
غزل اسالمي  »
 از اواسط سال 95 كه جلسات اقتصاد 
مقاومتي در اســتان همدان كليد خورد 
تاكنون 484 جلسه برگزار شده است. اين 
جلسات براي استان ها به اندازه اي اهميت 
دارد كه استانداران به عنوان رئيس قرارگاه 
اقتصاد مقاومتي در هر اســتاني معرفي 

شده اند. 
اقتصاد مقاومتي يكي از اســتراتژي ترين 
جلسات محسوب مي شود. اين اهميت از 
آنجا مشخص مي شود كه سال هاي 95 و 
96 توسط رهبر معظم جمهوري اسالمي 
به نام اقتصاد مقاومتي نامگذاري شــده و 
رئيس جمهور دولت يازدهم نيز هر يك 
از اعضاي كابينــه خود را به عنوان معين 
يك استان در اين جلسات معرفي كرده 
اسالمي  انقالب  رهبر  همچنين  اســت. 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى را در 

سال 92 ابالغ كرده اند.
تاكنــون نيز برنامه ريزي هــاي اقتصادي 
استان در همين جلسات صورت گرفته و 
483 جلسه آن با حضور استاندار برگزار 
شده است. اما براي نخستين بار اين جلسه 
در روز گذشــته بدون حضور استاندار 
برگزار شد. اين چهارمين جلسه اقتصاد 
مقاومتي اســت كه در دوران استانداري 
سيدسعيد شــاهرخي در همدان برگزار 

مي شود.
برخــي شــنيده ها حاكــي از آن بود كه 
اســتاندار در تهران اســت و با تأخير به 
همدان بازمي گردد. از زمان استاندار سابق 
تا پايان هفته پيش به جز جلسات اقتصاد 
مقاومتي تمام جلسات اقتصادي همدان 
نيز با حضور استاندار برگزار شده است 
و اين اهميت اقتصاد در همدان را نشان 

مي دهد. 
چالش هــا و نيازهايــي كــه در بخش 
اقتصادي اســتان وجود دارد معموالً در 
اين جلسه توسط مديران مطرح مي شود 
و رئيــس قرارگاه نيز با ارايه راهكار و يا 
دستوراتي بسياري از موانع را حل كرده 
اســت. اما مواردي كه توسط استان قابل 
حل نيستند به معين استان سپرده مي شود.

تاكنــون چندين بــار جلســات اقتصاد 
مقاومتي با حضور رئيس ميراث فرهنگي 
كشور يا همان معين استان، برگزار شده 
است و استاندار نيز در جمع بندي هايي كه 
از گزارش هاي مديران در جلسات پيشين 
به دست آورده، درخواست هاي استان را 

به معين استان ارايه كرده است. 
اين بار محمودرضا عراقي، معاون عمراني 
اســتاندار و دبير كميته عمران و انرژي 
قرارگاه اقتصاد مقاومتي رياســت جلسه 
را برعهده داشــت. اما هرچقدر هم كه 

معاونان استاندار و مديران استان توانمند 
باشند مهم ترين جلسه حضور استاندار يا 

رئيس جلسه را مي طلبد.
 كميته فرهنگي استان در پله اول
در اين جلســه مهرداد نادري فر مدير 
كل امور اجتماعي اســتانداري همدان 
و دبير كميته فرهنگي و گفتمان سازي، 
در گــزارش عملكرد خود تنها به تهيه 
پيش نويس ســند فرهنگي استان اشاره 
كــرد. در اين پيش نويس به برنامه هاي 
استاندار همدان و دولت در خصوص 
اقتصــاد مقاومتــي كه بــر مصرف و 
حمايــت از توليد داخل تأكيد شــده، 
اشاره شــده بود. آنطوري كه مشخص 
گفتمان ســازي،  بــا  اســت  قرار  بود 
حمايت از توليد داخلي فرهنگ سازي 
شــود. صيدايي، دبير قــرارگاه اقتصاد 
مقاومتي اســتان با خطــاب قرار دادن 
نادري فر گفت كه آنچه كه الزم است 
كميتــه گفتمان ســازي انجــام بدهد، 
است  تحقيق  و  كارشناســي  كار  ارايه 
كه مي تواند بســيار مؤثر باشد و طبق 
گفته وي قرار شــد يك نسخه از اين 
پيش نويس به هر دســتگاهي ارســال 
شــود تا مورد مطالعــه و نقد مديران 
قرار بگيرد و مــواردي كه بايد به آن 

اضافه شود.
ايــن كميته پيش از اين گزارش عملكرد 
فوق العاده اي در اين جلســه نداشته و يا 
تاكنون ارايه نكرده است. در حدود 2/5 
سال گذشــته دو بار نوبت ارايه گزارش 
عملكــرد اين كميته بوده كــه هر بار به 
دستور رئيس جلسه (استاندار وقت) در 

ابتداي آن ناتمام مانده است.
كزازي، دبير كميته پارك علم و فناوري 
نيز براي چندمين بار در اين جلســات 
گزارش عملكرد ارايــه كرد. اين كميته 
پيش از اين در اين جلسه توفيقي نداشته 
و با انتقادهاي استاندار وقت مواجه شده 
اســت، كه اين بار نيز بــا غيبت رئيس 
جلســه با انتقاد اعضا مواجه شد. حرف 
برخي اعضا اين بود كه در اين گزارش 
بايد هدف و چشم انداز نيز مطرح شود 
تا بتوان عملكرد پــارك علم و فناوري 

را سنجيد.

مصطفي آزادبخت معاون سياسي امنيتي 
استاندار همدان نيز در نخستين حضور 
خود در جلســات اقتصــادي، پس از 
انتصابش، به اين ســمت به فرموده هاي 
مقــام معظم رهبــري دربــاره اقتصاد 
مقاومتي اشــاره كرد و گفت كه اقتصاد 
مقاومتــي براي همه ســال ها ضرورت 
اســت و اولويــت دولت محســوب 

مي شود.
طبــق روال گذشــته، رئيس ســازمان 
مديريت و برنامه ريــزي و دبير قرارگاه 
اقتصاد مقاومتي اســتان همدان به ارايه 
آمار پروژه هاي واگذار شــده به بخش 
خصوصــي پرداخت و گفــت كه 99 
پروژه در ســال 97 به بخش خصوصي 
واگذار شده كه 36 مورد مربوط به منابع 
طبيعي، 16 پروژه توسط بهزيستي، آب 
و فاضالب 15 پروژه، فني و حرفه اي 2 
واحد، علوم پزشــكي 2 واحد، 9 واحد 
مربوط به جهاد كشــاورزي، 10 واحد 
مربــوط به آمــوزش و پــرورش، آب 
منطقه اي 4 پــروژه، ورزش و جوانان 4 
پروژه و يك پروژه نيز مربوط به شركت 

شهرك هاي صنعتي است.
به گفته سيد اســكندر صيدايي، از 99 
پروژه واگذار شده به بخش خصوصي 
در اســتان 50 پروژه جديد، يك پروژه 
نيمه تمام و 48 پروژه تكميل شده است.

آنطــور كه وي در حاشــيه جلســه به 
خبرنگار همدان پيام گفت: ســهم استان 
در واگذاري هاي سال 97، 60 پروژه بود 
كه 39 پــروژه اضافه بر برنامه ها واگذار 

شده است.
محمود رضا عراقــي نيز در پايان اعالم 
كرد: همه صحبت ها مربوط به جلســه 
گفته شده و نيازي به جمع بندي نداريم، 
اما نكاتي درباره برقراري ارتباط ها بيان 

مي كنم.
وي گفــت كه بــراي كمك بــه ايجاد 
وحــدت، نقدها را دوســتانه بيان كنيم 
و نرم تر صحبت كنيــم. در مواردي كه 
دانش داريم صحبت كنيــم و موارد را 

حرفه اي تر و تيمي  به سرانجام برسانيم.
عراقي گفت: بايد براي حرفه اي شــدن 

خود در مديريت كار كنيم.
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از تروريست ها 
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همدان
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عيد صورت خود 
را باسيلى سرخ 
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بخش خصوصى و 
دغدغه هايى كه بايد رفع شوند

  تاكيد اســتاندار همدان بر عزم دولت 
در حمايت از بخش  خصوصى در جلسه 
اخير  شــوراى گفتگــوى دولت و بخش 
خصوصى  بار ديگر اهميت باال و نقش بى 
بديل  بخش غيردولتى  در توسعه را نشان 
داد و اينكه در سطح استان بايد اقدامات و 

حركت هاى محسوسى براى...

هزينه  هاى انتخاباتى نامزدهاى انتخابات شفاف مى شود

8
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تورهاى تلفيقى در غرب كشور
راه اندازي مي شود

برگزارى نخستين جلسه اقتصادمقاومتى بدون استاندار

صيدايي: 99 پروژه به بخش خصوصي واگذار شد
■ نادري فر: پيش نويس سند فرهنگي آماده است

■ عراقي: براي حرفه اي شدن خود در مديريت كار كنيم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

  مصطفى آزادبخت 
 معاون محترم سياسى امنيتى استاندار همدان

انتصاب شايسته حضرتعالى كه بيانگر تعهد، 
كارآمدى و شايستگى هاى برجسته شما در 
صحنه هاى خدمت به نظام و ميهن اسالمى 
عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  است 
توفيقات  مزيد  منان  ايزد  درگاه  از  و  نموده 
براى خدمتى سرشار از رشد و شكوفايى و 

تحقق اهداف بزرگ برايتان مسالت داريم.
فوفايى و  كشك براى خدمتى سرشرشرشااار از رشد و 

مسالالتتدداريريم. ااتاننن براي ررزرگگگ تحقق اهداف ب

دهيارى و شوراى اسالمى
 دهستان آبرومند

پرونده رهاسازى زباله هاى عفونى به هشدار 
دادستان نهاوند رسيد

برخورد با 
خيز متوليان متخلف 

صحرانوردان 
روشن دل استان 

براى آوردگاه 
جهانى

شت
ددا

اقتصاد جامعهيا
 فقط نظم مي خواهد 

  شرايط كنوني اقتصاد ايران با وجود اينكه 
شــديداً متأثر از محاصره اقتصادي دشــمنان 
انقالب و مردم مي باشد، ليكن بسياري شواهد 

و واقعيت هاي جاري بيانگر اين است.

2

هشدار استاندار به مديران در ستاد سفر

خداحافظي با مديران ناكارآمد
■ تبليغات جهانى پيشكش، تبليغات در سطح ملى انجام شود
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از  پــس  ســرانجام   
گزينه هــاى  معرفــى 
از  شــخصى  متعــدد، 
برنامه ريزى  معاونــت 
مركــز  صداوســيماى 
مســند  اين  در  همدان 
بنشــيند تا يــك مدير 
جمع  به  ديگر  غيربومى 
مديران دولتى در همدان 

اضافه شود

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com
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معه
جا سرعت وزش باد در همدان به 50 كيلومتر بر 

ساعت رسيد
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان گفت: روز گذشته با فعاليت يك 
ســامانه ضعيف در نقاط مختلف اســتان، وزش باد با ســرعت 50 كيلومتر بر 

ساعت همدان را درنورديد.
محمد حســن باقرى شكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به خروجى 
مدل هاى هواشناسى آسمان استان  هوا ، نيمه ابرى همراه با وزش باد شديد و 

احتمال بارش پراكنده پيش بينى مى شود.
وى اظهار داشت: سامانه اى كه در آسمان استان فعال است آنچنان قوى نيست 
و تا روز چهارشــنبه در همدان ماندگار اســت.باقرى شكيب ادامه داد: در پى 
فعاليت اين سامانه دماى استان بين چهار تا 6 درجه سانتى گراد كاهش مى يابد 

و دماى صبحگاهى در بيشتر نقاط به زير صفر مى رسد.

بحران دارو براى بيماران خاص و سرطانى 
به پايان رسيد

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان از اتمام بحران كمبود دارو براى بيماران 
خاص و ســرطانى خبرداد. حبيب ا... موسوى بهار با اشــاره به كمبود داروى 
بيمــاران خاص و ســرطانى در برهه اى از زمان، گفــت: با تالش هاى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بهداشــت، به دليل واردات تدريجى داروهاى مورد 
نياز اين بحران به اتمام رســيده و اكنون با كمبود دارو مواجه نيســتيم. وى در 
گفتگو با ايسنا، ادامه داد: خوشبختانه اكنون بيماران با كمبود دارو مواجه نيستند 
امــا به دليل افزايش قيمت دالر، اين دســته از داروها با قيمت  بااليى در اختيار 
بيمارن قرار مى گيرند. موسوى بهار افزود: تنها بيماران كليوى شهرستان هاى بهار 
و فامنين از كمبود اين وســيله درمانى رنج مى بردند كه با افتتاح بيمارستان هاى 
جديد و درنظر گرفتن اتاق هاى دياليز تا تابستان 98 اين مشكل حل خواهد شد. 

زوج هاى همدانى، رايگان به مشهد مقدس 
اعزام مى شوند

 زوج هاى جوان اين استان كه امسال ازدواج كرده اند، به صورت رايگان به 
مشهد مقدس اعزام مى شوند.

معاون فرهنگى و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: اين سفر 
زيارتى در قالب طرح "همسفر تا بهشت" توسط دفتر نهاد مقام معظم رهبرى در 

دانشگاه ها و با مشاركت وزارت ورزش و جوانان انجام مى شود.
به گزارش ايرنا محرم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اين اساس زوج هاى 
جوان كه تاريخ عقد آنها يكم فرودين ماه سال 96 تا دهم دى ماه سال 97 باشد، 
مشــمول اين طرح مى شوند.روزبه بيان كرد: البته اين سفر به زوج هايى تعلق 
مى گيرد كه حداقل يكى از زوجين ورزشكار( مدال آور يا بيمه شده ورزشى)، 

دانشجو يا دبير سازمان مردم نهاد باشد.

