديد نظر برگزار مي شود

عليرضا مدركيان با اشــاره بــه اينكه  روز 
دوشنبه نخستين جلســه هيات تجديد نظر 
برگزار خواهد شد و موضوع مطرح مى شود 
گفــت: با صدور راى تجديــد نظر، رأى به 
قصور پزشــكى به دادســتانى ارجاع داده 

مى شود.
وى با بيان اينكه در بخش ديگر رأى تخلف 
انتظامــى پرونده در نظام پزشــكى همدان 

صادر مى شــود تا اعمال 
گيرد  صــورت  قانــون 
افــزود: در اين پرونده با 
صدور رأى اوليه، شاكى 
(خانــواده مرحوم) رأى 
را  انتظامى  تخلف  يعنى 
كافى ندانست و متشاكى 
(پزشــك و تيم درمانى) 
نيز رأى را شــديد تلقى 

كرد.
پزشــكى  نظام  رئيــس 
به  پاســخ  در  همــدان 
سوالى مبنى بر اينكه چه 
مجازاتى براى فرد خاطى 
تعيين شده است؟ گفت: 

نمى توانيم مجازات تعيين شده را اعالم كنيم 
و اين يك تخلف است.

وى با بيان اينكه امكان دارد هيات تجديد نظر 
با چند جلسه رأى نهايى را صادر كند افزود:  
آنها به صورت كارشناسى به شور و مشورت 
مى پردازند و نهايت رأيى را صادر مى كنند كه 
ممكن است حتى ديدگاه متفاوتى هم داشته 

باشند پس بايد منتظر ماند.
همسر منصوره حسينى شعار نيز با بيان اينكه 
رأى به حق نيســت و معترضيم اظهار كرد: 
در رأى نظام پزشكى تنها 
پروانه طبابت پزشــك به 
مدت سه ماه لغو مى شود 
و مجازات ديگرى تعيين 

نشده است.
 حداقــل مجازات 
دائمى  ابطال  پزشك 
پروانه پزشكى اوست

به  اشاره  با  زيورى  هادى 
اينكه حداقل مجازاتى كه 
پزشك  اين  براى  مى توان 
ابطال  گرفــت  نظــر  در 
دائمــى پروانه پزشــكى 
اوست گفت: اين فرد جان 
انســان را به عمد گرفت، 

در هر شــرايطى او را مقصر مى دانيم چراكه 
از جزئيات كامل پرونده همسر آگاه بود اما به 

وظيفه اش عمل نكرد.
وى با بيــان اينكه وقتى فــردى صالحيت 
طبابت را ندارد سه ماه ديگر دوباره فعاليتش 
را از ســر مى گيرد و چندان تفاوتى ندارد كه 
چه رأيى صادر شده است؟ تصريح كرد: اين 
فرد امكان دارد باز هم با اشــتباهاتش جان 

انسان هاى ديگرى را بگيرد.
10 درصد بيمار را مقصر شناخته اند

شاكى پرونده با بيان اينكه اين روزها خطاى 
پزشــكى سر به فلك كشــيده و هر روز به 
ماجراهاى تازه اى برخــورد مى كنيم افزود: 
جالب اينجاســت در اين پرونده 10 درصد 
بيمار را مقصر شناخته بودند و اين يعنى اينكه 
هر فردى بيمار شود و به بيمارستان رود، 10
درصد مقصر است كه چرا بيمار شده است. 
وى با اشاره به اينكه هفته آينده جلسه هيات 
تجديد نظر برگزار خواهد شد گفت: آنچنان 
به نظام پزشــكى خوش بين نيستيم چرا كه 
كسانى رأى صادر مى كنند، همكاران پزشك 

مقصر هستند.
زيورى با بيان اينكه اميدى به نظام پزشــكى 
نداريــم كــه رأى را به نفع ما صــادر كند 
افزود: علت افزايش خطاى پزشــكى همين 
رأيى هايى است كه توسط نظام پزشكى صادر 
و در نهايت كمترين مجازات باعث مى شود 
كه اتفاقاتى بدى همچنان تكرار شود. وى با 
تاكيد به اينكه حداقل جريمه براى پزشــك 
مقصر اين بوده كه سه ماه از طبابت دور باشد 
و اين يعنى استراحت كند گفت: معتقدم اين 

ظلم است و نبايد چنين اجحافى شود.
از طريق تماس تلفنى سعى كرديم با پزشك 
اين پرونده نيز صحبتى داشته باشيم و سخنان 
او را هم بشــنويم اما راضى به مصاحبه نشد 
و با بيان اينكه «مزاحم نشويد» تلفن را قطع 

كرد.

مــددكاران  علمى  انجمــن  رئيس   
اجتماعــى ايران با بيــان اينكه افزايش 
بيــكارى و طالق عامل مهمــى در كار 
خيابانى كودكان است،گفت: دولت نبايد 

جلوى كار كردن كودكان كار را بگيرد.
كودك كار با كودك خيابان تفاوت 

دارد
 مصطفــى اقليمــا، رئيــس انجمن علمى 
مددكاران اجتماعى ايــران، گفت: كودكان 
كار بــا كــودكان خيابانى تفــاوت ماهوى 
دارند. در تعريف ديگر كشــورها معموال از 
كودكان خيابانى به كودكان بى سرپرســتى 
تعبير مى شــود كه در خيابان به سر مى برند 
و به صورت باندى زندگى مى كنند و عدم 
دسترســى به آنها باعث شده تا دولت ها در 

ساماندهى شان ناتوان باشند.
وى افزود: ما در كشورمان كودكان خيابانى 
نداريم و همه كودك كار هستند. اين كودكان 
يكى از والدين يا هر دو را از دست داده اند 
و يا به دليل مشــكالت خانوادگى و كمبود 
درآمد به سمت كار مى آيند؛ به عبارتى براى 

كمك به خانواده مشــغول به كار شده اند و 
چــون معموال در خيابان به كســب درآمد 
مشغولند ما از آنها به كودكان خيابانى تعبير 

مى كنيم.
به گــزارش فارس، اقليما در بخش ديگرى 
از ســخنان خود، اشــاره كرد: كودكان كار 
محصولى از مجموعه علت ها هستند. هيچ 
كودكى بدون داشــتن والدين كــه به دنيا 
نمى آيد و قاعدتاً وقتى كودكان وارد خيابان  
يا مجموعه اى از مشــاغل مى شــوند، در 

خانواده آنها يك ايرادى وجود دارد. 
رئيس انجمن علمى مــددكاران اجتماعى 
ايران گفــت:  وقتى پدر يــك خانواده از 
زندان آزاد مى شود، عليرغم اينكه مجازات 
جرم خود را كشــيده است، اما برايش سو 
سابقه ثبت شده و ديگر نمى تواند شغلى به 
دست آورد. حال، سرنوشت فرزندان او چه 

مى شود؟ 
وى با ارائه پيشنهادات خود به دولت، بيان 
كرد:  دولــت در مقاطعى كــودكان كار را 
جمع آورى مى كند. افزايش بيكارى و طالق 

عامل مهمى در كار خيابانى كودكان است. 
دولت اگر قصد انجــام دادن كارى را دارد 
نبايد جلوى كار كردن اين كودكان را بگيرد.

اقليما به چگونگى حل مشــكالت كودكان 
كار پرداخت و گفت: زمانى مشكل كودكان 
كار حل مى شود كه علت روى آوردن آنها 
به كار بررســى شود. كودكى كه نه والدينى 
دارد و نه ســرپناه و... ناچار است كار كند 
و سرنوشــت محتوم او كار، آسيب، تجاوز 

و اعتياد است.
وى بيان داشــت: اگــر كار توليد شــود، 
مشــكالت كودكان كار حل مى شود. وقتى 
افراد شغل داشته باشند و درآمدشان كفاف 
زندگى شان را بدهد ديگر خانواده ها از هم 
نمى پاشند و افراد به سمت اعتياد نمى روند؛ 
بنابراين ديگر كودك كار نخواهيم داشــت. 
ريشــه هر چيزى در كار است و ريشه هر 

نابسامانى اجتماعى در نبود امنيت شغلى.
 كودكان كار محصول نابسامانى ها 

اقتصادى هستند
قاســم حســنى، نيز گفت: در سال 1381

انجمن حمايت از كودكان كار را تاســيس 
كرديم و تصميم گرفتيم ديگر از واژه خيابان 

استفاده نكنيم. 
حســنى ادامه داد: كار كــودك يعنى دخالت 
ــادى  ــاى اقتص ــودكان در فعاليت ه دادن ك
ــى از  ــيب و بهره كش ــا آس ــوال ب ــه معم ك
آنهــا همــراه اســت و كــودكان را از فعاليت 
آســيب هاى  مــى دارد.  بــاز  اصلى شــان 
وارده در ايــن رونــد گســتره وســيعى دارد 
ــن آن اســت.  ــه آســيب جســمى كمتري ك
نابســامانى هاى  دليــل  بــه  كار  كــودك 
از  و...  اجتماعــى  سياســى،  اقتصــادى، 
حقــوق حقــه خــود محــروم مانــده و بــه 
اجبــار به ســمت كار كشــيده شــده اســت.
حســنى با بيان اينكه مهاجــرت نيز يكى 
از نابسامانى هايى اســت كه باعث افزايش 
كودكان كار مى شود،تصريح كرد: در قوانين 
كشــور ما نيز صراحتا كار كودكان زير 15

ســال منع شــده اما چرا هيچكس به آنها 
توجهى نمى كند؟ چون زيرساخت هاى براى 

اجراى قوانين وجود نداشته است.

