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غفلت از رانت هاى 
مجموعه اى!

 1- ايــن روزهــا فضــاى خوبى براى 
مبارزه با انواع فساد به خصوص فسادهاى 
اقتصادى در كشور شكل گرفته است و همه 
از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و از 

آن حمايت مى كنند.
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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

 در همايش روز جهانى اســتاندارد 
كه با حضور معاون اســتاندار وجمعى 
برگزار  واســتانى  كشورى  مسئوالن  از 
شد،از صنايع نمونه،مديران برتر كنترل 
كيفى،واحــد توليدى داراى بيشــترين 

پروانه استاندارد تقدير شد.
در اين همايش شــركت صنايع ســيم 
وكابل بــه مديريت غالمرضا نادعليزاده 
بــه عنوان واحد نمونه معرفى و قادر به 
دريافت تنديس استاندارد شد و شركت 
سيمان اكباتان با مديريت بيژن اصغرى 
وشــركت چينى نام گاتريا با مديريت 
نصرت اله ابراهيمــى مفتخر به عنوان 
واحد نمونه قادر به دريافت تقدير نامه 

شدند.
در اين مراســم براى نخســتين بار در 
كشــور پروانه كاربرد عالمت استاندارد 
بــراى فــرآورده هاى ايمنــى وعالئم 
هشدار دهنده ماشــين هاى كشاورزى 
به مديريت شركت ماشين برزگرهمدان 
و براى نخســتين بار در اســتان پروانه 
كاربرد نشان حد مجاز آالينده ها براى 
مزرعــه نخود  به على خســروى اهدا 
شدو  شركت صنايع غذايى سحر هم به 
عنوان واحد توليدى كه داراى بيشترين 
پروانه اســتاندارد در سال1398 است، 

معرفى شد.
رئيــس اداره اســتاندارد همدان ضمن 

استاندارد  هفته  وتبريك  گراميداشــت 
گفت: ايــن واحدها بنابر امتياز كمتر به 
عنوان واحد نمونه اســتانى و بر حسب 
دارا بودن امتيازات باالتر در سطح ملى 

مورد تجليل قرار مى گيرند. 
محمد مــددى ادامه داد: واحدى مى تواند 
در فرآيند انتخاب واحد نمونه حضور يابد 
كه براى هيچكــدام از محصوالت خود، 

عدم انطباق اثبات شده اى نداشته باشد. 
مددى ضمــن تقدير ومعرفــى 6مدير 
كنترل  مدير  گفت:ســابقه  كيفى  كنترل 
براى  آموزشــى  فعاليت هاى  كيفيــت، 
ارتقــاى كيفيــت، چاپ مقــاالت در 

مجالت علمــى و پژوهشــى معتبر و 
همچنيــن فعاليت هــاى تحقيقاتــى از 
ديگر شاخص هايى است كه در بررسى 
واحد نمونه، واجد امتياز تلقى مى شود. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار 
همدان نيز با تاكيد بر اينكه ميدان دادن 
به بخش خصوصى از اصول مهم جامعه 
است گفت: سازمان استاندارد در استان 
همدان نقش كليدى و حساســى داردو  
نگاه مديريت ارشــد استان حمايت از 
توليد و ســرمايه گذارى در استان است 
پس همه بايد تالش كنيم در راســتاى 
سياســت هاى دولت و نظام جمهورى 

اســالمى گام برداريم تا مشــكالتى از 
قبيل بيكارى حل شــود و مشــاركت 

اقتصادى افزايش پيدا كند.
ظاهر پور مجاهد ادامه داد: جراى سند 
عملياتى 3ساله در استان مسير مشخصى 
داشته وهر سه ماه يكباربه ارزيابى واحد 
ها مى پردازيم واعداد كمى مشــخص 
شــده اند كه اگر نقصى باشد قابل حل 
شدن اســت. پور مجاهد گفت:  ما  به 
اندازه تــوان خود از واحدهاى توليدى 
و صنعتى اســتان حمايت مى كنيم  اما 
توانايى، منابع و اختيارات ما نيز محدود 

است.

410واحد مسكونى 
براى مددجويان 
سيل زده همدان 
ساخته شد

 كميته امداد امــام خمينى (ره)، براى 
مددجويان اين نهاد كه منزل مســكونى 
آن ها بر اثر بارندگى و سيالب نوروز 98
از بين رفته بود، 410 واحد مسكونى بنا 

كرد.
مديــر تامين مســكن و امور مهندســى 
ساختمان كميته امداد امام خمينى (ره) به 
ايرنا گفت: از اين تعداد واحد مســكونى 
تازه ساز، 406 واحد در روستاها و چهار 
واحد نيز در شهرها براى مددجويان اين 

نهاد ساخته شده است.
محمــود فيضى افزود: در ســال 98 و 
پس از بالياى طبيعــى كه براى برخى 
و  معيشــتى  مشــكالت  هموطنــان  از 
سختى هايى را ايجاد كرد، اين نهاد 20
واحد شهرى و 164 واحد روستايى را 

نيز تعمير كرده است.
وى با اشاره به اينكه مسكن، مكملى مهم 
در توانمندســازى اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى خانواده هاى زير پوشــش كميته 
امداد امام خمينى (ره) به حساب مى آيد، 
اظهار داشــت: اين نهاد بــراى تعمير و 
ســاخت واحــد مســكونى مددجويان 
ســيل زده، تسهيالت بدون باز پرداخت، 
واگذار كرده و عمليات ساخت و تعمير 
خانه هاى اين عزيــزان را به عهده گرفته 

است.
فيضــى با تاكيد بــر اينكه دولت 400
ميليــون ريال وام بنياد مســكن، 160
ميليــون ريال وام بــدون بازپرداخت 
دولتــى و 160 كيســه ســيمان به هر 
واحد ســيل زده پرداخت  كرده است، 
خمينى  امام  امــداد  كميته  كرد:  عنوان 
(ره) نيــز بــراى تكميل ســاخت هر 
واحــد مســكونى 100 ميليــون ريال 
به  بازپرداخــت،  بــدون  به صــورت 
نهاد  ايــن  پوشــش  زير  مددجويــان 

كرد. پرداخت 
وى به مشاركت دســتگاه هاى مرتبط و 
خيران مسكن ســاز در ســاخت مسكن 
محرومان اشــاره كــرد و افــزود: براى 
تعميرات مســكن آسيب ديدگان از سيل، 

كميتــه امداد امام خمينى (ره) 15 ميليون 
ريال تسهيالت بدون بازپرداخت و بنياد 
مسكن نيز 150 ميليون ريال وام پرداخت 

مى كند.
مديــر تامين مســكن و امور مهندســى 
ســاختمان كميته امداد امام خمينى (ره) 
همــدان، ارائه خدمات مســكن را امرى 
جدى و اساســى در اين نهاد عنوان كرد 
و ادامه داد: اين نهاد ســعى دارد از تمام 
ظرفيت ها بــراى رفع اين نياز مددجويان 

استفاده كند.
بر اســاس آخرين آمارهاى منتشر شده، 
حدود 46 هزار خانواده نيازمند شامل 83

هزار نفر به صورت مستمر از كميته امداد 
امام خمينى (ره) اســتان همدان خدمات 

دريافت مى كنند.

معرفى 3 واحد نمونه وبرتر استاندارد همدان
شركت صنايع سيم وكابل 

شايسته دريافت تنديس استاندارد شد

عمارت يا محوطه ؟

 تاريخ «َجنت» 
سوخت

بيش از 67هزار نفر 
همدانى به عراق رفته  اند 

اربعين 
سفر

 به سرزمين 
عشق

از 23 تا 30 آبان هفته حمايت از بيماران كليوي است

بيماران كليوي 
چشم انتظار خيرين كبودراهنگي
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موضوع فقدان صنايع يا
تبديلى در همدان جدى تر شد

 در چاپ روز يكشنبه 21 مهر ماه روزنامه 
همدان پيام يادداشتى با مضمون «فقدان صنايع 
تبديلى در همدان يك مشــكل قديمى  است» 

داشتيم...

2

منبت «گلريز» براى ثبت جهانى 
به يونسكو معرفى شد

5

6

 در حالى كه ديماه ســال 1396 رئيس وقت شــوراى 
شهر همدان با تاكيد براين كه شوراى شهر همدان به دنبال 
كمترين آســيب به محيط زيســت و فضاى سبز همدان 

است،اذعان كرده بود ،مدرســه جنت با مالك مذاكراتى 
انجام شــده اســت تا بتوانيم اين مدرسه را مرمت و احيا 

كنيم خبر رسيد كه مدرسه جنت در آتش سوخت.
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

غفلت از رانت هاى مجموعه اى!
 1- اين روزها فضاى خوبى براى مبارزه با انواع فساد به خصوص 
فسادهاى اقتصادى در كشور شــكل گرفته است و همه از ضرورت 

مبارزه با فساد سخن گفته و از آن حمايت مى كنند.
در اين بين قوه قضائيه نيز با اجراى درســت قوانين مبارزه با فساد و 
آغــاز اين مبارزه و مقابلــه از درون قوه قضائيه پرچمدار اين حركت 

شده است.
2- دولت تدبير و اميد  با طرح اليحه شــفافيت و حركت به ســمت 
گردش آزاد اطالعات از عزم خود براى رســيدن به شفافيت در تمام 
امور به عنوان بهترين راهكار در پيشگيرى از فساد پرده برداشته است.
البته دولت در اين مســير با موانعى روبروســت كه از ســختى تغيير 
فرهنگ سنتى پنهان كارى تا بى عالقگى مديران و مسئوالن به شفافيت 
را شــامل مى شود هر چند طرح موضوع شــفافيت ،به تنهايى،   اثر 

بخشى خود را به دنبال داشته است.
3- مجلس تا كنون خود را همراه شــفافيت نشان داده است هر چند 
مواردى مانند راى به طرح شفافيت آراى نمايندگان فارغ از درستى يا 
نادرستى طرح از عالقه مجلس به پنهان كارى پرده برداشت اما در اين 
مدت برخى نمايندگان و فراكسيون مبارزه با فساد مجلس همچون يك 

نهاد مجهز در پيگيرى و افشاى فساد فعال بوده اند.
البته انتظار در اين زمينه از برخى نمايندگان و كميسيون ها با توجه به 

تعاريف كاركردى تاكنون بر آورده نشده است.
4- مى گويند دولت ايران يك دولت رانتى است به اسم معنى كه نفت 
براى  دولت حكم رانت را دارد و دولت بدون تالش از بهره هاى نفت 

بهره مند شده و بى نياز به درآمدهاى مردم است 
اين تعريف در شــرايط تحريم صادق نيست و در اين شرايط دولت 
رانت و درآمد رانتى خود را از دســت داده اســت و بايد به ســمت 

درآمدهاى پايدار ديگر مانند ماليات حركت كند.
حذف درآمدهاى نفتى و برنامه ريزى با اين درآمدها از بودجه كشور 
اگر چه سالهاست آغاز شده اما امسال جدى تر از سالهاى قبل پيگيرى 

مى شود.
5- رانتى بودن طوالنى مدت دولت در ايران با خود فرهنگ عالقه به 
رانت و برخوردارى از امتيازات بدون تالش و كوشــش را به همراه 
داشت و در اين زمينه ثروت هايى شكل گرفت كه مبناى آن رانت بود 

و طبقه ثروتمند رانتخوار به طبقات فاسد جامعه اضافه شد.
حتى برخى براى در اختيار گرفتن مناصب و مســئوليت هايى تالش 
قانونى و غير قانونى داشتند تا از اطالعات اين مسئوليت ها به عنوان 

رانت براى افزايش ثروت و تحكيم موقعيت خود استفاده كنند.
6- دايره مشموالن قانون اعالم و ثبت دارايى ها و اموال مسئوالن در 
ادامه شفافيت هايى كه در حال انجام است ، گسترش يافته تا بسيارى 
از مسئوالن از جمله استانداران و نمايندگان نيز در سامانه دارايى ها و 

اموال خود و خانواده خود را اعالم و ثبت كنند.
دايره مشــموالن اين قانون بايد زودتر از اين گســترش مى يافت و 
راســتى آزمايى جدى نيز در ارتباط با ثبت ها انجام مى شد تا كشور 
امروز چندين گام در راه مبارزه با فســاد به خصوص رانت پيش بود 
البته اجراى اين قانون بسيار اميد بخش و فضاى خوبى را براى جامعه 

اى سالم تر  فراهم خواهد كرد.
7- در راســتى آزمايى دارايى هاى اعالمى مسئوالن و اجراى قانون از 
كجا آورده اى توجه به منشــا ثروت و اينكه رانتى بوده يا غير رانتى 

بسيار اهميت دارد.
به عنوان مثال به نماينده نهاوند ايراد وارد شده كه با حمايت از سايپا ، 
يك خودروى سراتو از مدير عامل اين شركت خودروساز هديه گرفته 
است، دفتر اين نماينده تكذيبيه اى منتشر كرده كه اين خودرو قسطى 
بوده و براى همه نمايندگان امكان خريد بوده و اكثرا هم با استفاده از 

اين فرصت از سايپا خودروى قسطى خريدارى كرده اند!
در واقع اين جوابيه پرده از يك رانت زنجيره اى برداشــته اســت كه 
ســايپا به نمايندگان به خاطر نماينده بودن خودروى قسطى داده و در 

حقيقت اين خودروها بخشى از رانت هاى نمايندگى است و...
حال در اجراى قانون از كجا آورده اى در مورد دارايى مسئوالن، توجه 
به اينگونه رانتهاى زنجيره اى كه شركت يا كارخانه اى مجموعه اى از 

مسئوالن را با هم گرفتار رانت مى كند، ضرورت دارد.
همچنين  تدوين راهكارى براى پيشگيرى از رانتخوارى هاى زنجيره 

اى و مجموعه اى الزم است.

سازندگان مسكن راضى به پيش فروش نيستند
 ســازندگان مسكن راضى به پيش فروش نيستند چرا كه در قانون پيش فروش حقشان 

ضايع شده است.
رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان با تأكيد بر اصالح قانون پيش فروش مسكن با بيان 
اينكه به علت مشــكالتى كه در سالهاى قبل در بحث پيش فروش به وجود آمده بود، قوه 
قضائيه قانون پيش فروش آپارتمانها را مطرح و تصويب كرد، افزود: اين قانون معضالتى را 
براى انبوه سازان ايجاد كرده است به طوريكه تعداد زيادى از افرادى كه اقدام به پيش خريد 

مسكن مى كنند، پول سازندگان را پرداخت نمى كنند.

محمدصادق پارسامهر در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: براساس قانون كسانى كه پروانه 
ساختمانى اخذ مى كنند، شهردارى موظف است به تعداد واحدها پيش سند صادر كند كه 

سازنده براى پيش فروش بايد در دفترخانه رسمى بخشى را به نام خريدار كند.
وى با بيان اينكه ســازندگان درگير خريداران هستند، افزود: هدف از پيش فروش تسهيل 
روند ساخت وســاز است اما ســازندگان براى اخذ وام مسكن هم بايد رضايت تك تك 
خريداران را بگيرد و تعداد زيادى از خريداران هم بعد از پرداخت بخشى از پول مابقى را 
پرداخت نمى كنند و سازنده بايد چندين سال دوندگى كند تا بتواند سندش را به نام خود 
برگرداند.رئيس انجمن انبوه ســازان استان همدان با اشاره به اينكه در حال حاضر ساخت 
و ســاز مسكن در همدان اوضاع خوبى دارد، يادآور شد: با توجه به پروانه هاى اخذ شده 

در سال 97 اوضاع ساخت وساز مسكن در همدان خوب است اما تقاضا براى سالجارى 
كم شده است.

پارســامهر درباره وضعيت پيش فروش مســكن در اســتان، ادامه داد: با توجه به قانون 
پيش فروش، خريداران مشتاق به خريد هستند اما سازندگان راضى نيستند چرا كه در اين 

قانون حقشان ضايع شده است.
وى با تأكيد بر اينكه ســازندگان مسكن و انبوه ســازان نياز به دلگرمى دارند، يادآور شد: 
ارجاع مهندس ناظر قبال توسط مالك انجام مى شد اما در حال حاضر توسط سازمان نظام 
مهندســى ســاختمان انجام مى گيرد كه اين موضوع معضالتى را براى انبوه سازان ايجاد 

كرده است.

اولويت هاى كالن شهر شدن!
■ثبت جهانى،شهر الكترونيك و الحاق روستاها به همدان موضوع آخرين جلسه شوراى شهر بود

موضوع فقدان 
صنايع تبديلى در همدان جدى تر شد

مهدى ناصرنژاد »
 در چاپ روز يكشــنبه 21 مهر ماه روزنامه همدان پيام يادداشتى با 
مضمون «فقدان صنايع تبديلى در همدان يك مشــكل قديمى  است» 
داشــتيم كه با اظهارنظرهــاى متفاوت از جانب برخى كارشناســان 
اقتصادى، صاحبان صنايع تبديلى و همچنين كشاورزان و توليد كنندگان 

محصوالت بومى نظير سير در استان همدان همراه شده است.
در اين ارتباط اغلب نظرات و حتى انتقادهاى كارشناسان و مدير يك 
واحد توليدى در خصوص فرآورى و بســته بندى خشكبار در همدان 
كــه مى گفت: خيلى از صنايع و كارگاه هاى تبديل محصوالت زراعى 
و باغى در اســتان فقط ســه ماه از سال را فعال هســتند و در بيشتر 
ماه هاى ســال بايد از جيب خود بخورند، شنيدنى است اما در مقابل 
كشــاورزان و توليدكنندگان محصول سير به خصوص در روستاهاى 
واقع در منطقه امامزاده كوه «امامزاده محسن(س)» نيز مى گويند: وجود 
كارخانجات تبديلى مى تواند كامل كننده زحمات و تالش چندين ماهه 
كشاورزان اين منطقه باشد و حتى زمينه هاى اشتغال جوان هاى بيكار 
اين منطقه را فراهم آورد چرا كه اگر محصول سير فقط براى مصارف 
عادى خانواده هاى ايرانى باشــد مانند ســال 1397 بايد با قيمت هاى 
بسيار پايين و هر كيلوگرمى حدود 5 هزار تومان در زمان برداشت به 
فروش رود كه همه اش براى كشاورزان ضرر خواهد بود و هزينه هاى 

كارگرى آن را هم جبران نمى كند.
در اين باره از زبان خود كشاورزان منطقه شنيده ايم كه چنانچه امسال 
هم تجار كشــورهايى نظير پاكســتان و افغانستان و تاجيكستان براى 
خريد محصول سير به ايران و همدان نمى آمدند، قيمت محصول سير 
ســال جارى نيز در حدود همان 5 هزار تومان و پايين تر باقى مى ماند 
گويا تجاز اين كشورهاى همســايه محصول سير ايران را كه بهترين 
كيفيت را در جهان داراســت، براى فرآورى هاى گوناگون در كشور 
خود خريــدارى مى كنند كه يكى از اين محصوالت فرآورى شــده 
اسپرى سير مى باشد كه به عنوان طعم دهنده غذا از آن استفاده مى شود. 
حال اينكه چنين محصول فرآورى شده با چه ارزش افزوده و قيمت 
بااليى مجدداً از طريق همين كشــورهاى مبدأ به ايران خودمان صادر 
مى شــود و برمى گردد جــاى حرف هاى فــراوان دارد و اينكه ايجاد 
كارگاه هاى اسپرى ســازى نيز در مناطقى نظير همدان و اســتان هاى 
خراســان براى توليد اســپرى ســير و زعفران تا چنديــن هزار نفر 
اشــتغال زايى خواهد داشت و چه ارزش هاى افزوده اى ايجاد مى كند، 

بحث هاى جداگانه اى مى طلبد كه در يادداشت امروز ما نمى گنجد!

1- برخــى نمايندگان با آنكه به زيــارت اربعين رفته اند اما همچنان 
از اقدامات و پيگيرى هاى بروز خود اطالع رســانى دارند. گويا اين 
وضعيت باعث شــك به آنها درخصوص ســفر به كربال شده است. 
گفتنى است اطالع رسانى از دستاوردهاى استان و مجلس به نام خود 
شيوه تبليغاتى انتخاب شده از سوى اكثر نمايندگان در ماه هاى منتهى 

به انتخابات است.
2- مجمع نمايندگان استان وحدت خود را از دست داده است. گويا 
نماينــدگان صالح را در پيگيرى هاى فــردى  به جاى پيگيرى هاى 
مجمعى تشــخيص داده اند. گفتنى است گويا در اين انشقاق انحصار 

طلبى  يك نماينده استان  بسيار موثر بوده است.
3- كالنشهر شــدن همدان با چالش روبرو شده است. گويا حاال كه 
همدان باالخره كالنشهر شــده قرار است درآمد كالنشهر ها از محل 
ماليات بر ارزش افزوده ، حذف و سهم شهردارى با نظرمجلس واگذار 
شود. گفتنى اســت در اليحه ماليات بر ارزش افزوده كلمه ماليات بر 
عوارض تسرى يافته و اين درآمد شهردارى نيز به خزانه واريز خواهد 
شد كه شهرداران معتقدند با اين اقدام شهردارى ها نهادى دولتى شده 

وشوراها نيز به يك نهاد بى خاصيت تبديل خواهند شد.
4- هزينــه هاى حمل ونقل زائران اربعين در عراق از هيچ ضابطه اى 
برخوردار نيست. گويا رانندگان عراقى تصميم گرفته اند هزينه حذف 
ويزا را با گرانى هزينه حمل و نقل جبران كنند. گفتنى اســت انتظار 
زائران اتخاذ تدابيرى از سوى وزارت كشور براى نظارت دولت عراق 

بر ارائه خدمات مورد نياز زائران بوده كه برآورده نشده است.
5- اجبارى بودن حذف قبوض دســتگاه هاى خدماتى مشكالتى را 
براى مشــتركان ايجاد كرده است . گويا سالمندان و افرادى كه گوشى 
هوشــمند ندارند از اين وضعيت راضى نيســتند. گفتنى است ارسال 
پيامكى قبوض در اســتان با مشكالت بسيارى براى دريافت كنندگان 
خدمات همراه بوده و بسيارى خواستار اختيارى شدن اين امكان براى 

مشتركان دستگاه هاى خدماتى هستند.

 شوراى شــهر دوره پنجم به دنبال تقويت 
حوزه فناورى شــهردارى همدان در راســتاى 
تحقق شهر الكترونيك است اما سرعت حركت 
اين مسير، ُكند بوده و جاى نگرانى وجود دارد.