اقتصاد جامعه فقط نظم مي خواهد 
مهدي ناصرنژاد »

  شــرايط كنوني اقتصاد ايــران با وجود اينكه شــديداً متأثر از 
محاصره اقتصادي دشــمنان انقالب و مردم مي باشد، ليكن بسياري 
شــواهد و واقعيت هاي جاري بيانگر اين اســت كه قشرهاي مردم 
هم اينك بيشــتر از اينكه از كمبودها متضرر شوند، از بي نظمي هاي 

حاكم بر جامعه اقتصادي ضربه مي خورند.
يكي از نشــانه هاي بارز اين بي نظمي، گراني هاي مشكوك خيلي از 
كاالهاي پرمصرف و ارزاق عمومي  اســت كه بــه نظر مي آيد هيچ 
ارتباط منطقي با چندبرابر شــدن قيمت ارزهــاي خارجي در بازار 
آزاد كشورمان ندارد و اقسام ميوه و تره بار از مصداق هاي عيني اين 

حرف مي باشد.
در همين حال و با وجود اينكه خيلي از گراني هاي مرتبط با كاالهاي 
توليد داخلي را به افزايش هزينه هاي جمعي توليد نظير دســتمزدها 
ارتباط مي دهند كه هيچ نشانه اي از افزايش دستمزدها در واحدهاي 

كارگري حداقل از نيمه دوم سال جاري وجود ندارد!
ــا  ــا و كمبوده ــودن گراني ه ــط ب ــانه هاي بي رب ــر از نش ــي ديگ يك
ــي و افزايــش دســتمزدها و تحريم هــا  ــا تحــوالت اقتصــاد جهان ب
ــأله  ــان و مس ــوزه ن ــده در ح ــود آم ــه وج ــاي ب ــم، چالش ه ه
ــت و وزن  ــي كيفي ــان و حت ــت ن ــدن قيم ــت مان ــا ثاب ــش ي افزاي
ــه  ــرا ك ــد، چ ــورمان مي باش ــر كش ــردم در سراس ــوت م قوت اليم
ــدات  ــته از تولي ــدم از آن دس ــر گن ــال حاض ــبختانه در ح خوش
داخلــي اســت كــه كشــورمان را در حيطــه خــود بــه خودكفايــي 
رســانده اســت و حتــي گفتــه مي شــود انواعــي از محصــوالت آرد 

ــردد! ــادر مي گ ــور ص ــارج از كش ــه خ ــده ب ــرآوري ش ف
ايــن  در  حداقــل  نانوايي هــا  نــدارد  دليلــي  هيــچ  بنابرايــن 
ــده و در  ــالم ش ــوز اع ــچ مج ــي هي ــدان، ب ــان هم ــهر خودم ش
ــا  ــه نصــف ي ــود را ب ــدازه پخــت خ ــد و ان ــري، ق ــكوت خب س
در خوش بينانه تريــن حالــت بــه دوســوم وزن و قــد و قــواره 

ماه هــاي قبــل برســاند.
جالــب اســت بدانيــم يكــي از بربري پزي هــاي شــهرمان در 
خيابــان طالقانــي كــه اغلــب پخت هــاي خــود را بــا شــكل و فــرم 
ــا  ــدازه و وزن بربري ه ــراً ان ــي آورد، اخي ــرون م ــنگك بي ــان س ن
ــده  ــه بينن ــرده اســت ك ــه اي كاهــش داده و كوچــك ك ــه گون را ب
تصــور مي كنــد كــودك يــا نســل كوتولــه اي از بربري هــاي قبلــي 

ــد. ــاهده مي كن ــش را مش ــاه پي ــك م و ي
ــان 20 متــري شيرســنگي نيــز از ايــن  نانوايــي ســنگكي اول خياب
قاعــده مســتثني نيســت و بــه تازگــي پخــت خــود را جمع وجــور 
ــاي  ــا در ماه ه ــهميه آرد نانوايي ه ــا س ــت! آي ــرده اس ــل ك و تعدي
اخيــر گــران شــده اســت يــا دســتمزد كارگــران نانوايــي يكبــاره از 
وســط ســال بــاال رفتــه اســت؟! چــه بهتــر مســئوالن شــوراي آرد 
ــان در  ــل كوچــك شــدن ن ــا اطالع رســاني و اعــالم دالي ــان ب و ن
همــدان بــا مــردم صحبــت كننــد و بيشــتر از ايــن اجــازه ندهنــد 

ــا باشــد! ــات متوجــه نانوايي ه تمــام اتهام
از ســوي ديگــر و از شــواهد بي نظمي هــا در اقتصــاد جامعــه 
مــا زمينه چينــي بــراي اشــتغالي كاذب نظيــر گســترش روزافــزون 
ــتايي  ــهري و روس ــاط ش ــام نق ــان در تم ــه اي دست فروش و لحظ
اســت كــه بــه نوعــي در بي نظمي هــاي موجــود در ســاختار 

ــد. ــن مي زن ــادي دام اقتص
دوره گردهــاي  و  دست فروشــي ها  قارچ گونــه  گســترش 
وانت بــاري، اثــرات ســوء و مخربــي بــر كار و كاســبي مغــازه داران 
ــل  ــز غيرقاب ــات آن ني ــت و تبع ــته اس ــوزدار گذاش ــبه مج و كس

ــود. ــد ب ــران خواه جب
يكي از كســبه هاي شــهرمان كه مويي در اين راه سپيد كرده و به 
خوش نامي نيز شــهره اســت در اين باره مي گفت، توسعه بدون 
ضابطــه و بيمارگونه فروشــگاه هاي باصالح زنجيــره اي و هايپر 
ماكت ها براي بنيان كن ســاختن كســبه و مغــازه داران كافي بود 
كه گســترش سرطاني دســت فروش ها هم به كمك چنين جريان 
بي بند و بار و بي در و پيكر آمده اســت. جاي آن دارد حداقل در 
شــرايط شب عيدي و نياز مردم به نظم و انضباط بيشتر اقتصادي، 
چاره جويي عاجل براي كنترل دستفروشــي ها و ايجاد فرصت در 

بازارهاي قانوني به عمل آيد.

بخش خصوصى و دغدغه هايى كه 
بايد رفع شوند

  تاكيــد اســتاندار همدان بر عــزم دولت در حمايــت از بخش  
خصوصى در جلسه اخير  شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى  
بــار ديگر اهميت باال و نقش بى بديل  بخش غيردولتى  در توســعه 
را نشــان داد و اينكه در ســطح اســتان بايد اقدامات و حركت هاى 

محسوسى براى تقويت بيش از پيش  اين بخش صورت گيرد.
 شاهرخى در اين جلسه ضمن اينكه مهم ترين اولويت استان را توليد 
ذكر كرد، عنوان نمود كه تمام دغدغه دولت از بين بردن موانع موجود 

در مسير حركت بخش خصوصى است.
داليل متعددى وجود دارد كه نشــان مى دهد براى رســيدن به نقطه 
مطلوب از توسعه نيازمند توجه به بخش خصوصى و سپردن بسيارى 

از فعاليت هاى اقتصادى به فعاالن اين بخش است.
در نگاه نخســت تجربه جوامع توسعه يافته نشان مى دهد كه بخش 
خصوصى در اين كشورها نقش مهمى در فعاليت هاى اقتصادى داشته 
و توانســته با تقويت توليد و ايجاد اشتغال رشد اقتصادى را سرعت 

بخشيده و به توسعه كمك كند.
از سوى ديگر براساس اصل 44 قانون اساسى بخش خصوصى و غير 

دولتى نقش فعال و موثرى در رونق اقتصاد كشور دارد.
همچنين بايد به اين نكته توجه داشــت كه اقتصاد دولتى  نه تنها نمى 
تواند جوابگو باشــد  بلكه  چنين اقتصادى آسيب هايى را نيز در پى 

دارد. 
حال اينكه چقدر از اين ظرفيت بزرگ در جهت توســعه اســتفاده شده 
و شــرايط الزم براى فعاليت اين بخش فراهم گرديده است، جاى بحث 
دارد.در سطح استان نگاه هاى مثبت و خوشبينانه اى به بخش خصوصى 
ديده مى شــود اما واقعيت آن است هنوز موانعى پيش روى اين بخش 
وجود دارد  از جمله آن مي توان مشكالت بانكي وهمچنين عملكرد اتاق 
بازرگاني متولي بخش خصوصي اشاره كرد كه  دراين زمينه نتوانسته اند 

رضايت توليدكنندگان بخش خصوصي را جلب كنند.
 اينكه مدير ارشــد استان از دغدغه دولت رفع موانع موجود در مسير 
بخش خصوصى سخن مى گويد، بيانگر آن است كه موانع و مشكالت 
متعددى پيش روى فعاالن بخش خصوصى در اســتان است كه براى 
رونق سرمايه گذارى و توليد كه الزمه رشد اقتصادى است، اين موانع 

بايد از بين برود.
بدون ترديد تحقق چنين هدفى و رفع دغدغه هاى ســرمايه گذاران 
و فعاالن بخش خصوصى مســتلزم عزم و همت بلندى است تا مسير 
توسعه استان با تقويت اين بخش و ورود جدى تر آن به عرصه توليد 

و اشتغال بيش از پيش  هموار گردد.

 هر ســال با تشــكيل ســتاد سفرهاى 
نوروزى به گونه اى پيغام ميرسد كه عزم 
ها بايد براى يك ميزبانى تمام عيار جذب 
شود امسال اما تشكيل زودهنگام نخستين 
نشست ستاد با تاكيدات استاندار بيانگر آن 

بود كه جديتى متمايز در كار است . 
 ســيد ســعيد شــاهرخى با بيان اينكه 
جذب  بــراى  هدف  جامعه  بزرگتريــن 
گردشــگر نوروزى اســتان تهران است 
گفــت: تاسيســات گردشــگرى و هتل 
ها تبليغ همدان را به ســطح شــهرهاى 
بيان  با  همدان  اســتاندار  ببرند.  پايتخت 
اينكــه ما شــمال بدون شــرجى را در 
نهاونــد داريم تصريح كرد: غار عليصدر 
يك پديده طبيعى اســت كه در دنيا نظير 
نــدارد و نهادينه كــردن آن در پايتخت 
گردشــگرى  مســتعد  جمعيت  مى تواند 
تهــران را به همــدان بكشــاند. وى با 
تأكيد بــر اينكه اگر جمعيــت پايتخت، 
اســتان هاى همجــوار و خوزســتان را 
گردشــگران  آمار  قراردهيم  هدف  مورد 
افزايش مى يابد ادامه داد: ســال گذشته 
اثر تبليغات در تهران توســط شــركت 

سياحتى عليصدر را در نوروز ديديم.
 وى در زمينــه عملكرد مديران در نوروز 
نيز گفــت : مديران بدعملكــرد را توبيخ 
نمى كنيم، بــا آنها خداحافظــى مى كنيم. 
شــاهرخى با بيان اينكه بين دســتگاه هاى 
اجرايى، دســتگاه برتر و بيــن فرماندارى 
ستادهاى شهرســتانى برتر را معرفى كنيم 
تا به نحو شايسته پس از تعطيالت تقدير 
شــوند خاطرنشان كرد: اگر كسى بد عمل 
كــرد، او را توبيــخ نمى كنيــم بلكه با او 

خداحافظى مى كنيم.
 مديران بدون اجازه از اســتان 

خارج نمى شوند
وى با اشــاره به اينكه در تعطيالت عيد هر 
مديــرى برنامه ريزى كــرده مديركل حوزه 
استاندار بايد در جريان باشد گفت: مرخصى 
به موافقت اســتاندارى نيــاز دارد و براى 
مأموريت نيز بايد ما اطالع داشته باشيم، هيچ 
مديرى بدون اطالع اداره كل حوزه استاندار 
از استان خارج نشود. شاهرخى تأكيد كرد: 
اگر مدير پروازى نيز وجود دارد، مسأله بايد 

تا عيد برطرف شود.
 شــاهرخى خواهــان توجه بــه فرهنگ 
گردشگرپذيرى در همدان شد وخاطرنشان 
كرد: بر روى فرهنــگ عمومى مردم براى 
گردشگرى بايد كار شــود و آموزش هاى 
الزم به اقشار مختلف با توجه به اينكه مردم 
همدان در اين حوزه از پيش زمينه بســيار 

خوبى برخوردار هستند، ارائه شود.
 وى بــا بيــان اينكه اجــازه ندهيم با يك 

ترشرويى، گردشــگران با خاطره تلخى از 
اســتان بروند گفت: افرادى كه با مسافران 
برخورد دارنــد صميمانه تر و مطلوب تر به 
منظور جذب بيشتر گردشگران رفتار كنند.

 كميته هــا منتظر دســتورالعمل 
كشور نشوند

اســتاندار همدان با اشــاره به اينكه ستاد 
اجرايى بايد فعال تر جلســات هماهنگى را 

برگزار كند تصريح كرد: 
از كميته ها انتظار داشتيم 
تاكنــون  را  جلســات 
برگزار و آمادگى الزم را 
كسب مى كردند و منتظر 
هم  كشور  دستورالعمل 
نشــوند، چرا كه ما در 
هر حــال در اين حوزه 
وظيفه ذاتى داريم. وى با 
بيان اينكه تا پايان هفته 
همه كميته ها برنامه هاى 
خــود را تدويــن كنند 
ادامه داد: در هفته آينده 
برگزار  اســتانى  جلسه 
شود و كميته ها گزارش 
خود مبنــى بر كمبودها 
و كاســتى كه نيــاز به 

هماهنگــى و اقدام ويــژه دارند، مطرح و 
برطرف شود.