راي نظام پزشكي براي قصور مرگ مادر باردار همداني صادر شد

تنها 3ماه لغو پروانه پزشكي 
■ دادستان: پرونده به دادستاني نيامده است
■ شاكي: اميدي به نظام پزشكي نداريم

رئيس انجمن علمى مددكاران اجتماعى ايران: 

طالق و بيكارى عامل كار خيابانى «كودكان» است

خطاى  افزايــش  علت 
پزشكى همين رأيى هايى 
نظام  توســط  كه  است 
پزشكى صادر و در نهايت 
كمتريــن مجازات باعث 
مى شود كه اتفاقاتى بدى 

همچنان تكرار شود
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هزينه ماهانه زندگى كارگران 3 ميليون و 760 هزار 
تومان اعالم شد

 اعضاى كميته دســتمزد شــوراى عالى كار پس از بحث و بررسى در خصوص سبد 
معيشــت كارگران، هزينه ماهانه زندگى خانوارهاى كارگرى را سه ميليون و 760 هزار 

تومان تعيين كردند.
به گزارش ايسنا، كميته دستمزد شوراى عالى كار در آخرين نشست خود مقرر كرده بود 
كه رقم هزينه ماهانه معيشــت كارگران در سراســر كشور به شكل دقيق تر بررسى و در 

جلسه بعد تعيين شود.
در چهارمين نشست كميته دستمزد، نمايندگان كارفرمايى، كارگرى و دولت به عدد سه 

ميليون و 759 هزار و 200 تومان به عنوان هزينه معيشت يك خانوار كارگرى با ميانگين 
3.3 نفره رســيدند كه اين عدد بر اساس گزارش مراجع رسمى آمارى، تحقيقات ميدانى 
كميته هاى مزد از وضع معيشــت خانوار در مناطق و استان هاى مختلف و محاسبه تورم 
كاالهاى اساسى سبد معيشت كارگران به دست آمده و با شروع جلسات دستمزد شوراى 

عالى كار در هفته هاى آتى مبناى ورود به مذاكرات مزد 1398 قرار خواهد گرفت.
پيش از اين نماينده كارگران در شــوراى عالى كار از افزايش فاصله بين فاصله دستمزد 
و سبد معيشت كارگران خبر داده و گفته بود كه عقب افتادگى مزدى كارگران نسبت به 

سبد معيشتى كه سال گذشته تعيين شد به يك ميليون و 500 هزار تومان رسيده است.
بسيارى از كارشناسان و فعاالن حوزه كار بر اين باورند كه با توجه به فاصله بين حداقل 
دســتمزد و سبد معيشت كارگران، شوراى عالى كار بايد به سمت واقعى كردن دستمزد 

سال آينده كارگران برود، چرا كه دستمزدهاى فعلى جوابگوى معيشت كارگران نيست و 
بايد به شكل منطقى واقعى شود.

به گزارش ايســنا، شوراى عالى كار موظف است همه ساله بر اساس ماده 41 قانون كار 
حداقل مزد كارگران را براى نقاط مختلف كشــور و يا صنايع مختلف با توجه به درصد 

تورم اعالمى از سوى بانك مركزى و در نظر گرفتن سبد معيشت خانوار تعيين كند.
مركز پژوهش هاى مجلس اخيراً در گزارشــى از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست 
سال 1397 اعالم كرد كه خط فقر در انتهاى سال 1397 تحت تأثير رشد شاخص قيمت 
گروه هاى خوراكى نسبت به ساير گروه ها افزايش خواهد يافت. در اين گزارش همچنين 
كاهــش قابل توجه قدرت خريد خانوارها و لزوم توجه به سياســت هاى حمايتى مورد 

اشاره قرار گرفته است.

رئيس اتحاديه نانوايان همدان:
سهميه آرد نانوايى هاى آزادپز همدان 

كم شد
 رئيس اتحاديه نانوايان همدان گفت: سهميه آرد نانوايى هاى آزادپز 

استان به حدود نصف سهميه قبلى كاهش يافت.
ابوذر گل محمدى افزود: طبق دســتورالعمل هاى جديد سهميه آرد 
واحدهاى آزادپز از روزانه 10 تا 14 كيســه به 7 كيسه كاهش يافت 
و بــه هر نانوايى آزاد پز ماهانه هفت هزا و 280 كيلوگرم آرد تحويل 

مى شود.
وى اضافه كرد: سهيه گندم اين استان در اين مصوبه 3 هزار و 450 تن 

در ماه مشخص شده كه شامل 2 هزار و 850 تن آرد مى شود.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان گفت: 350 واحد نانوايى آزادپز شــامل 
سنگكى، بربرى و نان تافتون در همدان فعال است كه براى هر يك در 

سامانه فروش آرد ساير مصارف سهميه مشخص شده است.
گل محمــدى بيان كــرد: برخــى از نانوايى هاى آزادپز پيــش از اين 
دستورالعمل، دو شيفت فعاليت مى كردند كه با كاهش سهميه آرد آنها 

فعاليتشان كاهش مى يابد.
وى افزود: نانوايى ها متعهد به پخت نان در ساعات مشخصى هستند كه 

با توجه به كاهش سهميه آرد، بايد پخت خود را مديريت كنند.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان توضيح داد: چنانچه يك شاطر سنگكى 
ساعتى 120 قرص نان پخت مى كرد هم اينك براى مديريت زمان بايد 

در يك ساعت حدود 50 قرص سنگك بپزد.
گل محمدى ادامه داد: مشكالتى كه ممكن است در اين ارتباط رخ دهد 
در قالب نامه به استاندارى، فرماندارى، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

و اداره غله استان منعكس شده است.
 سهميه آرد نانوايى هاى آزادپز همدان ساماندهى مى شود

مدير شركت غله و خدمات بازرگانى همدان با بيان اينكه كاهش سهميه 
آرد نانوايى هاى استان فقط شامل نانوايى هاى آزادپز است گفت: طرح 

سهميه بندى آرد اين نانوايى ها تا اسفندماه ساماندهى مى شود.
على رحمانى فر افزود: طرح ســاماندهى توزيع آرد از سوى دولت، به 
صورت كشورى انجام شده است و نانوايان آزادپز براى تأمين سهميه، 

در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نام نويسى كرده اند.
وى بــا بيان اينكه تعداد واحدهاى نانوايى آزادپز بى رويه افزايش يافته 
است، تاكيد كرد: قيمت خريد آرد در روش جديد با شيوه قبلى تفاوتى 
ندارد و هدف دولت از ايجاد سامانه نانوايان آزادپز، حذف واسطه ها و 
ساماندهى توزيع آرد است.مدير شركت غله و خدمات بازرگانى همدان 
بيان كرد: در مرحله نخســت اين طرح كه از دى ماه امســال آغاز شده 
است به هر واحد نانوايى آزادپز روزانه هفت كيسه آرد تعلق مى گيرد كه 
در مرحله بعدى با شناسايى و رصد نانوايى ها، سهميه برخى از واحدها 

افزايش و برخى از واحدها نيز كاهش مى يابد.
وى افزود: نانوايى هايى كه در مناطق شلوغ و پر تردد قرار داشته و كيفيت 

نان بهترى دارند، از سهميه آرد بيشترى برخوردار مى شوند.

آگهى تجديد مناقصه عمومى (شماره مناقصه : 973071)
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ضمانتنامه 

(ريال)

حداقل 
رتبه

تهيه مصالح

پيمانكارآب92,200,000ندارد31,843,621,145بهاردستجرد ورايكان عليااجراى تجهيز چاه 
اجراى فاز2 خط 
انتقال و فنس 
كشى چاه و 

مخزن

  
پيمانكارآب 157,600,000دارد43,151,492,190رزنقراقيه-سنقرآباد

مرحله سوم  - نوبت دوم - روزشنبه مورخ :1397/11/27
شركت آب و فاضالب روستائى استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانى خود پروژه هاى ذيل را طبق 
تداركات  سامانه  و  عمومى  مناقصه  برگزارى  طريق  از  سال 1397  بهاى  فهرست  براساس  موجود  فنى  مشخصات  و  نقشه 
الكترونيكى دولت بصورت يك مرحله ايبه پيمانكاران واجد شرايط و داراى تجربه و سوابق كافى و مفيد در امور مربوطه كه 

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

 انجام پروژه همسان اجرايى به مبلغ 30٪ مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضايت نامه از كارفرما ضرورى 
است .

ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90 روز معتبر بوده و براى 90 روز  ديگر قابل تمديد باشد.
 تضمين شركت در مناقصه(فرآيند ارجاع كار): طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659/ه 

مورخ 1394/09/22 هيئت وزيران
مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سامانه مذكور ، مراحل ثبت 

نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهى امضا الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.
 كليه واجدين شرايط مى توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذكر از مورخه 97/11/25 تا مورخ 
97/11/30 دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف، ب و ج را تهيه و تا ساعت 19 مورخ 
1397/12/11 نسبت به بارگزارى اسناد به صورت فايلPDF در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شركت 
در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) در پاكت مهر و موم شده تا ساعت 12مورخ1397/12/11 به دبير خانه شركت الزامى مى باشد .

 بازگشائى پاكات پيشنهادى در روز يكشنبه مورخ 1397/12/12 راس ساعت 9 در محل كميسيون معامالت اين شركت 
طبق آدرس مزبور انجام مى شود.

  متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با شماره تلفن هاى  32516900-081 تماس حاصل 
نمايند .

 الزاميست پيمانكار بر اساس صالحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصالح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه 
درصورت تخلف ، ضمانت نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

 به پيشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و همچنين پيشنهادات 
مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 تبيعت از دستور العمل ايمنى و داشتن گواهى ايمنى (HSE) الزامى است.
 ورود پيشنهاد دهندگان با معرفى نامه به كميسيون مجاز مى باشد.