نائب رئيس شوراى شهر همدان، گفت: تحول 
حوزه الكترونيكى شــدن شــهردارى در دوره 
مديريت شــهرى جديد نســبت به سال هاى 
گذشته غيرقابل مقايسه است و انتظار مى رود بر 
مبناى اولويت هاى سياست هاى مديريت شهرى 
بــا محوريــت شــهر الكترونيــك در تمامى 
بخش هاى مديريتى، مالــى، اجرايى و نظارتى 

امور مربوطه تسريع يابد.
حميد بادامى نجات بابيان اينكه حوزه فناورى 
شهردارى همدان به رضايت شورا را نتوانسته 
جلب كند، گفــت: البته اقداماتى در اين حوزه 

صورت گرفته است.
شوراى  اجتماعى  فرهنگى  كميســيون  رئيس 
شهر همدان نيز به وضعيت ثبت جهانى قنات 
روستاى قاسم آباد و مخالفت با الحاق روستاها 
به شهر اشــاره كرد و گفت: روزهاى آغازين 
مهرماه امســال، شــهر همدان ميزبان اجالس 
جهانى جاده ابريشــم و مهمترين مقوله مورد 
بحث در اين اجالس ثبت جهانى آثار ملموس 

و تاريخى استان همدان بود.
رضوان سلماسى افزود: در اين اجالس جهانى، 
پيشــنهاداتى براى نامزدى ثبــت جهانى نظير 
هگمتانه، كاروانسراهاى همدان، غار عليصدر، 
تپه تاريخى نوشيجان، سازه هاى دستكند استان 
و قنات تاريخى روستاى قاسم آباد مطرح شد؛ 
اما در اين بين تنها براى قنات قاسم آباد، پرونده 

تهيه شده است.
وى گفت: آثار پيشنهادى بايد نمونه  برجسته اى 
از نوعى بنا، مجموعه معمارى، فناورى يا منظره 
و همچنين ســكونتگاه سنتى بشرى يا استفاده 
از زمين كه معرف يك يا چند فرهنگ اســت، 
باشــد؛ به ويژه مواقعى كه تحت تأثير تغييرات 
برگشت ناپذير شده است و در مجموع به طرز 
مســتقيم يا ملموس مرتبط با رويدادها يا سنن 
زندگى افكار و عقايد يا آثار هنرى يا ادبى واجد 

اهميت واالى جهانى باشد.
 قنات قاسم آباد محتمل ترين گزينه 

ثبت جهانى در استان همدان است
سلماســى ادامه داد: به نظر مى رسد تمامى اين 
شــرايط در اثر تاريخى قنات قاسم آباد وجود 

دارد و اقبــال وزارت ميــراث فرهنگى نيز به 
اين گزينه بيشتر است كه البته پيش از اين، 11
رشــته قنات در فهرست آثار جهانى ثبت شده 
و به گفته وزير و معــاون ميراث فرهنگى، در 
صورت ارسال پرونده ثبتى قنات روستاى قاسم 
آباد، اين اثر تاريخى نيز در آن فهرســت ثبت 
خواهد شد و محتمل ترين گزينه ثبت جهانى در 
استان است.رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى 
شوراى شــهر همدان در اين زمينه اظهار كرد: 
قنات قاسم آباد با فرهنگ و معيشت كشاورزان 
روســتا و زندگى اجتماعى آنان مرتبط است و 
از سوى ديگر، شيوه منحصر به فرد تقسيم آب 
در روستاى قاسم آباد و افسانه ها و روايت هاى 
مختلف درباره اين قنات كه بخشى از فرهنگ 
شــفاهى منطقه را در خود جاى داده، كم نظير 

است.
سلماسى تأكيد كرد: نبايد فراموش كرد كه اگر 
دخل و تصرفى در معمارى اين قنات يا ساختار 
اجتماعى مردم پديد بياوريم، اين شــانس را از 
دســت خواهيم داد و نمى توان پرونده را براى 
ثبت جهانى ارســال كرد؛ زيــرا قنات را به نام 
روستا مى شناسند و نه شــهر و از اين رو بهتر 
اســت در حال حاضر از تغييرات ساختارى و 

اجتماعى در روستا صرف نظر كنيم.
وى افزود: به گفته معاون وزير ميراث فرهنگى، 

پروسه ثبت جهانى تا تيرماه سال آينده به طول 
خواهد انجاميد كه به نظر مى رسد براى الحاق 
اين روستا تا سال آينده دست نگه  داريم تا در 
نتيجه اين ثبت، پيامدهاى مثبت و ارزشمند آن 
هم براى قاسم آباد و هم شهر همدان مثمرثمر 
باشد.سلماسى همچنين گفت: گذشته از اينكه 
الحاق اين روســتاها نتيجه منفى يا مثبتى دارد، 
نبايــد اين موضــوع را فراموش كــرد كه اگر 
هزينه كالنى را متحمل مى شــويم و مهمترين 
ســخن ما دراين نشست، موضوع ثبت جهانى 
اســت؛ بنابرايــن درعمل نيز نشــان دهيم به 

صحبت هايمان باور داريم.
وى افــزود: امــروز مهاجــرت معكوس در 
كشــورهاى توســعه يافته مطرح مى شــود و 
مدتهاســت كه مبحث مهاجرت از شهرها به 
روســتاها در كشــور ما نيز زبانزد شده است؛ 
اما سياســت هاى كالن، مانع چنين انديشــه و 
برنامه اى شده است و تالش مى كنيم روستاها 
را به صورت دستورى به شهر تبديل يا الحاق 

كنيم.
 الحاق روستاهاى على آباد، حسن آباد 
و قاسم آباد به شهر همدان در اين زمان 

كار عجوالنه اى است 
شوراى  اجتماعى  فرهنگى  كميســيون  رئيس 
شهر همدان همچنين گفت: الحاق روستاهاى 

على آبــاد، حســن آباد و قاســم آباد به شــهر 
همدان در اين زمان كار عجوالنه اى اســت كه 
حتى اگر مراحل قانونى آن طى شــده باشــد، 
شرايط پذيرش اين روســتاها در بحث ايجاد 

زيرساخت ها و امكانات وجود ندارد.
شهردار همدان نيز در جايگاه پاسخ به وضعيت 
حوزه فناورى شــهردارى، گفت: ايجاد فضاى 
امن براى پرونده ها و تســهيل امور شهروندان 
و در نتيجه كســب رضايتمندى آنان، دغدغه  
اساســى شــهردارى اســت و اطمينان خاطر 
مى دهم كــه در حوزه نرم افــزارى با قوت و 

قدرت بيشترى دنبال كار هستيم.
عباس صوفى با اشــاره به بررسى توانمندى ها 
و ظرفيت هــاى بانــك ايران زميــن در حوزه 
بانكدارى باز با گرايش شــهر هوشمند، افزود: 
در نظر داريم كه شركتى با اين بانك خصوصى 
در راستاى هوشمندسازى شهر همدان تأسيس 
كنيم كه اين مهم در حال بررسى است و قطعا 
در سطح كشــور به عنوان نمونه ملى، مطرح 
خواهيم بود. وى ضمن ابراز حساســيت هاى 
باال نسبت به حوزه فناورى، بيان كرد: شهردارى 
همدان براى خريد نرم افزار، هزينه هاى سنگينى 
را متحمل شده اســت؛ اما وعده مى دهم پيش 
از پايان امســال در حوزه نصــب و راه اندازى 

نرم افزارها حداقل تالش خودرا به كار گيرم.

«آتيه» نخستين 
بيمارستان داراى مجوز 
گردشگرى سالمت

 مديــر درمان تامين اجتماعى اســتان همدان از 
دريافت مجوز گردشگرى سالمت توسط بيمارستان 
آتيــه همدان از ســوى وزارت بهداشــت خبر داد 
و گفــت: آتيه نخســتين بيمارســتان داراى مجوز 

گردشگرى سالمت در كشور است.
مديــر درمان تامين اجتماعى اســتان همدان با بيان 
اينكه بيمارستان هاى تامين اجتماعى استان ظرفيت 
خوبى براى طرح توريسم سالمت دارند اظهار كرد: 

بيمارستان آتيه همدان در سال 75 و بيمارستان دكتر 
غرضى مالير در ســال 74 افتتاح شــده  و در حال 
حاضر 300 تخت فعال در اين دو بيمارستان وجود 
دارد. به گزارش فارس، عليرضا صفرى با اشــاره به 
اينكه طى چند ســال اخير 50 تخت بيمارستانى به 
اين مجموعه اضافه شــده است گفت: نسبت تعداد 
بيمه شده به تخت فعال نشان دهنده برخوردارى از 
خدمات سازمان تامين اجتماعى و خدمات بهداشتى 

در كشور است كه در اين راستا گام برداشته ايم.
وى تاكيد كرد: با وجود 720 هزار بيمه  شــده تامين 
اجتماعى در استان و 300 تخت فعال، همدان رتبه 
چهارم در برخوردارى از امكانات درمانى در كشور 

را دارد و اميدواريم رتبه باالترى نيز كسب شود.

مدير درمان تامين اجتماعى اســتان با اشــاره اينكه 
نهضت بيمارستان سازى در سازمان تامين اجتماعى 
بــه ســال 74 و 75 برمى گردد كه در اين ســال ها 
دو بيمارســتان در استان تاســيس و راه اندازى شد 
گفــت: قبًال از لحاظ فضــاى فيزيكى و تجهيزات، 
بيمارســتان هاى استان شــرايط خوبى نداشتند اما 
نهضت بازســازى در ســال هاى اخير آغاز شد كه 

خوشبختانه نتايج خوبى نيز به دنبال داشت.
وى با بيان اينكه از ســال 92 نگاه ويژه اى به بخش 
درمان تامين اجتماعى شــده اســت افــزود: ورود 
آمبوالنس ها و دستگاه هاى «سى  تى اسكن» و« ام آر 
آى» به مجموعه مديريت درمان از اتفاقات مهم اين 

سال ها بوده است.

 آتيه جزو 14 بيمارستان 
MRI داراى دستگاه

صفرى با اشــاره به اينكه در حــال حاضر تنها 14 
بيمارستان سازمان تامين اجتماعى داراى دستگاه «ام 
آر آى» هستند گفت: با وجود اينكه برخى از استان ها 
تعداد بيمه شده بيشترى دارند، اما هنوز داراى چنين 
تجهيزاتى نيستند.وى با بيان اينكه عملكرد بخش «ام 
آر آى» بيمارستان آتيه همدان در كشور بسيار مطلوب 
است و ماهانه يك هزار و 100 بيمار را پذيرش كرده 
و رتبه پنجم را داراســت افزود: بيمارستان آتيه در 
اســتان دومين مركز داراى دستگاه «ام آر آى» است.

مدير درمان تامين اجتماعى اســتان همدان با اشاره 
به اينكــه در حال حاضر تجهيــزات «هاى تك» و 

14 آمبوالنس جديد وارد مجموعه مديريت درمان 
تامين اجتماعى استان شــده است خاطرنشان كرد: 
امروز تمام مراكز درمانى تامين اجتماعى همدان از 

آمبوالنس هاى استاندارد برخوردارند.
وى از راه انــدازى راديولوژى هــاى ديجيتــال در 
بيمارســتان آتيه و غرضى ماليــر، درمانگاه رزن و 
تويســركان و پلى كلينيك همدان خبر داد و افزود: 
امسال يا سال بعد نيز مابقى مراكز درمانى تبديل به 

سيستم ديجيتال خواهند شد.
صفــرى با اشــاره بــه راه اندازى سيســتم پكس 
خاطرنشان كرد: قبال بازسازى فضاى مراكز درمانى با 
بودجه هاى جارى انجام مى شد كه از سال 92 به بعد 
برنامه عملياتى ارتقاى هتلينگ بيمارستان افزوده شد.

مرگ 6 شهروند در سوانح رانندگى همدان
 در12 ســاعت گذشته بر اثر وقوع چهار سانحه رانندگى 6 تن جان 

خود را در جاده هاى اين استان از دست دادند.
به گزارش ايرنا  ســاعت سه و 30 دقيقه بامداد روز گذشته يك دستگاه 
«ساندور» شماره تهران شامل چهار سرنشين از جمله 2 خواهر به همراه 
فرزندان در حال تردد به ســمت كرمانشاه بودند كه 15 كيلومتر مانده به 
انتهاى اتوبان همدان - ســاوه با قسمت عقب يك دستگاه پژو برخورد 
كردند.در اين ســانحه كه به علت خواب آلودگى راننده «ساندرو» رخ  
داد سرنشين عقب پژو پارس و سرنشين جلو ساندرو كه هر دو كودك 
بودند جان خود را از دســت دادند و راننده ســاندرو در بخش مراقبت 
هاى ويژه بيمارستان زير نظر پزشكان است.همچنين بر اثر واژگونى يك 
دســتگاه سوارى پرايد در حين ورود به حوزه استحفاظى استان همدان، 
يك زوج كه كمر بند ايمنى نبسته بودند از خودرو به بيرون پرتاب شده 
و هر دو آنها جان باختند.كودك پنج ساله اين زوج كه در بين رختخواب 
صندلى عقب وسيله نقليه قرار داشت از اين سانحه جان سالم به در برد.
همچنين ســاعت 11 شب گذشــته نيز در محور غار عليصدر و مقابل 
روستاى حسام آباد يك دستگاه پيكان با قسمت عقب تريلى حامل سنگ 
برخورد كرد كه به علت برخورد ســمت راســت خودرو با اين وسيله 
نقليه همسر راننده جان خود را از دست داد و راننده مجروح شد.راكب 
75 ســاله يك دستگاه موتورسيكلت نيز در روستاى «كوزره» شهرستان 
همدان بدون رعايت حق تقدم وارد جاده اصلى شــده كه در اين هنگام 
كاميون حامل بار آجر او را زير گرفت و مرد 75 ساله در دم جان باخت.

 در حالى كه ديماه سال 1396 رئيس وقت 
شوراى شهر همدان با تاكيد براين كه شوراى 
شهر همدان به دنبال كمترين آسيب به محيط 
زيست و فضاى سبز همدان است،اذعان كرده 
بود ،مدرسه جنت با مالك مذاكراتى انجام شده 
است تا بتوانيم اين مدرسه را مرمت و احيا كنيم 
خبر رسيد كه مدرسه جنت در آتش سوخت .

سالهاست در رســانه ها مى نويسيم در مسير 
خيابان سعيديه پايين و روبه روى تقاطع خيابان 
كمال آباد، يك عمــارت قديمى محصور بين 
درختانى كهن قرار دارد كه چشــم هر بيننده و 
شهروندى را براى لحظه اى هم كه شده به خود 
مشغول مى كند و اين پرسش را به ميان مى آورد: 
چرا اين عمارت زيبا بدون اســتفاده مانده و به 

حال خود رها شده است؟..
بــاغ و عمــارت جنــت در دهــه 60 و 70
خورشــيدى مدتى به عنوان مدرســه ابتدايى 
فعال بود و آمدوشــد داشــت. در حال حاضر 
از عمــارت هيچ حفاظتى نمى شــود و بيم آن 
مــى رود مالك يا مالــكان آن در اين رهاكردن 
خيال ديگرى مانند تخريب در سر داشته باشند.

 آتش سوزى در محوطه 
مدرسه جنت همدان

اما در اين زمينه مديرعامل سازمان آتش نشانى 

و خدمات ايمنى همدان به رســانه ها گفت ، 
آتش سوزى مدرســه جنت محدود به محوطه 
مدرسه بود و به ساختمان سرايت نكرده است.

 محمدرضا بياناتى درباره حادثه آتش ســوزى 
مدرسه جنت شهر همدان، در توضيح اين خبر 
مطرح كرد: ظهر روز سه شنبه 23 مهرماه- رأس 
ساعت 12:19 طى تماسى با 125 مبنى بر آتش 
ســوزى مدرســه جنت، اكيپ هاى عملياتى 
ايســتگاه 21 به محل حادثــه عزيمت كرده و 
بالفاصله آتش محوطه اين مدرسه را خاموش 

كردند.
وى افزود: پوشش گياهى و ُكنده هاى درخت 
خشك شــده تنها مواردى بود كه آتش نشانان 
با آن مواجه شــده و با اطفاء به موقع حريق از 
ايجاد خسارت به مدرسه و محوطه جلوگيرى 

به عمل آمد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
همدان تأكيد كرد: حريق در پوشش گياهى در 

موارد زيادى رخ مى دهد و امرى طبيعى براى 
آتش نشانان محسوب مى شود اما خوشبختانه 
با حضور به موقع مأمــوران از نفوذ حريق به 

مدرسه جلوگيرى به عمل آمده است.
عمارتى محصور در باغ

عمارت جنت 2 طبقه اســت كه طبقه اول در 
حــدود 250 مترمربع، طبقه همكف در حدود 
240 مترمربــع و زيرزميــن آن در حدود 200

مترمربع مســاحت دارد. باغــى كه عمارت را 
در خــود جاى داده نيز حدود 12500 مترمربع 
اســت.  نماى عمارت كامال آجرى است و با 
آجركارى ويژه اى شكل هايى تزئينى و برجسته 
به شــكل هاى گلدان و گل در نماى ساختمان 
ساخته شده اســت. اين بنا هم از لحاظ شكل 
آجركارى و هم تزئينات نما و تزئينات داخلى 
از بناهاى شاخص و منحصربه فرد همدان است.

در طبقه باال، ايوان يا بالكن به شكل سرتاسرى 
دور تا دور ساختمان اجرا شده است و در هر 

ضلع ستون هاى آجرى و چهارگوش به تعداد 
4 ستون قرار دارند. پوشش سقف از حصير و 
تيرچوبى است. بنا داراى دودكش هايى آجرى، 
بلند و چهارگوش است كه شكل قرارگيرى آنها 
در بام زيبايى ويژه اى به ســاختمان داده است. 
سقف عمارت شيروانى است و ستون هاى گفته 
شده كه در 4 طرف نماى هر طبقه قرار دارند، 
بار ســقف را به دوش مى كشــند. بالكن طبقه 
فوقانى با اين ستون ها جلوه اى قابل توجه دارد. 
بنا روى ســكويى بلندتر از زمين هاى اطراف 

ساخته شده است.
با توجه به وضع موجود هنوز هيچگونه دخل 
و تصرفى در بنا مشاهده نمى شود و عمارت و 
باغ قابليــت آن را دارد كه به كاربرى فرهنگى 
و هنرى مانند فرهنگسرا يا موزه صنايع  دستى 

تبديل شود و ادامه حيات دهد.
باغ و عمارت جنــت در تاريخ 27 آبان  1385

به شماره 16490 در فهرست آثار ملى ايران به 
ثبت رسيده است و بنابر قانون هرگونه دخل و 
تصرف و ايجاد تغييرات در آن خالف مقررات 
قانونى اســت و با متخلفان به شــكل قانونى 
برخورد مى شــود. باغ و عمارت جنت در دهه 
60 و 70 خورشــيدى مدتى به عنوان مدرسه 

ابتدايى فعال بود و آمدوشد داشت. 

عمارت يا محوطه ؟

 تاريخ «َجنت» سوخت
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منبت "گلريز" 
براى ثبت جهانى به يونسكو معرفى شد

 طرح منبت "گلريز" روســتاى اشترمل شهرستان تويسركان براى 
ثبت جهانى به يونسكو معرفى شده و به سمت جهانى شدن حركت 

مى كند.
مدير اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى تويسركان 
گفت:  امسال، تويسركان به عنوان شهر ملى منبت "گلريز" برگزيده 
و ثبت شد و در عين حال روستاى اشترمل اين شهرستان از شاخصه 

ها و شرايط الزم براى ثبت جهانى نيز برخوردار است.
اســحاق تركاشــوند بيان كرد: داوران و كارشناسان معاونت صنايع 
دســتى وزارت ميراث فرهنگى از كم و كيــف توليد صنايع مبل و 
منبت روستاى اشــترمل ديدن كردند و پرونده مربوط به منبت اين 

روستا براى ثبت جهانى به يونسكو ارسال شده است.
تركاشــوند با اشاره به اينكه ثبت تويسركان به عنوان شهر ملى منبت 
گلريز و تالش براى ثبت جهانى منبت گلريز روســتاى اشترمل دو 
پرونده مجزا و مستقل هســتند تاكيد كرد: شهرستان تويسركان مى 
توانــد در قالب شــهر ملى منبت و دهكده جهانــى منبت از رديف 
اعتبــارات مالى خاص اين بخش و حتى اعتبارات ملى نيز بهره مند 

شود.
وى تاكيد كــرد: وزارت ميراث فرهنگى و اداره كل ميراث فرهنگى 
استان همدان و شهرستان تويسركان از ايجاد فروشگاه ها و نمايشگاه 
هــاى دائمى فروش صنايع مبل و منبت در شهرســتان تويســركان 

استقبال و حمايت مى كنند.
تركاشــوند افزود: آمادگى داريم تا با در اختيار گذاشتن زمين هاى 
مناســب پس از رايزنى هاى قانونى با اداره هاى منابع طبيعى، راه و 
شهرسازى و بنياد مسكن و تخصيص تسهيالت ارزان قيمت با بهره 
شــش درصد و سقف نامحدود از ايجاد فروشگاه هاى مبل و منبت 

در شهرستان تويسركان حمايت كنيم.
مديــر اداره ميــراث فرهنگــى تويســركان همچنيــن بــه تــالش هاى 
كارشناســانه بــراى حفاظــت از چنــار تاريخــى مســجد باغــوار كــه 
ــرد و  در شــهريورماه امســال دچــار آتــش ســوزى شــد اشــاره ك
ــع  ــى اداره كل مناب ــاون فن ــى و مع ــس جنگلبان ــد: رئي ــر ش متذك
طبيعــى اســتان همــدان قــرار اســت بــا همــكارى مركــز تحقيقــات 
ــراث  ــه اداره مي ــرا ب ــراى اج ــانه الزم را ب ــرح كارشناس ــود، ط خ

فرهنگــى تويســركان اعــالم كننــد.
وى گفت: همچنين كارشناســان سازمان حفاظت از محيط زيست، 
جهاد كشــاورزى و معاون اداره كل ميراث فرهنگى براى تهيه طرح 

جامه حفاظت از چنار تاريخى مسجد باغوار وارد عمل شده اند.
تركاشــوند افزود: همچنين مقرر شد شهردارى تويسركان نسبت به 
سرشــاخه زنى شاخه هاى خشــك و خطرناك چنار مسجد باغوار 

اقدام كند.
وى در پاســخ بــه ايــن ســوال كــه ميــزان ســوختگى درخــت چنــار 
تاريخــى مســجد باغــوار چقــدر اســت و آيــا امــكان از بيــن رفتــن 
آن وجــود دارد تصريــح كــرد: آتــش ســوزى اخيــر در شــهريورماه 
ــن درخــت  ــا اي ــود ام ــان نب ــيب رس ــق و آس ــى عمي ــال خيل امس
ــه  ــد ك ــوزى ش ــش س ــار آت ــز دچ ــش ني ــال پي تاريخــى در20 س

صدمــات بســيارى بــه ايــن درخــت وارد كــرد.
تركاشوند ابراز كرد: در آتش سوزى امسال براى اينكه به منبع آتش 
برســيم به ناچار بخشى از پوست درخت را شكافتيم اما تمام تالش 
ما اين اســت كه تنه اين درخت تاريخى و ارزشــمند از بين نرود و 

پاجوش هاى تازه درخت به روند ترميم آن كمك كند.
به گزارش تســنيم، درخت چنار مسجد باغوار كه قدمت آن به بيش 
از دو هزار سال پيش برمى گردد و به نوعى يكى از سندهاى هويتى 
و تاريخى شهرستان تويسركان به شمار مى رود بر اثر سهل انگارى 
و بى توجهى عده اى در شــهريورماه امسال و پس از 20 سال پيش 

دچار آتش سوزى و متحمل خسارت شد.

جورقان پذيراى زائران اربعين 

 مردم شهرجورقان در موكب شهيد عباس حسنى پذيراى زائران 
7 استان كشور از كربال هستند و همه ساله اين موكب به نام يكى از 

شهداى اين شهربرپا مى شود.
مســئول موكب شــهيد عباس حســنى شــهر جورقان از فعاليت 
وهمكارى مردم شــهروخيرين براى بر پايــى اين موكب خبر دادو 
گفت: جورقان به دليل قرار گرفتن در ورودى شهرســتان همدان در 

طول سال شاهداتفاقات به ياد ماندنى است.  
حشــمت ا... احمدى فعاليت بانوادن جورقانى براى پخت نان تازه 
دركنار موكب اربعين همچنين مشــاركت مردم براى دادن اسكان در 
منازل و مساجد، پخت و توزيع حليم توسط مردم روستا را ازجمله 

خدمات مردم شهر جورقان براى رائران اربعين بر شمرد.
وى اظهار داشــت: اكثراقشارو كاسبان  اين شهرازجمله مكانيك ها، 
كشاورزان ســيب زمينى كار، نانوايى ها، قهوه خانه داران، بانوان با 
پخت نان محلى در خدمت زوار اربعين هســتند وروزانه نزديك به 
هزارنفر زائراز 7 اســتان كشوراز شــهر جورقان طى طريق مى كنند 
تا پس از عبور ازشــهر همدان ،كرمانشــاه و در ادامه مرز شــلمچه 

درمراسم اربعين حسينى در كربالى معلى حضور يابند.

توضيحات شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
در خصوص كمبود كپسول گاز 

 شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان بر اساس شناسايي 
مصرف كنندگان واقعي ســيلندرهاي گاز مايــع همچنين با توجه به 
گزارش شــركت گاز اســتان مبني بر گازرساني به بيش از 98 درصد 
مشــتركان و تبديل شدن اين استان به يكي از استان هاي سبز كشور، 
وظيفه تامين و توزيع  مقادير عمده گاز طبيعي استان را عهده داراست.
بديهي است همه ماهه مقادير بالك (عمده) اين محصول بطور كامل از 
طريق اعزام تريلرهاي حمل گاز به پااليشگاههاي كشور، جذب شده و 
مي شود. اين مقادير در اختيار 8 شركت توزيع كننده مجاز گاز مايع در 
شهرستان هاي همدان - مالير - اسدآباد - رزن - نهاوند و تويسركان 
جهت تزريق در سيلندرهاي كوچك و بزرگ قرار مي گيرد.نكته حائز 
اهميت در اين مقال، تامين متناســب اين فرآورده  با نياز برآورد شده 
مصرف كنندگان اســت كه نظارت عاليه و دقيقي را بر توزيع مطلوب 

اين حوزه را طلب مي نمايد.
بــراي مثال از ابتداي مهرماه جاري تا تاريــخ  7/19 مقدار 1471 تن 
گاز مايع براي اســتان تامين و در اختيار شركت هاي توزيع كننده اين 
محصول قرارداده شده اســت اين ميزان معادل 133،700 سيلندر 11 
كيلويي حاوي اين معني اســت كه با احتساب 40 كيلوگرم گاز مايع 
مورد نياز براي مصرف ماهانــه يك خانوار، تعداد 36،775 خانوار را 
پوشش مي دهد اين درحاليست كه طبق آمار سال 97 حداكثر 5 هزار 
خانــوار محروم از نعمت گاز طبيعي در اســتان وجود دارد. لذا براي 
مصارف متفرقه از جمله ايزوگام كاران، شيره پزان، موكب داران وغيره 
پيش بيني الزم صورت گرفته و اين قبيل كمبود ناشي از سوء استفاده 

افراد سودجو بوده و ارتباطي به امر صادرات ندارد.
از طرفي با توجه به وجود تعداد جايگاههاي متعدد عرضه كننده بنزين 
و گاز طبيعي فشرده، سوختگيري خودروهاي مصرف كننده گاز مايع 
كه بخش قابل توجهي از سهم شهروندان را بخود اختصاص مي دهند،  

مجاز نبوده و خالف مقررات استاندارد و ايمني است.
نكته اساسي اينكه دستگاههاي ناظر استاني و شهرستاني بايد نظارت 
قويتري بر شــركت هاي توزيع كننده گاز مايع داشته باشند و بيش از 
گذشته و خصوصا در مواقعي كه اوج مصرف اين كاال پيش بيني مي 
شــود، با جديت تمام  با سوء استفاده كنندگان برخورد كرده و پايش 
فعاليت هاي توزيعي شركت هاي مزبور را در برنامه هاي خود لحاظ 

كنند كه اين امر حائز اهميت فراوان و راهگشا خواهد بود .