وى بــا بيان اينكــه همــدان از امن ترين 
نقاط كشور اســت ادامه داد: با روش هاى 
اخالق مدارنه به دنبال روان ســازى ترافيك 
و قانونمدارى باشــيم و كمين كردن ســر 
راه مســافران نوروزى و جريمه كردن كنار 

گذاشته شود.
استاندار همدان با تأكيد بر اينكه با آموزش، 

عالئــم بازدارنده و اســتقرار در نقاطى كه 
پليس مشــخص باشــد به تأمين سالمت 
رانندگى كمك شــايانى مى كند خاطرنشان 
كرد: برگ جريمه آخرين راهكار ما خواهد 
بود و همه رده هاى پليسى اعالم كردند كه 

به دنبال مچ گيرى نيستند.
وى با اشــاره به اينكه صحيح نيســت 
كه خانه مســافرها بــدون مجوز فعاليت 
كنند گفــت: پالكاردها 
و با كدهاى مشــخصى 
كسى  و  دهند  سرويس 
كارتن  كــه  ندارد  حق 
به دســت ؛ مسافران را 
به نقاطى كه مشــخص 
ببرد.  كجاست،  نيست، 
اينكه  بيان  با  شاهرخى 
اين  ســاماندهى  براى 
مراكــز اقامتى مقررات 
وضع  نيز  ســختگيرانه 
كــرد:  اظهــار  نكنيــد 
با  مقتدرانه  هــم  پليس 
كند  برخورد  متخلفــان 
چراكــه اين در شــأن 
تمدن  و  تاريخ  پايتخت 
ايــران نيســت عده اى 
كارتــن به دســت بگيرنــد و در كنار 

بايستند. خيابان 
 استفاده از سرويس هاى سيار 

وى با اشــاره به اينكه نبايد يك مورد هم 
گزارش نارضايتى از نماز خانه ها و سرويس 
بهداشتى داشته باشيم افزود: به هيچ عنوان 
غفلت مورد قبول نيســت و اگر شــرايط 
فراهم نيست از سرويس هاى سيار استفاده 
شــود. اســتاندار همدان با بيان اينكه البته 

وضعيت اســتان در مجموع مطلوب است 
تصريح كرد: اما همــه نقاط نامطلوب هم 
بايد برطرف شــود و حتى يــك مورد نيز 
وجود نداشته باشــد. وى با اشاره به اينكه 
بايد بر بازار و مراكز تفريحى و غذاخورى 
به خوبى نظارت شود ادامه داد: كم فروشى، 
گرانفروشــى و بى كيفيتــى در حوزه هاى 

مختلف به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
شــاهرخى با بيــان اينكه همه مســؤول 
هســتيم كمبودى ايجاد نشود چراكه اگر 
باشــد غير قابل گذشت است خاطرنشان 
كرد: موانع موجود در ستاد مطرح شود تا 
مشكالت را حل كنيم ما نيز همه امكانات 
اســتان را به كار مى گيريم تا مشــكلى به 

وجود نيايد.
رســانه ها نقاط قوت اســتان را 

برجسته كنند
وى با اشاره به اينكه رسانه ها همواره يك 
يار همراه و مؤثر هســتند ادامه داد: همه 
رســانه ها در ارتقاى استان همدان كمك 
كنند، صرفًا بيان نقاط ضعف هنر نيســت 
و باعث فرارى دادن مســافران مى شود. 
اســتاندار همدان با بيان اينكه خوبى ها و 
شود  اســتان همدان برجسته  نقاط قوت 
خاطرنشان كرد: رســانه ها اين ظرفيت ها 
را برجسته و مطرح كنند و مسافران را به 

استان جذب كنند.
وى گفت: ظرفيت هاى اســتان در صدا و 
سيماهاى ساير مراكز استان ها و شبكه هاى 

سراسرى پخش شود. 
شاهرخى با بيان اينكه بايد همدان را سطح 
جهان معرفى و تبليغ كنيم اظهار كرد: حاال 
تبليغات جهانى پيشكش، اما واقعاً تبليغات 

در سطح ملى انجام شود.

سپاه انتقام سخت و مهلكى از تروريست ها 
خواهد گرفت

 فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) همدان با اشاره به اينكه سپاه 
انتقام ســخت و مهلكى از تروريست ها خواهد گرفت، گفت: سپاه 
پاســداران هرگز اجازه نخواهند داد خون جوانمردان و پاســداران 
غيور ايران اسالمى پايمال شود و به زودى انتقام سختى از حاميان 

و عامالن حادثه تروريستى خواهد گرفت . 
به گزارش روابط عمومى سپاه انصارالحسين(ع) مظاهر مجيدى با 
اشاره به حمله انتحارى تروريست ها به يك دستگاه اتوبوس حامل 
پاســداران در جاده خاش ــ زاهدان اظهار كرد: طى اين اقدام كور 
تروريستى تعدادى از نيروهاى مدافع وطن كشور به شهادت رسيده 

و تعدادى نيز مجروح شدند .   
وى با محكوم كردن اين عمليات ناجوانمردانه تروريستى كه توسط 
عوامل مزدور و اســتكبار صورت گرفت، عنــوان كرد: در پى اين 
حادثه تعدادى از پاسداران غيور در حالى كه پس از اتمام مأموريت 
در حال رفتن به مرخصى بودند به دســت كوردالن و ايادى وابسته 
به اســتكبار مورد هجمه قرار گرفتند كه سبب اندوه و تاثر فراوان 

ملت ايران شد . 
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان با تسليت اين حادثه به محضر 
امام عصر(عج)، مقام معظم رهبرى و خانواده شهدا بيان كرد: امنيت 
و آســايش ملت ايران مديون جانفشــانى و خون بهترين انسان ها 
است . وى با بيان اينكه دشمنان نظام جمهورى اسالمى همواره در 
حال دسيســه و توطئه عليه نظام و ملت ايران هستند، و هيچ گاه از 
دشمنى خود دست برنخواهند داشت، به اهداف گروه ترويستى در 
وقوع اين حادثه اشاره و عنوان كرد: دشمنان قسم خورده جمهورى 
اســالمى ايران بغض و كينه ديرينه از نظام انقالب دارند و هموراه 
در صدد آسيب رساندن به ملت، نظام و انقالب در تالش هستند . 
سردار مجيدى با اشاره به اينكه دشمن با برنامه ريزى و توطئه هاى 
مختلف به دنبال اين بودند تا انقالب به چهل ســالگى خود نرسد، 
افزود: حضور حماسى و شكوهمند ملت هميشه در صحنه و بصير 
در مراسم راهپيمايى كه نشان از حمايت آنها از نظام و انقالب بود 
همه دنيا را متحير كرده و دشمنان را در رسيدن به اهداف شومشان 
ناكام گذاشــت .  وى با تاكيد بر اينكه حمله تروريســتى زاهدان 
در استمرار جنايات خباثت آميز دشمنان و استكبار جهانى با هدف 
انتقام از حضور حماســى و شكوهمند ملت ايران در جشن چهل 
سالگى انقالب انجام شد، تصريح كرد: اين اقدام تروريستى نشان از 
عصبانيت دشــمنان قسم خورده نظام از حضور گسترده و حماسى 
مــردم در راهپيمايى 22بهمن و نمايــش قدرتمندانه ملت ايران در 

جشن 40 سالگى انقالب اسالمى است . 
فرمانده سپاه انصارالحســين(ع) با بيان اينكه چهل سالگى انقالب 
خارى در چشم دشمنان بود، عنوان كرد: دشمن به دنبال اين است 
كه شكست هاى پى در پى خود را در مقابل عظمت و موفقيت هاى 
ملت ايران قرار داده و حالوت و شــيرينى موفقيت ها را به كامشان 
تلخ كند كه اين اقدام ناشى از عجز و ناتوانى دشمنان است و هرگز 

موفق نخواهد شد . 

 دبير اجرايى خانه كارگر استان همدان با 
تأكيد براينكه ميزان عيدى كارگران با توجه 
به تورم موجود كفاف نخواهد داد، گفت: 
كارگران شب عيد صورت خود را باسيلى 
سرخ مى كنند چرا كه اين ميزان دستمزد و 
عيدى در شرايط موجود و نرخ تورم كفاف 

دخل و خرج خانواده را نخواهد داد. 
چنگيز اصالنى در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه حداكثرعيدى كارگران 2ميليون 
و 400 هــزار تومان و حداقل آن 2ميليون 
تومان است، اظهاركرد: در 40 سال گذشته 
كارگران در مشــكالت اقتصادى همواره 
ســنگ زيرين آســياب بوده اند و هرگز 
دستمزد واقعى به كارگران داده نشده است. 
وى با اشــاره به اينكه در مواقع تحريم و 
مشكالت اقتصادى صدمات متوجه بخش 
كارگرى بوده است، تصريح كرد: در شرايط 
رشــد تورم؛ وضعيت بحرانى براى همه 
به ويژه واحدهاى نوپا و كوچك به وجود 
مى آيد به طوريكه اين واحدها زودتر زمين 
مى خورند. اصالنى با بيان اينكه تأخير در 
پرداخت دســتمزد كارگــران در تمامى 

صنوف وجود دارد، يادآور شد: 90 درصد 
كارگران با مشكل تأخير در دريافت حقوق 

و دستمزد مواجه هستند. 
دبير اجرايى خانه كارگر اســتان همدان با 
تأكيد براينكه ميــزان عيدى درنظر گرفته 
شــده براى كارگران بســيار ناچيزاست، 
اظهاركــرد: اين ميــزان عيــدى در برابر 
شرايط اقتصادى كشور بسيار ناچيز است 
كه اميدواريم تا 20 اسفند حقوق و عيدى 
كارگران پرداخت شــود تا هيچ كارگرى 

شرمنده خانواده خود نباشد. 
وى با اشاره به اينكه در استان همدان 300
هزار بيمه شده وجود دارد، عنوان كرد:  به 
نظر مى رسد عيدى كارگران استان همدان 
پرداخت شده است چرا كه تا كنون صدايى 

به گوش ما نرسيده است. 
وى دربــاره پرداخت بســته حمايتى به 
كارگران نيز يادآور شــد: آمــار دقيقى از 
مرجعى كه بســته حمايتــى را پرداخت 
مى كند نديده ايم اما در گزارشات پيوسته و 
ناپيوسته اعالم مى كنند تعدادى از كارگران 

اين بسته ها را دريافت كرده اند. 

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى همــدان از افزايش 17 درصدى ميزان 
تردد در محورهاى مواصالتى استان خبر 

داد. 
مصطفى پناهنده با بيــان اينكه از ابتداى 
ســال تاكنــون 160 ميليــون تــردد در 
محورهاى ارتباطى استان ثبت شده است 
اظهار كــرد: اين ميزان نســبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته 17 درصد افزايش 

داشته است.
وى در گفت وگــو با فارس با اشــاره به 
اينكــه در محور هاى موصالتى اســتان 
همدان 77 دستگاه  ترددشمار وجود دارد 
افــزود: همدان با 14 درصــد در كاهش 
تصادفات جاده اى رتبه پنجم كشور را به 

دست آورده است.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
همدان با اشاره به فعاليت 55 سامانه ثبت 
تخلف در محور هاى مواصالتى اســتان 
همدان يادآور شــد: با افتتاح 11 سامانه 
ديگر در مجموع 66 ســامانه ثبت تخلف 
سرعت، تخلفات سرعت را در جاده هاى 

استان همدان شناسايى و رصد مى كنند.
وى اضافه كرد: ســامانه ثبــت وقايع و 
رخداد هــاى ترافيكــى در مركز مديرت 
راه هــا تمام اطالعات راه ها شــامل ثبت 
ســرعت لحظه اى، ســرعت در مسافت 
مشخص و تخلفات رانندگى را ذخيره و 

ثبت مى كنند.
پناهنــده با اشــاره به اينكــه 25 دوربين 
نظارتى در نقاط حســاس و حادثه خير 
جاده هاى اســتان نصب شــده است بيان 
كرد: سامانه پايش محور هاى مواصالتى و 
دوربين هاى نظارت تصويرى در مواقعى 
كه عمليات راهدارى و برفروبى در حال 
انجام است هماهنگى بين راهدارخانه ها و 
ارســال اكيپ هاى راهدارى به محور هاى 

موصالتى را انجام مى دهند.
WIM وى خاطرنشــان كــرد: ســامانه

(ســامانه توزين در حــال حركت) يكى 
ديگر از سامانه هايى است كه كاميون هاى 
داراى اضافــه بار را مشــخص مى كند و 
اطالعات آن را بــه پايگاه مديريت راه ها 

انتقال مى دهد.

كارگران شب عيد صورت خود را 
باسيلى سرخ مى كنند

افزايش 17 درصدى ميزان تردد 
در همدان 

هشدار استاندار به مديران در ستاد سفر

خداحافظي با مديران ناكارآمد
■ تبليغات جهانى پيشكش، تبليغات در سطح ملى انجام شود

1- آسيب هاى زيست محيطى جديد از عملكرد نيروگاه مفتح گزارش 
شده است. 

كفته مى شود پس از برداشت هاى بى رويه نيروگاه از سفره هاى زيرزمينى 
آب دشت فامنين، تخريب خاك با رهاسازى پساب نيروگاهى نيز اتفاق 
افتاده است. گويا باكاهش آب براى مصرف كشاورزى پساب آلوده نيروگاه 

به مصرف كشاورزى منطقه رسيده است.
گفته مى شود با اين اتفاق خاك دشت اطراف نيروگاه قدرت حاصلخيزى 

خودرا ازدست داده است.
گفتنى است دردشــتهاى اطراف نيروگاه بيش از25 فروچاله درسالهاى 

گذشته شكل گرفته است.
2- دولت اطالعات آمارى خودرا به فروش مى رساند.