 برنده بايد داراى كد معامالتى از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمى باشد .
 آدرس شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان : بلوار آيت ا.. كاشانى-روبروى مسجد چهار باب الحوائج-بلوك يك

www.iets.mporg.ir :  پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور 
www.Abfarhamedan.ir  : شركت آب و  فاضالب روستائى استان همدان 

بدون آب ، كتاب زندگى را بايد بست

غزل اسالمي»
 در شــوراي گفت وگــوي دولــت و بخــش 
خصوصــى نمايندگان بخش هاي ســير، عســل 
و مرغداري ها مشــكالت ســر راه توليد، عرضه 
و صــادرات را مطرح كردند كه اســتاندار پس از 
بررســي دســتوراتي را براي اجرا به دستگاه هاي 
مربوطه داد. ســيد ســعيد شــاهرخي تأكيدش بر 
توجه جدي بــه مصوبات بود و گفت كه اگر فكر 
مي كنيد مصوبه اي مشكل دارد همين االن درباره آن 
صحبت كنيد چون پس از تصويب و خارج شدن 
شما از جلسه ديگر هيچ بهانه اي قابل قبول نيست.

وي در ادامــه صحبت هايــش  مهمترين اولويت 
استان را توليد عنوان كرد.

شاهرخي پس از شــنيدن صحبت هاي كارشناسي 
مدير مركز تحقيقات محصوالت كشاورزي، گفت 
كه توجه بيشــتر به حوزه دام و طيور و زنبورداري 
بشــود و تأكيدش بــر همكاري مشــترك مركز 

تحقيقات و سازمان جهاد كشاورزي بود.
وي همچنين گفــت: مركز تحقيقات در جلســه 
اقتصاد مقاومتي نتايج تحقيقات كارشناسان را ارايه 

بدهد.
استاندار در پاسخ به درخواست نماينده زنبورداران 
مبني بــر ايجاد رشــته تحصيلي زنبــورداري در 
دانشگاه بوعلي براي به دست آوردن ارزش افزوده 
از اين حرفه همانند كشورهاي توسعه يافته، دستور 

پيگيري جدي اين موضوع را داد.
شــاهرخى با بيان اينكه اســتان همدان رتبه نهم 
توليد عسل در كشــور را دارد، خاطرنشان كرد: 
توليدات عســل در استان به شكل خوبى درحال 
انجام اســت اما با اين وجود از شرايط مطلوب 

داريم. فاصله 
استاندار همدان پس از شــنيدن گزارش عملكرد 
توســط نماينده سيركاران در اســتان،  گفت: توليد 
ســير در سالجاري تا 2 برابر نسبت به سال گذشته 
افزايش داشــته اما با وجود تسهيالت و اعتبارات 

مطلوب ارايه شــده براى توليد ســير، براســاس 
گزارش ها شاهد كاهش 25 درصدى صادرات اين 

محصول بوده ايم.
وى با بيان اينكه نبايد بازارهاى داخلى و بين المللى 
محصوالت كشاورزى را از دست داد، مطرح كرد: 
كاهش صادرات سير از الزام اهميت دادن و توجه 
بيشتر مســئوالن مربوطه به موضوع صادرات خبر 

مى دهد.
وى بــا تاكيد بر اهميت بــاالى توليد و صادرات 
سير در كشــور، عنوان كرد: 60 درصد توليد سير 
كشــور در اختيار استان همدان قرار دارد؛ بنابراين 
مى طلبد با نهايت دقت و در چهارچوب هاى علمى 

به كشت سير توجه كنيم.
اســتاندار افزود: به هيچ كدام يــك از محصوالت 
كشــاورزى نبايد بى توجه بــود؛ آموزش و ترويج 
كشت مناســب محصوالت كشاورزى از مهم ترين 
وظايف دستگاه هاى مربوطه به ويژه مركز تحقيقات 

جهاد كشاورزى است.
شاهرخى با اشاره به شرايط بحرانى ايران در بخش 
آب، گفت: كم آب بر بودن كشــت سير، مى تواند 
يك فرصت بســيار مناســب براى افزايش توليد، 
ســودآورى و اشتغال باشــد؛ از اين رو مى طلبد تا 
تمامى دستگاه هاى مربوطه به عنوان يك مجموعه 

به اين موضوع توجه الزم را داشته باشند.

دانستن  الزامى  با  وى 
به  اهميت  و  توجــه 
صنايــع تبديلى، بيان 
كــرد: توليد و فروش 
محصــوالت  خــام 
ديد  يك  كشــاورزى 

تك بعدى و فكرى غير اقتصادى است. در حاليكه 
توجه و افزايش صنايع تبديلى باعث شــكل گيرى 
زمينه اشــتغال و ورود ســرمايه به داخل اســتان 

خواهد بود.
مشــكل  شــنيدن  از  پــس  همــدان  اســتاندار 
مرغداري هاي همدان در بخش گاز و لوله كشي، 
گفــت: تأميــن ســوخت موردنيــاز واحدهاى 
توليدى از جمله موارد بســيار مهمى در افزايش 
توليدات با كيفيت اســت كه طبق مصوبه امروز 
ســوخت الزم گلخانه ها و واحدهاى توليدى در 

سال آينده تأمين خواهد شد.
شــاهرخى در پايان گفت: تمامى دغدغه دولت از 
بين بردن موانع در مسير حركت بخش خصوصى 

و توليدكنندگان است.
 صنايع تبديل عامل رونق اقتصادي

رئيس سازمان جهاد كشــاورزى استان همدان نيز 
از كاهش قيمت ســير در ســال جارى خبر داد و 
گفت: باتوجه به كشــت قابل توجه سير در استان 

و جلوگيــرى از واردات بى رويه اين محصول از 
كشــور چين، شــاهد كاهش قيمــت آن در بازار 

هستيم.
رضوانى جالل با اشاره به تبديل 10 هزار تن سير به 
ساير محصوالت مانند ترشى، مطرح كرد: متاسفانه 
صنايع تبديلى در استان مورد توجه قرار نمى گيرد؛ 
اين درحالى اســت كه ايجاد زمينــه براى افزايش 
صنايع توليــدى، عاملى براى رونــق اقتصادى و 

كاهش بيكارى در استان است.
وى ادامه داد: در ســال هاى گذشته با محدوديت 
سردخانه ها براى محصوالت كشاورزى به ويژه سير 
مواجه بوده ايم؛ اما اكنون با ســاخت 3 ســردخانه 
ايــن محدوديت رفع گرديده اما متاســفانه در اين 

سردخانه ها سير نگهدارى نمى شود.
رضوانى جالل آموزش و ترويج كشت محصوالت 
كشــاورزى را الزامــى دانســت و بيــان كــرد: 
تبديل سازى و كشت با كيفيت محصوالت نيازمند 

آموزش و ترويج اختصاصى است.

 بى توجهى مسئوالن
 به گردو و كشمش همدان 

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى 
اســتان همدان از صادرات بخــش عمده توليدات 

سيب زمينى خبرداد.
على اصغر زبردســت با اشاره به توليد يك ميليون 
و 200 هزار تن ســيب زمينى در سالجارى، گفت: 
بخشى از اين تعداد براى مصرف داخل و قسمت 

عمده آن به ساير استان ها صادر مى شود.
وى با بيان اينكه امسال 60 هزار تن سير در استان 
كشــت شده است، عنوان كرد: تنها هزار تن از اين 
تعداد ميزان كشــت به ساير اســتان ها صادر شده 
است؛ اين درحالى است كه ميزان صادرات نسبت 

به سال گذشته كاهش داشته است.
وى گردو، ســيب زمينى، ســير و كشــمش را 4
محصول مهم و با ظرفيت باالى صادرات دانســت 
و گفت: متاسفانه گردو و كشمش در حاشيه و بى 

توجهى مسئوالن قرار گرفته اند.

استاندار در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصى:

دغدغه دولت رفع موانع 
بخش خصوصي است
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

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

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

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 97/1651  مورخ 97/11/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
خانم ريحان زيوري اكبر فرزند قربان به شــماره شناسنامه 632 صادره 
از اسدآباد در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 58 مترمربع در 
قسمتى از پالك 1854 اصلي واقع در اسدآباد خيابان كاشاني كوچه كاشاني 
17  خريداري باواســطه از مالك رسمي آقاي اصغر قهرماني محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

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

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراي اســناد رسمي پرونده 
كالســه 9702248 بدينوسيله به آقاي علي اصغر قادري بازل فرزند علي 
به كدملي 3875923650 به نشاني همدان، خيابان شريعتي، جنب بلوار 
آزادگان پالك 8 ابالغ مي شــود كه خانم ليدا قادري جهت وصول تعداد 
150 عدد ســكه تمام بهار آزادي مقوم به ريال به اســتناد سند نكاحيه 
شماره 6935 مورخ 1386/5/6 عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده 
اجرايي به كالســه 9702248 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/11/16 مأمور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته 
نشــده است، لذا بنابر تقاضاي وكيل بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه 
اجراي آگهي مي گردد ضمنًا طبق درخواســت بستانكار و برابر آيين نامه 
الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مهريه مندرج در سند نكاحيه 
شماره 6935 مورخ 1386/5/6 تنظيمي در دفترخانه ازدواج شماره 4 و 
طالق شماره 15 شهر همدان ميزان سكه ها به مبلغ 6/480/000/000 ريال 
محاسبه گرديده است كه اين ميزان تا روز وصول قابل تغيير مي باشد. اين 
آگهي فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي منتشر 
مي شــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ 
مي باشد نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايي 