برگزارى دوره آموزشى بين المللى تكنولوژى هاى نوين 
توليد سفال و سراميك در اللجين 

 كارگاه آموزشى تكنولوژى هاى نوين در سفال و سراميك  با حضور گروه صنعتى و 
تخصصى از كشــور چين و با هدف بهبود مواد اوليه و فرآيند توليد سفال و سراميك، در 
روز دوشــنبه مورخ 22 مهرماه توسط پارك علم و فناورى همدان و گروه صنعتى آگات 
و الوان رس و با حضور عالقمندان و فعاالن عرصه ســفال و ســراميك در شهر اللجين 
برگزار گرديد .  به گزارش روابط عمومى پارك علم و فناورى همدان ،رئيس پارك علم و 
فناورى همدان با اشاره به لزوم بومى سازى دانش تخصصى مورد نياز واحدهاى توليدى 

در داخل كشــور گفت: يكى از برنامه هاى آتى پارك علم و فناورى در سال رونق توليد، 
كمك به صنعت گــران وتوليد كنندگان جهت بهبود مواد اوليه و فرآيند توليد و طراحى 
هاى جديد مى باشد تا بتوانند محصوالتى با كيفيت و مرغوب را توليد و براى حفظ بازار 

تالش نمايند  و كاالى مورد پسند مشتريان را توليد كنند .
محمد حســن مرادى بيان داشــت: در پارك علم و فناورى بررســى كارشناسى در زمينه 
صادرات به كشــور عراق انجام داديم و مشخص گرديد كه هزينه توليد در داخل كشور 
به مراتب كمتر از كشــورهاى همسايه است و با توليد كاالى با كيفيت و صادرات آن مى 

توانيم سود قابل توجهى در چرخه اقتصادى كشور وارد كنيم.
وى، همچنين با تشكر از مدير عامل گروه صنعتى آگات و الوان رس اظهار داشت: تالش 

مجموعه پارك علم و فناورى همدان بهره مندى از ظرفيت هاى  صنايع خوب استان در 
جهت تقويت صنايع استان مى باشد و در صدد بهره مندى از دانش و تخصص مشاوران 

بين المللى جهت بهبود توليدات و بازدهى مطلوب صنايع شهرستان اللجين هستيم.
در ادامه مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست استان همدان نيز به لزوم كاهش و كنترل 
پسماندهاى واحدهاى توليدى سفال و سراميك پرداخت و بيان داشت: اين حجم انباشت 

پسماند و ضايعات بجا مانده زيبنده پايتخت سفال و سراميك جهان نمى باشد .
فرماندار شهرستان بهار گفت: هزينه هاى توليد در اين شهرستان حداقل ممكن است ولى 
اگر كيفيت توليد مطلوب نباشد بازار اين توليدات دچار ركود شده و مشكالتى براى توليد 

كنندگان پيش مى آيد.

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه آرايشگران و پيرايشگران مردانه شهرستان همدان

على سليمانى - هيأت اجرايى انتخابات

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب  معتبرآن اتحاديه دعوت 
مى گردد با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر يا همراه كارت شناسايى معتبر  از ساعت 9 لغايت 10:30  روز يكشنبه 
مورخ98/08/12 جهت شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار مدنى بلوار 
15 فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را  از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و همچنين 
بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه 
اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در انتخابات داراى يك حق راى مى باشد، حتى 
در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف. مباشرين فاقد حق راى مى باشند و در مشاركت مدنى، فردى كه پروانه به نام 
ايشان صادر شده داراى حق راى مى باشد. همچنين براساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت 

دادن راى ممنوع مى باشد . 

عليرضا زارعى

على عدالتى مرفه

على شفيعى تابان

اصغر عينى

بهروز گمار

رضا اسماعيلى پور

كوروش صادقى

مظفر معبودى بابائيان

امين خضريانخسرو بابائى پور مرتضى احمدى

مرتضى شيرخانى

خسرو مراديان

مصطفى واحد نيا

بهنام آئينى

اسامى داوطلبين هيأت مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

  فصل برداشت گردو در نهاوند از پيش بينى 
برداشت بيش از 10 هزار تن گردو از باغات اين 

شهرستان خبر مى دهد.
از مجمــوع باغات شهرســتان نهاوند 4 هزار 
هكتار زير كشــت گردو قرار دارد كه 3 هزار و 

500 هكتار آن بارور هستند.
سرپرســت جهاد كشــاورزى نهاوند با اعالم 
افزايش برداشت گردو در باغات اين شهرستان 
افزود: با توجه به سرمازدگى بخشى از باغات 
در سال گذشته برداشت گردو در اين شهرستان 
با كاهش برخوردار بود كه امســال با توجه به 
مساعد بودن هوا توليد محصول افزايش بيشترى 
يافتــه به گونه اى كه پيش بينى مى شــود از هر 
هكتار باغ سه تن گردوى خشك برداشت شود.

على كمالى نژاد بيان اينكه نهاوند با توليد ساالنه 
بيش از 10 هزار تن گردو جايگاه دوم اســتان 
بعد از تويســركان را دارد افــزود: با توجه به 
كيفيت خوب محصول شهرســتان بخش هايى 
از گردوى توليدى به صورت مغز خشــك به 
كشورهاى همسايه صادر مى شود كه مى تواند 
صرفه اقتصادى اين محصول را براى كشاورزان 

باال ببرد.
كمالى نژاد اصالح نژادى را يكى از راهكارهاى 
انجام شده براى ارتقاى كيفيت محصول گردو 
عنوان كرد و افزود: افزايش بهره ورى و ميانگين 
توليــد در شــرايط فعلى كشــور از مهمترين 
دغدغه هاى ما در حوزه باغدارى اســت كه با 
اســتفاده از شيوه مدرن باغدارى و اصالح نژاد 

امكان پذير است.
وى گفت: در 2 مرحله در ســال هاى 97 و 
98 عمليات سرشاخه كارى و پيوندك گردو 
با روش فرانكــت و چندلر بر روى 4 هزار 
اصله درخت گردو با هدف پوســت نازكتر 
و مغز سفيدتر شــدن گردو به عمل آمد كه 
با استقبال كشــاورزان روبرو شد؛ با اجراى 
اين عمليات درختان براى پيوند در سال 99

آماده مى شوند.

سرپرست جهاد كشاورزى نهاوند در ادامه  كرم 
خراط را يكى از مشكالت درختان گردو خواند 
و افزود: اين   كرم به عنوان يكى از مشــكالت 
درختان گردو در سطح 45 درصد باغات استان 
به ثبت رســيده كه كيفيت و ميزان توليد را با 

كاهش مواجه مى كند.
وى با اشــاره به اينكه در  مبارزه با كرم خراط 
تاكنون دو كالس آموزشى از سوى اداره ترويج 
با حضور باغداران برگزار شــده است افزود: 

عالوه بر اين از سوى واحد حفظ نباتات اقدام 
به توزيع فرمون اخالل جنســى پروانه فرى در 
200 هكتار و تله دلتا جلب كننده پروانه فرى در 
250 هكتار كرده است كه اين اقدامات مى تواند 

در نابودى كرم خراط موثر باشد.
كمالى نژاد به باغــداران توصيه كرد از آنجا كه 
خشكســالى و عدم رطوبــت مى تواند باعث 
افزايش اين آفت شود با آبيارى مناسب فضاى 
مرطوبى را براى درختان گردو به وجود آورند.

 روزانــه به طــور ميانگين 20 دســتگاه 
اتوبــوس، مينى بــوس و ميدل بــاس براى 
جابجايى زائران اربعين حســينى(ع) از مالير 

به مرز مهران تردد مى كنند.
رئيس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
مالير گفت: بازگشت زائران اربعين از عراق 
براى ما بســيار مهم اســت و تمامى ناوگان 
حمل و نقل اين شهرســتان با 40 دســتگاه 

اتوبوس آماده جابجايى زائران است.
ســيد اســماعيل صفوى زاده افزود: در اين 
شــرايط راه آهن مالير نيز به صورت روزانه 
در جابجايى زائران فعال اســت و ســه رام 
قطار روزانه از تهران به سمت كرمانشاه تردد 
مى كند.رئيــس اداره راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى مالير با بيان اينكه در آستانه بازگشت 
سفرها تعداد ســفرها و تقاضاها نيز افزايش 
پيدا مى كند ادامه داد: راه آهن بر اين اســاس 

ملزم به افزايش تعداد سفرهاى خود شد.
به گزارش ايرنا،صفوى زاده يادآور شــد: در 
هــر رام  قطار حدود 800 مســافر از طريق 
راه آهن مالير جابجا مى شــود.وى همچنين 
بــه آمادگى كامل پنــج راهدارخانه مالير در 
محورهاى مواصالتى اين شهرستان اشاره و 

بيان كرد: تمامــى راهدارخانه ها در اين ايام 
تجهيز شــده اند و آمادگى كامل براى اسكان 
زائران دارند.رئيس اداره راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى مالير گفت: روزانه گشــت هاى 
راهــدارى از هفــت صبح تا 19 شــب در 
تمامــى محورها فعالنــد و در اين ايام چهار 
گشــت راهدارى با 24 نيروى فعال مشغول 
گشت هستند.صفوى زاده با اشاره به فعاليت 
ماشــين آالت راهــدارى در ايــام اربعين و 
خدمت رســانى به زائران افزود: 20 دستگاه 
از ماشــين آالت راهــدارى در محورهــاى 
مواصالتــى اين شهرســتان در حــال ارائه 
خدمات به زائران هستند.وى با بيان اينكه هر 
محور يك گشت راهدارى فعال است اظهار 
داشــت: تردد زائران از محورهاى مواصالتى 
اين شهرستان در حال انجام است كه زائران 
اربعين از محور مالير - آورزمان بيشــترين 
تردد را دارند.رئيس اداره راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى مالير ادامه داد: براى حفظ ايمنى 
زائران محورهاى ماليــر - همدان، مالير - 
اراك به طور كامل خط كشى شد و خط كشى 
محور مالير - آورزمان و سرعت گيرهاى اين 

مسير در حال انجام است.

 پيگيرى شهردارجورقان 
بــراى بهــره  منــدى افراد 
خســارت ديده از ســيل و 
اعطاى تسهيالت در حمايت 
از سيل زدگان فروردين ماه 

سال جارى به نتيجه رسيد.
شهردارجورقان با برشمردن 
براى  هايى  پيگيــرى  روند 
تخصيص تسهيالت به سيل 
زدگان گفت: با وجود تالش 
نيرو  و  شهردارى  هاى  نيرو 

هاى مديريت بحران شهرستان همدان در زمان 
وقوع ســيل منازل افرادى كه در بافت فرسوده 
شــهر جورقان قرارداشــت به طور كامل و يا 

بخشى از آنها دچار خسارت شده است.
مجيــد قره باقى افزود: با هدف حمايت ســيل 
زدگان دست اندركاران شــهردارى جورقان با 
شهرستان  كارشناســان بنياد مسكن  هماهنگى 
همدان امالك آسيب ديده از سيل مورد ارزيابى 

گرفت  قرار  كارشناسى  و 
آســيب  ومقررگرديــد 
ديدگان از ســيل از سوى 

دولت حمايت شوند.  
براى  داشــت:  اظهار  وى 
جبــران خصــارت افراد 
آســيب ديده از سيل شهر 
جورقان  دراوايل فروردين 
98 حمايت هايى در نظر 
گرفته شــد كــه 34 نفر 
براى در يافت تســهيالت 

حمايتى  به بانك مسكن معرفى شدند.
قره باقى خاطر نشــان كــرد: 50 ميليون تومان 
تســهيالت  با سود 4 درصد ، 12 ميليون تومان 
تسهيالت براى اسكان موقت، 10 مليون تومان 
تسهيالت  بالعوض و 160 كيسه سيمان رايگان 
براى هر منزل تخريب شــده  از جمله حمايت 
هــاى تخصيص يافته  براى جبران خســارت  

خانواده هاى سيل جورقانى است. 

بيش از 10 هزار تن محصول از4هزار هكتار 
درخت گردو در نهاوند

تردد روزانه 20 خودرو نقليه عمومى 
از مالير به مرز مهران

تالش هاى شهردار جورقان 
در حمايت ازسيل زدگان نتيجه داد
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وزير كشور:
دستگاه احراز هويت تا 90 درصد 
در صحت راى گيرى اطمينان مى دهد

 وزير كشــور با بيان اينكه فعاليت انتخاباتى متناســب با تقويم آن 
خوب پيش مى رود، گفت: دستگاه احراز هويت تا 90 درصد به ما از 

منظر صحت عمل در نحوه راى گيرى اطمينان مى دهد.
 عبدالرضــا رحمانى فضلى درباره اخبار مربوط به انتخابات گفت: در 
مورد انتخابات روند فعاليت متناســب با تقويم انتخاباتى خوب پيش 
مى رود و هماهنگى هاى الزم در همه  حوزه ها و 25 دســتگاه اجرايى 

وجود دارد.
وى افــزود: در مورد بحث انتخابات الكترونيك نيز، دســتگاه احراز 
هويــت تا 90 درصد به ما از منظر صحــت عمل در نحوه راى گيرى 
اطمينان مى دهد كه شــوراى نگهبان آن را تاييد كرده و ما هم درصدد 

هستيم در سراسر كشور آن را اجرا كنيم.
وزير كشــور افزود: به هماهنگى هاى اوليه براى اينكه 140 شــهر در 
حوزه هــاى ديگر يعنى شــمارش و اخد آرا نيز الكترونيكى شــود، 

رسيده ايم و اميدوار هستيم كه انتخابات قانونى و سالم داشته باشيم.
وى درباره دســتگيرى روح ا... زم و اهميــت آن گفت: اين موضوع 
خيلى مهم بــود و بايد از دســتگاه هاى اطالعاتى به ويژه ســازمان 
اصالعات ســپاه تشــكر كنيم و اين را به عنوان رئيس شوراى امنيت 
عــرض مى كنم. دوســتان از مدت ها قبل روى ايــن موضع يك تور 
اطالعاتى وســعى پهن كرده بودند و سناريوهاى مختلفى را روى اين 

موضوع اجرا كرده بودند.
به گزارش ايلنا،رحمانى فضلى تصريح كرد: بايد براى همه دستگاه ها 
و افرادى كه به عنوان معاند و مخالف جمهورى اســالمى دســت به 
اقداماتــى خالف امنيت و منافع ملى مى زنند درســى باشــد؛ اقتدار 
جمهورى اســالمى شايد دير و زود داشــته باشد اما سوخت و سوز 
ندارد. وزير كشــور درباره منابع داخلى روح اهللا زم، گفت: هر كســى 
به هر نوعى كه به منافع و اقتدار ملى چه در قالب نفود، جاسوســى و 
همكارى هاى رسانه اى مبتنى خالف امنيت ملى ضربه بزند، حتما بايد 
با آن برخورد شــود اما بايد تالش شود كه اين برخورد مستند و دقيق 
باشــد و به صورت كامال اندازه گيرى شــده باشد تا خداى ناكرده در 
فضاى رســانه اى اين موضع نيز تبديل به فضا سازى ها و جوسازى ها 

و اختالفات داخلى شود.
رحمانى فضلى تاكيد كرد: حق نظام، حق قوه قضاييه، نيروهاى امنيتى، 
نظامى و انتظامى و همچنين درخواســت و حق اصلى مردم اين است 
كه امنيت را در حال حفظ كنيم و هر كســى در حوزه جاسوسى نفوذ 
و خيانت با دادن برخى اطالعات به كشور ضربه مى زند با آن برخورد 

شود.

سخنگوى ستاد انتخابات كشور:
بيش از هزار مجرى انتخابات مجلس 

آموزش ديده اند
 دبير و ســخنگوى ستاد انتخابات كشــور اعالم كرد: در 6 دوره 
آموزشى برگزار شده در مشهد مقدس براى آموزش مجريان و دست 
اندركاران انتخابات، تاكنون بيش از يك هزار نفر از دســت اندركاران 

انتخابات آموزش ديده اند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، سيداسماعيل موسوى 
اظهار داشــت: 6 دوره برنامه هاى آموزشــى تخصصــى مجريان و 
دســت اندركاران انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى 
و مياندوره اى مجلس خبرگان رهبرى در مشــهد مقدس برگزار شده 
اســت.وى افزود: تاكنون 176 نفر از رؤســا و اعضاى ستاد انتخابات 
اســتان ها، 252 نفر از فرمانداران و 363 نفر از بخشداران بخش هاى 
مستقل، تحت آموزش قرار گرفته و با موفقيت آزمون هاى تخصصى 

مبتنى بر قوانين و آيين نامه انتخابات را پشت سر گذاشته اند.
مديــركل دفتر انتخابات وزارت كشــور همچنين عنــوان كرد: براى 
نخستين بار، بيش از 250 نفر از رؤساى هيأت هاى بازرسى استان ها و 
شهرستان ها نيز به صورت منسجم در دوره هاى آموزشى شركت كرده 

و با شرح وظايف، مسؤوليت ها و اختيارات بازرسى آشنا شده اند.

وقت آن رسيده 
به تهاجم عليه سوريه پايان دهيم

 وزير امور خارجه كشورمان در توييتى بار ديگر تاكيد كرد، توافق 
آدانا راه حلى براى پايان دادن به تمامى مشكالت ميان تركيه و سوريه 

است.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان روز 
سه شنبه در توييتى نوشت: "حال ما بايستى به تهاجم ها عليه سوريه پايان 
دهيــم و از طريق توافق آدانا تمامى مشــكالت را حل كنيم. همچنين 
 JUS IN) نياز است كه بر اصول اساســى حمايت از قربانيان جنگ
BELLO) يعنى تمايز قائل شــدن ميان غيرنظاميــان و رزمندگان و 
ممنوعيت تحميل كردن رنج هاى غيرضــرورى به  طور كامل نظارت 
شود. بر اســاس اين گزارش، محمدجواد ظريف، چندى پيش نيز در 
گفت وگو با تلويزيون تى آرتى با انتقاد از هجوم تركيه به ســوريه، گفته 
بود: ما بايد سعى كنيم كه تنش ها را كاهش دهيم. ما با اين كه خواسته 
تركيه مبنى بر برقرارى امنيت را مى پذيريم، باور داريم كه امنيت با هجوم 
به سوريه حاصل نخواهد شد. گزينه هاى بهترى همانند توافق آدانا براى 
تركيــه وجود دارد. ما مى توانيم كمك كنيم كه دولت ســوريه و تركيه 

گردهم بيايند تا نيروهايشان بتوانند از مرزهايشان دفاع كنند.

كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه تصميمى براى 
فيلترينگ گوگل پلى نگرفته است

 يك عضو ناظر مجلس در كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه گفت كه اين 
كارگروه تصميمى براى فيلترينگ گوگل پلى نگرفته است.

ــن  ــروه تعيي ــرد: كارگ ــار ك ــنا اظه ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــد كاظم محم
ــوع  ــا موض ــه داد ام ــكيل جلس ــته تش ــه گذش ــه دو هفت ــق مجرمان مصادي
ــم  ــد از آن ه ــد و بع ــرح نش ــه مط ــن جلس ــى در اي ــوگل پل ــگ گ فيلترين

ــتيم. ــه اى نداش جلس
ــا بيــان اينكــه تصميمــى بــراى فيلترينــگ گــوگل پلــى در كارگــروه  وى ب
تعييــن مصاديــق مجرمانــه اتخــاذ نشــده، نســبت بــه انتشــار اخبــارى مبنــى 
ــى  ــى اطالع ــراز ب ــى اب ــگ گوگل پل ــه  درخواســت فيلترين ــال نام ــر ارس ب

كــرد.

دوستى ايران و هند تاكتيكى نيست
 رئيس مجلس شــوراى اســالمى در ديدار با همتاى هندى خود، گسترش 
روابط تجارى تهران و دهلى را نيازمند مذاكرات دقيق و تكنيكى ميان مسئوالن 
دولت ها دانســت و گفت: دوستى ايران و هند تاكتيكى نيست، بلكه ريشه دار 

است و به فرهنگ و تاريخ دو كشور باز مى گردد.
به گزارش ايرنا، على الريجانى در ديدار همتاى هندى خود در حاشيه برگزارى 
يكصد و چهل و يكمين اجالس اتحاديه بين المجالس جهانى (IPU) افزود: 
تروريســم مساله مهم در منطقه است و اگر همكارى هاى نزديك داشته باشيم 
اين مشكل حل خواهد شد، هر چند برخى از كشورها رفتار دوگانه اى دارند و 

نمونه اين رفتار دوگانه در افغانستان ديده مى شود.
رئيس مجلس شــوراى اسالمى گسترش روابط تجارى ايران و هند را مستلزم 

مذاكرات دقيق و تكنيكى ميان مسئوالن دولت ها دانست.

پاسخ پشيمان كننده اى به عوامل حمله به كشتى 
ايرانى خواهيم داد

 عوامل حمله به كشتى ايرانى در درياى سرخ كه درصدد ايجاد موج جديدى 
از تشنج آفرينى در منطقه هستند، پاسخ پشيمان كننده اى خواهيم داد.

به گزارش مهر، دبير شــوراى عالى امنيت ملى با اشاره به طرح مرموز آمريكا 
براى احياى مجدد داعش و گسترش ناامنى در غرب آسيا بر لزوم هوشيارى و 
هماهنگى كشورهاى منطقه براى مقابله با اقداماتى كه مى تواند موجب بى ثباتى 
و ناامنى شود، تاكيد كرد.وى با بيان اينكه برخورد دوگانه با تروريسم از سوى 
هيچ كشورى قابل قبول نيست، گفت: بايد حل و فصل مسئله ادلب در سوريه 

به عنوان يكى از اولويت هاى مبارزه با تروريسم در دستوركار قرار گيرد.
دبير شــوراى عالى امنيت ملى اظهار داشت: هرگونه اقدامى كه موجب تشديد 

ناامنى و تصاعد بحران در منطقه شود، بايد به سرعت متوقف گردد.

اصالحيه آگهى مزايده 
فروش 6 قطعه زمين (مورخ 98/7/21) 

شهردارى همدان

ثبتــى  (پــالك  مزايــده  آگهــى  رديــف 5   -1
ــر 8 متــرى صحيــح اســت كــه  9/321/5105) معب
ــده اســت. ــد گردي ــرى قي ــر 10 مت ــتباها معب اش

ــى  ــالك ثبت ــده (پ ــى مزاي ــف 3 آگه 2- ردي
ــى  10/13429) موقعيــت زميــن شــمالى و جنوب
چالــه  نشــانى  بــه  و  متــرى   18 معبــر  و 
ــار  ــان گلس ــون خياب ــرى گلگ ــن 18 مت قامدي
ــالح  ــيله اص ــه بدينوس ــد ك ــى باش ــح م صحي

ــردد.  ــى گ م
(م الف1160 )

مجمع عمومى

صادركنندگان  و  توليدكنندگان  اتحاديه  اعضاى  كليه  از  بدينوسيله 
عمل  به  دعوت  همدان  استان  قيمتى  هاى  سنگ  و  نقره  جواهر،  طال، 
بازرگانى،  اتاق  عضويت  يا  بازرگانى  كارت  داشتن  همراه  با  تا  آيد  مى 
در  كه  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  در  كشاورزى  و  معادن  و  صنايع 
روز يكشنبه 1398/8/12 راس ساعت 10 صبح در محل اتاق بازرگانى، 
صنايع و معادن و كشاورزى استان همدان واقع در خيابان شهردارى 
برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  از  باالتر  سابق)  نما  (جهان 

مى گردد شركت نمايند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش بازرس
2- استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره
3- انجام انتخابات جهت تعيين هيأت مديره و بازرسين

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طال، جواهر، نقره 

و سنگ هاى قيمتى استان همدان

ق  روی  وز  ر  ی  و ط ع ق را روی  وز  ر  ی  و ط ع نرا تان ھمدا نا تان ھمدا ا

 سرنوشــت و آينده كشــور را انتخابات 
تعيين مى كند، با وجود همه نقص و اشكاالت 
بهترين راه براى اصالح جامعه و براى اينكه 
افكار به حق مردم حاكم شود، صندوق است.