گفته مى شــود دستگاهها قراراست اطالعات آمارخودرا ازاين پس براى 
انتشاربه فروش برسانند.گويا براساس اين تصميم درآمدهاى حاصل براى 

هزينه كرد دستگاهها صرف خواهدشد. 
گفتنى است با اجراى اين مصوبه هيات دولت ،اجراى قانون گردش آزاد 

اطالعات مورد سوال است.
3- وزير ارشاد با استعفاى درويش نژاد مخالفت كرده است. گفته مى شود 
وزيرنسبت به ادامه كار مديركل فرهنگ وارشاد اصرارداشته است. گويا رد 

استعفاى مديركل دليل معرفى نشدن سرپرست اين اداره كل بوده است..
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آمادگى شهرستان مالير در پذيرايى از گردشگران 
نوروزى

 مالير - خبرنگار همدان پيام: شهرستان مالير به عنوان شهر ملى منبت وشهر جهانى 
نظام توليد انگور، پتانســيل جذب گردشگران و مســافران نوروزى فراوانى دارد، به اين 

منظور اقدامات و تمهيدات فراوانى در ايام نوروز در نظر گرفته شده است.
مدير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى با بيان اين مطلب در نخستين جلسه 
كميته ســتاد اجرايى خدمات سفر اظهار داشت: به منظور آگاهى بخشيدن به گردشگران 
وآشــنا ســازى آنان با آثاروجاذبه هاى تاريخى، طبيعى، فرهنگــى و زيارتى همچنين 

راهنمايى واطالع رســانى مؤثر از خدمات و تمهيدات تدارك ديده شده در ايام نوروز، 
كميته هاى ده گانه ايى تشــكيل شده است تا شاهد برگزارى نوروزى شاد وبا نشاط در 

سطح شهرستان مالير باشيم.
ابراهيم جليلى ازانتشار كتاب سيماى گردشگرى مالير خبر داد وافزود: در اين كتاب تمام 

اطالعات مورد نيازبراى راهنمايى گردشگران در مالير گنجانده شده است .
وى همچنين به تورمجازى اشاره كرد وگفت: با راه اندازى اين تور ،امكان بازديد مجازى 

از آثار تاريخى شهرستان مالير نيز براى مخاطبان فراهم شده است.
جليلى به برپايى سفره هفت سين در ايستگاه راه آهن،موزه مالير،پارك ها ومبادى ورودى 
ترمينال توســط راه آهن ، ميراث فرهنگى،شهردارى واداره راهدارى اشاره كرد واز استقرار 

كشيك ايام نوروز در محل ترمينال مركزى جهت رفاه حال مسافران ، بروزرسانى بيش از 
90درصد اتوبوس هاى برون شــهرى وآماده باش راهدارخانه هاى بين راه ، اجراى برنامه 
هاى فرهنگى و تفريحى و نمايش خيابانى در سطح شهر براى مسافران نوروزى، برگزارى 
مسابقات ورزشى در سطح بخش هاى شهرستان و فعاليت استخر و سالن هاى ورزشى در 
ايام نوروز و استقرار كانكس هاى نيروى انتظامى در مبادى شهر به منظور خدمات رسانى 
بهتر به گردشگران خبر داد. مديرميراث فرهنگى،صنايع دستى وگردشگرى در پايان ضمن 
تشكر از معاون استانداروفرماندار ويژه وتمام مسئوالن شهرستان كه در نمايشگاه بين المللى 
گردشگرى حضور يافتند تصريح كرد: شهرستان مالير در اين نمايشگاه تنها شهراستان بود 

كه 3 غرفه داشت و عملكرد بسيار خوبى را به نمايش گذاشت .

خبـر

دهياران از اركان هاي اصلي توليد امنيت در 
جوامع اند

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيام: بهره مندي از پتانســيل ها و 
توانمندي ها و قدرت هاي ملي و محلي يكي از اركان هاي اساســي 

نظامي در ايجاد و گسترش امنيت است.
رئيس پليس پيشــگيري فرمانده انتظامي اســتان در همايش شوراها 
و دهياران شــهر و روســتا در كبودراهنگ با بيان اين مطلب گفت: 
يكي از اركان هاي نظامي در برقراري امنيت اســتفاده از پتانســيل و 
توانمندي هاي ملي و محلي چون دهياران و شوراهاي شهر و روستا 
است چرا كه در روند اجراي كشور به سمت و سوي نظام شورايي 
و مشاركت هاي مردمي پيش مي رود و دهياران و شوراهاي شهرها و 
روستا از بهترين قدرت هاي محلي براي برقراري و ايجاد امنيت همه 

جانبه در روستاها هستند.
 على مهرآذين با اشاره به توصيه هاي امنيتي در خصوص پيشگيري 
از جرايم در روســتاها گفت: دهياران با داشتن تعامل و همكاري با 
پاســتگاه هاي پليس اين نيرو را در ايجاد امنيت و پيشــگيري ياري 
كننــد و هر گونــه اطالعات و اخبار امنيتــي را در اولين فرصت به 

پليس گزارش دهند.
فرمانده انتظامي شهرســتان كبودراهنگ در اين همايش كه با حضور 
حداكثر دهياران و شــوراهاي روســتاها برگزار شد گفت: دهياران 
پل ارتباطي و رابط بين مردم و پليس هســتند و بايد مشــكالت و 
معضالت امنيتي مردم را به پليس ارائه دهند تا با راهكارهاي مناسب 

در رفع آن اقدام شود.
مجيد گلي با اشــاره به ابعاد امنيــت در جامعه گفت: الزمه ى ثبات 
امنيت در جامعه رشد همگاني در امنيت است كه دهياران و شوراها 
از نظــر معتمدين محل در توليد امنيــت به عنوان پليس محله عمل 
كنند و همان احساس مسئوليت پليس را بايد در محله ها و روستاها 

داشته باشند.
گلــي ادامه داد: تمام كارهايي كه به مردم ســپرده شــده همواره با 
موفقيــت همراه بوده اســت و ما بايد از ظرفيت ها و پتانســيل هاي 
بومي كه در روســتاها موجود است در مســير قانون مداري و توليد 

امنيت بهره مند شويم.
اســتراتژي ناجا رو به ســوي جامعه محوري و مردم محوري است 

و مردم ،پليس و دولت سه ضلع مثلث توليد امنيت در جامعه اند.
بخشــدار مركزي كبودراهنگ نيز در اين همايش با اشــاره به انواع 
آسيب هاي اجتماعي در جامعه گفت: نتيجه ى زحمات دستگاه هاي 
امنيتي و شوراي تأمين شهرســتان رساندن كبودراهنگ به رتبه برتر 

امنيتي و عنوان شهرستان امن استان است.
مولفه هــاي  از  يكــي  امنيــت  داد:  ادامــه  جهانگيــري  بابــك 
80 بــا  كــه  كبودراهنــگ  و  اســت  جوامــع  توســعه يافتگي 
ــوراها  ــاران و ش ــك دهي ــا كم ــتايي ب ــت روس ــد جمعي درص
ــد و ايجــاد امنيــت  ــه توســعه يافتگــي كامــل دســت ياب ــد ب باي
ــك  ــه كم ــاران ب ــخص دهي ــده ش ــه عه ــتاها ب ــم در روس و نظ
ــه عنــوان نماينــده عالــي دولــت  اعضــاي شــوراها اســت كــه ب

ــت. ــتاها اس در روس
وي ادامــه داد: در راســتاي بهره منــدي از دهيــاران در ايجــاد 
ــاي  ــدي از دوره ه ــود و بره من ــد ش ــاران توانمن ــد دهي ــت باي امني
ــل  ــاران تعام ــگاه و مســئوليت دهي ــراي شــناخت جاي آموزشــي ب
اختيــارات  ارتقــاء  دهيــاران،  امنيتــي بــا  تمــام دســتگاه هاي 
دهيــاران در بعــد امنيتــي و تعامــل بــا بخشــداران برگــزاري 
ــام  ــل در تم ــي و... تعام ــس انتظام ــا پلي ــترك ب ــت هاي مش نشس
ــا  ــاران و شــوراها ب زمينه هــاي امنيتــي، اجتماعــي و فرهنگــي دهي
ــد در  ــار، مي توان ــع اخب ــه موق ــا پليــس و ارســال ب ــي ب هــم افزاي

ــد. ــته باش ــش داش ــاران نق ــازي دهي توانمندس
ــروژه  ــچ پ ــاران روســتاها گفــت: هي ــه دهي جهانيگــري خطــاب ب
ــز شــدن  ــا مجه ــه نمي شــود مگــر ب ــي در روســتاها پذيرفت عمران
ــراري  ــد در برق ــاران باي ــي و دهي ــتم هاي امنيت ــه سيس ــا ب پروژه ه

ــد. ــدام نماين ــز اق ــتاها ني ــي روس ــاي عمران ــت پروژه ه امني

پايان فاز اول حصار كشى حريم 
تپه باستانى گيان

 فاز اول حصاركشى حريم تپه باستانى گيان نهاوند به شكل نرده هاى 
آهنى به پايان رسيد.

رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى وصنايــع دســتى نهاوند گفت: فــاز اول 
حصــار كشــى و نــرده گــذارى تپــه باســتانى گيــان نهاونــد بــا اعتبــار 

100 ميليــون تومــان انجام شــد.
محســن جانجــان گفــت: بــا توجــه بــه اينكــه دور تپــه باســتانى گيان 
ــدارد  ــردم ن ــگران و م ــراى گردش ــى ب ــاى زيباي ــت و نم ــوار اس دي
عمليــات برداشــتن ديــوار و نصــب نــرده در دســتور كار قــرار گرفت.
جانجــان افــزود: ايــن طــرح بــا اعتبــار 100 ميليــون تومــان شــروع 
شــد و تاكنــون بيــش از 150 متــر نــرده گــذارى انجــام شــده اســت.

رئيــس ميــراث فرهنگــى نهاونــد گفــت: ابتــدا قســمتى در 
ــرده  ــان اســت ن ــه خياب ــرار دارد و رو ب ــردم ق ــد م معــرض دي
گــذارى مى شــود و در مراحــل بعــدى همــه ديوار هــا بــه 

ــود. ــته ميش ــب برداش ترتي
جانجــان اظهــار داشــت: تپــه باســتانى گيــان نهاونــد چنديــن هــزار 
ــوى پروفســور گريشــمن  ــم پهل ــت دارد و در دوران رژي ــال قدم س
ــار  ــتر آث ــه بيش ــام داد ك ــادى در آن انج ــات زي ــوى تحقيق فرانس
ــتند. ــس هس ــوور پاري ــتان و ل ــران باس ــوزه اي ــوفه از آن در م مكش

حل مشكل بيمه قاليبافان، خياطان و كارگران 
ساختمانى مالير 

ــى از  ــالمى يك ــوراى اس ــس ش ــر در مجل ــردم مالي ــده م  نماين
مشــكالت را بيمــه مشــاغل مختلــف بــه ويــژه قاليبافــان، خياطــان و 
كارگــران ســاختمانى دانســت و گفــت: در ايــن زمينــه بهبــود كيفيــت 

ــتار شــديم.  ــر كار خواس ــا را از وزي ــن بيمه ه ــت اي و كمي
بــه  اشــاره  بــا  فــارس  بــا  گفت  وگــو  در  كاظمــى  محمــد 
ــار  ــژه اقش ــه وي ــار ب ــيارى از اقش ــه اى بس ــه مشــكالت بيم اينك
ــردم  ــده م ــرح ش ــاى مط ــات و نيازه ــى از مطالب ــد يك كم درآم
شهرســتان ماليــر اســت اظهــار كــرد: در ايــن زمينــه يــك 
ــى و  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــر تع ــا  وزي ــه جانبه ب نشســت س
ــات  ــه موضوع ــتيم ك ــى داش ــن اجتماع ــازمان تامي سرپرســت س
ــد.وى  ــى ش ــر بررس ــه اى مالي ــرى و بيم ــوزه كارگ ــف ح مختل
بــا بيــان اينكــه در ايــن نشســت موضوعــات مختلفــى در حــوزه 
بيمــه و مشــكالت كارگــردان مــورد بحــث و تبــادل قــرار گرفــت 
افــزود: از جملــه موضوعاتــى كــه در ايــن جلســه بــر آن تاكيــد 
ــهيالت  ــده تس ــى ش ــد و كارشناس ــوازن هدفمن ــع مت ــد توزي ش

ــود. ــتغالزايى ب اش
نايــب رئيــس كميســيون حقوقــى مجلــس  با بيــان افزايش بســته هاى 
ــكالت  ــه مش ــف ب ــه مضاع ــد و توج ــار كم درآم ــى از اقش حمايت
صنفــى كارگــران از ديگــر مطالبــات مطــرح شــده در ايــن نشســت 
بــود تصريــح كــرد: كمــك بــه واحدهــاى توليــدى و صنعتــى، لــزوم 
اتخــاذ راهكارهــاى عملياتــى و موثــر بــراى افزايــش پوشــش بيمه اى 
ــن جلســه مطــرح شــد.وى   ــز در اي ــان  ني باالخــص در حــوزه درم
پرداخــت مطالبــات بيمــه اى مراكــز درمانــى، تشــخيصى و پزشــكان، 
افزايــش خدمــات تخصصــى و فــوق تخصصــى درمانــى و پزشــكى 
ــر در ايــن نشســت از  ــده مــردم مالي را از ديگــر خواســته هاى نماين

وزيــر و سرپرســت تاميــن اجتماعــى عنــوان كــرد.
ــژه  ــه وي ــف ب ــاغل مختل ــه مش ــى از مشــكالت را بيم ــى يك كاظم
قاليبافــان، خياطــان و كارگــران ســاختمانى دانســت و گفــت: در ايــن 
زمينــه بهبــود كيفيــت و كميــت ايــن بيمه هــا را از وزيــر كار خواســتار 

شــديم.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً عدد كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى
(نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث زورخانه بين المللى همدان به شماره 200973398000020را از محل اعتبارات 
استانى رديف 1702004037با شرايط ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد.