عليه شما جريان خواهد يافت.
(م الف 4038)

تاريخ انتشار: 1397/11/27

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

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

برابر رأي شماره 139760326006001395-1397/10/22  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي وحيد جباران فرزند علي به شماره شناسنامه 
998 صادره از ماليرشش دانگ يك باب خانه به مساحت770/45  مترمربع قسمتي از پالك يك 
اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالير  خريداري از مالك رســمي وراث امير حمزه 
واحدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 770)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11

محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 
آگهــى تغييــرات شــركت دانــش آموختــگان هســته مادســتان 

ــى  ــه مل ــت 13405 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامى خ ــركت س ش
14007705020 بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 

ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي 11/09/1397 تصميم
1- محــل شــركت در واحــد ثبتــى همــدان بــه آدرس اســتان همــدان، 
شهرســتان همــدان، بخــش مركــزى، شــهر همــدان، شــهرك 
ــوار شــهيدبهنامجو، كوچــه بيســت وپنجــم، پــالك 0  ــان، بل فرهنگي
، مجتمــع 435 ، طبقــه دوم، واحــد 4 كدپســتى 6519954435 تغييــر 

ــد.  ــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردي يافــت و م
2 -دارندگان حق امضاء : 

ــا امضــاء  ــروات، ب ــل چــك، ســفته و ب ــادار از قبي ــناد و اوراق به اس
ــا و  ــه قرارداده ــره و كلي ــل و رئيــس هيئــت مدي مشــترك مديرعام
ــرد  ــاء منف ــا امض ــاى ادارى ب ــه ه ــادى و نام عقوداســالمى و اوراق ع

ــر مــى باشــد. ــا مهــر شــركت معتب مديرعامــل و ب
 اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان اداره ثبــت 

همــدان  غيرتجــارى  موسســات  و  شــركت ها 
(379815)

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

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

برابر رأي شماره 139760326006001395-1397/10/22هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
وحيد جباران فرزند علي به شماره شناسنامه 998 صادره از ماليرشش دانگ يك 
باب خانه به مســاحت1100مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالير  خريداري از مالك رســمي وراث امير حمزه واحدي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 772)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/11

محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آگهي حصر وراثت
خانم صديقه شــوكتي افضل داراى شماره شناسنامه  21 به شرح 
دادخواست كالسه 111/677/97ش از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نگار شوكتي 
استوار به شماره شناسنامه  431 در تاريخ 97/10/30 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر اســت به:1- متقاضي گواهي حصروراثت با مشــخصات 
فوق الذكر دختر متوفي 2-عذرا شــوكتي افضل فرزند حسينعلي 
به شماره شناســنامه 11 صادره از بهار متولد1334 دختر متوفي 
3-محترم شــوكتي افضل فرزند حسينعلي به شماره شناسنامه 
1305 صــادره از بهار متولــد1332 دختر متوفــي 4-فرخنده 
عظيمي بهادر فرزند حسينعلي به شماره شناسنامه 31 صادره از 
بهار متولد1319 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 785) 
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

نوجوانان دونده همدانى طاليى شد
ــر محمــد ســعيدى  ــر هيــأت دووميدانــى همــدان گفــت: امي  دبي
ــدال طــالى كشــورى  ــن اســتان م ــى اي نوجــوان مســتعد دو وميدان

را كســب كــرد.
ــاده  ــى در م ــكار همدان ــن ورزش ــار داشــت: اي ــوان اظه ــعود بن مس
ــر  ــان پس ــان نوجوان ــرى از منتخب ــابقات ركوردگي ــر مس ــزار مت 2 ه

ــرد. ــى را كســب ك ــوان قهرمان ــور عن كش
ــان  ــان نوجوان ــرى از منتخب ــابقات ركوردگي ــرد: مس ــه ك وى اضاف

دختــر و پســر كشــور بــا حضــور همــه اعضــاى ســازمان تيــم هــاى 
ــه ميزبانــى تهــران برگــزار شــد. ــان امــروز ب ملــى و مربي

بنــوان خاطرنشــان كــرد: ســعيدى در مــاده 2 هــزار متــر بــا ركــورد 6 
دقيقــه و 23 ثانيــه عنــوان قهرمانــى را بــه دســت آورد.

ــن  ــش اي ــد: درخش ــادآور ش ــدان ي ــى هم ــأت دووميدان ــر هي دبي
ــان  ــى نوجوان ــم مل ــه اردوى تي ــا ب ــد ت ــبب ش ــوان س ــده نوج دون

ــود. ــوت ش ــور دع كش
وى افــزود: اردوى تيــم ملــى دووميدانــى نوجوانــان كشــور دوشــنبه 

29 بهمــن مــاه جــارى بــه ميزبانــى تهــران برگــزار مى شــود.

ــده هــاى ملــى پــوش در مرحلــه نهايــى  بنــوان اظهــار داشــت: دون
ــد و در  ــرار مى گيرن ــى ق ــش و ارزياب ــورد پاي ــى م اردوى تداركات
ــا تصميــم ســازمان تيــم هــاى ملــى، تركيــب اصلــى تيــم  نهايــت ب
ــه رقابــت هــاى  ــراى اعــزام ب ــران ب ــان اي ملــى دوو ميدانــى نوجوان

ــان آســيا انتخــاب مــى شــوند. ــى نوجوان قهرمان
گفتنــى اســت؛ رقابــت هــاى دووميدانــى قهرمانــى نوجوانــان آســيا 
ــود.  ــزار مى ش ــگ برگ ــگ كن ــور هن ــال در كش ــفندماه امس 24 اس
ــاى  ــى از قطــب ه ــده يك ــزار دون ــوردارى از 7 ه ــا برخ ــدان ب هم

ــى رود. ــمار م ــه ش ــى كشــور ب ــى دووميدان اصل
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پيشخوان

صداوسيما و نقش مهم 
در معرفى موفقيت  هاى ورزش دارد

 مديركل صدا و ســيماى مركز همدان به همراه معاونين و مديران 
ســتادى خود با حضور در اداره كل ورزش و جوانان استان با محسن 
جهانشــير مديركل ورزش و جوانان اســتان، معاونين و مدير روابط 

عمومى اين اداره ديدار كرد.
مهدى دهقان نيرى  در اين ديدار اظهار داشــت: : اعتماد به رسانه ملى 
از دستاوردهاى نظام است و اين اقبال عمومى مسئوليت صدا و سيما 

را سنگين تر كرده است.
مديركل صدا و ســيما درباره ويژه برنامه هــاى حوزه جوانان گفت: 
برنامه مثبت بى نهايت به زودى به ر روى آنتن سيما مى رود و در كنار 
اين موضوع ســعى داريم در راديو نيز يك برنامه را به حوزه جوانان 

اختصاص دهيم.
وى توجه به ورزش و مسائل حوزه جوانان را از اولويت هاى رسانه 
دانست و افزود: در اين حوزه نيز برنامه سيماى ورزش و 20 دقيقه با 
ورزش در طول هفته از ســيما و برنامه مجله ورزشى از راديو همدان 

پخش مى شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان نيز در اين نشســت، اطالع 
رسانى خدمات نظام مقدس جمهورى اسالمى را مهم ارزيابى و اظهار 
كرد: بهترين پشتوانه نظام و انقالب اسالمى مردم هستند و مردم بايد 

در جريان كارها و دستاوردهاى نظام قرار بگيرند.
محسن جهانشير وظيفه رسانه ملى را ايجاد اميد و حفظ دلبستگى مردم 
به نظام دانست و گفت: بهترين شيوه براى حفظ دلگرمى مردم حفظ 
اميد مردم و واگذار امور به آنها اســت و در همين راســتا و اصل 44

قانون اساسى امور كشور بايد به مردم و سازمان هاى مردم نهاد واگذار 
شود چراكه دولت به تنهايى پاسخگوى نياز و مشكالت كشور نيست.
جهانشير با اشاره به جايگاه ورزش استان افزود: امروزه همدان ظرفيت 
بســيار بااليى در حوزه ورزش دارد و در بازى هاى آســيايى 2018

اندونزى نيز شاهد درخشش ورزشكاران اين استان بوديم.
مديــر روابط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان نيز در اين 
نشســت با اشاره به حمايت رسانه هاى استان از حوزه ورزش گفت: 
خوشــبختانه تعامل خوبى بين روابط عمومى اداره كل و رسانه هاى 

استان وجود دارد.
وى با بيان اينكه ارتباط با رسانه و مطبوعات بايد در سايه تعامل باشد، 
ادامه داد: ما در پى ارتباط دوسويه و در تعامل بيشتر با رسانه ها هستيم 
و خوشبختانه رسانه ملى حمايت هاى خوبى از ورزش استان در سال 

هاى اخير داشته است.
حمدا... چاروسايى خواســتار تشكيل شوراى ورزش و رسانه شد و 
افزود: تشكيل نشست رسانه و ورزش استان مى تواند تعامل بيشترى 
بين رسانه ها و مديران ورزش استان براى موفقيت هاى بيشتر ايجاد 

كند.