ــال  ــاز س ــم آغ ــورى در مراس ــس جمه رئي
جديــد تحصيلــى دانشــگاه و مراكــز علمــى 
ــا اشــاره  و پژوهشــى در دانشــگاه تهــران  ب
ــات  ــه انتخاب ــور ب ــدن كش ــك ش ــه نزدي ب
مجلــس شــوراى اســالمى گفــت: در پايــان 
امســال مــا انتخابــات مهــم مجلــس شــوراى 
ــه در  ــگاه ها هميش ــم. دانش ــالمى را داري اس
ــش  ــتيم، نق ــه داش ــى ك ــه انتخابات هاي هم
بســيار ارزشــمندى داشــته اند، هــم اســاتيد، 
ــن  ــم دانشــجويان و فضــاى دانشــگاه. اي ه
دانشــگاه اســت كــه فضــاى جامعــه را گــرم 
ــد. در انقــالب هــم دانشــگاه فضــاى  مى كن
ــاى  ــه فضاه ــرد. البت ــرم مى ك ــالب را گ انق
ــا، حســينيه ها  ــد. حوزه ه ديگــرى هــم بودن
ــازار و... امــا دانشــگاه ها پيشــتاز بودنــد. ، ب

حجت االســالم والســلمين حســن روحانــى 
بــا بيــان اينكــه موكــدا مى گويــم سرنوشــت 
ــان  ــا نش ــا را انتخابات ه ــور م ــده كش و آين
بــا  داشــت:  اظهــار  مى كنــد،  تعييــن  و 
ــن  ــه نقــص و اشــكاالت، بهتري وجــود هم
راه صنــدوق اســت. بــراى شكســتن افــراط 
صنــدوق اســت. بــراى اصــالح جامعــه 
صنــدوق اســت. بــراى شايسته ســاالرى 
افــكار  اينكــه  بــراى  اســت.  صنــدوق 
به حــق مــردم حاكــم شــود، صنــدوق اســت. 

ــر  ــه راه ديگ ــم. اينك ــرى نداري ــا راه ديگ م
نداريــم براســاس تجربــه اســت بــه عنــوان 
فــردى كــه بيشــتر عمــرم را در تجربــه 

ــوده ام. ــى ب ــى و علم ــى، اجتماع سياس
وى ادامــه داد: راهــى جــز فضــاى انتخابــات 
ــن  ــم اي ــم كمــا اينكــه بگوي پرشــكوه نداري
ــت  ــص اس ــالن بخــش آن ناق ــات ف انتخاب
ــه و  ــى جامع ــته باشــد ول ــكاالتى داش و اش
دانشــگاه ها خــود را بايــد در انتخابــات 

ــد. ــاده كنن آم
رئيــس دولــت تدبيــر و اميد تصريــح كرد:بر 
ــس  ــت، هرك ــر اس ــه بهت ــس ك ــه هرك اينك
ــر  ــه عاقل ت ــه شايســته اســت، هركــس ك ك
ــر اســت، هــر كــس  اســت، هركــس فهيم ت
كــه از افــراط دورتــر اســت، هركــس بــراى 
ــس  ــت، هرك ــداكارى اس ــاده ف ــور آم كش
ــا را  ــا زن، آنه ــرد ي كــه دانــش الزم دارد، م

ــم. انتخــاب كني
روحانــى اضافــه كــرد: هركــس خــود را هــم 
ــد.  ــدا كن ــود را كاندي ــد؛ خ ــته مى دان شايس
اگــر هــم مشــكلى برايــش پيــش آيد، اشــكال 
نــدارد. ايــن در راه خــدا اســت. اشــكال ندارد 
كســى كــه خــود را اليــق مى دانــد و كانديــدا 
ــاب  ــه انتخ ــود و چ ــاب ش ــه انتخ ــد، چ كن
نشــود، چــه بگوينــد صالــح هســتى يــا 
نيســتى. ايــن وظيفــه بــزرگ ملــى ماســت و 
يكــى از مهمتريــن مســائل مــا امســال را بايــد 

انتخابــات بدانيــم. 
ــات  ــك انتخاب ــر ي ــه اگ ــان اينك ــا بي وى ب

پرشــكوه، بــا نشــاط و پــر رونــق بــا حضــور 
ــيم،  ــاهد باش ــور ش ــردم در كش ــت م اكثري
ــاال مــى رود،  ــا ب ــا در دني قــدرت سياســى م
خاطرنشــان كــرد: آنــگاه دشــمنان مــا از مــا 
ــارها  ــم و فش ــد تحري ــند، مى فهمن مى هراس

اثرگــذار نبــوده اســت.
رئيــس جمهــورى ادامــه داد: مــردم معتقــد 
ــان  ــه آينده ش ــوده و ب ــور ب ــام، كش ــه نظ ب
ــات،  ــم انتخاب ــتين پرچ ــد.  نخس ــد دارن امي
پرچــم اميــد اســت. هــر كــس اميــد نداشــته 
باشــد، در انتخابــات شــركت نمى كننــد. 
مــا بــه آينــده اميــد داريــم و همــه چيــز مــا 
ــده  ــه آين ــر ب ــرد. اگ ــات مى گي ــد نش از امي
ــه  ــا ب ــير م ــيم، راه و مس ــته باش ــد داش امي

نتيجــه مى رســد.
روحانــى بــا بيــان اينكــه دانشــگاه مــا بايــد 
ــود،  ــل ش ــور تبدي ــگاه مهارت مح ــه دانش ب

گفــت: علــم پايــه مهــارت و پيشــرفت 
ــد در  ــم باي ــا عل ــور، ام ــام ام ــت در تم اس
كنــار مهــارت و نيازمندى هــاى جامعــه 
ــئوليت و  ــار مس ــن ب ــه دوش گرفت ــراى ب ب

ــد. ــتغال باش اش
وى ادامه داد: شما ممكن است بگوييد شغل 
كافى براى فرد تحصيل كرده نيست، در جاى 
خود درست است؛ اما يك فارغ التحصيلى كه 
مهارت دارد زودتر به شغل مى رشد تا عالمى 
كه علم را خوب مى داند و در مغزش مطالب 

علمى انباشته شده است.
روحانــى ادامه داد: دانشــگاه جايى اســت 
كــه براى ادامه و تنظيم فعاليت پژوهشــى و 
دانشى بايد فعال باشــد. علم فروشى نكنيد، 
اما پژوهش ها را بفروشــيد. كارى كنيد كه با 
ارزش بــاال و واال در جامعه خودمان و دنيا 

عرضه شود.

آگهى مزايده عمومى

شهردارى زنگنه

بر اساس مجوز 207-ش-ز  مورخ 96/07/01 شوراى اسالمى شهرزنگنه و بر اساس ماده 13 آئين نامه مالى شهرداريها ، شهردارى زنگنه در نظر دارد نسبت به فروش 5  قطعه 
زمين با كاربرى تجارى از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (WWW.Setadiran.ir) و با شماره 

مزايده 2098050214000001 به صورت الكترونيكى واگذار نمايد.
مساحت و قيمت پايه 

1- قطعه شماره 8  مساحت 153  متر مربع و قيمت پايه كل   1,530,000,000 ريال
2- قطعه شماره 9  مساحت   89  متر مربع قيمت پايه كل      890,000,000 ريال
3- قطعه شماره 10 مساحت 59/4  متر مربع و قيمت پايه كل 594,000,000 ريال
4- قطعه شماره 11 مساحت 48/4  متر مربع و قيمت پايه كل 484,000,000 ريال
5- قطعه شماره 12 مساحت 47/7  متر مربع و قيمت پايه كل 477,000,000 ريال

زمان نمايش در سايت : پنجشنبه  98/07/25 ساعت 7 مهلت دريافت اسناد مزايده : 98/08/11 ساعت 14 
تاريخ بازديد : از روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 لغايت روز شنبه مورخ 98/08/11 بصورت روزانه از ساعت 7:30 الى 14 

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : روز شنبه مورخ 98/08/11 ساعت 14
زمان بازگشايى روز يكشنبه مورخ 98/08/12 ساعت10

زمان اعالم به برنده : روز يكشنبه مورخ 98/08/12 ساعت 12
شرايط مزايده

1-برگذارى مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در صورت وجود هزينه مربوطه) 
، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير است.

2- عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.
شماره تماس : 08132362470 و 08132362477 و شماره همراه 09183530929 

مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفايل مزايده گر" موجود است.

3-متقاضيان شركت در مزايده مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به حساب شماره 636855308  بانك كشاورزى بنام شهردارى زنگنه واريز نمايند.
4-سپرده نفر اول و دوم و سوم تا زمان انجام تشريفات قانونى مزايده و تنظيم قرارداد مسترد نخواهد شد  قبول شدگان بترتيب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هرگاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به استناد ماده 8 آيين نامه شهردارى ها سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
5-شهردارى به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالى شهرداريها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

6- شهردارى زنگنه هيچگونه تعهدى در خصوص خاكبردارى و ساير امور آماده سازى ندارد.
 رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولتى و كشورى مصوب 37/10/27 مجلس و همچنين بند و ماده 10 قانون نظام وظيفه عمومى براى كليه متقاضيان الزاميست

(م الف269 )

آگهى مناقصه عمومى

 معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى همدان

 شهردارى همدان در نظر دارد خريد خدمات مشاوره اى مطالعات با مشخصات ذيل را از طريق فراخوان عمومى به مشاوران واجد صالحيت     واگذار نمايد.
1. نام و نشانى كارفرما : شهردارى همدان- معاونت شهرسازى و معمارى 
آدرس : همدان ، ميدان عمار ، 35 مترى عمار - تلفن : 081-38201980

2. موضوع خدمات مشاوره  : مطالعات طرح جامع مرمت ، احيا و ايمنى بازار همدان
3. محل انجام پروژه : شهر همدان

4. مدارك صالحيت و گواهينامه هاى الزم : گواهى نامه صالحيت داراى اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته هاى شهرسازى ( پايه 1) يا حفاظت و احيا بافتهاى 
تاريخى - فرهنگى ( حداقل پايه 3 )  كه توانمندى الزم در اين زمينه را داشته باشند.

5. مشاوران بايستى حداقل يك كار مشابه در محيط شهرى در پنج سال اخير  انجام داده باشند.
- كارهاي مشابه به طرحهايى گفته مى شود كه قرارداد آن با عنوان كلى تهيه طرحهاى احيا ، مرمت، ساماندهى و بازآفرينى بازار سنتى يا بافت تاريخى مى باشد .

6. برآورد اوليه خدمات مشاوره  10/000/000/000ريال
7. اعتبار پروژه : اعتبار از محل منابع داخلى شهردارى همدان به صورت نقد و يا تهاتر از محل عوارض و جرايم ( شامل پروانه ساختمانى ، ماده 100 ، ماده 77 ) و امالك 

شهردارى مى باشد.
8. مدت انجام كار : 9 ماه شمسى خواهد بود.

9. حداقل امتياز ارزيابى كيفى قابل قبول 60 امتياز مى باشد.
10. تاريخ ارسال ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه : شركت كنندگان در فراخوان خدمات مشاوره مطالعات فوق ، حداكثر تا پايان ساعت ادارى روز  يكشنبه مورخ 

98,8,12 كليه مدارك مناقصه خود را در قالب پاكتهاى ب و ج بصورت الك و مهر شده به دبيرخانه شهردارى مركزى همدان واقع در آرامگاه بوعلى ارسال نمايند.
11. بديهى است حين انعقاد قرارداد به ميزان ١٠٪ مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

12. شهردارى در رد يا قبول يك  يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد . 
13. شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى مى باشد .

14. زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 98,8,12 ساعت 17 در شهردارى مركزى همدان خواهد بود .
15. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201980-081 تماس حاصل نماييد . 

16. مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير مى باشد . 
17. كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .

تاريخ انتشار آگهى: 98/7/25   
(م الف 1157)

روحانى:

انتخابات سرنوشت 
و  آينده كشور 
را تعيين مى كند
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آگهــى تغييــرات شــركت باتــاب ســاخت هگمتانــه شــركت بــا مســئوليت محــدود بــه 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14008385030 ب ــه مل ــت 13717 و شناس ــماره ثب ش

عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1398/06/25 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــاده  ــه موضــوع شــركت الحــاق و م ــت" ب ــر پيشــخوان دول ــت دفت ــارت "فعالي  -1 عب
مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد. -2 تعــداد اعضــاى هيــأت مديــره از 2 نفــر بــه 3 
نفــر افزايــش يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد. -3 محــل شــركت 
ــدان ،  ــتان هم ــدان ، شهرس ــتان هم ــد: اس ــه آدرس جدي ــدان ب ــى درهم از آدرس قبل
ــه  ــين(ع) ، كوچ ــام حس ــريعتى ، بلوارام ــان ش ــهرمريانج ، خياب ــزى ، ش ــش مرك بخ
شــهيد علــى اكبــر ارمنــد ، كوچــه شــهيد عزيــز امرالهــى ، پــالك 0 ، طبقــه همكــف 
، كدپســتى 6514147154 تغييريافــت ومــاده مربوطــه دراساســنامه اصــالح گرديــد. -4 
خانــم فاطمــه اميدبخــش بــه شــماره ملــى 3873978865 بــا ســرمايه ى 1000000ريــال 
ــق ورود شــريك  ــغ ســرمايه ازطري ــذا مبل ــد ل ــه گردي ــد اضاف ــوان عضــو جدي ــه عن ب
ــه  ــاده مربوط ــت وم ــش ياف ــال افزاي ــه 3/000/000ري ــال ب ــغ2/000/000 ري ــداز مبل جدي
ــداز:  ــرمايه عبارتن ــش س ــس از افزاي ــركاء پ ــد. ليســت ش ــالح گردي ــنامه اص دراساس
ــد اميدبخــش  ــاى محم ــهم الشــركه آق ــال س ــى داراى 1000000 ري ــد چراغ ــاى حمي آق
داراى 1000000 ريــال ســهم الشــركه خانــم فاطمــه اميدبخــش داراى 1000000 ريــال ســهم 

الشــركه. 
(630372)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــون تعييــن تكليــف  ــر رأي شــماره 98/966  مــورخ 98/7/6هيــأت اول موضــوع قان براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي  منصــور بهرام پــور 
فرزنــد هيبــت اهللا  بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك واحــد 
دامــدارى بــه مســاحت 1300 مترمربــع در قســمتى از پــالك 93 اصلــي واقــع در اســدآباد 
ــور   ــه بهرام پ ــاى هيبت ال ــمي  آق ــك رس ــداري از مال ــانه خري ــتاى قمش ــى روس اراض
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالكيــت  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت  ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت دو م
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 357) مق
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

برابــر رأي شــماره 98/962  مــورخ 98/7/4 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــدر  ــاى صف ــارض متقاضــي آق ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
كرمــى فرزنــد اكبــر بــه شــماره شناســنامه 47 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك 
ــماره 1634  ــالك ش ــمتى از پ ــع در قس ــاحت 252/65 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب
ــا واســطه  از مالــك رســمي  ــداري ب اصلــي واقــع در اســدآباد شــهرك پاســداران خري
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  ــذا ب ــه فتوحــى محــرز گرديــده اســت. ل آقــاى وفاءال
ــه  ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب در دو نوبــت ب
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ــدت يــك م رســيد، ظــرف م
ــور و  ــدت مذك ــورت انقضــاي م ــي اســت در ص ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي مراج
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 356)
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نخستين پرواز خلبانان زن در ايران
 يك روز خاص و فراموش نشــدنى در صنعت هوانوردى ايران اتفاق افتاد. وقتى 
160 مسافر پرواز شماره 4041 تهران به مشهد در ارتفاع 10 هزار مترى صداى كاپيتان 
نشــاط جهاندارى را شــنيدند، باور نمى كردند هدايت هواپيما توسط دو بانوى خلبان 
انجام مى شود.اين نخســتين بار بود كه هدايت هواپيماى مسافربرى توسط دو بانوى 
خلبان انجام مى شد و بعد از فرود هواپيما در فرودگاه هاشمى نژاد، همه مسافرها با شوق 

زياد در انتظار ديدن خلبان و كمك خلبان و ابراز احساسات به آنها بودند.
خلبان نشــاط جهاندارى و خلبان فروز فيروزى ساعتى بعد با 171 مسافر و با شماره 
پرواز 4040 فرودگاه مشــهد را ترك و در فرودگاه مهرآباد به زمين نشســتند تا به اين 

ترتيب افتخار نخستين پرواز مستقل دو بانوى خلبان به نام آنها ثبت شود.

اجراى نظام آموزشى قديم تا سال تحصيلى 99ـ98 
تمديد شد

 ماده واحده تمديد اجراى نظام آموزشى قديم (1+3)، تا پايان سال تحصيلى 98-99 
در كميسيون معين شــوراى عالى آموزش و پرورش تصويب شد.به گزارش فارس، بر 
اســاس مصوبه بيست و سومين جلسه كميسيون معين شوراى عالى آموزش و پرورش 
به منظور ايجاد فرصت بيشتر براى دانش آموزان شاغل به تحصيل در نظام آموزشى قديم 
(1+3)، وزارت آموزش و پرورش موظف است، شيوه نامه تطبيق كارنامه هاى دوره هاى 
تحصيلى با ساختار جديد آموزشى در دوره دوم متوسطه را از سال تحصيلى 1399-1400 
اجرا كند.بر اين اساس دانش آموزان شاغل به تحصيل در ساختار آموزشى (1+3) مى توانند 

فقط پايان سال تحصيلى 99-98، مطابق آن ساختار و مقررات ادامه تحصيل دهند.

صدور مجوز سفر اربعين براى بيش از 120هزار 
مشمول سربازى

رئيس ســازمان وظيفه عمومى ناجا از صدور مجوز سفر به عراق در ايام اربعين براى 
بيش از 120 هزار نفر از مشــموالن سربازى خبر داد.تقى مهرى در گفت وگو با ايسنا 
درباره تسهيالت سازمان وظيفه عمومى ناجا براى خروج مشموالن سربازى از كشور و 
شركت در راهپيمايى اربعين گفت:  از زمان آغاز سفرهاى اربعين در سال جارى تاكنون 
براى بيش از 120 هزار مشــمول سربازى مجوز خروج از كشور صادر كرده ايم.وى با 
بيان اينكه شــرط وثيقه براى سفر به عراق در ايام اربعين حذف شده است، گفت: تنها 
شــرط صدور مجوز اين بود كه اين مشموالن غيرغايب باشــند و در همين راستا به 

مشموالن غايب سربازى چنين خدمات ارائه نشده است.

«هپاتيت A» را بيشتر بشناسيم
 «هپاتيت A» يك ويروس به وجود آورنده التهاب كبد اســت و از 

شايع ترين بيماري هاي عفوني در جهان سوم است.
عالئــم بيماري در افراد بالغ شــديدتر از كودكان اســت. بيماري در 
كودكان در اكثر موارد بدون عالمت بوده يا بســيار خفيف است. اكثر 
بيماران مبتال به هپاتيت ويروســي، عالمتــي دال بر بيماري ندارند و 

بيماري آنها با انجام آزمايشات روتين مشخص مي شود. 
در تعــدادي از بيماران نيز عالئم حاد بيماري وجود دارد.عالئم باليني 
شامل: خستگي، بي اشتهايي، ضعف، سردرد، شكم درد، تب، تهوع و 
استفراغ، درد مفاصل و گاهي اسهال است. عالئم بيماري معموال بعد 
از يك دوره نهفتگي 30 روزه ظاهر مي شوند و بعد از آن عالئم شبيه 
ابتال به ســرماخوردگي يا آنفلوآنزا، زرد و تيره شدن ادرار، تغيير رنگ 
مدفوع به رنگ خاك رس(رنگ پريده) و تغيير رنگ چشم ها و پوست 
به زردي ظاهر مي شــوند. اين عالئم مختص يك هپاتيت نبوده و در 

همه انواع هپاتيت ديده مي شود.
گاهي خارش جزو عالئم آزاردهنده در بيماران است. سرفه، اسهال و 
كهير جزو عالئم كمتر شايع بيماري است. در 95 درصد موارد بيماري 
هپاتيــت حاد، عالئم بيماري معموال دو هفته به طول مي انجامد و پس 
از بروز عالئم، ويروس هاي موجــود در مدفوع بيمار كاهش يافته و 
شانس انتقال شان به ديگران خيلي كم مي شود.با توجه به شدت بيماري 
و نوع هپاتيت، سير بيماري متفاوت است.هپاتيت A خوشبختانه مرگ 
و مير بســيار كمي دارد و پس از بهبــودي نيز هيچ گونه عارضه اي بر 

جا نمي گذارد.
در تمام موارد بيماري، اســتراحت بيشــتر و رژيــم غذايي متعادل و 
مناســب توصيه مي شود. افراد در مرحله حاد بيماري بايد از خستگي 

اجتناب نمايند. البته استراحت مطلق توصيه نمي شود.
از نظــر رژيم غذايي در اكثر موارد بايد از مواد غذايي مغذي با چربي 
كم، پركالري و سرشــار از ويتامين و پر پروتئين پيروي كرد. مصرف 
مواد گوشــتي مثل مرغ، ماهي، لبنيات، حبوبات و مواد غذايي سرشار 
از ويتامين ها مثل ميوه ها و ســبزيجات تــازه، آجيل و مغزها و ماهي 
توصيه مي شود. بهتر است بيمار از مصرف غذاهاي سرخ شده، لبنيات 
پرچرب، غذاهاي آماده و دودي و حاوي نگه دارنده، روغن، شكالت، 

كلوچه و كيك خودداري نمايد. 
ميزان مصرف مايعات بايــد افزايش يابد و در صورت كم آبي و 
عــدم توانايي در مصرف مايعات به صورت تزريق ســرم مايعات 
بدن تامين شــوند. اجتناب از مصرف استعمال دخانيات نيز اكيدا 

مي شود. توصيه 
* مويد علويان 
فوق  تخصص بيمارى هاى گوارش وكبد

جوان: زبان انگليسى براى پولدارها با طرح خانه ملت 
 بازبگو پول خوب نيست!!

ايسنا: توليد خوراك دام با پسماند سلف سرويس دانشجويان 
 با افزايش دانشجو دام ها سير مى شوند !!

مردم ساالرى: سايتى در نزديكى بندر جده مورد حمله قرار گرفت 
 جنگ  به سايت ها هم رسيد!!

جام جم: عشق به قافيه دمشق 
 شعرها تو بدونه وزن ثبت نكن 

همدان پيام:رونق فرودگاه: وعده كال يا رسيده
  فعال كود دارن ميدن بهش!!

شرق: وحدت را نشكنيد
 بدون شرح

سياست روز: چرا كودكان ما با نينجاها همراه هستند 
 اسباب  بازياشون تكرارى شده مى خوان با اونا مشغول بشن 

همدان پيام: احتمال وقوع سيل در پاييز
 اجازه بديد بارون بياد بعد براى سيل شعر بخونيد !!

جام جم: قايم موشك بازى در درياى سرخ 
 قايم موشك بازى سياسى هم نياز داريم ديگه 

دنياى اقتصاد: صلح تجارى كليد خورد
 كليد شو گم نكن كمد تجارتو باز مى كنه 
ايرنا: توليد هلى كوپتر پرسرعت جنگل با دو ملخ 

 اين هم از عجايب بشر
قدس: قوطى كبريت غربى عليه خانواده ايرانى 

 با اين چيزها خانواده ها مى خوان با كالس بشن 
همدان پيام: احتمال وقوع سيل در پاييز 
 سنگرهاى دم در رو آماده كنيد!!