مناقصه گران ابتدا ارزيابى كيفى شده و پس از كسب امتياز الزم در فرآيند ارزيابى كيفى در مراحل بعدى مناقصه شركت مى نمايند.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران، بازگشايى پاكت ها و اعالم برنده از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيك دولت به آدرس www.setadiran .ir انجام خواهد شد (الزم به ذكر است مناقصه گران مى بايست عالوه بر ارائه مدارك پاكت هاى الف، ب،ج و 
اسناد تكميل شده ارزيابى كيفى در سامانه مذكور، پاكت هاى الف و اسناد تكميل شده ارزيابى كيفى را به صورت دستى نيز به دبير خانه اداره كل ارائه نمايند) 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه1397/11/29 مى باشد.
 موضوع مناقصه:اجراى كامل عمليات ابنيه (شامل احداث فونداسيون، سازه، اجراى سفت كارى و نازك كارى) – تأسيسات برقى و تأسيسات مكانيكى.

 مبلغ برآورد :56/740/539/118 ريال (مبلغ برآورد كار بر اساس بخشنامه 96/1299188 مورخ 1396/5/4 : انعقاد پيمان به صورت سر جمع و با استفاده 
از فهارس بهاء ابنيه، تأسيسات برقى و مكانيكى سال 1397 مى باشد).

 تضمين شركت در مناقصه :2/635/000/000ريال مى باشد كه بايد به صورت 
1- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هستند.

2-اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سر رسيد.
تهيه و ارائه گردد . مدت اعتبار تضمين ها بايد حداقل 3 ماه پس از تاريخ صدور بوده و براى 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

■  مالك ارائه قيمت توسط واجدين شرايط نقشه هاى اجرايى و ديتايل هاى آن و مشخصات فنى خصوصى پيوست برآورد سر جمع جديدمى باشد.
■  برنده مناقصه با استفاده از آخرين بخشنامه قيمت مناسب تعيين مى گردد.

■ مطابق بخشنامه شماره 96/1232579 تاريخ 96/3/31 سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه آناليز بها الزاميست.
■ پيمانكارانى كه جهت مناقصه پروژه فوق شركت مى كنند بايستى داراى گواهينامه تعيين صالحيت و رتبه بندى (حد اقل رتبه4 در رشته ابنيه)و (حداقل 

رتبه 5 در رشته تأسيسات)  باشند و بر اساس ظرفيت مجاز مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.
■ بازديد از مكان پروژه جهت تمامى پيمانكاران الزامى است.

■ مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ازساعت 8 تاريخ1397/11/29لغايت ساعت 13 تاريخ1397/12/2مى باشد.
■ مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه و همزمان به صورت فيزيكى تا ساعت 13 تاريخ 1397/12/16مى باشد.

■ زمان بازگشايى پاكات حاوى پيشنهادات ازطريق سامانه راس ساعت 30 : 9 تاريخ1397/12/18مى باشد.
■ آدرس پروژه : همدان - خيابان 30 مترى جعفر طيار - پشت مدرسه شهيده خوانسارى- جنب پارك مريم.

■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف، ب، ج و اسناد ارزيابى كيفى:همدان - 
چهار راه پاستور - خيابان ورزش - اداره كل ورزش و جوانان استان همدان- واحد فنى و مهندسى تلفن:38253050

■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
 مركز تماس 27313131 - دفتر ثبت نام 58193768 و 88969737

(م الف4046)

ر آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

ــنبه  ــح پنجش ــاعت 10 صب ــع راس س ــن مجم اي
97/12/9 در كانــون آيــت ا... خامنــه اى شــهر 

ــردد. ــى گ ــزار م ــق برگ دم
دستور جلسه:
1- گزارش هيئت مديره و بازرس

ــاى  ــى ســال ه ــاى مال ــب صــورت ه 2- تصوي
96 و   95

3-  تصويب اخذ وام عندالزوم
4- اتنخاب بازرس

ــت  ــى درخواس ــورى بازرس ــان كانديدات متقاضي
ــد. ــل نماين ــى تحوي ــر تعاون ــه دفت ــود را ب خ

 تعاونى مصرف فرهنگيان سردرود
(نـوبت دوم)

هيئت مديره تعاونى

كمالوند-خبرنگار  معصومه  نهاوند-   
همدان پيام:جمع آورى و مديريت  زباله 
هاى عفونى مصوبه اى كه مدتى اســت 
ميان پاس كارى متوليان به زمين سخت 

همديگر سرگردان است.
مصوبه اى كه خط و نشــان هاى بدون 
پســماند  كارگروه  نظارت  و  پشــتوانه 
شهرستان هم نتوانست راه گشايى بر اين 
مشكل چندين ساله اى باشد كه سالمت 

منطقه را نشانه رفته است.
اين زباله ها در يك منطقه نه چندان دور 
از مركز شــهر، بدون مديريت و رعايت 
موارد بهداشتى ، رها مى شوند و تهديدى 

جدى بر سالمت مردم شده است.
اســت،  ناظر  مى گويد  زيســت  محيط 
شــهردارى ميگويد على رغم وظيفه اش 
كار كرده اســت ونظام پزشكى هم زنگ 
خطر را ميزند و  بهداشــت هم نگاه مى 

كند.
مانع  ها  اندازى  شهردارى؛سنگ   

ادامه كار شد
شهردارى مى گويد: از 8ماه پيش نسبت به 
جمع آورى اين زباله ها اقدام كرده است و  
با اينكه هيچگونــه وظيفه اى در اين زمينه 
ندارد،براى حفظ بهداشــت شهروندان اين 
كار را انجام داد، كه متاسفانه سنگ اندازى 

ها مانع ادامه انجام كار شد.
انجام  حال  در  پزشكى؛كار  نظام   

است!
 رئيس سازمان نظام پزشكى نهاوند گفت: 
در حال حاضر مكانى در نهاوند آماده شده 
كه زباله هاى عفونى مطب هاى پزشــكان 
به آنجا منتقل ســپس توســط يك شركت 
به اســتان منتقــل و در آنجا همــراه ديگر 
زباله هاى عفونى مناطق مختلف اســتان به 
صورت علمى با دستگاه جديد امحا و نابود 

مى شوند.
 محيط زيست؛مخلوط پسماندهاى 

بيمارستانى با ساير زباله ها
رئيس اداره محيط زيست شهرستان نهاوند 
در مورد تهديد ســالمت مردم توسط زباله 
هاى عفونى گفت: مطابق با ماده 13 قانون 
پزشكى  پسماندهاى  كردن  مخلوط  مذكور 
با ساير پســماندها وتخليه وپخش آنها در 

محيط ممنوع است.
اقــدام بــا ارزش و قابل تقديــرى كه در 
كارگروه اســتانى مديريت پســماند افتاد 
ايــن بود كه تصميم گرفته شــد يك مركز 
جامع و متمركز در اســتان احداث شود تا 
با اولويت جمع آورى و بى خطرســازى و 
مديريت صحيح،اصولى و بهداشــتى زباله 
هاى پزشكى بخش هاى خصوصى مشكل 

را  استان رفع كند.

 التيماتومى بدون پشتوانه اجرايى
در كارگروه مديريت پسماند شهرستان كه 
دو ماه گذشته برگزار شد، معاونت عمران 

فرمانــدار 10روز مهلت 
وضع  ســاماندهى  براى 
كه  كرد  اعــالم  موجود 
دوماه گذشــت و اتفاقى 

نيفتاد.
دفن  آمــار،  براســاس 
90 از  بيــش  روزانــه 

و  خانگى  زبالــه  تــن 
ايــن  در  غيرخانگــى 
منطقــه  و  محــدوده 
30 كه  مى شــود  انجام 

مربوط  زباله  اين  از  تن 
بــه روســتاهاى بخش 
مركــزى و 60 تــن به 
شهر نهاوند است كه در 
اين مكان رها مى شوند 
، به گفتــه رئيس اداره 

حفاظت محيط زيســت نهاوند، هيچ كدام 
از اســتانداردهاى الزم براى دفع زباله در 
ايــن منطقه وجود ندارد و ســوزاندن و 
دفن غير اصولى روزانه يا هفتگى زباله ها 
در طبيعت، عالوه بر اينكه فضاى شهرى 
و روســتايى را آلوده مى كند، باعث برهم 
زدن تعــادل زيســت محيطى منطقــه نيز 

مى شود. 
 محلــى كه زباله هاى نهاوند در آن دفن ، 
و به نوعى  رها مى شوند در سطحى بلند 
با شــيب تندى قرار دارد و بايد به روش 
ترانشه با شيب مناسب و كف ايزوله كار 
دفن انجــام گيرد كه متاســفانه  به دليل 
زباله هاى  شــيرابه  اصول،  نكردن  رعايت 
انبوه در خاك منطقه نفوذ مى كند و باعث 

آب هاى  كشــاورزى،  زمين هاى  آلودگى 
مى شود. چشمه ها  و  سطحى 

از اين رو است كه باغ ها و اراضى كشاورزى 
كوهانــى،  روســتاهاى 
كفتر  ،گرجيو،  جهان آباد 
حله و شاطرآباد در خطر 

آلودگى قرار گرفته اند.
اصولى  غير  دفن   
روزانه 500كيلو زباله 
حاشــيه  در  عفونى 

شهر 
عباس نجارى از نزديكى 
ها  زباله  رهاسازى  مكان 
دانشگاه  نهاوند،  شهر  به 
آزاد و چنــد روســتاى 
همجــوار انتقــاد كرد و 
روزانه  وجــود  گفــت؛ 
زباله  كيلو  حــدود 500 
كه  بيمارستانى  و  عفونى 
به شــيوه نامناسب جمع 
آورى و در اين منطقه دفن مى شوندهشدار 
و تهديد جدى  براى محيط زيست ، مردم 

و اهالى روستاهاى اين منطقه است.
 همه راهها به ورود دادستان ختم 

شد
اما اين پاس،كارى ها و ســاز زدن هاى نا 
موزون ، ســبب شد تا اين بار هم دادستان 
نهاوند ورود كند.حاال سيد هادي مصطفوى 
بعد از موضوع جاده ها ، اين بار ورود كرده 
است تا مشكل رها سازى زباله هاى عفونى 

در حاشيه شهر را حل كند.
دادســتان شهرســتان نهاوند به بازديد از 
محل و نحوه جمع آورى و دفع زباله هاى 

عفونى رفت.
ســيدهادى مصطفوى در حاشــيه بازديد 

از مناطق مختلف شــهر نهاوند گفت: اوال 
زباله هاى عفونى بيمارســتانها، مطب ها و 
درمانگانها طبق قرارداد شــبكه بهداشت و 
نظام پزشــكى بايد تحويل مجرى قرارداد 
شــده و بر نحوه عملكرد پيمانكار مربوطه 

نظارت شود.
وى افزود: بديهى است در صورت دفع 
مقررات  وفق  ها  ها  زباله  غيربهداشــتى 
خواهــد  صــورت  قانونــى  پيگيــرى 

پذيرفت. 
مصطفوى گفــت: ثانيًا دربــاره زباله هاى 
عادى، شهردارى بر اساس قانون شهردارى 
وظيفه جمــع اورى و دفن اصولى زباله ها 
را بــر عهده دارد كه نواقصى در محل دفن 
مالحظه و شــفاها و كتبــًا متذكر گرديد و 
در صورت عدم رعايــت منتهى به تهديد 
عليه بهداشــت عمومى متخلــف احضار 

خواهد شد.
دادســتان نهاوند تصريح كــرد: ثالثا محيط 
زيست مكلف است ضمن نظارت مستمر 
بر نحوه مديريت پسماندها، نسبت به اعالم 

جرم عليه ارگان متخلف اقدام نمايد.
چنانچــه محرز  كــرد:  بيان  مصطفــوى 
شــود اشــخاصى عامدانه يا بــه منظور 
شهرستان  بهداشــتى  وضعيت  در  اخالل 
يــا جلوگيرى از اجــراى قانون و دفع 
اصولــى زبالــه هــاى عفونــى عليرغم 
تذكــر مبادرت به فعــل منتهى به تهديد 
برخورد  شوند،  عمومى  بهداشــت  عليه 

پذيرفت. خواهد  صورت  قانونى 
وى تاكيد كــرد: ارگانهاى متولى موظف 
به همكارى با يكديگر بوده و از هرگونه 
مداخــالت غيرقانونــى و غير اصولى در 
وظايــف ذاتى هر ســازمان خــوددارى 

نمايند.