4 بازيكن خارجى الهالل 
براى ليگ قهرمانان آسيا

الهالل  كروات  سرمربى   
اسامى چهار بازيكن خارجى 
اين تيم براى حضور در ليگ 

قهرمانان آسيا را اعالم كرد.
بــه گزارش تســنيم، الهالل 
عربســتان در ليگ قهرمانان 
ايران  اســتقالل  بــا  آســيا 

هم گروه است.
اين تيم عربســتانى در گروه 
اســتقالل  بر  عــالوه  مرگ 
بايد بــا الدحيل قطر و العين 
امارات هم بــازى كند و در 

ديدار نخست خود به مصاف العين مى رود.
ــن  ــار بازيك ــامى چه ــالل اس ــد اله ــرمربى جدي ــچ س زوران مامي
خارجــى ايــن تيــم بــراى حضــور در ليــگ قهرمانــان آســيا را اعــالم 

كــرد.
بر اين اســاس ژديناك استراليايى، كارلوس ادواردو برزيلى، جوفينكو 
ايتاليايى و گومس فرانسوى چهار بازيكن خارجى الهالل براى حضور 

در ليگ قهرمانان آسيا هستند.
الهالل 8 بازيكن خارجى دارد اما بر اســاس اعالم كنفدراســيون 
فوتبال آســيا تنها از چهار بازيكــن خارجى خود مى تواند در ليگ 
قهرمانان آســيا اســتفاده كند و بر همين اســاس بازيكنانى مانند 
ســوريانو كه سابقه حضور در بارســلونا را هم در كارنامه دارد در 

اين فهرست قرار نگرفت.

ووشوكار نهاوندى 
قهرمان كشور شد

 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند 
گفت: ووشــوكار اين شهرستان عنوان 
قهرمانــى پيكارهاى ووشــوى جوانان 

كشور در بخش پسران را كسب كرد.
مهرداد ســعدى نــژاد اظهار داشــت: 
مســابقات ووشــوى قهرمانى جوانان 
كشور در بخش پسران كه حكم انتخابى 
تيم ملى را دارد با رقابت 287 ووشوكار 
در قالب 35 تيم از اســتان هاى سراسر 
كشور به ميزبانى سالن موهبت نجف آباد 

اصفهان برگزار شد.
وى اضافه كــرد: در اين رقابت ها على 
ظفرى ووشــو كار نهاونــدى به مدال 

طالى بخش ساندا (مبارزه اى) رسيد.
ســعدى نژاد بيان كرد: اين ووشــوكار 
همدانــى در وزن منهاى 52 كيلوگرم با 
برترى مقابل ياسين چنارى از خوزستان 
به مدال طال دست يافت تا نفر اول تيم 

ملى لقب بگيرد.
وى يــادآور شــد: اين رقابــت ها هم 
اكنون در بخش تالــو به ميزبانى نجف 
آبــاد اصفهــان در جريان اســت و در 
پايان نفرات برتر 2 بخش تالو و ســاندا 
به اردوى آماده سازى تيم جوانان ايران 
دعوت مى شــوند.تيم ووشوى جوانان 
ايران سال آينده پيكارهاى قهرمانى آسيا 

در برونئى را در پيش دارد.

داور همدانى براى
 دوره مدرسى فيفا 

انتخاب شد
 رئيس هيــأت فوتبال همدان گفت: 
مهرداد ذهبــى از داوران مطرح فوتبال 
اســتان كه ســال هــا در ميادين ملى 
قضاوت داشــت، براى دوره مدرســى 
 FIFA داورى فدراسيون جهانى فوتبال
انتخاب شد.عباس صوفى اظهار داشت: 
كالس مدرسى داورى فوتبال فيفا از روز 
دوشنبه 29 بهمن ماه جارى به مدرسى 
محمدصالح سوبخيدين در هتل آكادمى 

ملى فوتبال آغاز مى شود.
وى اضافه كرد: اين دوره مدرسى داورى 
با حضور 46 مدرس فوتبال كشورمان تا 
روز جمعه ســوم اسفندماه ادامه خواهد 
داشت.صوفى بيان كرد: مهرداد ذهبى تنها 
نماينده داورى فوتبال استان همدان در 

اين دوره مدرسى است.
گفتنى اســت؛ مهــرداد ذهبى در فصل 
جارى رقابت هاى فوتبال ليگ دســته 
يك و دوم كشور به عنوان ناظر داورى 
فعاليت دارد.اين داور استان همدان سال 
ها در امر داورى، قضاوت هاى مهمى در 

در سطح فوتبال كشور داشت.

ستاره برزيلى حريف 
پرسپوليس 3 ماه خانه 

نشين شد
 هافبك برزيلى االهلى عربســتان به 
خاطر آسيب ديدگى سه ماه نمى تواند به 
ميدان برود و هر دو ديدار برابر پرسپوليس 
در ليگ قهرمانان آسيا را از دست داد. به 
گــزارش مهر، االهلى عربســتان يكى از 
حريفان پرسپوليس در فصل جديد ليگ 
قهرمانان آسياست.ژوزف ده سوزا ستاره 
برزيلى االهلى كه از بهترين و كليدى ترين 
بازيكنان اين تيم عربستانى به شمار مى آيد 
مصدوم شــد و طبق اعالم اين باشگاه تا 
ســه ماه نمى تواند تيمش را همراهى كند 
و بــه اين ترتيب او در فهرســت االهلى 
براى ليــگ قهرمانان قرار نمى گيرد و هر 
دو ديدار رفت و برگشت برابر پرسپوليس 
را از دســت داد.باشگاه االهلى قصد دارد 
خراردو هافبك اســپانيايى خــود را كه 
خبرهاى زيــادى درباره جدايــى او به 
گوش مى رسد در فهرست آسيايى خود 

جايگزين ده سوزا كند.

 رقابتهاى بين المللى كشتى آزاد جام تختى در 
حالى در كرمانشاه برگزار شد كه حقايق متعددى را 
براى كادر فنى تيم ملى كشتى آزاد نمايان ساخت.

اين رقابتها حقايق كشتى ايران را بيش از پيش براى 
كادر فنى تيم ملى كشتى آزاد روشن كرد. در كنار 
حضور چشــمگير 3-4 كشتى گير، نفرات متعددى 
هم بودند كه نسبت به گذشته خود عقبگرد داشتند 
و نتوانســتند توجه كادر فنى تيــم ملى را به خود 

جلب كنند.
نداشــتن حتى يك فيناليست در سه وزن نخست، 
زنگ خطر را با صداى بلند براى كشتى آزاد ايران 
به صــدا درآورد هرچند كه عملكرد خوب نفراتى 
مانند بهمن تيمورى، ارشــك محبى، كامران قاسم 
پور و يونس امامــى در اوزان ميانى، مورد توجه 

كارشناسان قرار گرفت.
 بهمن تيمورى، مرد اول جام تختى

بدون شــك بهمن تيمورى ستاره جام تختى بود. اين 
كشــتى گير كرمانشــاهى كه توجه چندانى از سوى 
مسئوالن اســتانى به او نشده و شنيده مى شود مجبور 
است از صبح تا شب كار كند تا خرج خانواده را تأمين 
كند و شب ها به تمرين كشــتى بپردازد، با درخشش 

فوق العاده به فينال وزن 79 كيلوگرم رسيد.
پيروزى 10 بر صفر مقابل اميد حسن تبار قهرمان سال 
گذشته انتخابى تيم ملى و برترى 6 بر 4 در فينال مقابل 
جبرئيل حسن اف نايب قهرمان 2018 جهان و دارنده 
مدال هاى برنز جهان و المپيك از جمهورى آذربايجان 
كه كشتى گيرى بســيار قلدر و باتجربه بود، از بهمن 
تيمورى در جام تختى يك ســتاره ساخت و اگر اين 
كشــتى گير اگر با جديتى بيشتر از قبل به تالش خود 
ادامــه دهد، قطعاً يكى از اميدهــاى تيم ملى ايران در 

مسابقات جهانى خواهد بود. 
 سبك وزن همچنان پاشنه آشيل

رضا اطرى با اينكه در بازى هاى آســيايى به مدال 
برنز رسيد اما در مسابقات جهانى بوداپست همانند 
مسابقات جهانى پاريس نتوانست روى سكو برود. 
حداقــل انتظار از اطرى اين بود كه در جام تختى با 
اقتدار قهرمان شــود و خود را به عنوان نفر نخست 
وزن 57 كيلوگــرم تثبيت كند اما با شكســت دور 
از انتظــار مقابل احمــد دومان كشــتى گير گمنام 
تركيه اى، اطرى بار ديگر اميدها را نســبت به خود 

نااميد كرد.
 حركت رو به جلوى ارشك محبى

يكى از معدود كشــتى گيران ايرانى كه در جام تختى 
حركــت رو به جلويى داشــت و نمايش تحســين 
برانگيزى از خود به جاى گذاشــت، ارشــك محبى 
بود كه توانســت محمد جــواد ابراهيمى مدعى وزن 
92 كيلوگــرم و دارنده مدال طالى آســيا را در فينال 
2 بر يك شكســت دهد و قهرمان شود. ابراهيمى در 
حالى فيناليست شــده بود كه در مراحل قبل شريف 

شريف اف كشتى گير باتجربه و دارنده 4 مدال جهان 
و المپيك از آذربايجــان را 5 بر 2 مغلوب كرده بود. 
ارشك در مســابقات مقدماتى هم خوش درخشيد و 
توانســت حسين شــهبازى برنده مدال برنز اميدهاى 
جهان را 7 بر يك و شاميل زوبيروف قهرمان اميدهاى 

جهان از آذربايجان را 4 بر 2 مغلوب كند. 
 احســانپور و صادقى انتظارات را برآورده 

نكردند
61 كيلوگــرم دومين وزنى بود كه ايران فيناليســت 
نداشــت. در حضور بهنام احسانپور با تجربه و ايمان 
صادقى ملى پوش زير 23 سال ايران، انتظار نمى رفت 
كه دو كشتى گير آذربايجانى و قرقيزستانى فيناليست 