ايسنا: قارچ ها جايگزين مواد مخدر براى تسكين ترك اعتياد 
 قارچ به كمك معتادين مى آيد

سامانه بيمه اجبارى سالمت 
در آبان ماه بهره بردارى مى شود

 دو ماه قبل آيين نامه بيمه اجبارى سالمت توسط دولت تصويب 
شــد كه بر اســاس آن، مردم با حمايت دولت تحت پوشش بيمه 
ســالمت قرار مى گيرنــد و در آبان ماه از ســامانه آن بهره بردارى 

مى شود.
معــاون كل وزارت بهداشــت در ايــن خصوص گفــت: يكى از 
بسته هاى اصلى طرح تحول ســالمت، افزايش پوشش بيمه اى بود 
و در حال حاضر 91.5 درصد مردم كشــورمان بيمه هستند و حتى 
مهاجران قانونى داخل كشــور هم بيمه شــده اند، اما از طرفى 8.5

درصد مردم بيمه درمانى ندارند.
ايرج حريرچى ادامه داد: با آغاز طرح بيمه اجبارى ســالمت، مردم 
مى توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت و انجام ارزيابى وسع، 
بيمه شــوند. اگر درآمد آنها كمتــر از 40 درصد حداقل حقوق بر 
اســاس قانون كار باشــد، صد در صد حق بيمه آنها توسط دولت 
پرداخت مى شود. اميدواريم طى 6 ماه پوشش بيمه اى را به حداكثر 

ممكن برسانيم.
معاون وزير بهداشت بيان كرد: در خصوص اينكه برخى بيمه را در 
كشــور ما را ناكارآمد مى دانند، يكى از داليل اختالف تعرفه دولتى 
و خصوصى است. زيرا وقتى افراد براى درمان به بخش خصوصى 
مى رونــد، بايد مابه التفاوت تعرفــه دولتى و خصوصى را از جيب 
پرداخت كنند و در نتيجه اين گونه تلقى مى شــود كه بيمه ها كارآمد 
نيســتند. براى حل اين مشكل بايد بيمه هاى تكميلى تقويت شود يا 
به گونه اى تعريف شود كه تعرفه دولتى و خصوصى به هم نزديك 
شــود تا پرداختى از جيب مردم به حداقل برسد و رابطه مالى بين 

بيمار و پزشك حذف شود.
حريرچى بيان كرد: نســبت جمعيت مواجه شــده بــا هزينه هاى 
كمرشــكن سالمت بر اســاس روش توصيه شــده اهداف توسعه 
پايدار يعنى رخداد هزينه هاى كمرشــكن سالمت به  صورت تجاوز 
پرداخت هاى مســتقيم از جيب از 25 درصد كل هزينه هاى مصرفى 
خانوار كه در ســطح كل جمعيت روند كاهشــى بسيار كمى داشته 
اســت.  مقدار اين شاخص در ســال 2017 به 3/76 درصد رسيده 

است.
حريرچى اظهار داشت: در حوزه عوامل افزايش دهنده بيمارى هاى 
غير واگير بايد هوشــيار باشيم، مثال رشد ســيگار را كنترل كنيم يا 
ميزان نمك را در نان كم كرديم، زيرا نمك عامل فشار خون است. 
همچنين در نوشــابه ها 15 درصد قند را كاهش داديم، ولى اين يك 
راه بســيار طوالنى اســت كه با تغيير ســبك زندگى مردم حاصل 

مى شود.

 كمتــر از يك روز به موعــود باقى مانده، 
همان ســاعت و ثانيه هايى كه عشق به جاى 

خون در رگ ها جريان مى يايد.
كمتر از 24 ســاعت پرده از عشــق برافكنده 
مى شود و ديدار عاشــق . معشوق تماشايى، 
آن هايى كه طى طريف حســين( ع) كرده اند 
مى دانند پاهاى خسته، نگاه كم سو، درد بدن، 
تشنگى لب هاى خشكيده همگى معناى حيات 

مى دهد.
چيزى به گشــايش بارگاه حضرت دوســت 
به روى ســياه رويــان كه تنها دارايى شــان 
عشق اســت باقى نمانده زائران از هر اقليم و 
كشــورى آمده اند تا دست ادب بر سينه نهاده 
و همه حال و هواى زيارت را در سالم  به آن 

حضرت خالصه كنند.
آنهايى كه ســفر اربعين را تجربــه كرده اند، 
مى داننــد كه رســم مردم عــراق در زيارت 
اربعين چيســت؛ پاى پياده خود را به كربالى 
معال مى رســانند و براى رعايت حال زائران 
ديگر حتى گاهى در خيابان هاى اطراف حرم 
مى ايستند، زيارت اربعين مى خوانند و زيارت 
خود را به يك سالم در جوار مضجع شريف 
آن حضرت خالصه مى كنند و راه بازگشــت 
در پيش مى گيرند؛ توصيه اى كه بزرگان دين 
همواره داشته اند و بارها از آنان نقل شده است 
كه پس از آنكه پاى پياده به كربال رســيدند، 
ســالم بدهيد و برگرديد تا ازدحام جمعيت 

پيش نيايد.
حجم باالى مشــتاقان به زيارت ابا عبدا... در 
ايام اربعين هر ساله با رشد چشمگيرى همراه 
اســت و امســال با افزايش 50درصدى كه با 
خود به همراه داشت سبب شده تا مسئوالن از 
مردم درخواست اقامت كوتاه مدت را داشته 

باشند.
بر اساس آمار رسمى سامانه سماح تا امروز، 
بالغ بر ســه ميليون و 252 هــزار نفر براى 
زيارت اربعين ثبت نام كرده اند و از ابتداى 
ماه صفر تاكنون ســه ميليــون و 100 هزار 
نفراز طريــق مرزهاى چهارگانــه به عراق 

تردد كردند.
از طرفــى اگرچه در اوايل موج ســفر برخى 
مرز هــا از جمله خســروى بســته شــد اما 
جديدترين خبرهــا از چهار گذرگاه مرزى با 
عراق از بازگشت زائران اربعين حكايت دارد 
و آنهايى كه در روزهاى نخستين ماه صفر راه 
زيارت در پيش گرفته بودند، اكنون در تالشند 

تا هرچه سريعتر بازگردند.
بــه اســتناد گــزارش مصاحبه هــاى معاون 
اجتماعى فرماندهى انتظامى كشور،از مجموع 
ترددها، 56 درصد زائران اربعين حســينى از 
مرز مهران، 25 درصد از شــلمچه، 11 درصد 
از چذابه، پنج درصد از خسروى و سه درصد 
از طريق مرزهاى هوايى كشــور به شهرهاى 

مقدس عراق عزيمت كردند.
و  دانشــجويان  غيبــت  دانســتن  موجــه 
دانش آموزان، كارمندان دســتگاه هاى اجرايى 
كشور و صدور مجوز براى 120هزار مشمول 
ســربازى نيز در كنار شــوق زيارت از جمله 
عواملى بودند كه گوياى رشد چشم گير زائران 
اربعين حسينى باشد زيرا سال گذشته حدود 
2 ميليون زائــر ايرانى در آيين اربعين حضور 
داشتند يعنى امسال مســئوليت تامين امنيت 
وارايه خدمات به زائران 50 درصد بيشــتر از 

پارسال شده است.
بر همين اساس ســازمان راهدارى، پليس و 
ديگر دستگاه ها بسيج شــده اند كه زائران را 

به ســالمت و با كمترين مشكل به شهرهاى 
خــود بازگرداننــد هرچند كه طبــق آخرين 
آمار، تصادفــات در جاده هاى مرزهاى غربى 
98 درصــد افزايش يافتــه و تاكنون 90 نفر 
از هموطنان در ايــن حوادث جان خود را از 
دست داده اند و 910 نفر نيز مصدوم شده اند.
رئيــس پليس راهور ناجا همچنين با اشــاره 
به كارگيرى 9 هزار دســتگاه اتوبوس در ايام 
اربعين امسال گفت: بيش از 6 هزار و 500 نفر 
از نيروهاى پليس راه و راهور ناجا در مرزهاى 

چهار گانه كشور مستقر شده اند.
وى بــا بيان اينكه تا 30 مهرماه كليه همكاران 
پليــس مســتقر در مرزهــاى چهارگانه در 
ماموريت خــود باقى خواهند مانــد، افزود: 
رانندگان با پرهيز از عجله و شتاب ، استراحت 
و خواب كافى در مكان هاى مطمئن و به دور 
از حاشــيه جاده ها به طى مســير ادامه دهند 

تا سفرى به دور از مخاطرات را تجربه كنند.
بــا توجه به اينكه طــرف عراقى در روزهاى 
آغازين ورود زائــران ايرانى در تردد و تامين 
وسايل حمل و نقل عمومى زائران با مشكالتى 
روبرو بود، مسئوالن ايرانى با همكارى طرف 
عراقى تمهيداتى را براى انتقال زائران به مرزها 

در پيش گرفته اند.
 بنا بر اعالم سركنسول جمهورى اسالمى ايران 
در اســتان نجف در حال حاضر اتوبوس هاى 
ايرانــى در توقفــگاه «مدينــه الزائرين» در 
«ابوالصخير» نجف اشرف آماده انتقال زائران 

به مرز مهران است.
اين در حالى است كه رئيس كميته مشاركت 
هاى مردمى اســكان و تغذيه ســتاد مركزى 
اربعين از افزايش تعــداد موكب هاى ايرانى 
براى اربعين امســال به 2 هــزار و 500 عدد 

سخن گفته است.
حســين پالرك، افــزود: دوميــن فعاليت 
مــا انتقال اين مواكب بــه محل هاى تعيين 
شده است كه امســال هزار و 500 موكب 
در شــهرهاى ميهن اســالمى بــه ويژه در 
شــهرهاى مرزى كه در مســير زائران قرار 
دارد، راه اندازى شد و هزار موكب هم در 
شهرهاى نجف، كربال، كاظمين و سامرا و 
امام زاده ســيد محمد و در مسير خسروى 
تا بغداد مســتقر شده اســت كه انتقال اين 
مواكب به عراق كه به وســيله چهار هزار 
كاميون بارگيرى و منتقل شده كه اين مورد 
نيــز كامال تحت نظارت اســت تــا موارد 
حقوقى بين ايران و عراق هم دقيقا به اجرا 

درآيد.
وى بــا اعالم آمادگى براى ارائه ســه ميليون 
وعده غذايى به زائران افزود: افرادى كه تمايل 
دارند،  مى توانند در سامانه سهم من در اربعين 
با شــماره گيــرى #1040*780* و واريز 
كمك هاى خود ما را در انجام وظيفه اى كه بر 

عهده داريم يارى رسانند.
از طرفى رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمرنيز درباره گزارش خدمات امداد و 
نجات در اربعين 98 در ايران، گفت: 77 هزار 
و 592 نفر از زائران از 13 مهر تا ســاعت 8
صبح امروز در پايگاه هــاى ثابت و موقت و 
قرارگاه هاى مرزى خدمــات امدادى الزم را 

دريافت كردند.
وى به ارائه خدمات درمان سرپايى به 18 هزار 
و 935 نفر از زائران مراســم اربعين اشاره و 
تاكيد كرد: 134 مصدوم هم به وسيله عوامل 
امدادى هالل احمر بــه مراكز درمانى منتقل 

شدند.
رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر گفت: تاكنون 45 هــزار و 184 زائر از 
خدمات اســكان اضطــرارى جمعيت هالل 
احمر در قرارگاه هاى مرزى، پايگاه ها و پست 
هاى ثابت و موقت ايــن جمعيت برخوردار 
شده اند؛ به عالوه 15هزار و 656 نفر از زائران 
هم از خدمات تســت قند خون و فشار خون 

برخوردار شدند.
در اســتان همدان نيز بر اســاس اعالم دبير 
ســتاد اربعين بيش از  67 هــزار و 484 نفر 
از مردم اســتان همدان براى شركت در پياده 
روى اربعين حسينى در سامانه سماح ثبت نام 
كرده اند اين در حالى است كه سال گذشته 35

هزار نفر از مردم همدان در اين ســامانه ثبت 
نــام كردند اما 31 هزار نفــر به زيارت كربال 

عزيمت  كردند.
مهــرداد نادرى فر با بيان اينكــه از ديروز بعد 
از ظهر موج بازگشــت به همدان آغاز شــده 
است، اظهار داشت: بر اساس آمار جمع آورى 
شــده تعداد نفراتى كه از استان هاى در نظر 
گرفته شــده براى همدان در برنامه جابجايى 
در سامانه سماح ثبت نام كردند 683 هزار نفر 

را شامل مى شوند.
دبير ســتاد اربعين استان همدان اضافه كرد: تا 
امروز 260 هزار نفر از خراسان رضوى، 124
هزار نفر از قم، 113 هزار نفر از مازندران، 58
هزار نفر از مركزى، 40 هزار نفر از گلســتان 
و 21 هزار نفر از خراســان شمالى در سامانه 

سماح ثبت نام كرده اند.
وى با بيــان اينكه اقدامات بــراى ميزبانى 
شايسته از زائران اربعين حسينى در همدان 
در دست انجام اســت، اظهارداشت: پايانه 
مريانج براى اســتقرار اتوبــوس ها مد نظر 

قرار گرفته است.
فرمانــدار همــدان نيز با بيــان اينكه آخرين 
وضعيت پايانه مريانج و ميدان فرودگاه همدان 
بررسى شــده است، اظهار داشــت: ورودى 
جديد پايانه مريانج احداث و مســير آسفالت 
شده و امروز نيز نيروهاى خدمات شهردارى 

نظافت منطقه را انجام مى دهند.
حسين افشــارى از تعيين محل ارائه خدمات 
امدادى و اورژانســى در پايانه موقت سردار 
شهيد حاجى بابايى سخن گفت و با بيان اينكه 
طبــق برنامه ريزى صورت گرفته بســته هاى 
تغذيــه اى به صورت انفرادى بــه زائران داده 
نخواهد شد بلكه در اختيار رانندگان اتوبوس 
ها قرار مى گيرد، اظهار داشت: محل استقرار 

اتوبوس ها براى تخليه زائران نيز شده است.
وى خواستار توجه پليس راه به موضوع ثبت 
و كنترل اتوبوس ها شــد و گفت: به اعتقاد و 
پيشنهاد ستاد اربعين بهتر است ثبت وضعيت 
اتوبوس ها در مكان خــارج از پايانه مريانج 

انجام شود.
در تازه تريــن اخبــار مزبــوط بــه اربعين 
سركنســولگرى ايران در عراق از زائرانى كه 
به هر دليــل مايلند در روز اربعين حســينى 
در كربالى معال بمانند، خواســته اســت كه 
بازگشــت خود را بــه دو روز بعد از اربعين 
موكول كنند تا هم امكان دسترســى آسان به 
وسايط نقليه داشــته و هم با ترافيك سنگين 

جاده هاى عراق مواجه نشوند.
اكنون بيشــترين تــردد از مرز مهــران انجام  
مى شود و از آنجا كه بســيارى از زائرانى كه 
با خودروى شــخصى به ايــن نقطه عزيمت 
كرده اند، براى بازگشــت نيز بــه همين مرز 
مراجعــه مى كنند، از ســاير زائران خواســته 
شده است كه مرز ديگرى چون خسروى كه 

ترافيك كمترى دارد، انتخاب كنند.
آنطور كه مســئوالن امنيتى و انتظامى  گفته اند 
در مرزهاى چهار گانه و استان هاى منتهى به 
مرز عراق امنيت برقرار است و انتظار مى رود 
با همــكارى زائران عزيــز در تردد و صبر و 
حوصله آنان در دريافــت خدمات عمومى، 
پرونده امســال اربعين با موفقيــت و بدون 

مشكل حل شود.

يك روش ساده براى
 "كاهش قند خون بيماران ديابتى"

 سبك زندگى غلط مبتنى بر رژيم تغذيه نامناسب، مصرف مدام 
آب يخ، كم تحركى و اســترس از جمله داليل اصلى ابتال به ديابت 
اســت؛ در اين مطلب به يك روش ســاده براى "كاهش قند خون 

بيماران ديابتى" اشاره شده است.
به گزارش تســنيم؛ امروزه بســيارى از مردم از بيمارى ديابت رنج 
مى برند؛ سبك زندگى غلط مبتنى بر رژيم تغذيه نامناسب، مصرف 
مــدام آب يخ، كم تحركى و اســترس از جمله داليل اصلى ابتال به 
ديابت اســت.با وجود اينكه بيماران مبتال به ديابت توسط پزشك 
متخصص خود از خوردن بسيارى از مواد غذايى قندى منع شده اند 
اما متاســفانه پزشــكان در طب نوين، توجهى به برخى پرهيزات 
ضرورى براى پيشــگيرى يا بهبود بيمــاران ديابتى ندارند به عنوان 
مثال بر اساس مبانى طب ســنتى، مصرف "آب يخ" يكى از داليل 
اصلى ابتال به ديابت اســت كه در طب نوين توجهى به اين مسئله 
مهم نمى شود.اما "ماساژ عمومى بدن" به ويژه در ناحيه شكم، پشت 
و اندام ها در كاهش قند خون بسيار موثر است چرا كه ماساژ عمومى 
بدن عالوه بر كاهش قند خون مى تواند بسيارى از فاكتورهاى خونى 

را هم اصالح كند.
پيشنهاد مى شــود مبتاليان به ديابت به طور منظم و هفتگى ماساژ 

عمومى آرام بخش را در برنامه خود داشته باشند.
دســتورالعمل هاى طب ســنتى عالوه بر كمك به درمان ديابت در 
بهبود عوارض ناشــى از ديابت مانند زخم هاى ديابتى هم بســيار 
موثر است؛ در طب ســنتى با استفاده از  اصالح تغذيه، درمان هاى 
موضعى، داروهايى براى پانســمان زخم و زالودرمانى حتى "زخم 
پاى ديابتى" نيز قابل درمان است و بر عكس طب نوين كه تجويز به 
قطع پاى مبتال به زخم ديابت مى كند، مانع از قطع پاى بيمار مى شود.

بيش از 67هزار نفر همدانى به عراق رفته  اند 

اربعين سفر به سرزمين عشق
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توليد بيش از 89 ميليون تن سيمان 
در كشور

 دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان كشور گفت: در حال 
حاضر 81 كارخانه با توليد 89 تا 90 ميليون تن ســيمان در كشــور 

وجود دارد.
عبدالرضا شيخان در نشست هم انديشى و بررسى نرخ حمل محموالت 
ســيمان در مناطق مختلف كشــور كه با حضور مسئوالن استان هاى 
همدان، تهران، مركزى، مازندران، لرستان، كرمانشاه، كردستان و البرز 
برگزار شد، از افزايش 40 درصدى نرخ سيمان نسبت به ابتداى سال 
در كشــور خبر داد و اظهار كرد: 86 سال عمر صنعت سيمان است و 
همه نسبت به هزينه هاى الزم براى احداث يك كارخانه اشراف دارند.
به گزارش فارس، وى با تأكيد بر اينكه صنعت سيمان يكى از صنايعى 
است كه مواد اوليه آن با شرايط سخت توليد مى شود افزود: حدود 40

درصد از نرخ سيمان نسبت به ابتداى سال افزايش يافته است.
دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت ســيمان كشور تصريح كرد: در 
حال حاضر 81 كارخانه ســيمان توليد 89 تا 90 ميليون تن در كشور 

وجود دارد.
وى ادامــه داد: ما از ظرفيت 90 ميليون تــن، حدود 65 درصد توليد 
داريم و عالوه بر اين توليد مناســب، حدود 90 ميليون هم جابه جايى 

مواد اوليه داريم.
شيخان يادآور شد: كرايه حمل سيمان حدود 22 تا 22,5 درصد قيمت 
ســيمان است و با توجه به شرايط تحريم نمى توان بدون دقت نرخ ها 

را افزايش داد.
وى بــا بيان اينكه با توجه به كمبود نقدينگى در خط توليد و تحريم، 
كارگران اين بخش از دور خارج نشــده اند اضافه كرد: ســيمان قابل 
مقايســه با ساير كاالها نيســت و ما بايد دست به دست هم بدهيم تا 
اين دوران سپرى شــود، زيرا توليد موجب چرخش گردونه حمل و 

نقل مى شود.
 دبير انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان كشور با اشاره به اينكه 
كارگران هم در اين بخش اقتصاد قوى ندارند افزود: همه ما در كشتى 
به نام ايران نشســته ايم و در شــرايط تحريم به ســر مى بريم كه اگر 

مقاومت كنيم تا سال 1400 وضعيت عالى خواهد بود.
وى تصريح كرد: افزايش نرخ حمل سيمان بايد نسبت به زمان باشد و 

اين افزايش هر روز نمى تواند صورت گيرد.
شيخان اضافه كرد : با توجه به اينكه افزايش نرخ حمل، موجب افزايش 
قيمت كاال مى شود و مردم قادر به پرداخت نخواهند شد، تقاضاى ما 

اين است كه همه با هم همفكر باشند.
 يكسان سازى نرخ حمل محموالت سيمان هم است

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان نيز با بيان اينكه 
سيمان سهم بزرگى از توليدات استان را به خود اختصاص داده است 
اظهار كرد: ســاالنه مقدار بسيارى از اين محصول در استان توليد و به 

خارج از كشور صادر مى شود.
مصطفى پناهنده ادامه داد: يكسان سازى نرخ حمل محموالت سيمان 

در اين بين موضوعى مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
 واسطه ها را در حوزه حمل و نقل بايد حذف كرد

معاون دفتر اقتصاد اســتاندارى همدان نيز با اشــاره به اينكه در حال 
حاضر شــاهد بحرانى ترين شــرايط توليد در صنايع از جمله سيمان 

هستيم گفت: واسطه ها را در حوزه حمل و نقل بايد حذف كرد.
محمود ملكيان بيــان كرد: در اين بحران ها بايــد كامل و با دقت در 

رعايت حال همه گروه هاى دست اندركار تصميمات را اتخاذ كنيم.
وى افزود: با توجه به اينكه شــرايط حفــظ حمل و نقل كاال نيازمند 
ناوگان اســت بنابرايــن توليدكننده و بخش حمــل و نقل دو بازوى 

تقويت كننده هم هستند و بايد يكديگر را حفظ كنند.
وى ادامه داد: طى چند ســال قبل در تعداد ناوگان مشــكل داشتيم و 

افزايش توليدات بازار، ازدياد ناوگان را به دنبال داشته است.
ملكيان اضافــه كرد: بنابراين نه حق با توليدكننده و عدم افزايش نرخ 
است و نه راننده بارى بدون دقت به نرخ تمام شده كاال، حق افزايش 
نرخ را دارد و تعادل بين توليدكننده و مصرف كننده بهترين راه است.

وى نقش واســطه ها را در حوزه حمل و نقل نگران كننده دانســت و 
افزود: واســطه ها به توليدكننده و راننده و شركت اهميتى نمى دهند و 
بدون شك بيشترين آسيب را به صنايع و بخش حمل و نقل مى رسانند.

اين مسئول بيان كرد: بايد در برنامه ريزى هاى دراز مدت دنبال برنامه اى 
باشــند كه واســطه ها را تا جايى كه امكان دارد حذف كنند، افزايش 
نرخ ها در هر بخشى تنها به جيب واسطه ها مى رود و در اين بين سهم 

ضرر براى راننده و مصرف كننده است.
وى افزود: افزايش بى نظم بار بدون مقايسه با پايه قيمت حمل، نسبت 
به زمان موجب كاهش توليد و در نتيجه كاهش ميزان حمل و متضرر 

شدن همگى خواهد شد.

مديركل كار استان همدان: 
ثبت نام جشنواره امتنان از كارگران

 و واحدهاي نمونه آغاز شد 
ــاه اجتماعــي اســتان همــدان از آغــاز  ــركل تعــاون، كار و رف   مدي
ثبــت نــام ســي ويكميــن  جشــنواره امتنــان از كارگــران، گــروه هــاي 
كار و واحدهــاي نمونــه اســتان همــدان خبــر داد و گفــت: ايــن 
ــد،  ــاي كار مول ــل از نيروه ــايي و تجلي ــتاي شناس ــنواره در راس جش
ــن اشــاعه فرهنــگ اســتفاده از  ــرع، مبتكــر و همچني متخصــص، مخت
فكــر جمعــي در ميــان كارگــران، گــروه هــاي كار و واحدهــاي نمونــه 

اســتان برگــزار مــي شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل، احمــد توصيفيــان بيــان كــرد: 
متقاضيــان شــركت در ايــن جشــنواره مــي تواننــد تــا بيســتم آبانمــاه 
ــاني  ــه نش ــان ب ــنواره امتن ــامانه جش ــه س ــه ب ــا مراجع ــالجاري ب س
ــدام  ــام اق ــت ن ــه ثب ــبت ب http://emtenan.mcls.gov.ir نس

ــد.  كنن
وي ادامــه داد: پــس از بررســي و داوري و مشــخص شــدن منتخبيــن 
اســتاني، رزومــه كاري آنــان بــراي رقابــت در ســطح ملــي بــه وزارت 

تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي ارســال مــي شــود. 