بازار روز و ميوه 
نهاوند به دستور 
مقام قضايى 
پلمپ شد

 على رغم افتتاح بازار  روز جديد 
نهاوند و تمديد مدت تخليه بازار قديم 
در خيابان سعدى، اما كسبه از اجراى 
ايــن مصوبه امتناع كردنــد تااينكه از 
طريق قوه قهريه اين اقدام روز گذشته 
با پلمپ بازار روز در خيابان ســعدى 

اجرا شد.
فرمانده انتظامى نهاوند گفت: بازار روز 
و ميوه و تره بار نهاوند به دليل داشتن 
معارض به دستور مقام قضايى پلمب 
شد.احمد ســاكى در تشريح اين خبر 
افزود: بازار روز و ميوه و تره بار نهاوند 
ملك شخصى بود كه به دليل شكايت 

و تصرف عدوانى به دستورمقام قضايى 
پلمب شد.وى گفت: بازارچه مدرنى در 
هزار مترمربع به شكل مسقف و با همه 
امكانات بــه روز در 150 غرفه از اول 
بهمن براى ميوه و تره بار فروش ها در 
نظر گرفته شــد كه آن ها ا. رفتن به اين 

مكان امتناع كردند.
وى افزود: حضــور اين بازار در مركز 
شــهر باعث ترافيك و معظالتى براى 
شــهروندان مى شد، اما در مكان جديد 
امكانات جانبى شــامل پاركينگ چند 
هزار متر مربعى در بهترين مكان شهر 
در نزديكى ميــدان امام (ره) پشــت 
مصالى نماز جمعه پيش بينى شــده 
اين  در  اظهارداشــت:  ســاكى  است. 
بازارچه براى نخســتين بار در نهاوند 
در كنار غرفه هاى مختلف، عرصه ميوه 
و ســبزى تازه، غذا هاى سنتى و فست 
فود و صنايع دســتى نيز در دســترس 

مردم است.

وى يادآور شــد: مكان قبلى بازار روز 
نهاوندملكى شخصى بود كه در نزديكى 
ميدان ابوذر موجب ترافيك شهرستان 
مى شد و بر اين اساس مالك اين مكان 
از مدت ها قبل حكــم تخليه را گرفته 
بود، ولى بــا بازاريان مدارا كرد و طبق 
قانون اين مكان به دستور مقام قضايى 

پلمب شد.
وى گفت: بازار جديد ميوه و تره بار در 
پشت مصالى نماز جمعه و با در نظر 
گرفتن مباحث ترافيكى، امنيت خوب و 
قابل دسترس، سرويس بهداشتى، غرفه 
آش هاى ســنتى و فست فود، اينترنت 
رايگان، نزديكى به مســجد، دسترسى 
آســان مردم و تأمين كاال هاى اساسى 
مكان مناسبى براى كسبه و مردم است.

ساكى در پايان از مردم خواست به بازار 
ميوه جديد در پشت مصلى نماز جمعه 
مراجعه كنند و بازاريــان نيز به حكم 

قانون و دستور قضايى تمكين كنند.

پرونده رهاسازى زباله هاى عفونى به هشدار دادستان نهاوند رسيد

برخورد با متوليان متخلف 
■ كارگروه مديريت پسماند با خط نشان هاى بدون پشتوانه به جايى نرسيد

شــود  محرز  چنانچــه 
اشــخاصى عامدانه يا به 
وضعيت  در  اخالل  منظور 
يا  شهرستان  بهداشــتى 
قانون  اجراى  از  جلوگيرى 
و دفــع اصولى زباله هاى 
تذكر  عليرغــم  عفونــى 
منتهى  فعــل  به  مبادرت 
به تهديد عليه بهداشــت 
برخورد  شــوند،  عمومى 
خواهد  صــورت  قانونى 

پذيرفت

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

برابر رأي شــماره 139760326002001045 هيأت اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملــك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي 
ابوالحسن حاجيلو فرزند نادعلي به شــماره شناسنامه 1139 صادره از در يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 131972/79 مترمربع پالك 236 اصلي بخش 4 
همدان واقع در قراگل خريدارى بالواســطه از مالك رسمى آقاي عباس عظيمي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 278)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/28
محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 
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تحليل

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

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

برابر رأي شــماره 97/1484  مورخ 97/10/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي اكبر 
شمسي ســدراني فرزند علي قنبر به شماره شناســنامه 134 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 116/37 مترمربع در قسمتى از 
پالك 1132 اصلي واقع در اســدآباد خيابان پاسداران كوچه شهبازي  خريداري 
لذا  است.  گرديده  محرز  خاكي  الملوك  عشــرت  خانم  رسمي  مالك  از  واسطه  با 
15 روز آگهي مي شــود، در  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالكيت  ســند  صدور  به  نســبت  اشخاص  كه  صورتي 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

(721 شد.(م الف  خواهد  صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/13

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي مزايده (نوبت اول)
به موجب پرونده كالسه 736/97 اج م، محكوم عليه آقاي علي متراجي محكوم است به 
پرداخت 7 عدد سكه بهار آزادي در حق محكوم له خانم اعظم اسدي كه از بابت پرداخت 

اقدام به معرفي دستگاه با مشخصات ذيل نموده كه از طريق مزايده به فروش مي رسد.
نام و نام خانوادگى صاحب ملك: على متراجى

مشخصات اموال معرفي شده جهت مزايده 
1-يك باب خانه مساحت عرصه 369/11 مترمربع اعيان آن با پايه آجري و پوشش سقف 
طاقي در همكف و تير چوبي در طبقه اول، ساختمان دو طبقه، طبقه اول كارگاه سفالگري 
و كوره پخت سفال و انباري و طبقه فوقاني چند اتاق جهت اقامت و اسكان با زيربناي كل 
حدوداً 320 مترمربع به انضمام چند آالچيق و استخر آب و چاه آب، ملك داراي امتياز 
آب و برق و گاز  ضمن اينكه ملك مفروز مي باشد. به شماره پالك ثبتي 18 فرعي از 12 

اصلي واقع در بخش حوزه ثبتي بهار، اراضي روستاي آقبالغ لتگاه
قيمت پايه اموال معرفي شده :

رديف1= 1/150/000/000 ريال جمعاً 1/150/000/000 ريال 
تاريخ و مكان برگزاري مزايده: روز يكشنبه مورخه 1397/12/12 ساعت 3 الي 4 عصر 

مكان: اجراي احكام شواري حل اختالف اللجين 
توضيــح اينكه مزايده حضوري مي باشــد. از قيمت پايه شــروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادي واگذار مي گردد. 10٪ از مبلغ في المجلــس دريافت و مابقي ظرف يك ماه 
وصول خواهد شد. بديهي اســت در صورت انصراف ۱۰٪ پرداختي نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد.(م الف 787)
مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف اللجين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
موضوع  اول  هيأت  شــماره 139760326002001044  رأي  برابر 
فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ 
حاجيلو  غالمحسين  آقاي  متقاضى  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات 
فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 69 صادره از كبودراهنگ در 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 132089/71 مترمربع پالك 
236 اصلي بخش 4 همدان واقع در قراگل خريدارى بالواســطه 
از مالك رســمى آقاي عباس عظيمي محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضــاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 280)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/28
محمد صادق بهرامي

 رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326006001230-1397/9/17  هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه 3بالمعارض متقاضي آقاي ايرج برزگر زندي فرزند 
محمدامين به شماره شناسنامه 18 صادره از مالير  ششدانگ گاراژ 
به مساحت 1636/31 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلى اراضي 
دولت ابــاد واقع در بخش چهار مالير خريداري از مالك رســمي 
ميراحمد فتاحي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 759)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/28
محمدرضا اميني 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

هيأت  مورخه 1397/11/10  شماره 139760326007001136  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي آقاي يداله نوروزي فرد فرزند اســداله به شماره 
شناســنامه 61 صادره از بهار در اعياني شش دانگ يك باب خانه به 
مســاحت 226/90 مترمربع پالك 10812 فرعي مجزي شده از پالك 
563 فرعــي از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري 
با قولنامه عادي از حســن فريدوني محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(784
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/15
هادي يونسي عطوف

 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

پايان نشست ضد ايرانى ورشو

 مهدى آقايانى »
 كنفرانس ورشو به پايان رسيد .اين نشست كه در ابتدا توسط مايك 
پمپئو وزير خارجه آمريكا ،به عنوان  يك نشست ضد ايرانى  اعالم شد با 
توجه به استقبال نكردن فضاى بين المللى به ويژه اتحاديه اروپا نسبت به 
اين موضع ضد ايرانى، كار ويژه  اين نشست را از بحث ايران به مسائل 
مربوط به امنيت  خاورميانه تغيير دادند  اين نشســت در تاريخ 25و26

بهمن ماه به ميزبانى لهستان با مديريت آمريكا  برگزار شد در اين نشست 
كشورهايى با سطح متفاوت شركت كردند و كشورهايى همچون  روسيه 

و تركيه و لبنان و... شركت نكردند.
در 25 بهمن ماه بيانيه اين نشســت توســط مايك پنس معاون رياست 
جمهــورى آمريكا بيان شــد اين بيانيه يك نگاه ضد ايرانى به مســئله  

خاوريانه داشت.
مايك پنس در بخشى از سخنرانى خود نسبت  به ايران و همچنين درباره 
حمايت از رژيم اســرائيل گفت: ايران در حال برنامه ريزى براى حذف 
اسرائيل است مايك پنس در ادامه ادعاى ضدايرانى خود بيان كرد ايران 
بزرگترين تهديد عليه صلح و امنيت در خاورميانه است، پنس براى اروپا 
نيز پيامى داشــت و عنوان كرد كه زمان آن رسيده كه شركاى اروپايى ما 
از توافق هســته اى با ايران خارج شــوند و در اعمال فشار اقتصادى و 
سياســى به ايران با آمريكا همراه شوند او در ادامه گفت: كه نبايد اجازه 
دهيم اين فرصت از دست برود پنس دوباره در ادعاهاى ضدايرانى خود 
گفت كه با ادامه سقوط اقتصاد ايران و به خيابان آمدن مردم ايران، تمام 
ملت هاى دوســتدار آزادى بايد در كنار هم بايستند و حكومت ايران را 
براى رنج و خشونتى كه براى مردم خود، منطقه و ديگر جاهاى جهان به 
بار آورده است، مسئول بدانند او در پايان قدرت جمهورى اسالمى ايران 
را كارشكنانه دانسته و گفته تحريم هاى اياالت متحده تا زمانى كه ايران 

رفتار خطرناك و كارشكنانه خود را تغيير ندهد شدت خواهد گرفت.
اين واكنش بيان شده توسط آمريكا در زمانى است  كه اتحاديه اروپا به 
ويژه خانم موگيرينى در اين نشســت شركت نكرده و حتى كشورهاى 
عضو در شــوراى امنيت سازمان ملل مانند آلمان و فرانسه نيز در سطح 
وزير خارجه شركت نكرده اند و در سطح پايينى  در اين نشست حضور 
يافتند. حتى وزير خارجه بريتانيا نيز كه در اين كنفرانس شركت كرده بود 
هدف از حضور در اين نشســت را مسائل يمن عنوان كرد  و بالفاصله 
نشست ورشو را ترك كرد . آقاى پمپئو هم نسبت به اين رخداد واكنش 
نشــان داده و گفته است اين انتخاب خوده آنها است كه در چه سطحى 

در اين نشست شركت كنند.
در اين ارتباط وزارت خارجه جمهورى اســالمى ايران نسبت به بيانيه 
پايانى نشســت ورشو گفته اســت : بيانيه اين نشست از پيش شكست 
خورده، ســندى بى خاصيت، كه متن آن تنها از سوى دو كشور برگزار 
كننده صادر و فاقد هر گونه اعتبار و تصميم بوده. بهرام قاسمى سخنگوى 
وزارت خارجه  در ادامه بيان كرده اســت كه كنفرانسى كه تحت عنوان 
صلح وامنيت در خاورميانه تشكيل شده چگونه مى تواند موفق باشد در 
حالى كه بازيگران اصلى منطقه همچون، ايران، تركيه، لبنان، سوريه، عراق 
و فلسطين در آن حضور ندارند و كشورهاى مهمى چون چين و روسيه 
و بسيارى از كشورهاى مهم اروپايى و غيراروپايى در آن حضور نداشته 

يا صرفا در سطح بسيار پايين شركت كردند.
در اين ارتبــاط مطبوعات جهان به اين نشســت پرداخته اند از جمله 
روزنامه اينديپنرنت در نوشته اى عنوان كرده كه ورشو به خاطر استقبال 
سرد مقام هاى كشورهاى جهان ناكام مانده،انديشكده آمريكا استراتفورد 
نيز عنوان كرده اســت كه در نشست ورشو هيچ پيشرفتى براى آمريكا 
درباره ايران صورت نگرفت حتى روزنامه صهيونيستى (هاآرتص) عنوان 

كرده است كه اين نشست نتوانسته ائتالفى عليه ايران به وجود آورد.
در مجموع هر چند نشست ورشو دستاورد ملموس و مشخصى نداشت 
امــا نبايد هدف اين كنفرانس را از ســخنرانى هاى مايك پنس و پمپئو 
جستجو كنيم در واقع معلوم نيست كه در اين نشست به چه مسائل مهمى 
پرداخته اند. اما به نظر مى رسد اين نشست تنها براى رژيم اسرائيل حايز 
اهميت بود چرا چون توانست با اعراب بر سر يك ميز به مذاكره بپردازد  
و همكارى آشكارى را انجام دهد با توجه به  اين رخداد ها  بايد جستجو 
كرد كه چه اتفاقى صورت گرفته  كه اعرابى كه تا دهه هاى پيش همسو با 
ايران ضد مواضع و كارهاى اسرائيل رفتار مى كردند هم اكنون اين چنين 

علناً با رژيم صهيونيستى بر سر يك ميز ضدايران مى نشينند.  

وحدت كليد موفقيت اصالح طلبان
 تشكيل شوراى سياستگذارى اصالح طلبان تمرين وحدت و اتحاد 
در ميان اين جريان سياســى كشــور بود، تالشى كه موفقيت در چند 

انتخابات پياپى را براى اين جريان سياسى رقم زد.
هشت ســال  دورى اصالح طلبان از عرصه سياســت ورزى در دوره 
محمود احمدى نژاد دســتاوردى مهم براى آنان داشــت و آن ايجاد 
جبهه اى هماهنگ با عنوان شوراى سياست گذارى اصالح طلبان بود. 
احزاب و گروه هاى سياســى متنوع اصالح طلب مدت ها بدون پرچم 
واحد و بدون يك تابلوى مشخص حركتى نامنظم را دنبال مى كردند.