شوند و در نهايت مدال طال به قرقيزستان برسد.
احســانپور در مصاف با ژولدوشبكوف قرقيز (دارنده 
مدال برنز 2018 آســيا) و در حالى كه تا چند ثانيه به 
پايان مبارزه پيش بود، اشــتباه عجيبى كرد و در حالى 
كه مى توانســت كشتى را نگه دارد و 2-2 برنده شود، 
حريف خود را بارانداز كرد اما با عكس العمل حريف، 
خودش هم روى پل رفت تا كشــتى گير قرقيز امتياز 
آخر را گرفته باشــد و درخواست بازبينى فيلم هم بى 

نتيجه بود. 
ايمان صادقى هم نســبت به گذشــته اش حركت رو 
به جلويى نداشــت و 11 بر 6 به همين كشــتى گير 
قرقيز باخت تا ضعف هاى صادقى در كارهاى دفاعى 
همچنان پابرجا باشــد. با اين شرايط بايد ديد حسن 
رحيمى پس از دو ســال دورى از كشتى، چه نمايشى 
در جام دانكلوف بلغارستان و در وزن جديد خواهد 
داشــت و آيا مى تواند اميدها را در 61 كيلوگرم زنده 

كند.
 يونس امامى، بهتر از گذشته

يكــى از كشــتى گيرانى كه پيشــرفت در مبارزاتش 
مشــهود بود، يونس امامى كشــتى گير اهل هرسين 
كرمانشاه بود. امامى كه در 21 سالگى مسابقات جهانى 
رده بزرگساالن را در وزن 70 كيلوگرم تجربه كرد، در 

گذشــته اشتباهات زيادى در كارهاى دفاعى داشت و 
براحتى امتياز مى داد اما او در جام تختى اشــتباهاتش 
را كمتــر كرده بود و پخته تر از قبل مبارزه مى كرد، هر 
چند هنوز هم براى رســيدن به مدال هاى جهانى بايد 
تالشــش را مضاعف كند و درس كشتى را بيشتر فرا 

گيرد.
 وضعيت بغرنج در 65 كيلوگرم

وضعيت كشــتى آزاد ايــران در وزن 65 كيلوگرم به 
قدرى بغرنج بود كه رســول خــادم ترجيح داد ملى 
پوش جوانان را به مســابقات جهانى 2018 بوداپست 
ببرد اما همين امير حســين مقصــودى كه در جوانان 
جهان صاحب مدال نقره شد، در دور اول جام تختى 
شكست ســنگين 13 بر 3 را مقابل ارنظر آكماتاليف 
نايب قهرمان 2018 جوانان آســيا از قرقيزســتان را 
متحمل شــد. در واقع 65 كيلوگرم سومين وزنى بود 
كه ايرانى ها حتى از رسيدن به فينال جام تختى عاجز 
بودند و مدال طال به آكماتاليف رســيد كه اين كشتى 
گير قرقيز در فينال 11-0 روازيشــويلى گرجستانى 
را بــرد و اين در حالى بود كــه پيمان بيابانى يكى از 
اميدهاى كادر فنى در اين وزن، 9-8 به اين كشتى گير 

گرجستانى باخت.
 ظهور اميرمحمد يزدانى

تنها نكته اميدبخش وزن 65 كيلوگرم، نمايش خوب 
اميرمحمد يزدانى كشــتى گير نوجوانى كه به تازگى 
به رده جوانان رســيده است، بود. يزدانى كه در سال 
2015 مدال نقره نوجوانان جهان را گرفته، موفق شد 
تنها مدال آور ايــران در وزن 65 كيلوگرم جام تختى 
باشــد و با نتيجه 8 بر 7 پيمان بيابانى قهرمان ســابق 
جوانان جهان را شكســت دهد. جام تختى نخستين 

خودنمايى اميرمحمد يزدانى در رده بزرگساالن بود. 
8- ادامه نگرانى ها در 74 كيلوگرم

يكــى از ضعف هاى تيــم ملى كشــتى آزاد به وزن 
74 كيلوگرم بــر مى گردد، جايى كه حســن يزدانى 
در المپيــك مدال طالى ايــن وزن را گرفت اما پس 

از صعود بــه وزن 86 كيلوگرم، هيچ كشــتى گيرى 
نتوانست حتى گوشه اى از جاى خالى او را پر كند.

اميــد مى رفت كشــتى گير جديــدى در جام تختى 
خودنمايى كند اما زمانى كه رضا افضلى كه در آستانه 
30 ســالگى قرار دارد، پس از هشت سال حضور در 
رده بزرگســاالن دوباره بهترين ايرانى در جام تختى 
لقب گرفت، مشــخص شــد كه همچنان بايد نگران 
وزن 74 كيلوگرم بود. اينكه در يك تورنمنت خودمان 
نمى توانيم در 4 وزن از 10 وزن به مدال طال برســيم، 
قطعاً نگرانى هاى غالمرضا محمدى و كادر فني اش را 

دوچندان مى كند.
زرين  طالبى  حامد  اميدواركننده  بازگشت   

كمر
حامد طالبى زرين كمر قهرمان ســال 2011 جوانان 
جهان به داليل متعددى ســال ها از سطح اول كشتى 
ايران دور شــده بود. آخرين حضور رسمى او در تيم 
ملى به مسابقات آسيايى 2014 برمى گشت و پس از 
ناكامى در آن مســابقات، از كشتى محو شد اما طالبى 
در جــام تختى خود را به عنــوان يك مدعى مطرح 
كرد. پيــروزى 11 بر صفر طالبى مقابل عباس فروتن 
پديــده تيم ملى جوانان و برتــرى 5-0 برابر ماگومد 
موســى يف نايب قهرمان بازى هاى آسيايى جاكارتا 
بازگشــت چشمگيرى براى طالبى ،بود هرچند كه در 
فينال مقابل نورماگومد گاجيف نفر سوم سال گذشته 
اروپا از جمهورى آذربايجان 2-1 شكســت خورد و 

ديگر خبرى از امتيازگيرى و زير گيرى هايش نبود.
با اين حال اگر عليرضا كريمى همچنان قصد حضور 
در وزن 92 كيلوگرم را داشــته باشــد، بايد براى ملى 
پوش وزن 97 كيلوگرم به فكر يكى از سه گزينه رضا 
يزدانــى، حامد طالبى و عبــاس فروتن بود. هر چند 
فروتن شكست عجيب و غريبى در جام تختى داشت 
و بايــد ديد رضا يزدانى پس از دو ســال دورى، چه 

نمايشى در جام دان كلوف بلغارستان خواهد داشت.
10- كشتى گيرانى كه عقبگرد داشتند

در كنار معدود نفراتى كه حركت رو به جلويى داشتند، 
ساير كشتى گيران يا در همان سطح سابق خود ظاهر 

شدند و يا عقبگرد داشتند.
كامران قاسم پور با قهرمانى مقتدرانه در 86 كيلوگرم 
نشــان داد همچنان خود را در سطح باال حفظ كرده و 
بايد در ميادين مهم تر مانند قهرمانى آسيا به او فرصت 
خودنمايى داد اما برخى كشتى گيران دچار افت شده 

بودند.
حسين شــهبازى در 92 كيلوگرم، رضا اطرى و نادر 
حاج آقانيا در 57 كيلوگرم، بهنام احســانپور و ايمان 
صادقــى در 61 كيلوگرم، اميرحســين مقصودى در 
65 كيلوگرم، اميد حســن تبار در 79 كيلوگرم، عباس 
فروتن در 97 كيلوگرم و امين طاهرى در 125 كيلوگرم 
نفراتى بودند كه نتوانســتند در حد انتظار ظاهر شوند 

و حركت رو به جلويى از خود به نمايش بگذارند.

10 نكته سياه و سفيد از جام تختى

گيالنغرب مركز ورزش هاى آبى 
قايقرانى مى شود

 معــاون وزير ورزش و جوانان از انتخاب شهرســتان گيالنغرب براى راه 
اندازى ورزش هاى آبى و آموزش قايقرانى در كرمانشاه خبرداد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا داورزنى براى شركت در اجالس ساليانه رؤساى 
"فدراســيون هاى ورزشى" وارد كرمانشاه شد و به مناطق زلزله زده اين استان 
ســفر كرد. وى در سفر به شهرســتان گيالنغرب بازديدى از درياچه سراب 
گيالنغرب داشــت و با اشــاره به ظرفيت هاى اين درياچه بــراى راه اندازى 
ورزش هاى آبى و آمــوزش قايقرانى، عنوان كرد: اين درياچه مى تواند محلى 

براى تمرين تيم هاى ملى قايقرانى باشد.
معاون توســعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزير ورزش و جوانان در ادامه 
اين سفر آكادمى و باشگاه پرورش اندام شهرستان گيالنغرب را افتتاح كرد. 
اين مجموعه ورزشى مجهز به امكانات و تجهيزات حرفه اى و جهانى روز 
اســت و در چهار رشــته پرورش اندام، پاورليفتينگ، ايروبيك و هوازى با 
ظرفيــت تمرينى روزانه 200 نفر در دو بخش آقايان و بانوان فعاليت دارد. 
براى تجهيز اين مركز ورزشــى به امكانات روز بيش از چهار ميليارد ريال 

هزينه شده است.

االهلى قطر مدافع 
ونزوئاليى را جايگزين 
خانزاده كرد

 باشگاه االهلى قطر در تصميمى عجيب 
يك مدافع ونزوئاليــى را جايگزين مدافع 

ايرانى خود كرد.
به گزارش مهر، االهلى قطر دومين بازيكن 

خارجى خــود را در فصل نقل و انتقاالت 
زمستانى جذب كرد.