توصيفيان با اشاره به ضرورت تكميل فرم ها و ارايه مدارك و مستندات 
مربوطه از متقاضيان خواست به تمامي سواالت مندرج در پرسشنامه ها 
با نهايت دقت پاســخ داده و مستندات مورد نظر را در سامانه بارگذاري 

كنند. 
جشــنواره امتنان هر ساله با هدف تجليل از كارگران، گروه هاي كاري و 
واحدهاي نمونه در سه مرحله مقدماتي، استاني و كشوري در بخش هاي 
صنعت، خدمات و كشــاورزي برگزار مي شــود. كه در مراســم ويژه 
جشــنواره كارگرى در ايام ا...دهه مبارك فجرمعرفــى و از آنها تجليل 

مى شود.

غزل اسالمي »
 9 نفر از بيماران كليوي شــهر كبودراهنگ 
نيازمند پيوند كليه هســتند كــه كمك خيرين 
كبودراهنگــي مي تواند زندگــي آنها را نجات 
بدهد. اغلب بيماران كليوي كبودراهنگي كه در 
حال دياليز هستند و به مرحله پيوند رسيده اند 
به خاطر شرايط جســماني توان كار كردن زياد 
را ندارند كه همين عامل موجب شــده تا توان 
مالي خود را از دســت بدهنــد. اين بيماران با 
هزينه هاي سرسام آور دارو، آزمايش ها، زندگي 
و حتي اياب و ذهاب مواجه هســتند. به همين 
دليل انجمــن خيريه حمايت از بيماران كليوي 
واسط بين بيماران و فروشندگان كليه و خيرين 
هســتند و آنها را به يكديگر معرفي مي كنند و 
اگر خيرين و دولت به اين بيماران كمك نكنند 
آنها با درد و سختي هاي زيادي مواجه مي شوند. 
در همين راســتا رئيس انجمن خيريه حمايت 
از بيماران كليوي اســتان همدان با نام بردن از 
خيريــن كبودراهنگي از آنهــا تقاضاي كمك 
كرد و گفت كه در ســطح استان خيرين بزرگ 
و خوشنام زيادي داريم كه كمك هاي فراواني 
مي كنند و اكنون هم از آنها مي خواهيم در اين 

زمينه ما را ياري كنند. 
رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي 
استان همدان سپس درباره تعداد و وضعيت اين 
بيماران گفت: در استان غريب به 1500 مريض 
دياليــزي و پيوندي وجــود دارد كه 90 نفر از 
بيماران مربوط به شــهر كبودراهنگ هستند. از 
اين تعداد نصف آنها بيماران دياليزي هستند و 

نصف هم پيوند كليه دارند.
ابوالفضل ميرزايــي در ادامه با تأكيد بر بيماران 
كليوي كه در شــهر كبودراهنگ تحت درمان 
هستند، ادامه داد: از بين اين تعداد 32 نفر پيوند 
كليه انجام داده اند كه 20 نفر از آنها خانم و 12 
نفر مرد هستند.ميرزايي گفت: در اين شهرستان 
51 مريــض دياليزي وجــوددارد كه 30 نفر از 
آنها خانم و بقيه آقا هستند. همنين 7 نفر بيمار 
دارويي وجود دارد كه به مرحله دياليز رسيده اند 

كه 4 نفر از آنها خانم هستند.
وي بيان كــرد: 9 نفر از بيمــاران كبودراهنگ 

شرايط پيوند كليه را دارند كه بايد به آنها كمك 
شود.

ميرزايي افزود: قيمت اعالم شده «كليه» از سوى 
انجمن بيماران كليوى به اهداكنندگان تا سقف 
50 ميليون تومان است اما ممكن است دور از 
چشم ما بســته به وضعيت مالى بيمار و توافق 

ميان دو طرف اين مبلغ كمي افزايش بيابد. 
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان 
همدان توضيح داد: بســياري از بيماران كليوي 
به خاطر بيماري حادي كه دارند اغلب جزو قشر 
ضعيف جامعه هستند. حتي اگر آنها كارمند يا 
بازاري هم باشند چون 3 روز در هفته حدود 4 
ساعت بايد براي دياليز وقت بگذارند نمي توانند 
آن طور كه بايد كار كنند و نمي توانند كار خود را 
ادامه بدهند بنابراين درآمدي هم نخواهند داشت 
و يا درآمدشان به شدت پايين مي آيد.وي گفت: 
هزينه دياليز به عهده دولت است اما اين بيماران 
عالوه بر اينكه با ســختي ها و دردهاي زيادي 
مواجه هستند هزينه هاي سنگين آزمايش، دارو 
و ايابه ذهاب را هــم بايد بپردازند كه از عهده 

اغلب آنها خارج است.
ميرزايي ادامه داد: بسياري از بيماران شهرهاي 

ديگر استان مانند فامنين، امزاجرد،خدابنده و... 
براي درمان به كبودراهنگ مراجعه مي كنند كه 
دوري مسير هزينه اياب و ذهابشان را باال مي برد 
و اغلب آنها حتي توان پرداخت اين مقدار هزينه 

را هم ندارند. 
وي افزود: اگر بيماران دياليزي كليه شان پيوند 
بخــورد زندگي راحت تري خواهند داشــت. 
اما اغلــب آنها توان پرداخت هزينه خريد كليه 
را ندارند به همين دليل مجبورند ســختي ها و 

مشكالت دياليز را تحمل كنند.
ميرزايي گفت: خيريــن كمك هايي به بيماران 
مي كنند اما اكنون براي كمك به بيماران كليوي 
شهر كبودراهنگ چالش هايي داريم و از خيرين 

اين شهرستان تقاضاي كمك داريم.

وي افزود: خيرين بــزرگ و نامداري همچون 
آقايــان اميرجانــي، حيدري، شــيرمحمدي، 
محسن خاني و اســماعيلي داريم كه به راحتي 
مي توانند مشــكل اين بيمــاران را حل كنند و 
نجاتشان بدهند.ميرزايي گفت: اگر هزينه دارو 
و پيوند كليه بيماران تأمين شود بخش زيادي از 

مشكالت آنها حل مي شود.
وي ادامه داد: عالوه بر اين،  تاكنون كسي براي 
تبليغات به انجمن كمكي نكرده كه الزم است 
خيرين به جز كمك به بيمــاران براي تبليغات 
نيز هزينه كنند تا بتوانيم اطالع رساني هاي الزم 
را بــراي جلوگيري از ابتال به بيماري هاي كليه 

انجام بدهيم.
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان 
همدان در پايان سخنانش گفت: خيريني كه تمايل 
دارند به بيماران كليوي كمك كنند مي توانند با 
كد دستوري #41*1*6655/8000* از طريق 
موبايل خود كمك هاي خــود را براي بيماران 

كليوي ارسال كنند.

 بيماران كليوى بايد روزانه 2 هزار ميلى گرم 
سديم، 2 هزار ميلى گرم پتاسيم، هزار ميلى گرم 
فســفر و بين 0.8 تا 1.2 گرم پروتئين به ازاى 
هر كيلوگرم وزن بــدن دريافت كنند، به طور 
مثال بيمار كليوى كه 60 كيلوگرم وزن دارد بايد 
روزانه بين 48 تا 72 گرم پروتئين دريافت كند، 
ميزان مايعات مصرفــى روزانه هم در بيماران 
دياليزى و افرادى كه در مرحله آخر نارســايى 

كليه قرار دارند، بايد محدود شود.
بيماران كليوى بايد مقدار پروتئين هاى با ارزش 
بيولوژيكى باال را در رژيم غذايى خود افزايش 
و پروتئين هــاى بــا ارزش بيولوژيكى پايين 
را كاهــش دهند كــه از پروتئين هاى با ارزش 
بيولوژيكى باال مى توان به پروتئين هاى حيوانى 
مانند سفيده تخم مرغ اشاره كرد؛ پروتئين هاى 
گياهى هم ارزش بيولوژيكى پايين دارند، زرده 
تخم مرغ به علت اينكه سرشــار از فسفر است 
براى بيماران دياليزى مناســب نيست.سفيده 
تخم مرغ از جمله مواد غذايى مناســب براى 
بيماران دياليزى بوده؛ 2 عدد ســفيده تخم مرغ 
حاوى 110 ميلى گرم ســديم، 108 ميلى گرم 
پتاســيم و 10 ميلى گرم فســفر است.گل كلم 
سرشار از ويتامين C ، K ، گروه ويتامين هاى 

B و ايندول هــا بوده، بنابرايــن خواص ضد 
التهابى دارد، يــك فنجان گل كلم (125 گرم) 
حــاوى 19 ميلى گرم ســديم، 176 ميلى گرم 

پتاسيم و 40 ميلى گرم فسفر است.
انگور قرمز غنى از ويتامين C ، آنتى اكسيدان ها 
و فالونوئيدهاســت، انگــور قرمز حاوى نوع 
خاصــى از فالونوئيد ها به نــام "رزوراتول" 
(رسوراتول) بوده، بنابراين خاصيت ضد التهابى 
دارد، مصرف انگور قرمز به مبتاليان به ديابت، 
آلزايمر، بيمارى هاى قلبى و عروقى، كليوى و 
انواع سرطان ها پيشنهاد مى شود، 75 گرم انگور 
قرمز حاوى 15 ميلى گرم سديم، 144 ميلى گرم 

پتاسيم و 15 ميلى گرم فسفر است.
ســير حاوى منگنــز، ويتاميــن C ، B۶ و 
تركيبات سولفورى اســت، سير گياهى است 
كه نقشى مؤثر در كاهش چربى خون و كنترل 
بيمارى هاى قلبى و عروقــى دارد و مى تواند 
جايگزينى مناســب براى نمك باشد، سه حبه 
سير حاوى 1.5 ميلى گرم سديم، 36 ميلى گرم 

پتاسيم و 14 ميلى گرم فسفر است.
روغن زيتون به علت داشــتن اسيد چربى به 

نام "اسيد اولئيك" از جمله روغن هاى مناسب 
براى بيماران كليوى بوده، 28 گرم روغن زيتون 
حــاوى 0.6 ميلى گرم ســديم، 0.3 ميلى گرم 
پتاسيم و فاقد فسفر است.بلغور گندم از ديگر 
مواد غذايى مناســب براى بيماران كليوى بوده 
كه حاوى منيزيم، آهن، منگنــز، فيبر و گروه 
ويتامين هاى B اســت، 90 گــرم بلغور گندم 
حاوى 4.5 ميلى گرم سديم، 62 ميلى گرم پتاسيم 
و 36 ميلى گرم فســفر است.كلم برگ به علت 
داشــتن ويتامين C ، گروه ويتامين هاى B. و 
فيبر فراوان براى بيماران كليوى بسيار مناسب 
بوده، يك فنجــان كلم برگ (125 گرم) حاوى 
14 ميلى گرم ســديم، 119 ميلى گرم پتاسيم و 
18 ميلى گرم فسفر اســت.فلفل دلمه اى قرمز 
حاوى پتاســيم پايين و ويتامين هاى A و C و 
مفيد براى بيماران كليوى بوده، يك عدد فلفل 
دلمه اى قرمز حاوى 3 ميلى گرم ســديم، 156 

ميلى گرم پتاسيم و 19 ميلى گرم فسفر است.
 ،C مصــرف پياز بــه علت داشــتن ويتامين
گروه ويتامين هاى B، منگنز و فيبر به بيماران 
كليوى پيشنهاد مى شود، پياز مى تواند جايگزين 

مناسبى براى نمك باشد، يك عدد پياز حاوى 
3 ميلى گرم سديم، 102 ميلى گرم پتاسيم و 20 

ميلى گرم فسفر است.
شــلغم حاوى گروه ويتامين هاى B ، ويتامين 
C و منگنز بوده بنابراين براى بيماران كليوى 
بسيار مناسب است، نصف فنجان شلغم (62.5 
گرم) حاوى 12 ميلى گرم سديم، 138 ميلى گرم 

پتاسيم و 20 ميلى گرم فسفر است.
ميزان پتاســيم و فسفر جذب شده سبزى ها با 
پختن آن ها افزايش پيدا مى كند، بنابراين بيماران 
كليوى بهتر است كه سبزى ها را به شكل خام 
مصــرف كنند.بيماران كليوى بايــد به مقدار 
پروتئيــن حاصل از لبنيات و گوشــت توجه 
ويژه داشته باشند، 85 گرم سينه مرغ حاوى 63 
ميلى گرم سديم، 216 ميلى گرم پتاسيم و 192 
ميلى گرم فسفر است.مصرف لبنيات در بيماران 
كليوى بايد زير نظر متخصص تغذيه باشــد، 
مبتاليان به نارسايى هاى كليه در مراحل ابتدايى 
و اشخاصى كه مستعد دياليز هستند، بايد نكات 
عمومى تغذيه اى را به درســتى رعايت و افراد 
دچار نارســايى هاى كليه در مراحل پايانى و 
بيمــاران دياليزى براى دريافــت رژيم غذايى 

مناسب بايد به متخصص تغذيه مراجعه كنند.

از 23 تا 30 آبان هفته حمايت از بيماران كليوي است

بيماران كليوي 
چشم انتظار خيرين كبودراهنگي

بايد ها و نبايد هاى تغذيه اى 
در بيماران كليوى

 كليه ها وظيفه تنظيم آب، فشــار خون و 
الكتروليت هاى بدن مانند ســديم را برعهده 
دارند، كليه ها در ترشــح هورمون خون ســاز 
(اريتروپويتين) و ويتاميــن D فعال بدن هم 
نقش دارنــد، بنابراين مبتاليان به بيمارى هاى 
كليوى اغلب به كم خونى (آنِمى) و مشكالت 

استخوانى هم دچار مى شوند.
مبتاليان به نارســايى هاى كليه دسته يك و 2

معموالً عالئم بالينى ندارند، اما نارســايى هاى 
كليه دســته ســه به بعد اغلب با عالمت هاى 
بالينــى همــراه هســتند، از جملــه عالئم 
نارســايى هاى كليه در مراحل ابتدايى (يك و 
2) مى توان به ضعــف، بى حالى، كم خونى و 

در مراحل پيشرفته (سه به بعد) به فشار خون 
بــاال، ورم بدن، خارش، تنگى نفس و خفگى 

اشاره كرد.
بيماران نارســايى هايى كليه به شدت مستعد 
ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى مانند سكته 
قلبى در آينده هستند همچنين كليه هاى 40 تا 

50 درصد از ديابتى هاى مزمن از كار مى افتد.
اســتعمال دخانيات مانند ســيگار و قليان و 
مصــرف نمك از جمله عواملى هســتند كه 
ســالمت كليه ها را تهديــد مى كنند كه براى 
كاهش اســتفاده از نمك افــراد بايد مصرف 
غذا هاى فرآورى شــده مانند كنسرو ها را به 
حداقل برســانند، زيرا 70 تا 75 درصد نمك 
مصرفى مردم از نمك مــواد غذايى فرآورى 

شده تامين مى شود.

افرادى كه اعضاى خانواده شــان (فاميل درجه 
يك) دچار نارســايى هاى كليه است بيشتر از 
ديگران در معرض ابتال به بيمارى هاى كليوى 
قرار دارنــد بنابراين بايد هر چند وقت يكبار 
به طور مرتب به متخصص نفرولوژى مراجعه 

كنند.
مبتاليان به ســنگ كليه، نارســايى هاى كليه 
خفيف و كليه پلى كيستيك (چند كيستى) بايد 
روزانه آب فراوان بنوشــند به طورى كه رنگ 
ادرار آنها روشــن باشد، افرادى كه دچار كليه 
پلى كيستيك هستند براى رفع مشكلشان بايد 
عالوه بر نوشــيدن آب فراوان، فشار خون و 

عفونت ادراريشان را هم كنترل كنند.
60 درصد پيوند كليــه در ايران از افراد دچار 
مرگ مغزى انجام مى شود كه اين رقم در تهران 

به 80 درصد مى رسد.
بيمارى هاى كليوى فرد را مستعد ابتال به فشار 
خون باال قرار مى دهند از ســوى ديگر فشار 

خون باال سالمت كليه ها را تهديد مى كند.
كليه ها مســئول تصفيه ضايعــات حاصل از 
متابوليســم (ســوخت و ســاز) پروتئين ها، 
ويتامين هاى محلــول در آب و ســاير مواد 
هســتند، اين اعضا در توليــد ادرار و تعديل 

مايعات بدن هم نقش دارند.
ديابــت و فشــار خــون بــاال را از عوامل 
خطرســاز در ابتــالى افراد بــه بيمارى هاى 
كليوى اســت. استعمال دخانيات، اضافه وزن 
و چاقى، جنسيت، ســن و عوامل ژنتيكى از 
ديگر فاكتور هايى هســتند كه فرد را مستعد 

نارسايى هاى كليه قرار مى دهند.

مدير بورس منطقه اى همدان:
90 درصد معامالت بورس همدان 

مربوط به فروش بوده است
 مدير بورس منطقه اى همدان گفت: 10 درصد معامالت اين هفته 
بورس همدان مربوط به خريد ســهام و 90 درصد مربوط به فروش 

سهام بوده است.
على اسكندرى اظهار داشت: طى هفته جارى نزديك به 16 ميليارد و 
500 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش تقريبى 76 هزار  ميليارد ريال 

در تاالرهاى بورس اوراق بهادار در كل كشور معامله شد.
وى بــا بيان اينكه در بورس منطقه اى همدان هم اين هفته تعداد 154 
ميليون و 306  هزار و 475 سهم متعلق به 281 شركت به ارزش 1313 
ميليارد و 175 ميليون و 65 هزار و 617  ريال مبادله شــد، گفت: 10 
درصد از معامالت اين هفته مربوط به خريد ســهام و 90 درصد نيز 

مربوط به فروش سهام بوده است.
اســكندرى اضافه كرد: همچنين طى ايــن هفته 51 نفر در دوره هاى 
آموزشــى بورس كه براى عموم عالقمندان برگزار مى شــود شركت 
كرده و با مفاهيم بازار ســرمايه و نحوه سرمايه گذارى در بورس آشنا 

شدند.
مدير بورس منطقه اى همدان يادآور شد: امروز چهارشنبه شركت هاى 
پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت اصفهان و معدنى و صنعتى گل 
گهر بيشترين تاثير را بر شاخص كل بورس داشتند و بانك ملت، بانك 
تجارت و بانك اقتصاد نوين پربيننده ترين شركت هاى بورس بودند.

وى يادآور شــد: شاخص كل بورس در هفته جارى معادل 309 هزار 
و 640 واحد بود كه نســبت به هفته گذشــته 3 هــزار و 409 واحد 

كاهش يافت.
مدير بورس منطقه اى همدان گفت: همچنين شــاخص كل فرابورس 

هم با 201 واحد كاهش به رقم 3 هزار و 868 واحد رسيد.

هشدار؛ واتس اپ خود را به روز كنيد
 نقصى در سيستم عامل پيام رسان واتس اپ در دستگاه هاى اندرويدى 
شناسايى شــده كه مى تواند با بازكردن گالرى واتس اپ توسط كاربر، 
به طور خودكار باعث آسيب پذيرى  شود و براى جلوگيرى از اين آسيب، 

الزم است كاربران واتس اپ خود را به آخرين نسخه به روز كنند.
به گزارش ايسنا، يك محقق امنيتى، نقصى را در سيستم عامل پيام رسان 
محبوب واتس اپ در دســتگاه هاى اندرويدى شناســايى كرده است 
كــه مى تواند به مهاجمان، امكان ارتقاء امتياز و اجــراى كد از راه دور 
(RCE) دهد. اين حفره ى امنيتى كه توســط محققى با نام مســتعار 
double-» كشــف شده ، به عنوان يك اشــكال «Awakened»

 «11932-2019-CVE CVE » توصيف و به آن شناســه ى «free
اختصاص داده شده است.

اين نقص، در نســخه ى 2,19,230  واتس اپ در دســتگاه هاى داراى 
اندرويــد 8,1 و 9,0 اجــازه ى اجراى كــد از راه دور را مى دهد و در 
 (DoS) نســخه هاى قبلى فقط مى تواند براى حمالت انكار سرويس
استفاده شود. آسيب پذيرى شناسايى شــده، در يك كتابخانه ى منبع باز 
به نام «libpl_droidsonroids_gif.so» وجود دارد كه توســط 

واتس اپ براى توليد پيش نمايش پرونده هاى GIF استفاده مى شود.
 بنا بر اعالم مركز ماهر(مركز مديريــت امداد و هماهنگى رخدادهاى 
 GIF رايانه اى) بهره بردارى از اين نقص، شــامل ارسال يك پرونده ى
مخرب است كه مى تواند هنگام بازكردن گالرى واتس اپ توسط كاربر 
(به عنــوان مثال، زمانى كه كاربر مى خواهد براى يكى از مخاطبين خود 

تصويرى ارسال كند) به طور خودكار باعث آسيب پذيرى  شود.
به گفته ى اين محقق، مهاجم نمى تواند تنها با ارســال يك GIF ويژه، 
از اين نقص بهره بردارى كند و كنترل تلفن همراه را در دســت بگيرد. 
مهاجــم ابتدا بايد از آســيب پذيرى ديگرى كــه در تلفن كاربر وجود 
دارد، سوءاســتفاده كند تا به چيدمان حافظه دسترســى پيدا كند، زيرا 
يك اشــكال « double-free » نيــاز دارد تا يك مكان از حافظه را 
دوبار فراخوانى كند و ايــن كار مى تواند منجر به خرابى يك برنامه يا 
ايجاد يك آســيب پذيرى شــود.در اين حالت، هنگامى كه يك كاربر 
واتس اپ، نمايه ى گالرى را براى ارســال پرونده ى رســانه باز مى كند، 
libpl_» واتس اپ آن را با استفاده از يك كتابخانه ى منبع باز بومى به نام
GIF براى توليد پيش نمايش پرونده ى « droidsonroids_gif.so

كه شامل چندين فريم رمزگذارى شده است، تجزيه مى كند.
بــراى ذخيره ســازى فريم هــاى رمزگشايى شــده، از بافــرى با نام 
"rasterBits" اســتفاده مى شــود. اگر همه ى فريم ها داراى اندازه ى 
يكســان باشــند، مجدداً از "rasterBits" براى ذخيره ى قاب هاى 
رمزگشايى شــده، بدون تخصيص مجدد استفاده مى شود كه همين امر 

مى تواند به مهاجم اجازه ى سوءاستفاده از آسيب پذيرى دهد.
پس از بهره بــردارى، دو بردار حمله وجود دارد كه مهاجمان مى توانند 
از آن استفاده كنند. نخستين مورد، افزايش امتياز محلى است كه در آن، 
يك برنامه ى مخرب روى دستگاه نصب مى شود كه آدرس كتابخانه هاى 
"zygote" (فرايند قالب براى هر برنامه و ســرويس آغازشــده در 
دستگاه) را جمع آورى مى كند و يك فايل GIF مخرب توليد مى كند كه 
منجر به اجراى كد در متن واتس اپ مى شود. اين كار به نرم افزار مخرب 
اجازه مى دهد تا پرونده هاى موجود در ســندباكس واتس اپ از جمله 
پايگاه داده ى پيام را ســرقت كند. بردار حمله ى دوم، RCE است كه 
در آن، يك مهاجم با برنامه اى كه داراى آسيب پذيرى افشاى اطالعات 
حافظه ى از راه دور اســت، براى جمع آورى آدرس هاى كتابخانه هاى 
"zygote" و تهيه ى يك فايل GIF مخرب جفت مى شود. به محض 
اينكه كاربر نماى گالرى را در واتس اپ باز مى كند، پرونده ى GIF يك 

پوسته در زمينه ى واتس اپ ايجاد مى كند.