به گزارش ايرنا،شكســت در انتخابات سال 84 حاصل همين جدايى 
و افتــراق ميان جريان هاى مختلف اصــالح طلب بود كه به اعتراف 
بســيارى از فعاالن اصالح طلب عدم وحــدت و معرفى نامزد واحد 
موجبات اين شكســت  را فراهم كرد. اندكى پس از انتخابات رياست 
جمهورى در ســال 1392 جرقه هاى اتحاد اصالح طلبان زير پرچم 
شوراى عالى سياســتگذارى زده شد. اين شورا با وجود مشكالت و 

اختالف نظر هاى بسيار به كار خود ادامه داد.
داريوش قنبرى به عنوان فعال سياســى اصالح طلب، شــوراى عالى 
سياســت گذارى اصالح طلبان را تجربه موفقى مى داند كه مى تواند با 
عنــوان پارلمان اصالحات نيز فعاليت و اين تجربه را به انتخابات 98 

منتقل كند.
او معتقد اســت: شوراى عالى سياســت گذارى اصالح طلبان توانسته 
است شــخصيت هاى غيرحزبى اين جريان را در كنار يكديگر جمع 
كند و در مجموع اين شورا تجربه بسيار خوبى در زمينه وحدت بخشى 

به اصالح طلبان بوده است.
رســول منتجب نيا، ديگر فعال سياسى اصالح طلب نيز معتقد است: 
پارلمان اصالحات عبارت ديگرى از شــوراى عالى سياســت گذارى 
اصالح طلبان اســت. تنها راه ائتالف و شوراى هماهنگى احزاب بوده 

كه تجربه خوبى نيز در دهه  هاى گذشته داشته است.
در دولــت حســن روحانى عمال ائتالفــى بر پايــه همفكرى ميان 
اصالح طلبــان و معتدلين بوجود آمــد. در واقع اصالح طلبان با توجه 
به شرايط حساسى كه در كشــور به وجود آمده بود منافع ملى را در 
اولويت قرار دادند و از هر گونه منافع جناحى و شخصى عبور كردند.
در واقع اصالح طلبان ســعى كردند به گونه اى عمل كنند كه نيروهاى 
دلسوز كشور بتوانند همدالنه براى پيشبرد پيشرفت ايران وارد عرصه 
شوند. اين نگاه در واقع پشتوانه  شكل گيرى ائتالف بين اصالح طلبان 

و معتدلين بود.
اكبر تركان عضو هيأت موســس و شــوراى مركــزى حزب اعتدال 
و توســعه با بيان اينكــه اصالح طلبان و حزب اعتدال و توســعه از 
لحاظ مرامنامه بســيار نزديك به هم هســتند، در اين مورد مى گويد: 
اصالح طلبان فداكارانه و بدون هيچ چشم داشــتى در ســال 92 و 96 
از روحانى حمايت كردند و ما هم قدردان پشتيبانى آنها هستيم. بايد 
بپذيريم كه اگر حمايت اصالح طلبان از روحانى نبود ممكن بود نتيجه 
انتخابات چيز ديگرى باشد. او معتقد است كه حزب اعتدال و توسعه 

و اصالح طلبان در سال 98 در كنار هم كار خواهند كرد.
اصــالح  طلبان پس از موفقيت در انتخابات در ســايه اين ائتالف به 
ترميم و اصالح ســاز و كارهاى خود پرداختند. شــوراى هماهنگى 
اصالح طلبان اين روزها در حال گذار به سوى نهادى بزرگتر با عنوان 
مجمع يا پارلمان اصالح طلبان است. اين نهاد قرار است خصوصيات 
حزبى فراگير را داشــته باشد كه تمامى احزاب و گروه هاى مختلف 

اصالح طلب را در برگيرد.
محمود ميرلوحى، عضو شــوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
در مورد ســاختار اين تشكل جديد مى گويد: وقتى مى گوييم مجمع 
اصالحــات در مورد يك حزب فراگير صحبت مى كنيم و اين حزب 
منتخبين همه اســتان ها و مراكز و بخش ها را در بر بگيرد. اين ايده 
آلى اســت كه ما بايد روى آن كار كنيم. اما اين كار موانع زيادى پيش 
روى خود دارد به همين دليل بعضى دوســتان معتقدند كه ما همچنان 
تا انتخابات 98 كار جبهه اى را ادامه دهيم، چون براى وصول و ورود 
به يك چارچوب حزب علنى و همه جانبه هنوز شرايط فراهم نيست.

فراكسيون اميد مجلس كه با تالش ها و سياست گذارى هاى شوراى 
سياســت گذارى اصالح طلبان به مجلس راه يافتند همراه با چهره ها 
و شخصيت هاى اصالحات مناســبات سازنده تعاملى با دولت تدبير 
و اميد ســازمان دادند و متقابال رييس جمهورى و دولت نيز جلساتى 
با اصالح طلبان برگزار كرد و حركتى به ســوى انســجام اجتماعى و 

گفت وگوى ملى انجام شد.
مجيد انصارى عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام و معاون سابق 
حقوقى رييس جمهورى در مورد جلســه دولت با اصالح طلبان مى 
گويد كه رئيس جمهورى اصالح طلبان را نه متحد دولت بلكه شريك 
دولت تلقى و تاكيد كرد دولــت براى رفع موانع آمادگى همكارى با 
همــه گروه ها چــه اصالح طلب چه اصولگرا و همــه آحاد مردم و 

روشنفكران را دارد.
با اين حال به نظر مى رســد اصالح طلبــان و اعتداليون در انتخابات 
آينده با چالشى سخت مواجه باشند، بازگشت تحريم هاى يك جانبه 
از ســوى آمريكا شــرايط ويژه اى را ايجاد كرده و نوع مديريت اين 
شــرايط مى تواند تا حدودى آينده روشن ترى پيش روى همه قرار 

دهد.
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بررسى كليات بودجه 98 عصر ديروز در مجلس 
آغاز شد

 مجلس شــوراى اسالمى براى بحث و بررســى اليحه بودجه سال 98 كل 
كشور و مسايل اقتصادى كشــور با حضور محمد باقر نوبخت رييس سازمان 
برنامه و بودجه، وزيران نفت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزى جلسه 

غيرعلنى تشكيل داد.
به گزارش ايرنا،عضو هيأت رييسه مجلس شوراى اسالمى گفت: بر طبق آيين 
نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى، پنج نماينده موافق و پنج نماينده مخالف 
كليات اليحه بودجه ســال 98 كل كشور هر كدام به مدت 10 دقيقه در جلسه 

عصرديروز مجلس سخنرانى كردند.
احمد اميرآبادى اظهار داشت: پس از سخنرانى نماينده دولت كليات آن به راى 

مجلس گذاشته مى شود.

آلمان درخواست آمريكا مبنى بر خروج از برجام 
را رد كرد

 الزم اســت به ايران فشــار بياوريم اما ما به همكارى بر اساس اين قرارداد 
بين المللى نيازمنديم و اين رويكرد را در كنار يكديگر ادامه خواهيم داد.

مايك پنس معاون رئيس جمهورى آمريكا در نشســت ورشــو از كشورهاى 
اروپايى خواست تا از خروج واشنگتن از برجام پيروى كنند. او از تالش آلمان، 
فرانســه و انگليس در جهت حمايت از برجام و ادامه تجارت با ايران پس از 

اعمال تحريم ها انتقاد كرد.
فدريكا موگرينى، مســئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا نيز بر پايبندى اين 

اتحاديه به برجام تاكيد كرده بود.
رهبران اروپايى گفته اند براى ترغيب ايران به ماندن در توافق، حاضرند كه امكان 

مبادالت مالى با ايران را فراهم كنند.

تصميم گيرى درباره پالرمو مجدداً به آينده موكول شد
 اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر تصميم گيرى درباره اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با جرايم ســازمان يافته فرامّلى پالرمو را به 
نشســت بعدى خود موكول كردند.به گزارش فارس، اعضاى مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در نشســت ديروز بار ديگــر تصميم گيرى درباره اليحه الحاق 
جمهورى اســالمى ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم ســازمان يافته فرامّلى 
پالرمو را به نشست بعدى خود موكول كردند.نشست ديروز مجمع نيز تماماً به 
ادامه طرح نظرات موافقان و مخالفان اين اليحه اختصاص داشت و فرصت به 
رأى گيرى نهايى درباره پالرمو نرسيد.بنابر اين ادامه بررسى ها و طرح ديدگاه هاى 
اعضاى مجمــع در مورد تعيين مصلحت درباره اين اليحه در جلســه ديروز 
انجام شداما اعضا پس استماع نظرات موافقان و مخالفان، تصميم گيرى نهايى را 

مجددا به آينده موكول كردند.

 اليحه جامع انتخابات براى نخستين بار 
به هزينه  هــاى انتخاباتى نامزدها پرداخته و 
آنان را موظف به شفاف ســازى چگونگى 
تأميــن هزينه هــاى انتخاباتى خــود كرده 
اســت. مواد 124، 125، 126، 127، 128
و 129 اين اليحه، مصاديــق منابع قانونى 
و غيرقانونــى تأمين هزينه هاى انتخاباتى را 

مشخص كرده اند.
به گزارش ايرنا،چگونگى تأمين هزينه هاى 
انتخاباتى و منابع مالى داوطلبان و چگونگى 
هزينــه آن، يكى از موارد مناقشــه برانگيز 
مربوط بــه انتخابــات اســت. عبدالرضا 
يازدهم  دولت  كشور  وزير  رحمانى فضلى، 
نخستين مسئولى اســت كه ضمن هشدار 
نسبت به شفاف نبودن هزينه هاى انتخاباتى، 
صراحتــًا از ورود پول هاى كثيف به عرصه 
انتخابات خبر داده بود. او اواخر ســال 93
در گردهمايى روساى پليس مبارزه با مواد 
مخدر كشــور با اشــاره به ورود بخشى از 
پول هــاى كثيف ناشــى از قاچــاق مواد 
مخدر به سياســت، گفته بــود: ورود اين 
پول ها به چرخه انتخاباتى متأســفانه باعث 
ايجاد شــكاف، اعمال نظر و اعمال قدرت 
توسط برخى افراد شده است. تا جايى كه 
اگر دقت الزم را نداشــته باشيم، ورود اين 
پول ها توانايــى آن را دارد كه قدرت ها را 

نيز آلوده كند.
مدتى قبل از آن هم با افشا شدن كمك هاى 
محمدرضــا رحيمى، معــاون اول محمود 
احمدى نــژاد بــه 170 نفــر از نامزدهاى 
انتخابات مجلس هشتم بحث پرداخت هاى 
پول هايى با منشــأ نامشــروع در انتخابات 
مطرح شــده بود. با اين حال اقدام مؤثرى 
در جهت شفاف سازى هزينه  هاى انتخاباتى 

نامزدهاى انتخابات نشد.
در قوانين فعلى انتخابات نشــانى از ماده، 
بند يا تبصره اى كــه نامزدهاى انتخابات را 
موظف به شفاف سازى هزينه هاى انتخاباتى 
كند، به چشــم نمى خورد. اكنون دولت در 
اليحه جامع انتخابــات موادى به اين مهم 
انتخاباتى  اختصــاص داده تا هزينه هــاى 

شفاف شود.
مــاده 124 اليحه جامع انتخابــات، منابع 
نقدى و غيرنقدى مجاز بــراى هزينه هاى 
انتخاباتــى داوطلبــان انتخابــات مجلس 
خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس 

شوراى اسالمى و شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا را مشخص كرده است.

دارايــى شــخصى داوطلــب، كمك هاى 
مســتقيم احزاب و تشــكل هاى سياســى 
اشــخاص  كمك هاى  معتبر،  مجوز  داراى 
حقيقى ايرانــى و منابع و امكانات عمومى 
كه اســتفاده از آن براى تبليغات انتخاباتى 
به موجب قانون مجاز شــمرده شده  است، 
مى تواند به عنــوان منابع مالــى نامزدهاى 

انتخابات مورد استفاده قرار گيرد.
مــاده 125 اليحه جامع انتخابات هم موارد 
ممنوعــه را مشــخص كرده اســت. طبق 
اين ماده، هرگونه كمــك بيگانگان اعم از 
دولت ها و اشــخاص حقيقــى و حقوقى، 
اســتفاده از منابع نامشــروع از جمله منابع 
قاچاق  ســازمان يافته،  جرايــم  از  ناشــى 
و مــواد مخــدر و پولشــويى و همچنين 
كمك هاى دســتگاه هاى  دولتــى، نهادهاى  
عمومى  غيردولتى، مؤسسات، سازمان ها و 
شــركت هايى كه به  هر نحو و به هر مقدار 
از بودجــه عمومى دولت و شــهردارى ها 
اســتفاده مى كنند به جز منابــع و امكانات 
عمومى كه اســتفاده از آن بــراى تبليغات 
انتخاباتى به موجب قانون مجاز شمرده شده  
است براى تبليغات انتخاباتى ممنوع است.