اين باشگاه قطرى كه پيش از اين مك دونالد 
كاستاريكايى را جذب كرده بود اين بار يك 

مدافع ونزوئاليى جذب كرد.
باشــگاه االهلى رســماً اعالم كــرد كه با 
جان كارلوس قرارداد امضــا كرده و او را 
جايگزين محمدرضا خانزاده مدافع ايرانى 

خود خواهد كرد.
اين تصميــم االهلى از ايــن نظر عجيب 
است كه خانزاده همواره از بازيكنان خوب 
االهلى در فصل جارى بوده و چند بار هم 

در تيم منتخب هفته قرار گرفت.
اميد ابراهيمــى ديگر بازيكن ايرانى االهلى 
اســت اما به احتمال خيلى زياد او تا پايان 

فصل در اين تيم خواهد ماند.
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خبـر
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■ دوبيتي:
خوشا آنانكه هر شامان ته وينند                                   سخن با ته گرند با ته نشينند
مو كه پايم نبى كايم ته وينم                                           بشم آنان بوينم كه ته وينند

الزامات قانونى براى حفظ 500 هكتار 
بافت تاريخى

 مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان از 
الزامات قانونى براى حفظ 500 هكتار بافت تاريخى شهر خبرداد .

على مالمير با اشاره به مشخص كردن محدوده بافت تاريخ توسط شوراى 
عالى شهرســازى، گفت: قانون گذار براى حفــظ ارتفاع و يا كالبد بافت 
تاريخى مجموعه قوانين و ظوابطى را مشخص كرده است؛ خريد زمين و 
ساخت ساختمان از جمله مواردى است كه متقاضيان بايد از اداره ميراث 

فرهنگى استعالم گيرند تا متحمل خسارت نشوند .
وى بــا بيان اينكه به طور مرتب كليات محدوده بافت تاريخى به وســيله 
اصحاب رســانه و در مصاحبه هاى صورت گرفته به اطالع مردم رسيده 
است، اظهار كرد: مسئوليت تحميل ضرر به دليل خريد در و ساخت مسكن 
در محــدوده بافت تاريخى به هيچ عنوان به عهــده اداره ميراث فرهنگى 
نخواهد بود چراكه وظيفه اســتعالم از موقعيت زمين بر دوش خريداران 

است .
معاون شهرســازى و معمارى شهردارى همدان در گفت و گو با ايسنا نيز 
در رابطه با مشكالت پيش آمده به دليل محدوده بافت تاريخى اداره ميراث 
فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى، گفت: اين اداره براساس نقشه تاريخى 
اســتان همدان در ســال 1335 محدوده اى را مشخص و تصويب كردند 
.يوســفى نويد با بيان اينكه در اداره كل شهرسازى و معمارى شهردارى 
همدان ضوابطى براى ساخت و ساز در محدوده بافت تاريخى مشخص 
شده اســت، مطرح كرد: اداره كل ميراث فرهنگى خواهان است تا هنگام 

خريد و يا ساخت ساختمان از اين اداره نيز استعالم به عمل آيد .
وى عمده ترين مشــكل موجود از ســوى ميراث فرهنگى براى مردم را 
كاهش ارتفاع ساختمان دانست و افزود: اين مورد باعث تحميل خساراتى 
سنگين براى خريداران مى شود؛ براساس قوانين درصورت ورود ضرر به 
متقضيان، اداره مربوطه بايد خســارت و يــا امتياز خاصى را به خريداران 
بپردازند .معاون شهرسازى و معمارى شهردارى همدان با اشاره به جلسات 
متعدد و چالشى اين اداره با ميراث فرهنگى،بيان كرد: آنچه كه صالح مردم 
اســت، ارئه و بيان ضوابط و قوانين به شكل كامال شفاف است چراكه در 

حال حاضر مردم اطالع دقيقى از ضوابط ميراث فرهنگى ندارند .

 «كنسرت قورباغه ها» 
در همدان اجرا مى شود 

 نمايش شــاد و موزيكال «كنسرت قورباغه ها» كارى از گروه نمايشى 
«فرياد» همدان از چهارم اسفندماه در همدان به روى صحنه مى رود. 

نمايش شاد و موزيكال «كنسرت قورباغه ها» كارى از گروه نمايشى «فرياد» 
همدان از چهارم اسفندماه در همدان به روى صحنه مى رود.

به گزارش فارس؛ اين نمايش كه متن آن نوشــته «هادى حورى» است با 
كارگردانى مشترك «رضا روان» و «شهرام صمدى نيا» و آهنگسازى «مهدى 
فتحى»  از چهارم اســفندماه همه روزه از ساعت 17 در محل سالن اصلى 
مجموعه تئاتر شهر همدان (مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى) در بلوار 
بعثت، باالتر از پارك مردم براى عموم عالقمندان به هنر تئاتر و بخصوص 

كودكان و خانواده ها اجرا مى شود.
كارگردان اين نمايش در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار كرد: اين نمايش 
با ماهيت شاد و موزيكال خود، ويژه كودكان و نوجوانان توليد شده است.

رضــا روان گفت: اين نمايش داســتان بچه درنايى اســت كه به دليل 
بيدارماندن در شــب، صبح از خانواده و قافلــه درناهايى كه در حال 
كوچ به مناطق گرمســير بودند، جا مانــده و در كنار بركه با قورباغه ها 
آشنا مى شــود، اين قورباغه ها كه تاچندى پيش درناها را دشمن خود 
مى دانستند، تصميم مى گيرند كه اين بچه درنا را نزد خود نگه داشته و 

از او مراقبت كنند و...

خبـر

ساماندهى سفرهاى داخلى با نمايشگاه گردشگرى
 توزيع ســفر به مناطق كمتر شناخته شده و ســاماندهى آن از مهمترين اهداف دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران به 

شمار مى رود.
معاون گردشــگرى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى،  در آئيــن افتتاحيه دوازدهمين نمايشــگاه بين 
المللى گردشــگرى تهران با تشــريح جزئيات و روند برگزارى اين نمايشــگاه ، گفت: براســاس سياســت و شعار سازمان 
ميراث فرهنگى،صنايع دســتى و گردشــگرى، بيشــترين تمركز براى سفر به روستاها، شــهرهاى كوچك و استان هاى كمتر 

است. شناخته شده 
به گزارش ايرنا، ولى تيمورى گفت: شعار امسال سازمان جهانى گردشگرى مبنى بر توسعه گردشگرى ديجيتال است از اين رو يكصد 

برنامه جانبى با محوريت تعامل با فعاالن گردشگرى برگزار مى شود.
وى افزود: قرار بر اين شده است كه تمام غرفه هاى استانى بتوانند با نرم افرازها سفر، به بازديدكنندگان خدمات سفر ارائه كنند.

معاون گردشــگرى كشــور با اشاره به حضور 660 شــركت داخلى و 57 شركت خارجى در حوزه گردشــگرى افزود: برگزارى اين 
نمايشگاه فرصت بسيار خوبى براى مردم به منظور تهيه و مشخص شدن بسته سفرهاى نوروزى آنها خواهد بود.

ساماندهى سفرهاى داخلى با نمايشگاه گردشگرى
 توزيع ســفر به مناطق كمتر شناخته شده و ســاماندهى آن از مهمترين اهداف دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران به 

شمار مى رود.
معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى،  در آئين افتتاحيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران 
با تشــريح جزئيات و روند برگزارى اين نمايشگاه ، گفت: براساس سياست و شعار سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى، 

بيشترين تمركز براى سفر به روستاها، شهرهاى كوچك و استان هاى كمتر شناخته شده است.
به گزارش ايرنا، ولى تيمورى گفت: شــعار امسال سازمان جهانى گردشگرى مبنى بر توسعه گردشگرى ديجيتال است از اين رو يكصد 

برنامه جانبى با محوريت تعامل با فعاالن گردشگرى برگزار مى شود.
وى افزود: قرار بر اين شده است كه تمام غرفه هاى استانى بتوانند با نرم افرازها سفر، به بازديدكنندگان خدمات سفر ارائه كنند.

معــاون گردشــگرى كشــور بــا اشــاره بــه حضــور 660 شــركت داخلــى و 57 شــركت خارجــى در حــوزه گردشــگرى افــزود: 
ــوروزى  ــه و مشــخص شــدن بســته ســفرهاى ن ــه منظــور تهي ــراى مــردم ب برگــزارى ايــن نمايشــگاه فرصــت بســيار خوبــى ب

آنهــا خواهــد بــود.

آگهي مزايده عمومي معادن و محدوده  هاي 
اكتشافي استان همدان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درنظر دارد اكتشاف و بهره برداري تعدادي از محدوده هاي اكتشافي، محدوده هاي 
معدني، معادن متروكه و راكد را از طريق مزايده عمومي به دارندگان توان فني و مالي الزم واگذار نمايد.

متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت آگاهي و كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده و ليست موضوع 
مزايده از روز سه شنبه مورخ 97/11/30 به مدت (10) روز به محل سازمان به آدرس ذيل و يا سايت سازمان به آدرس 
http://hmd.mimt.gov.ir مراجعه، اسناد و مدارك موردنياز جهت شركت در مزايده را تهيه و پس از تكميل، حداكثر 
تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/12/20 به دبيرخانه سازمان به نشاني همدان، ميدان بعثت، خيابان شهرداري، 

ساختمان شهيد برزگر تحويل و رسيد دريافت نمايند.
روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

جارت  عدن و  ت،  وزارت 
عدن و ت ، سازمان 

ن تان ھمدا جارت ا  

 صنعت گردشگرى كه امروزه از آن به عنوان موتور 
توسعه ياد مى كنند بعد از صنعت نفت و خودروسازى 
در رتبه ســوم منابع درآمدزايى دنيا قرار دارد و به دليل 
تأثيرى كه بر رونق اقتصادى و اشتغالزايى دارد بيش از 
پيش مورد توجه مســؤالن قرار گرفته است. در شرايط 
كنونى كشــور، رونــق صنعت گردشــگرى مى تواند 
تا حدودى گره گشاى مشــكالت اقتصادى باشد ، به 
گفته كارشناسان گردشگرى  به ازاى ورود هر گردشگر 
خارجى به كشور زمينه ايجاد حداقل 5 شغل فراهم مى 
شود همچنين با رونق گردشــگرى ، صنايع وابسته از 
جمله صنايع دســتى وهتلدارى و...نيز از اين رونق بى 

نصيب نخواهد ماند. 
شهرستان مالير با توجه به آثار باستانى،تاريخى وطبيعى 
فراوان از جمله تپه نوشــيجان كه تنها اثر باقى مانده از 
حكومت مادهاســت، يخچال ميرفتاح، پارك  سيفيه ، 
مقبره سيف الدوله، موزه مالير، شهر زيرزمينى سامن ، 
بازار سنتى، سد كالن ، مجموعه تفريحى توريستى مينى 
ورد به عنوان يكى از مهمترين جاذبه هاى توريســتى 
غرب كشــور وصدها اثرجذاب وديدنى ديگر پتانسيل 
و ظرفيــت خوبى را براى جذب گردشــگران داخلى 

وخارجى داراست.
از آن جايى كه با ثبت جهانى هر اثر ، رتبه گردشــگرى 
آن منطقه ارتقا مى يابد، ثبت جهانى انگور و ثبت ملى 
منبت  كه بزودى شاهد ثبت جهانى آن نيز خواهيم بود از 
ديگر ظرفيت ها وپتانسيل هاى مالير در جذب گردشگر 
محسوب مى شــود و اين شهرستان را از ديگر مناطق 

كشور متمايز مى كند. 
با توجه به اين كه امروزه يكى از جديد ترين و جذاب 
ترين حوزه هاى گردشــگرى ، گردشگرى كشاورزى 
است و مردم از زندگى پر مشغله و پر از آلودگى شهرى 
خســته شده و به دامان طبيعت پناه مى آورند از اين رو 
آن ها مناطقى كه در حوزه كشــاورزى شاخص هستند 
را مقصد گردشــگرى و تفريح خود انتخاب مى كنند. 
ثبت جهانى انگور مالير به عنوان 53 ميراث كشاورزى 
دنيا در(GIAHS) پتانسيل خوبى براى جذب توريسم 
كشاورزى درشهرستان  فراهم آورده است در اين راستا 
برگزارى همه ساله آيين ســنتى شيره پزى در روستاى 
مانيزان نيزمسافران و گردشــگران بيشمارى را به اين 
منطقه جذب مى كند. اميد اســت بــا افزايش اقامتگاه 
هاى بومگردى و ايجاد زيرســاخت هاى الزم شــاهد 
رونق گردشگرى در زمينه توريسم كشاورزى باشيم  از 
طرفى به خاطر آوازه مالير در زمينه مبل ومنبت كشور 
و برگزارى جشنواره مبل ومنبت در سال گذشته حدود 
60 هزار گردشــگر وارد شهرستان مالير شد كه خود 
گواه تأثير اين صنعت در رونق گردشــگرى شهرستان 

مالير است. اين ظرفيت ها مى تواند در زمينه شكوفايى 
اقتصادى و اشتغالزايى شهرستان بسيار مثمر ثمر باشد. 

 نمايشــگاه بين المللى گردشــگرى و صنايع وابسته 
تهــران را مــى توان فرصــت مغتنمى  بــراى معرفى 
پتانسيل ها وظرفيت هاى استان هاى كشورعنوان كرد 
، اين نمايشــگاه كه از 23 تا 26 بهمن در محل دائمى 
نمايشگاه هاى بين المللى تهران برگزار شد.  معتبرترين  
و مهمترين رويداد در صحنه بين المللى ايران به حساب 
مى آيد و پذيراى فعاالن و عالقمندان گردشــگرى از 
ساير نقاط  دنيا بود. استان همدان  نيز در اين نمايشگاه 

حضورپررنگى داشت. 
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى ضمن 
حضور در اين نمايشــگاه  در گفتگويى اظهار داشت: 
خوشــبختانه اهميت اســتان همدان و اولويت دادن به 
گردشگرى همدان مورد توجه مجموعه كشور و كسانى 
كه عهده داربرگزارى اين نمايشگاه هستند  قرار گرفته 

است.
محمد كاظمى با بيان اين كه امروزه درآمد هاى بخش 
گردشگرى يكى از درآمد هاى مهم و مؤثر در دنياست 
افزود: كشــور ما پتانســيل و ظرفيت گردشگرى را به 
صورت طبيعى دارد اين در حالى اســت كه كشورهاى 
ديگر به صورت مصنوعى ايــن امكانات را فراهم مى 

كنند.
وى توجه سازمان هاى مسؤل و متصديان امر به اهميت 
نقش گردشــگرى در شرايط فعلى كشور را بسيار مهم 
قلمداد كــرد و افزود: بايد از ظرفيــت بالقوه وبالفعل 

گردشگرى استان نهايت استفاده را كرد.
كاظمى با بيان اين كه در بحث تبليغات و فرهنگ سازى 
بايد بيشتر كار كنيم تأكيد كرد : سازمان ميراث فرهنگى 
، صنايع دستى و گردشگرى در جامعه نگرى كشورى 
وهمچنين مسؤالن استانى بايد برنامه بيشترى داشته باشد 

تا اهميت گردشگرى براى مردم نهادينه شود.
وى انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا در 
سال 2018 را امتياز بزرگى براى استان دانست وتصريح 
كرد: اميد است بتوانيم در اين مسير درآمدزا و فرهنگ 
ساز حركت كنيم و بتوانيم در راستاى شناساندن تمدن و 

فرهنگ غنى و آثار گذشتگان قدم بر داريم.
ديگر نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
نيز در حاشــيه اين نمايشــگاه ، برگزارى دوازدهين 
نمايشــگاه بين المللــى گردشــگرى را ظرفيت بى 
نظيرى براى معرفى زير ســاخت ها و صنايع دستى 
وگردشگرى دانست و افزود: استان همدان نيز از اين 
قاعده مســتثنى نيست .حجت السالم احد آزاديخواه 
ظرفيت وپتانســيل اســتان همدان براى قرار گرفتن 
در ســفرهاى آخرهفته را حائز اهميت عنوان كرد و 

گفت: با توجه به شرايط  راه و تنوع گردشگرى تك 
تك شهرهاى استان، بهترين زمينه براى سفرهاى يك 

روزه و دو روزه هم وطنان امكان پذير است.
وى با اشاره به اين كه شهرستان مالير با ثبت ملى منبت 
وثبت جهانى انگور2 برند ويژه گردشگرى را دارد تأكيد 
كرد: با حضور منبت كاران در اين گونه نمايشگاه ها و 

استفاده از ظرفيت صنايع دستى مى توان به موفقيت هاى 
خوبى در حوزه گردشگرى دست يافت. 

از آن جائيكه در جامعه امروزى تبليعات و بازاريابى 
يكــى از ابزارهاى مؤثر وكارآمد جذب گردشــگرى 
به شــمار مى آيد ، حضور در نمايشــگاه هاى بين 
المللــى گردشــگرى وصنايع وابســته در اين زمينه 

بسيار مؤثر اســت عالوه بر تبليغات ومعرفى جاذبه 
هاى گردشــگرى ايجاد زيرساختها وامكانات رفاهى 
الزم  وفرهنگ ســازى همچنين اســتفاده از ظرفيت 
فضاى مجازى در جذب گردشــگر از اهميت ويژه 
ايى برخودار اســت كه توجه متوليــان امر را در اين 

زمينه مى طلبد.

گردشگرى محور
 توسعه اقتصادى و 
اشتغالزايى مالير

تقدير از عكاسان خبرى همدان
 از عكاسانى كه حماسه حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمن همدان را 

به تصوير كشيدند، تقدير شد.
به همت ســپاه ناحيه و مركز فضاى مجازى بسيج سپاه انصارالحسين(ع) 
همدان از عكاسانى كه حماسه حضور مردم در راهپيمايى 22 بهمن را به 
تصوير كشيدند، تقدير شد.فرمانده سپاه ناحيه همدان در اين مراسم با بيان 
اينكه بسيج متعلق به مردم و همه سليقه هاست، از حضور پرشور مردم در 
راهپيمايى 22 بهمن تقدير كرد و گفت: عكاســان با صبر و حوصله اين 

حضور تماشايى را به تصوير كشيدند.
به گزارش فارس على بقايى با اشاره به اينكه عكاسان با ثبت لحظه ها حس 
و حال حضور پرشور مردم را ثبت كردند، خطاب به آنها اظهار كرد: شما 
بايد ظرفيت هاى استان را بيشتر و بهتر مخابره كنيد و آن را در مسير تعالى 
انقالب اسالمى به كار بگيريد.مديركل تبليغات اسالمى استان همدان نيز با 
بيان اينكه دشمن از ابتداى انقالب اسالمى درصدد براندازى نظام بود اما 
همه جا ناكام ماند گفت: حضور مردم در راهپيمايى امسال از سال هاى قبل 

پرشورتر بود كه اين حضور را بايد يك معجزه دانست.