مناسب ترين مواد غذايى براى بيماران كليوى

انتظــار داريم خيرين بــزرگ و نامدار 
حيدري،  اميرجاني،  آقايان  كبودراهنگى 
شيرمحمدي، محسن خاني و اسماعيلي به 
بيماران كليوى اين شهرستان كمك كنند

خيريني كه تمايل دارند به بيماران كليوي كمك كنند مي توانند با كد دســتوري 
#41*1*6655/8000* از طريــق موبايل خود كمك هاي خود را براي بيماران 

كليوي ارسال كنند
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خبـر يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

سالتويى كه سالن 7 تير را منفجر كرد
  سالن هفتم تير تهران با قدمتى ديرينه در برگزارى مسابقات كشتى، 
ميزبان رقابت هاى ليگ برتر كشتى آزاد كشور بود كه در اين رقابت ها 

همدان 2نماينده در دو تيم مقابل هم داشت.
مسعود كمروند (تيم دانشگاه آزاد70كيلوگرم) و ميثم مصطفى جوكار 
(تا ثبت جهانى توس92كيلوگرم) نمايندگان همدانى اين دوتيم در دو 
وزن متفاوت بودند كه به تحليل كشــتى اين دو كشــتى گير باتجربه 

استان همدان مى پردازيم.
مسعود كمروند كه با تصميم كادر فنى تيم خود با كم كردن كيلوهاى 
زيادى از بدنى خشــك و عضالنى كه 7كيلوگرمى كه كم كرد بعد از 
مقدار مشخصى از وزنش حدود 40درصد از وزنش را از عضالت كم 
كرد كه همين موضوع باعث ضعف عضالنى و بدنى وى در رقابتش 

با نايب قهرمان جام تختى ايمان رحمانى بود.
بدن مســعود كمرونــد در 3دقيقه اول تا حــدود 2 دقيقه جواب 
داد تــا آنجايى كه يك ســالتوى زيبا و ديدنى را كه در كشــتى 
آزاد خيلــى كمتر ميبينيم در مقابل ديدگان عليرضا دبير رياســت 
فدراســيون كشتى به اجرا درآورد تا همه ســالن هفتم تير تهران 
يكپارچه وى را تشــويق كنند ولى نبايد ضعف بدنى وى را پشت 
ســالتوى كمروند پنهان كنيم مسعود براى 74كيلو گرم هم حدود 
4كيلوگرم كــم ميكند و اصال اين كــه در 70 كيلوگرم براى وى 
كه هدفش المپيك 2020اســت رقابت كند كامال يك تصميم غير 
كارشناســى است و جز اينكه او را از هدفش و مدالهاى رنكينگ 
دار بيــن المللى از فدراســيون جهانى دور كنــد چيزى را در پى 
ندارد و مســعود كمروند و برادر بزرگترش از آنجايى كه سرمايه 
اســتان همدان است و متعلق به خودشــان نيستند بايد جوابگوى 
اين تصميم باشــند و از طرفى هيأت كشــتى همدان و كادر فنى 
بايد علت اين كم كردن وزن را جويا شوند و اگر نياز به حمايتى 
دارد وى را به جهت قدم اولش موفقيت در مســابقات جام تختى 

و عضويت تيم ملى حمايت كنند .
مسعودغيرتى كشتى گرفت و پيروز شد اگرنه كشتى دشوارى را پشت 

سر گذاشت و كيلوهايى كه كم كرد اورا تامرز شكست برد.
ميثم  مصطفى جوكار كه از باتجربگان كشتى استان همدان و داراى كوله 
بارى از مدال و تجربه و عضويت تيم ملى در المپيك پكن مى باشــد 
بعد از چند ســال دورى از مسابقات امسال پا در ميادين گذاشته اين 
هفته مغلوب توان و جوانى حســين شهبازى شد و بايد از تصميمات 
وى براى چگونگى ادامه اين راه هيأت كشتى آگاه شود به جهت برنامه 
ريزى جديدى در اســتفاده از تجربيات اين قهرمان باســابقه ماليرى 

كشتى استان همدان استفاده كند
حاال بايد منتظر تصميمات هيأت كشتى براى اين دوقهرمان باشيم.

* مصطفى ساجدى

مديركل ورزش و جوانان همدان:
170 برنامه فرهنگى و ورزشى طي هفته 

تربيت بدني در همدان اجرا مي شود
رسيدن  فرا  مناسبت  به   
هفتــه تربيــت بدني 170 
برنامه فرهنگي و ورزشــي 
در سطح استان همدان اجرا 

مي شود.
محســن جهانشــير گفت: 
 26 از  بدني  تربيــت  هفته 
مهر تــا دوم آبان به منظور 
آشنايي جامعه با اهميت و 
در  ورزش  كاربــرد  اثرات 

زندگي فردي و اجتماعي، اشــاعه و توسعه ورزش همگاني برگزار 
مي شود.

مديركل ورزش و جوانان همدان با اشاره به اينكه هفته تربيت بدنى 
و ورزش با شعار "پيش به سوى ايران فعال " نام گذارى شده است، 
اظهار كرد : در اين نام گذارى رويكردهاى خوبى همچون تمركز بر 
تقويت بنيان خانواده ، تمركز بر تقويت روحيه جهادى و حماسى ، 
تمركز بر اصالح نگرش و ســواد حركتى ، تمركز بر تقويت انسجام 
اجتماعى ، تمركز بر توانمندســازى كم توانــان و تمركز بر تقويت 
اخالق و تعالى جامعه بايد در دســتور كار هيأت هاى ورزشــى در 

سطح استان قرار گيرد.
سرپرست باشگاه پاس: 

بازى در ورزشگاه قدس موقتى است 
 سرپرســت مديرعاملى باشــگاه پاس همدان گفــت: بازى در 
ورزشــگاه شهداى قدس موقتى اســت و پس از بازى اين هفته به 

ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج باز مى گرديم. 
سرپرست مدير عاملى باشــگاه پاس با اعالم اين مطلب افزود: اين 
هفته به دليل مصادف شــدن با برنامه مراسم اربعين و پايلوت قرار 
گرفتن شهر مريانج براى استقبال از زائران، امكان بازى برابر شهداى 
بابلســر مهيا نشــد و بازى خانگى آينده به ورزشگاه شهيد حاجى 

بابايى باز مى گرديم.
محمد مظهرى بيان كرد: درســت است كه جابجايى زمين مسابقه و 
تمرين مشكل ساز مى شود اما چاره اى نداريم و اميدوارم ديگر اين 

مشكل را نداشته باشيم.

حيدرى بازى استقالل و فجر را 
سوت مى زند 

 پيام حيدرى داور جوان اســتان ديدار دو تيم فجرسپاسى شيراز و 
استقالل تهران را قضاوت خواهد كرد.

 رقابت هــاى فوتبال جام حذفى باشــگاه هاى كشــور امروز در 
شــهرهاى مختلف برگزار مى شود كه در يكى از اين ديدارها تيم 
فوتبال اســتقالل تهران در ورزشگاه آزادى ميزبان تيم دسته اولى  
فجرسپاسى شــيراز است كميته داوران فدراسيون فوتبال قضاوت 
اين ديدار را به عهده داور جوان همدانى نهاده است پيام حيدرى 
داور بين المللى اســتان امروز در ورزشــگاه آزادى اين ديدار را 

قضاوت خواهد كرد

ــئوليت  ــا مس ــركت ب ــى ش ــد آت ــوان دي ــركت ت ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــى 14005143903 ب ــه مل ــت 12056 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه مــورخ 1398/03/19 
تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت 

ــن شــد. ــاى شــركت تعيي ــى ه درج آگه
(632633) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهــى تغييــرات شــركت باتــاب ســاخت هگمتانــه شــركت بــا مســئوليت 
ــه  ــى 14008385030 ب ــه مل ــت 13717 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
ــل  ــورخ 1398/06/25 تصميمــات ذي ــره م ــأت مدي اســتناد صورتجلســه هي

اتخــاذ شــد : 
ــد  ــاى حمي ــد: آق ــل تعييــن گردي ــره بقرارذي ــأت مدي 1 ســمت اعضــاى هي
چراغــى بــه شــماره ملــى 3873977532 بــه ســمت مديــر عامــل و عضــو 
ــه شــماره ملــى 3874082784  ــاى محمــد اميدبخــش ب ــره آق هيــأت مدي
بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره خانــم فاطمــه اميدبخــش بــه شــماره ملــى 

3873978865 بــه ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره 
ــان  ــترك آقاي ــاء مش ــا امض ــادار ب ــدارك و اوراق به ــناد و م ــه اس  2 - كلي
ــره) و  ــأت مدي ــس هي ــد اميدبخش(رئي ــل) و محم ــد چراغى(مديرعام حمي
ــر  ــا مه ــراه ب ــره) هم ــأت مدي ــس هي ــب رئي ــه اميدبخش(ناي ــم فاطم خان

ــد.  ــى باش ــر م ــركت معتب ش
(630378)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهي حصر وراثت
خانم صفيه خالقى داراى شماره شناسنامه  1851 به شــرح دادخواست كالسه 113/660/98 از اين 
حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين غفارى به شماره 
شناســنامه  7198 در تاريخ 98/7/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- صفيه خالقى به شماره شناسنامه 1851 همسر متوفى 2- معصومه 
غفارى به شماره شناســنامه 13096 دختر متوفى 3- محمد غفارى به شماره شناسنامه 1189 پسر 
متوفى 4- رضا غفارى به شماره شناســنامه 13878 پسر متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ( 

م الف 146)
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ــدان  ــگاه هم ــرورى پ ــت و دامپ ــركت كشــت و صنع ــرات ش ــى تغيي آگه
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 2734 و شناســه ملــى 
ــاليانه  ــادى س ــى ع ــع عموم ــتناد صورتجلســه مجم ــه اس 10861132533 ب

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1398/02/15 تصميم م
 1 - موسســه حسابرســى رهنــو حســاب بــه شناســه ملــى 14006772758 
بــه عنــوان بــازرس اصلــى و موسســه حسابرســى آپادانــا بــه شناســه ملــى 
ــى  ــراى يــك ســال مال ــازرس علــى البــدل ب ــه عنــوان ب 10320734325 ب

انتخــاب گرديدنــد.
 2 - روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت 

تعييــن شــد. 
ــه 97/12/29شــامل ترازنامــه و  3- صورتهــاى مالــى ســال مالــى منتهــى ب

حســاب ســود وزيــان تصويــب شــد.
(630371) 

  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مالير 

ــركت  ــدان ش ــگاه هم ــتوريزه پ ــير پاس ــركت ش ــرات ش ــى تغيي آگه
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 5420 و شناســه ملــى 10861132607 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه مــورخ 1398/02/18 

ــاذ شــد :  ــل اتخ ــات ذي تصميم
ــراى مــدت دو ســال انتخــاب  ــه قــرار ذيــل ب ــره ب 1 - اعضــاى هيــأت مدي
ــه شناســه ملــى 10100834933  ــران ب ــد : شــركت صنايــع شــير اي گرديدن
ــى 10720219420  ــه مل ــه شناس ــالن ب ــگاه گي ــتوريزه پ ــير پاس ــركت ش ش
شــركت شــير پاســتوريزه پــگاه گلپايــگان بــه شناســه ملــى 10260122751 
2 - بازرســان شــركت بــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار ذيــل انتخــاب 

گرديدند: 
ــوان  ــه عن ــى 10100129086 ب ــه مل ــه شناس ــى رازدار ب ــه حسابرس موسس
حســابرس و بــازرس اصلــى موسســه حسابرســى كاشــفان بــه شناســه ملــى 

ــازرس علــى البــدل ــوان حســابرس و ب ــه عن 10100199185 ب
 3 - ترازنامــه و حســاب و زيــان و صورتهــاى مالــى منتهــى بــه 1397/12/29 

ــيد.  ــه تصويب رس ب
4 - روزنامــه همــدان پيــام جهــت نشــر آگهــى هــاى شــركت انتخــاب شــد. 

اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان.
(630361)

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــر رأي شــماره 139560326006000657  مــورخ 98/6/31هيــأت اول موضــوع قان براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــارض متقاضــي  ــه و بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
آقــاى كمــال بيــات فرزنــد فرمــان بــه شــماره شناســنامه 3920061004  صــادره از ماليــر  
ــمتى از  ــع قس ــاحت 2200 مترمرب ــه مس ــدارى ب ــاختمان دام ــاب س ــدانگ يكب در شش
پــالك 26  اصلــي واقــع در روســتاى كمــرى بخــش دو ماليــر خريــدارى از مالــك رســمي 
آقــاى فرمــان بيــات محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــه مراجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ظــرف مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 248)

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/7/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/7/25

محمدرضا امينى
رئيس ثبت اسناد و امالك مالير 

آگهي حصر وراثت
آقاى نصراله تركمنى داراى شماره شناسنامه  8493 به شرح دادخواست كالسه 465/98ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجت اله تركمنى به شماره شناسنامه  6672 در تاريخ 98/1/25 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به:1-على تركمنى فرزند حســين به شماره 
شناســنامه 6661 متولد1310 پدر متوفى 2-ام البنين زارعى فرزند سيف اله به شماره شناسنامه 5084 متولد1321 مادر متوفى 
3-راحله تركمنى فرزند حجت اله به شماره شناسنامه 4040260732 متولد1374 فرزند متوفى 4-محمدمهدى تركمنى فرزند 
حجت اله به شماره شناسنامه 4040663454 متولد1393 فرزند متوفى  5-فاطمه تركمنى فرزند حجت اله به شماره شناسنامه 
4040420497 متولد1381 فرزند متوفى 6-راضيه تركمنى فرزند حجت اله به شماره شناسنامه 4040147685 متولد1370 فرزند 
متوفى 7-ملكه الوندى فرزند حسين به شماره شناســنامه 4051093379 متولد1352 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ( م الف262)
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احمدجمشيديان: 
 سه ماهه پولى نگرفتيم

 ســه ماه از شكل گيرى تيم سپرى شده و كادر فنى و نيمى از بازيكنان ما دريافتى مالى 
نداشته اند و با اين شرايط نبايد توقع صعود داشت.

ســرمربى پاس همدان با اعالم اين مطلب افزود: كاسه صبر تيم لبريز شده و از مسئوالن مى 
خواهم اگر توان تيم دارى نيســت به مردم اعالم كنند. هم اكنون با وجود اين مشــكالت، 
مردم و هواداران توقع صعود دارند و ســووال اينجاســت كه با كدام اعتبار مى خواهند به 

ليگ يك برويم.
احمد جمشيديان اضافه كرد: در همه جاى دنيا سرمربى از باشگاه، مردم و مسئوالن توقع دارد 

اما در پاس همه از ما انتظار دارند كه به هيچ عنوان قابل هضم نيست.
ســرمربى تيم پاس خاطرنشان كرد: با كدام بودجه، برنامه ريزى و سازماندهى مالى به دنبال 
تيمدارى در ليگ يك هســتند در حاليكه هنوز در ابتداى ليگ 2 نيز با مشكل مالى روبه رو 
هستيم.وى يادآور شد: امسال به لحاظ قراردادهاى مالى جزو 10 تيم انتهايى ليگ 2 هستيم 
و با اين حساب هنوز در تحقق وعده ها مبنى بر تامين بودجه براى پرداخت درصد بازيكنان 

با مشكل مواجه هستيم.
جمشيديان افزود: به هر حال كادر فنى و بازيكنان پاس حق دارند كه از اين وضعيت ناراضى 

باشند چرا كه هزينه زندگى خود را از اين مسير تامين مى كنند.
وى تاكيد كرد: ديگر پيرامون وضعيت تيم پاس صحبت نخواهم كرد و در صورت تداوم اين 

شرايط تصميم ديگرى خواهيم گرفت.

 هفتــه پنجم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
كشــور با انجام چند بازى در گروه اول دنبال 
شــد كه در يكى از اين ديدارهــا تيم فوتبال 
شهردارى همدان در يك بازى خارج از خانه 
به مصاف اترك بجنورد رفت شاگردان هادى 
گلمحمدى كه با كســب هفت امتياز خود را 
به جمع مدعيان صعود رساندند در اين ديدار 
نيز به دنبال كسب پيروزى و به دست آوردن 
ســه امتياز اين بازى بودند در طول 90 دقيقه 
عليرغم حمالتى كه داشــتن نتوانستند راهى 
بــه دروازه تيم ميزبان پيــدا كنند و در نهايت 
به مســاوى بدون گل رضايــت دادند تا يك 
امتياز شيرين از اين ديدار كسب كنندبازى در 
ورزشگاه 19 مهر بجنورد آغاز شد و از همان 
دقايق نخست تيم شهردارى حمالتى را روى 
دروازه حريف تدارك ديــد اما اين حمالت 
تا پشــت محوطه 18 قدم ادامه داشــت و در 
نواختن ضربات آخر بازيكنان همدانى ضعف 
داشــتندو راهى به دروازه حريف پيدا نكردن 
در اين ديدار رســول مقصودى سنگربان تيم 
شهردارى روز پرفروغى را پشت سر گذاشت 
به تنهايى چند بار حمالت تيم حريف را خنثى 
كرد و مانع از فروپاشى دروازه شهردارى شد 
در اين ديدار تيم شــهردارى كامًال بر توپ و 
زمين حاكم بود به خصوص در نيمه نخست 
كه حريف حرفى براى گفتن نداشت  اترك با 
كه فقط يك امتياز كســب كرده بود در انتهاى 
جدول قرار داشــت و تالش وافرى داشــت 
تا در اين ديدار خانگى به پيروزى برســد اما 
شــهردارى چى ها به خوبى تمام روزنه هاى 
حملــه حريف را بســتند و در ضد حمالت 
نيز چند بار تا آســتانه فتح دروازه پيش رفتند 
اما راه به جايى نبردند تا نيمه نخســت بدون 
گل مســاوى خاتمه پيدا كند با آغاز نيمه دوم 
بازى اين شــاگردان هادى گل محمدى بودند 

كــه بر توپ و زمين حاكم شــدند و بازى را 
اداره كردند هرچه از زمان بازى مى گذشــت 
نيروى شهردارى تحليل مى رفت و تيم ميزبان 
با توان بيشــترى حمله مى كــرد به طور كه 
در دقايــق پايانى تيم اتــرك حاكم بر توپ و 
ميــدان بود و اگر مقصودى درون دروازه نبود 
شايد شــهردارى با شكست تلخى بجنورد را 
ترك مى كردند امــا در نهايت تالش بازيكنان 
دو تيم باعث شــد تا اين بازى على رغم كم 
افت وخيز بودن بــازى زيباى از آب درآيد و 
در نهايت دو تيم با تقســيم امتياز به كار خود 
خاتمه دادنــد در ديگر رقابت هاى اين گروه 
تيم شهيد قندى يزد موفق شد با دو گل ميهمان 
خود ميالد تهران را با شكست بدرقه كند اميد 
گناوه در دربى جنوب با سه گل كارون اروند 
خرمشــهر را شكســت داد در دربى شما تيم 

شهردارى آستارا با يك گل ميزبان 
خود شهردارى فومن را مغلوب كرد 
ديــدار آواالن كامياران و خيبر گلى 
در بر نداشــت و دو تيم بدون گل 
مساوى شــدند استقالل مالثانى در 
يك بازى جنجالى و پرماجرا با دو 
گل مس نوين كرمان را با شكست 
بدرقه كرد تيم فوالد نوين اهواز در 
خانه دو بر يك موفق شــد كاسپين 
قزوين را شكست دهد  رقابت هاى 
گروه دوم نيز روز گذشــته و امروز 
دنبــال مى شــود و در يكى از اين 
ديدارهــا تيم فوتبــال پاس همدان 
ميزبان شــهداى بابلسر است پاس 
كه ورزشــگاه خانگى خود شهداى 
مريانــج را امــروز در اختيار ندارد 
در ورزشــگاه قدس پذيــراى تيم 
بابلسرى خواهد شد جمشيديان كه 
در مصاحبه خود از مشكالت مالى 

اين تيم گاليه كرده بود و گفته بود كه پاسى ها 
با گذشت 5 هفته از اين رقابت ها هنوز ريالى 
دريافت نكردند مدعى شد كه نبايد از تيم پاس 
انتظار كارهاى بزرگ داشــت اگر مى خواهيم 
اين تيم به نتايج رو به رشد خود ادامه دهد و 
از مدعيان صعود باشد متوليان امر بايد دست 

به جيب باشند و تيم را حمايت كنند .
پاس بازى هفته گذشــته با شــهداى رزكان 
نماينده كرج خود را به ســهم مدعيان رساند 
امروز روز ســختى را پيش رو خواهد داشت 
و تيم انتهاى جدولى شهداى بابلسر نمى تواند 
حريف سرسختى براى نماينده استان باشد و 
اگر از نظر روحى روانى شــارژ شــوند  توان 
ايــن را دارند كــه در برابر هــر تيمى فوتبال 
قابــل قبولى را ارائه دهند هنــوز بازى زيباى 
آنها در برابر تراكتورســازى با آن همه ستاره 

را بياد داريم اين تيم اين پتانسيل را دارد و تنها 
حمايت مسئولين را مى طلبد.

پاســى ها على رغم همه مشكالت با حمايت 
هواداران امروز فقط به پيروزى و كســب سه 
امتياز فكر مى كند اين ديدار را حامد صادقى، 
رضــا بابا رئيســى و امين عمــرى قضاوت 
خواهند كرد در ســاير ديدارها شهردارى بم 
پذيراى بعثت كرمانشاه است ملى ملى حفارى 
اهواز از شهردارى بندرعباس پذيرايى مى كند 
چوكاى تالش در ورزشگاه پورياى ولى ميزبان 
مثل شهربابك اســت اين ديدار را چهار داور 
همدانى ســوت خواهد زد محمــد امير نژاد، 
بهروزعالمى روشن، محسن دوستان و محمد 
مولوى داوران همدانى اين ديدار هستند ودر 
آخرين بازى هفته پنجم تيم نفت اميديه از تيم 

ايرانجوان بوشهر پذيرايى مى كند

جدول رده بندى ليگ دسته دوم 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

612+193-54استقالل مال ثانى 1
310+-3-431خيبر خرم آباد 2
49+-4-523اتحاد اوالن كامياران3
48+522151شهيد قندى يزد 4
18+522143شهردارى همدان 5
27+421142اميد گناوه 6
17-521289شهردارى بندر آستارا7
27-521268كارون اروند خرمشهر8
5-512255ميالد مهر تهران9
15-512267فوالد نوين اهواز10
14-411223مسن نوين كرمان11
24-411246كاسپين قزوين12
52-2349-5اترك بجنورد13
81-14210-5شهردارى فومن14

اعضا هيأت تيراندازى استان همدان 
منصوب شدند

 چهاردولى و كرمى به عنوان نايب رئيس بانوان و دبير،حسامى 
و امامى به روابط عمومى و خزانه دارى هيأت تيراندازى اســتان 

همدان منصوب شدند.
بــا توجه به ايجــاد فرصت هايى تــازه براى برخــى از اعضاى 
هيأت تيراندازى اســتان در مســئوليت هاى جديد و همچين در 
راســتاى تسريع در روند روبه رشد رشــته تيراندازى در همدان 
و نيز ممانعت از تاخير در اجراى برنامه ها با صالحديد رياســت 
هيأت در چارت مديريتى هيأت تيراندازى اســتان همدان تغيير و 

تحوالتى صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان، 
ناصر محمودى، رئيس هيأت تيراندازى اســتان همدان با صدور 
احكامــى، نايب رئيس بانــوان، دبير، خزانــه، دار و مدير روابط 
عمومى جديد هيأت را انتخاب و در مراسمى در محل هيأت و با 
حضــور مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان و جمعى 

از مربيان و ورزشكاران مطرح تيراندازى همدان معرفى كردند.
بر اساس اين احكام فاطمه چهاردولى به عنوان نايب رئيس بانوان 
هيأت منصوب شد. پيش تر اين مسئوليت برعهده رضوان سلماسى 
بود.همچنين محسن كرمى به عنوان دبير جديد هيأت تيراندازى 
انتخاب شد. ساسان شهسوارى تيرانداز مطرح استان و كشور پيش 
از حضور در اردوى تيم ملى تيراندازى به عنوان دبير هيأت استان 

همدان فعاليت مى كرد.
ســيد وحيد امامى نيز با حكم رئيس هيأت مسئوليت خزانه دارى 

هيأت را برعهده گرفت.

يك امتياز ره آورد شهردارى از خراسانيك امتياز ره آورد شهردارى از خراسان

تيم اتــرك: مهدى صدقيان، على احمدى، 
كرد70)،  هاشمى(اســماعيل  محمدرضا 
امير مسعود ســرآبادانى، ميثم خداشناس، 
امين  اسدپور،  حامد  فرهادى،  اســماعيل 

تركاشــوند،(ميالد جهان بخشى53) على 
عاطف، يوسف سيدى و محمد حسنى 

سرمربى: فيروز كريمى 
محمد  مقصودى،  :رســول  شهردارى  تيم 

حشمتى،  پيمان  فرشــادجليلوند،  باالوند، 
على ابوالفتحى، حسين كاظمى، امير محمد 
نسايى ،عليرضا شاهسوند ،محمد كاظمى، 
و  سورى90)  زارعى(اميرحســين  محمد 

مهدى خلج (حسين قادرى77)
سرمربى: هادى گل محمدى

بجنورد ورزشگاه 19 مهر  هفته پنجم ليگ 
دسته دوم كشور

اترك بجنورد صفر.................................................................... شهردارى همدان صفر
اخطار:محمدرضا شريفى و على عاطف(اترك) رسول مقصودى و پيمان حشمتى(شهردارى)

داوران:مهردادخسروى،امين اسكندرى وسيدياسرنوربخش
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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■ دوبيتي:
تن و جانى بجز جانان ندانند خوشا آنانكه تن از جان ندانند  
بدرد خويشتن درمان ندانند بدردش خو گرند ساالن و ماهان  

باباطاهر

تشخيص سرطان مغز با ذرات درخشان خون
 محققان بيمارستان عمومى ماساچوست آمريكا دريافتند با استفاده 
از يك ماده شيميايى كه موجب درخشش سلول هاى تومور مى شود 
و تاكنون براى جراحى مغز كاربرد داشته است، امكان تشخيص ايمن 

سرطان مغز و نظارت بر واكنش آن نسبت به درمان فراهم مى شود.
به گزاش ايرنا، محققان دريافتند با استفاده از يك ماده شيميايى به نام 
aminolevulinic acid-5 يا ALA-5 مى توان وجود سرطان 
مغز را به صورت غيرتهاجمى تشخيص داد. بر اساس اين تحقيقات 
تمام سلول هاى سرطانى ماده اى موسوم به وزيكول فراسلولى توليد 
 ALA-5 مى كنند و اين ماده موجب جذب مولكول هاى درخشــان
مى شــود. به همين علت اين ماده موجب درخشش تومور سرطانى 

مى شود؛ اما سلول هاى سالم مغز واكنشى نسبت به آن ندارند.

كشف كهكشانى با ابرهاى عجيب
 ستاره شناسان موفق به كشف كهكشانى با ابرهاى عجيب شده اند 
كه به دور سياه چاله بزرگى در مركز آن مى چرخد. اين پديده مى تواند 
به حل يك معماى ديرينه كيهانى كمك كند.به گزارش ايســنا، اين 
كهكشان كه NGC 1068  نام دارد، داراى دو حلقه ابر است كه در 
جهت هاى مخالف مى چرخند. اين پديده مى تواند به حل يك معماى 
ديرينه كيهانى كه مدت هاســت ستاره شناســان را به خود مشغول 
كرده است، كمك كند. به گفته ستاره شناسان، سياه چاله ها معموال گرد 
و غبار و گاز و هر چيز ديگرى كه به آن ها بســيار نزديك اســت را 
درون مارپيچى كه معموال در يك جهت حركت مى كند، مى كشند اما 
اين موضوع در مورد كهكشان NGC 1068 كه در فاصله حدود 47 

ميليون سال نورى از زمين قرار گرفته است، صادق نيست. 

رونمايى از نسل جديد لباس هاى 
فضايى ناسا

 سازمان فضايى آمريكا (ناسا) از نسل جديد لباس هاى فضانوردى 
خود رونمايى كرد.

به گزارش مهر،اگرچه كار بر روى لباس  جديد هنوز تمام نشده است 
اما به گفته ناســا براى حفاظت از فضانــوردان در ماموريت فضايى 

بازگشت به ماه در سال 2024، آماده خواهند شد.
اين لباس جديد كه «واحد تحرك خارج از سفينه » نام دارد نه تنها بر 
مبناى آنچه در مورد ماه آموخته ايم بلكه با اتكا به نيم قرن پيشــرفت 

در حوزه فناورى لباس هاى فضايى، ساخته شده است.
به گفته ناســا در ســاخت اين لبــاس فضايــى از درس هايى كه از 

ماموريت هاى آپولو آموخته شده نيز استفاده شده است.

ترميم سوختگى پوست انسان
 با سلول زنده پوست خوك

 اگرچه برخى از زيســت توده هاى توليد شده از خوك تاكنون در 
پزشــكى استفاده شده اند، اما اين نخستين بار است كه از سلول زنده 
پوســت خوك براى ترميم زخم ناشى از سوختگى در پوست انسان 

استفاده مى شود.
به گزارش ايسنا ، هنگامى كه فردى دچار سوختگى شديد مى شود، 
بايد در اســرع وقت يك پوشش محافظ متشكل از پوست به محل 
زخم پيوند زده شــود. اگرچه براى اين كار تاكنون از پوست جسد 
انسان استفاده مى شــد، اما محققان بيمارستان عمومى ماساچوست 
براى نخستين بار موفق به استفاده از سلول زنده پوست خوك براى 

ترميم سوختگى انسان شدند.

نخستين نوزاد 12 سال ديگر 
در فضا متولد مى شود

 موســس يك استارت آپ ادعا مى كند تا 12 سال ديگر نخستين 
نوزاد در فضا متولد مى شــود. البته مــادر دوران باردارى را در فضا 
نمى گذراند فقط طى ماموريتى 24تا 36 ســاعته در مدار زمين وضع 
حمل مى كند.به گزارش مهر ،  تا 12 ســال ديگر نخستين نوزاد در 
فضا متولد مى شــود. اگبرت ادلبروك موسس و مدير ارشد اجرايى 
SpaceBorn United اعالم كرد اين شــركت مشغول طراحى 

ماموريت هايى براى وضع حمل زنان باردار در مدار زمين است.
SpaceBorn United استارت آپى است كه در زمينه توليد مثل 
انســان در فضا تحقيق مى كند و روى فناورى هاى كمكى براى اين 

منظور تمركز كرده است.

آپشن گردشگرى به سرمايه گذار خارجى

 جذب ســرمايه يكــى از مهم ترين فعاليت هاى هر كشــورى براى 
رونق بخشــيدن به چرخه هاى اقتصادى مختلف محسوب مى شود كه 
يكى از آنها جذب ســرمايه گذاران خارجى است كه از اهميت ويژه اى 
برخوردار اســت از همين رو ايران نيز همانند ساير كشورهاى جهان در 
حوزه گردشــگرى خود به جذب سرمايه گذاران خارجى اقدام كرده كه 
در همين راســتا و جهت ايجاد اعتماد بيشــتر به تضمين اصل سرمايه 

سرمايه گذاران خارجى پرداخته است.
حســين اربابى، معاون ســرمايه گذارى، امور حقوقى و مجلس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى گفت: براى جذب و افزايش 
سرمايه گذارى خارجى راه هاى تشويقى قابل توجهى را با تنقيح و تغيير 
قوانين در نظر گرفته ايم كه يكى از آنها عالوه بر ايجاد قوانين تســهيل 
جهت سرمايه گذارى، تضمين اصل سرمايه سرمايه گذاران خارجى است 
زيرا با توجه به تبليغات منفى و دروغينى كه از ايران شده است يك نوع 
نگرانى در ميان سرمايه گذاران خارجى شكل گرفته كه براى از بين بردن 
اين ترس وزارتخانه ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى دست به 
كار شده و اكنون اصل سرمايه سرمايه گذاران را تضمين مى كند به طورى 
كه هر زمان كه تمايل داشــته باشــند مى توانند اصل سرمايه خود را از 

بخش گردشگرى ايران دريافت كنند.
وى درخصوص حجم سرمايه گذارى هاى خارجى در حوزه گردشگرى 
افزود: سرمايه گذاران خارجى طى دو سال گذشته معادل يك ميليارد و 
800 ميليون دالر در حوزه گردشــگرى ايران سرمايه گذارى كرده اند كه 
اين سرمايه ها در بخش هاى متنوعى همچون هتل، ساخت مجتمع هاى 
گردشگرى و اســتارت آپ ها بوده است.  معاون ســرمايه گذارى امور 
حقوقى و مجلس وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
عنوان كرد: در حال حاضر بيش از دو هزار و 400 پروژه گردشگرى در 
كشــور در حال اجرا است كه ارزش آن حدود 200 هزار ميليارد تومان 
برآورد مى شــود عالوه بر آن در دولت يازدهم تنها 11هتل پنج ســتاره 
ساخته شده بود كه با رشد 400 درصدى در سرمايه گذارى اين بخش در 

دولت دوازدهم 44 هتل پنج ستاره به بهره بردارى رسيده است.
اربابى گفــت: با وجود اينكه از نظر اقتصاد گردشــگرى ايران رشــد 
قابل توجهى داشــته اســت اما همچنان يكى از بزرگ ترين چالش هاى 
ما در اين حوزه نگرش حاكميت اســت؛ زيرا هنوز ذهن مجموعه هاى 
حاكميتى و مدنى در جســت وجوى درآمدهاى نفتى است در صورتى 
كه بايد ذهنيت و نگاه افراد نســبت به گردشگرى كامال مثبت شود زيرا 
گردشگرى تنها حوزه اى اســت كه عالقه مندان آن مى توانند با كمترين 
سرمايه ايجاد اشتغال كنند به طورى كه در حال حاضر افراد مى توانند تنها 
با 50 تا 70 ميليون تومان يك اقامتــگاه، بوم گردى و... راه اندازى كنند. 
ايــن صنعت مى تواند به لحاظ ارزآورى جايگزين نفت شــود. وى در 
راستاى سفر ارزان و راهكار افزايش سفر تصريح كرد: طبق تفاهم نامه اى 
كه با بانك گردشــگرى در راستاى ســفر ارزان امضا كرده ايم اين بانك 
300 ميليارد تومان بودجه جهت تامين زير ساخت هاى الزم براى «سفر 
ارزان» و 550 ميليارد تومان جهت ارائه وام ســفر به خانوارهاى ايرانى 
اختصاص داده تا با رونق گرفتن «سفر ارزان» چرخه اقتصاد گردشگرى 

نيز فعال شود.

■ حديث:
امام على(ع):

در روز قيامت ، مؤّذنان ، گردن فراز محشور مى شوند.    
المحاسن : ج 1 ص 121 ح 128

سينـما

■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

 مراكز تخصصى تبليغ دين در همدان 
شكل گيرد

 به گفته نماينده ولى فقيه در شوراى فرهنگ عمومى 
اســتان همدان در حــال حاضر 40 تــا 50 درصد 
مصوبات جلســه قبلى شــوراى فرهنــگ عمومى 
اجرايى شده است. با تغيير دبيرخانه و اعضاى شورا 
حضور اين تعداداز اعضا قابل قبول اســت اما بايد 
تعداد اعضاى شــركت كننده در شورا به حد نصاب 

برسد.
حجت االسالم حبيب اهللا شــعبانى در استان همدان 
بيان كرد: ســال گذشته يك جلســه بيشتر شوراى 
فرهنگ عمومى برگزار نشــد و امســال نيز دومين 
جلسه آن برگزار مى شود كه اميدواريم برگزارى آن 

به طور مرتب در برنامه باشد.
وى يكى از مشــكالت كشور و نيز استان را مسائل 
مربوط به فرق، مذاهب و تربيت كودكان و نوجوانان 
عنوان كــرد و افزود: همدان به لحــاظ جغرافيايى 
بيشتر درگير اين مسائل است.شعبانى تشكيل مركز 
تخصصى تبليغى را حائز اهميت دانســت و گفت: 
بســيارى از اتفاقاتى كه در حــوزه فرق و مذاهب 
مى افتــد بر فرهنگ يك جامعه تاثيرگذار اســت كه 
بايد هوشــيار بود.وى با اشــاره به اينكه بسيارى از 
مشــكالتى كه در حوزه فرهنگى مواجه هســتيم به 
دليل زيرســاخت هاى فكرى و انديشــه اى اســت 
خاطرنشان كرد: تشــكيل مركز فرهنگى، تبليغى و 
غيرسياســى بايد مدنظر باشد تا مســائل مربوط به 
اعتقادات شيعى را پيگيرى كنند و در اين راستا دفاع 

عقالنى داشته باشد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با بيان اينكه اين 
مركز بايد از عقايد دينى و سنت هاى اصيل اسالمى، 
شــيعى و ملى دفاع كند گفت: بايد مركز تخصصى 
تربيتى كودكان و نوجوانان شكل گيرد تا به صورت 
تخصصى كار را انجام دهد كه بيشــتر تربيت دينى 

مدنظر است.
وى با اشــاره به اينكه اقدامات برخى از مجموعه ها 
نظير كانون «آفتابگردان» بسيار موثر است افزود: اين 
كانون در حال حاضر 400 نوجوان را تربيت مى كند 
كه اقدام موثرى اســت و مى توان در اين راستا پيش 

رفت.
شــعبانى با تاكيد به اينكه مركــز تخصصى تربيت 
دانش آموزان مى تواند زيــر نظر آموزش و پرورش 
راه اندازى شده و در سطح كشور كارنامه درخشانى 
از شــوراى فرهنــگ عمومــى اســتان ارائه دهد 
خاطرنشان كرد: ظرفيت هاى موثرى در استان وجود 

دارد كه بايد از آنها بهره برد و گاهى با اعتبارات كم 
هم مى توان كارهاى مهمى انجام داد.

وى با بيان اينكه در حوزه فرق و مذاهب تحقيقات 
خوبى با اعتبارات كم در استان انجام شده است كه 
مى توان به اين شيوه پيش رفت گفت: تربيت مربيان 
در حوزه فرق و مذاهب بســيار مهم اســت و بايد 
حلقه واصلى در اســتان باشد كه اين موضوعات را 

مورد توجه قرار دهد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با اشاره به اينكه 
كار در حوزه فرق و مذاهب و نيز تربيت كودكان و 
نوجوانان تخصصى است و بايد جلسات تخصصى 
با سازمان هاى مربوطه برگزار و مصوبات آن مصوبه 
شوراى فرهنگ عمومى باشد افزود: ساز و كار اين 
مسئله بايد به سازمان هايى كه ورود مى كنند، واگذار 
شــود كه البته مبناى ما ايجاد ساختار جديد نيست 
بلكه مديريت جديدى شــكل گيــرد.وى تصريح 
كرد: سازمان تبليغات اســالمى، اداره كل آموزش و 
پرورش، اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى، اوقاف 
و امور خيريه و نيز دانشگاه اين جلسات تخصصى 
را با مسئوليت سازمان تبليغات اسالمى برگزار كنند.

 برخى از امامزاده هاى همدان 
مهجور مانده اند

شعبانى با اهميت به گسترش مقوله گردشگرى مذهبى 
در اســتان گفت: برخى از امامزاده هاى اســتان نظير 
امامزاده اســماعيل(ع) در امامزاده فرزندعلى در ميدان 

باباطاهر مهجور مانده اند.
وى با بيان اينكه امامزاده فرزندعلى در ميدان باباطاهر 
وضعيت مناســبى ندارد افزود: اين امامزاده ها نياز به 
توجه دارند و نيازمند اعتباراتى براى بازسازى هستند تا 

گردشگر جذب كنند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با اشاره به وجود 
آرامگاه حبقوق نبى در استان آن را ظرفيت خوبى براى 
جذب گردشــگر مذهبى خواند و گفت: كمتر استانى 
بارگاه پيامبرى را دارد، اما اداره ميراث فرهنگى اجازه 
اقداماتى در آنجا نمى دهد و حتى شان يك امامزاده در 

آنجا رعايت نشده است.
 برقرارى پرواز عتبات از همدان 

پيگيرى مى شود

استاندار همدان نيز در اين شورا  با بيان اينكه راه اندازى 
پرواز عتبات از همدان پيگيرى مى شود گفت: آمادگى 
برقرارى پرواز عتبات عاليات از فرودگاه همدان وجود 
دارد.سيد سعيد شاهرخى در شوراى فرهنگ عمومى 
اســتان همدان اظهار كرد: جامعه وقتى به رشــد و 
تعالى مى رســد كه برنامه هاى الزم بــراى تقويت 
باورهاى دينــى به خصوص در شــرايط امروز را 

فراهم كند.
وى با اشــاره به اينكه براى نهادينه شدن بسيارى از 
ارزش ها و از بين رفتن مشــكالت تقويت باورهاى 
دينى شرط اســت گفت: در حوزه ساختار مشكل 
چندانى وجود ندارد تا ساختار جديدى تشكيل شود 
زيرا مراكز فرهنگى خوبى در استان فعال هستند اما 

بايد هدفمند فعاليت داشته باشند.
اســتاندار همدان با بيان اينكه بيش از 20 ســاختار 
فرهنگى در استان وجود دارد اما بايد حركت جامع 
و هماهنگ داشــته باشــند افزود: بايد با هم افزايى 
هــدف و برنامه هايى طراحى و از ظرفيت و نيروى 

متخصص در اين راستا استفاده شود.
وى با اشاره به اينكه بايد سازوكارى براى بهره مندى 
بيشــتر از ظرفيت حوزه علميه تعريف شود گفت: 
بيشــترين نيروى جوان و نوجوان در مراكز آموزش 
و پرورش و دانشــگاه ها هستند و اين ظرفيتى است 

كه بايد در تربيت دينى مورد توجه باشد.
شــاهرخى با بيان اينكه 280 هزار دانش آموز و 80 
هزار دانشــجو در اســتان وجود دارند كه سيستم 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها بايد از اين ظرفيت 
در راستاى تحقق اهداف بهره مند شوند افزود: بايد 

امكانات و منابع را بسيج كرد تا بهره الزم را برد.
وى تاكيــد كرد: اگر ارتباط آموزش و پرورش را به 
مجموعه خانواده ها اضافه كنيم در مجموع مى توان 

براى 700 هزار نفر كار فرهنگى انجام داد.
استاندار همدان تقويت گردشگرى مذهبى را حائز 
اهميت دانســت و افزود: در طول ســال 2 ميليون 
گردشــگر وارد استان شــده و از نقاط گردشگرى 
بازديــد مى كنند كه مى توان از اين ظرفيت در حوزه 

گردشگرى مذهبى بهره برد.
وى بــا بيان اينكه همــدان ظرفيت خوبى در حوزه 

گردشــگرى مذهبى دارد و بايــد از اين 
فرصت استفاده كرد گفت: در همين راستا 
مى توان زمينه حضور هم اســتانى ها را در 
مراكز مذهبى ســاير اســتان ها و كشورها 

فراهم كرد.
شــاهرخى با اشــاره به اينكــه بايد زمينه 
توســعه و معرفى برخى از اماكن مذهبى در استان 
فراهم شــود افــزود: طرح جامعى براى شــاهزاده 
حسين(ع) تهيه شــده تا بتوان اين مكان مقدس را 

از مهجوريت خارج كرد.
وى با بيان اينكه شــاهزاده حسين (ع) از لحاظ شجره 
هم رديف شاهچراغ شيراز است اما وجود بانك ملى 
و ساير موانع باعث مهجوريت شده است خاطرنشان 
كرد: آرامگاه حيقوق نبى ظرفيت خوبى براى توســعه 

گردشگرى مذهبى است و بايد مورد توجه باشد.
اســتاندار همدان از پيگيرى راه اندازى پرواز همدان ـ 
نجف خبر داد و افزود: آمادگى برقرارى پرواز عتبات 
عاليات از فرودگاه همدان را داريم اما استدالل حج و 
زيارت بر اين اســت كه زائر هوايى عتبات از همدان 

نداريم اما مى توان زمينه الزم را فراهم كرد.
وى بــا بيان اينكــه هواپيماى جديــدى وارد همدان 
مى شود كه با ورود آن كار را مى توان پيش برد گفت: از 
اين پس نخستين شنبه هر ماه شوراى فرهنگ عمومى 

استان برگزار مى شود.
 اجراى طــرح بزرگ «معرفــت 6» ويژه 

دانش آموز در همدان
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان نيز در اين 
شــورا به برخى آمار و ارقام و برنامــه هاى اين اداره 
كل كه شــامل اجراى طرح بــزرگ «معرفت 6» ويژه 
دانش آموزان همدان ، طرح «شيعه شناسى» اشاره كرد 
و گفت : 150 مدرسه و مناطق 19گانه زيرپوشش اين 
طرح قرار گرفته اند و در راســتاى برنامه هاى فرهنگى 
طرح ديگرى به نام حضور ائمه جماعات در مدارس 

برگزار مى شود.

وى با اشاره به برگزارى مراســم روايت گرى دوران 
دفاع مقدس در مدارس گفت: طرح «مدارس امين» نيز 
اجرايى مى شــود كه قبًال 30 مدرسه امين فعال بود اما 

امروز به 120 مدرسه ارتقا يافته است.
 ضرورت آموزش مبلغان دينى

 مديركل امور بانوان استاندارى همدان نيز بكارگيرى 
مبلغان آموزش ديده را مهم دانست و اظهار كرد: برخى 
از مبلغان بازتاب مثبتى را در جامعه ندارند زيرا نحوه 

برخورد آنها با كودكان و نوجوانان مناسب نيست.
ربيعه عليمحمدى با بيان اينكه در تربيت دينى كودكان 
و نوجوانــان ابتدا بايد افــراد توانمند در اين حوزه را 
آموزش داد گفت: حضور مبلغان آموزش ديده هفته اى 
يك بار در مدارس، در تربيت دينى دانش آموزان موثر 

است.
مديركل تبليغات اسالمى  همدان نيز با بيان اينكه نقشه 
جامعه فرهنگى متناســب با اقتضائات زيست بوم در 
همدان وجود ندارد گفــت: اقدامات زيادى در حوزه 
فرهنگ در استان انجام مى دهيم اما يا اثرات همديگر را 

خنثى كرده يا موازى كارى داريم.

ضرورت تشكيل قرارگاه دقيق فرهنگى
حجت االســالم هادى نظيرى با بيــان اينكه همدان 
نيازمند قرارگاه دقيق فرهنگى اســت كه در هر استان 
اداره آن به عهــده نماينده ولى فقيه خواهد بود افزود: 
كميته هايى ذيل شوراى فرهنگ عمومى شكل گيرند تا 

كار تخصصى انجام شود.
وى با اشــاره به اينكه گاهى افرادى را به عنوان پست 
كارشناسى تعريف مى كنيم كه متاسفانه تخصص الزم 
را ندارند گفت: بكارگيرى افراد اسالم شناس متخصص 

در تربيت كودك موثر است.
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان بيان كرد: در 
اداره آمــوزش و پرورش اقدامــات خوبى در حوزه 
تربيت دينى انجام مى شــود اما بايد از افراد تخصصى 
بهره  برد و در اين راستا استفاده از ظرفيت حوزه علميه 

قم حائز اهميت است.

امام جمعه همدان : 
مراكز تخصصى تبليغ دين در همدان شكل گيرد

كمتر استانى بارگاه يك پيامبر را دارد
حتى شان امامزاده در حبقوق نبى رعايت نشده است

استاندار:  
برقرارى پرواز عتبات از همدان پيگيرى مى شود

ظرفيت گردشگرى مذهبى در همدان جدى است
جامعه وقتى به رشد و تعالى مى رسد كه برنامه هاى 

الزم براى تقويت باورهاى دينى به خصوص در شرايط 
امروز را فراهم كند 

پس از 7ماه متوليان فرهنگ در دومين نشست بررسى كردند

شوراى فرهنگ عمومى روى ريل گردشگرى مذهبى 
مريم مقدم  »

 در صورتى كه مقامات ارشــد كشورى همچون  
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى  و دبير شــوراى 
عالى انقــالب فرهنگى براين باورند كه  شــوراى 
فرهنــگ عمومــى از جمله مجموعه هايى اســت 
كه گســترده ترين شــبكه فرهنگى از مركز تا همه 
شهرســتان هاى كشور را داراست اما در همدان اين 

شورا راهكار موفقى را دنبال نكرده است.
 شــوراى فرهنــگ عمومى بــه عنــوان يكى از 
شوراهاى اقمارى شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
محسوب مى شود كه داراى جايگاه و ظرفيت هاى 
خاصى اســت و به عنوان يك بــازوى قدرتمند 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى مى تواند نقش ايفا 
كند به همين دليل هم شــايد مصوبات مى گويد 
هر اســتان بايد در سال 12 جلسه شوراى فرهنگ 
عمومى را تشــكيل دهد امــا در همدان حاال كه 
7 ماه از ســال مى گذرد فقط 2 شــوراى فرهنگ 

عمومى تشكيل شده است .
دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگــى بارها عنوان 
كرده اســت ،   شــوراى فرهنگ عمومى به عنوان 

يك سرمايه فرهنگى براى كشور محسوب مى شود 
كه با زنجيره نيروهايى كه در اســتان ها و شهرستان 
ها داراست مى تواند ســرمايه شوراى عالى انقالب 
فرهنگى هم تلقى شود. اما در اين زمينه در پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين همواره ضعف هم افزايى 
و تشكيل و پيگيرى مصوبات اين شورا در جلساتى 
كه هر از چند گاهى با تاخير برگزار مى شود مشهود 

است.
البته كــه يكى از داليل بــزرگ آن تغيير مديران 
كل ارشــاد اســالمى همدان و مشــخص نبودن 
دستورجلســات اين شــورا از قبــل و ابالغ  و 
شــرط پيگيرى به دستگاه هاى ذيربط است . روز 
گذشته دومين شوراى فرهنگ عمومى در همدان 
در ســالن جلسات شهداى اســتاندارى با حضور 
اســتاندار و امام جمعه همدان و ديگر مســئوالن 
و مديــران مرتبط به اين حوزه در حالى تشــكيل 
شــد كه اســتاندار و امام جمعه همدان  بر تداوم 
تشــكيل جلسات اين شورا تاكيد كردند حال بايد 
منتظر ماند و ديد آيا مصوبات آن هم به درســتى 

پيگيرى و اجرا خواهد شد يا خير؟