اليحه جامع انتخابات به همين موارد بسنده 
نكرده و مواردى را كه هر داوطلب مى تواند 

بــراى آن در انتخابات هزينه كند نيز معين 
كرده است. ماده 126 اليحه جامع انتخابات 
مى گويد هزينه انتخاباتى هر داوطلب صرفًا 
شــامل داير كردن محل ســتاد انتخابات و 
اجاره بهــاى آن و هزينه هــاى حمل ونقل 
آن، برپايى  تجمع  عمومى مرتبط  با اهداف 
انتخاباتــى، تبليغات مجاز در رســانه ها و 
ســاير تبليغات مجاز و حق الزحمه عوامل 
اجرايــى و كارشناســى در فعاليت هــاى 

انتخاباتى مى شود.
تبصــره ماده 126 همچنيــن تأكيد مى  كند 
ســاير هزينه هــا و تعهدات به جــز موارد 
موضــوع اين ماده از جملــه ارائه كمك و 
خدمات نقدى و غيرنقدى به افراد توســط 
داوطلــب يا از طرف وى ممنوع اســت و 
مشاهده،  صورت  در  موظفند  فرماندارى ها 
بــراى رفع اثر به داوطلب تذكر دهند و در 
صــورت عدم ترتيب اثــر، ضمن اعالم به 
هيئت هاى اجرايــى از انجام آن جلوگيرى 

به عمل آورند.
مــاده بعدى يعنى مــاده 127 هم داوطلبان 
انتخابات را موظف به بازگشــايى حسابى 
مى كند كه منابع مالى و هزينه هاى انتخاباتى 
بايــد از طريق اين حســاب انجام شــود. 
اين مــاده مى گويد: هــر داوطلب موظف 
است حســابى را به عنوان تنها محل واريز، 
برداشــت و نقل و انتقال وجــوه و منابع 

نقدى هزينه هاى انتخاباتــى، افتتاح كند و 
همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن 
و گواهى بانك در اين خصوص و نيز نام و 
مشخصات يك نفر را به عنوان نماينده مالى 

خود به مرجع ثبت نام ارايه دهد.
همچنين مــاده 128 اليحه جامع انتخابات 
تأكيد دارد: داوطلبان شــركت در انتخابات 
موظفند تمامى منابــع و مصارف مرتبط با 
فعاليت هــاى انتخاباتى خــود را در دفاتر 
يا ســامانه مخصوص، ثبت و منابع تأمين 
مالى اين هزينه ها را با رعايت مقررات اين 
قانون به نحو شفاف و با رعايت روش هاى 
به گونه اى  كنند؛  ثبت  حسابدارى  استاندارد 
كــه از طريق هيئت هــاى اجرايــى قابل 

حسابرسى و رسيدگى باشد.
ماده 129 نيــز چگونگى هزينه كرد احزاب 
نامزدها  انتخاباتــى  فعاليت  هاى  بــراى  را 
مشخص كرده است:  احزاب و تشكل هاى 
سياســى مجــاز موظفند كليــه هزينه هاى 
مرتبط بــا فعاليت هــاى انتخاباتى خود را 
كه به صورت مستقيم يا به كمك داوطلبان 
انجام مى دهند در دفاتر يا سامانه مخصوص 
با رعايــت مقررات اين قانون و روش هاى 
حسابرســى ثبــت كننــد تــا در صورت 
درخواست كميســيون موضوع ماده (10) 
قانــون نحوه فعاليت احــزاب و گروه هاى 

سياسى قابل رسيدگى باشد.

اليحه اصالح 
قانون انتخابات 
كامل است
 اليحــه اصــالح قانــون انتخابــات 
دولــت كامــل اســت و بررســى هــر چــه 
ســريع تــر آن در جلســات علنــى در بهبود 
ــه  ــات ب شــاخص هــاى مطلوبيــت انتخاب
ويــژه در دو انتخابــات پيــش رو مجلــس 
98 و رياســت جمهــورى 1400 تاثيــر 

ــد داشــت. ــل توجهــى خواه قاب
عضــو فراكســيون اميــد مجلــس گفــت:  
ــن  ــالح اي ــف اص ــاى مختل در دوره ه
قانــون بــه مجلــس آمــده اســت؛ اليحــه 

مجلــس  بــه  اخيــرا  دولــت  كــه  اى 
ــات  ــل اســت و انتخاب ــرده، كام ــه ك ارائ
مجلــس، رياســت جمهــورى، شــوراهاى 
اســالمى شــهر و روســتا را شــامل مــى 

شــود.
ــين  ــم حس ــزارش ايرنا،عبدالكري ــه گ  ب
ــر  ــول ه ــالم وص ــد: اع ــادآور ش زاده ي
ــون  ــر اليحــه اصــالح قان چــه ســريع ت
ــكان را  ــن ام ــس، اي ــات در مجل انتخاب
ــات  ــه در دو انتخاب ــد ك ــى كن ــاد م ايج
انتخابــات  دوه  يازدهميــن  رو   پيــش 
ــال 98 ــوراى اســالمى در س ــس ش مجل

ــت  ــات رياس ــيزدهمين دوره انتخاب و س
فرآينــد   1400 ســال  در  جمهــورى 

ــد. ــود ياب ــات بهب انتخاب
وى تصريــح كــرد: اگــر مــا در گام هايــى 

ــر،  ــات را شــفاف ت ــو، انتخاب ــه جل رو ب
ــر  ــر و كارآمدت ــق ت ــر و دقي ــه روز ت ب
ــتر  ــدى بيش ــت من ــم؛ رضاي ــزار كني برگ
ــت؛  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــردم را ب م
در بســيارى از دوره هــاى انتخاباتــى 
ــه صــورت  ــزار شــده اســت، ب ــه برگ ك
پايلــوت در ســنوات گذشــته، رايانــه اى 
شــدن انتخابــات را پيــش برديــم، امــا در 

ــد. ــام نش ــور انج ــام كش تم
حســين زاده ادامــه داد: اگــر در انتخابات 
پيــش رو، رايانــه اى شــدن انتخابــات را 
بــه نوعــى نهايــى كنيــم و پيــش ببريــم، 
ــه  ــش هزين ــم در كاه ــادى ه ــر زي تاثي
در  هــم  و  انتخابــات  اجــراى  هــاى 
فرآيندهــاى شــفاف ســازى و دسترســى 

ــد داشــت. ــردم خواه م

تصويب نشدن لوايح 
FATF مبادالت ارزى 
كشور را سخت تر ميكند

 در شــرايط كنونــى، كشــور براى 
جابجايى پول با مشكالتى روبرو است 
و جز برخى كشورها، مابقى در اين زمينه 

با ايران همكارى نداشته اند.
رييس ســازمان برنامه و بودجه كشور 
گفت: حتى برخى كشــورهاى دوست 
نيز اعالم كرده اند كه اگر ايران به لوايح 
FATF نپيوندد، نمــى توانند مبادالت 

ارزى با جمهورى اسالمى انجام دهد.
به گــزارش ايرنــا ، محمدباقر نوبخت 
دوست  كشــورهاى  اگر  داشت:  اظهار 
نيز بــا ايران مبــادالت ارزى نداشــته 
باشند، شــرايط درخصوص واردات و 

پرداخت ها سخت تر مى شود.

هزينه  هاى انتخاباتى نامزدهاى 
انتخابات شفاف مى شود
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هر 2 ســاعت يك بيمار 
نيازمند به عضو جان خود 
هر  و  مى دهد  دست  از  را 
10 ســاعت يك نفر به 
عضو  اهداى  نيازمنــدان 
همچنين  مى شود  اضافه 
بيمار  ساعت يك  هر 12 
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خبـر

بهداشتنكتهدانشگاه

تمامى بيمارستان ها به سيستم هاى زيست محيطى 
تجهيز شوند

 معاون رئيس جمهورى و رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت با اشــاره به 
دغدغه هاى زيست محيطى وزير بهداشت، تأكيد كرد كه تمامى بيمارستان هاى كشور 

بايد به سيستم هاى بهداشتى در بعد زيست محيطى مجهز شوند.
به گزارش ايســنا، عيسى كالنترى با تصريح اينكه معضل پسماندهاى شمال كشور با 
اين بودجه ها مرتفع نمى شود ، افزود: چنانچه اين ميزان اعتبار به درستى پرداخت شود، 
اميدوار هســتيم بتوانيم بخشى از مشكل پسماندها را برطرف كنيم چراكه به اين امر، 
اهتمام داريم.كالنترى در ادامه خاطر نشان كرد: اين اقدام از جانب ما انجام نشد بلكه 

توسط نمايندگان مجلس شوراى اسالمى حذف شد.

نام «گل» در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد
 رئيس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام گفت: نام «گل» در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد 

و  نامى از گل نمى بينيم. 
سعيد صفاتيان در گفت و گو با ايلنا افزود: تا سال 1388 نمى دانستيم كه آيا مصرف 
مواد روانگردان هم جرم اســت يا فرد مصرف كننده بيمار اســت. در سال 89 قانون 

مبارزه با مواد مخدر اصالح شد و مواد رونگردان نيز جزو مواد مخدر قرار گرفت.
وى اظهار داشــت: البته با توجه به اينكه گل ماده روانگردانى اســت كه به تاييد نظر 
كارشناســان و متخصصان از منشاء حشيش به دســت مى آيد، بنابراين جرم انگارى 

حشيش براى گل نيز مطرح است. 

واقعى نبودن تعرفه ها ورشكستگى مراكز پزشكى را 
به دنبال دارد

 رئيس كل ســازمان نظام پزشكى گفت: تعرفه ها پايه مهم اقتصاد سالمت به شمار 
مى روند و معتقديم اگر تعرفه هاى پزشكى واقعى نباشند، ورشكستگى مراكز پزشكى 

و كاهش ارائه خدمات پزشكى را به دنبال خواهند داشت.
محمدرضا ظفرقندى در گفت و گو با ايرنا افزود: واضح است كه اگر هزينه خدمات 
را نداشــته باشــيم يا بايد آن خدمت را ارائه نكنيم يا با نقص ارائه شود. سازمان نظام 

پزشكى معتقد است كه بايد تعرفه واقعى محاسبه شود.
وى اظهار داشت: براى جلوگيرى از مشكالت و تعريف تعرفه هاى واقعى، الزم است 

سازمان نظام پزشكى مسئول تعيين تعرفه هاى پزشكى باشد.

تلفن همراه هوشمند و چالش هاى
 نسل ديجيتال

 برخى از كارشناســان بر اين باورند كه گسترش تلفن هاى همراه 
هوشــمند در زندگى نوجوانان و جوانــان، خانواده ها را بيش از پيش 
با چالش هايى مواجه ساخته و اين مساله ضرورت اتخاذ رويكردهاى 

مناسب براى مقابله با اين گونه چالش ها را دوچندان كرده است.
به گزارش گروه ايرنا، در طول يازده ســال و در فاصله ميان سال هاى 
85 تا 96، آمار كاربران ايرانى تلفن همراه رشــد چشــمگيرى داشته 
اســت و از ضريب نفوذ 22 در صد به ضريب نفوذ 104/13 در صد 

رسيده است.
بنا بر آمار تارنماى شركت مخابرات ايران تا پايان خرداد سال 1396، 
مجموع خطوط واگذار شده بيش از 156ميليون بوده است. همچنين 
مجموع مشتركين فعال-دايرى تا پايان خرداد 1396 بيش از 83 ميليون 
مشترك بوده است. بنابر اين چنين آمار و ارقامى پيش از هرچيز گوياى 

اهميت تلفن همراه در جامعه است.
باتوجه به گســترش معنادار تلفن همراه و همچنين رشد سريع انواع 
تلفن هوشــمند بايســتى به نقش و تأثير آن در ابعاد مختلف زندگى 
اجتماعى و فردى افراد و به ويژه نوجوانان و جوانان توجه ويژه داشت.
طبق نظر كارشناسان، تأثيرات انواع تلفن هاى همراه هوشمند به ويژه از 
طريق اتصال به اينترنت و فضاى مجازى براى همه اقشار جامعه و در 
موضوع هاى مختلف به يكســان نيست و اثرات اجتماعى و فرهنگى 
اين امر را مى توان در بين گروه هاى مختلف مورد بررســى ويژه قرار 
داد. بخصــوص اثرات و پيامدهاى اين تكنولوژى در بين نوجوانان و 

جوانان بسيار جاى تأمل دارد.
واقعيت اين اســت كه فرهنگ جوانان و به ويژه فرهنگ فراغت آنان 
به ســرعت تحت تأثير فرهنگ رسانه هاى ديجيتال قرار گرفته است. 
تلفن هاى همراه هوشــمند نوع جديدى از رسانه هاى ارتباطى بوده و 
شكل جديدى از ارتباط را بين افراد به ويژه جوانان و نوجوانان خلق 
كرده است از يك طرف الگوهاى ارتباطى آنها را تغيير داده و از سوى 
ديگر نقش مهمى در هويت آنها بازى مى كند. درواقع، تلفن هاى همراه 
امروزه از يك وسيله ارتباطى بسيار فراتر رفته و جنبه هاى اجتماعى آن 

از اهميت بيشترى برخوردار است.
 تاريخچه تلفن همراه

بدون شــك صرف نظر از شــيوه برقرارى ارتباط از راه دور توســط 
تلگراف، اختراع تلفن توسط گراهام بل در سال 1876 ميالدى سرآغاز 
شروع عصر ارتباطات بر پايه تلفن است. تا پيش از آن امكان برقرارى 
ارتباط زنده و مســتقيم ميان مــردم و از مكان هاى مختلف و به ويژه 
از فاصله دور امكان پذير نبود. در ابتدا تلفن تنها يك وســيله ارتباطى 
بود و از ديــد ابزارى-كاركردى به آن نــگاه مى كردند. تا اوايل قرن 
بيستم كاربرد تلفن در كسب و كار و اهميتش در تأمين امنيت مهترين 
ويژگى هايــى آن بود. اما به ســرعت به ابزارى براى معاشــرت هاى 

اجتماعى بدل شد و كاركرد اجتماعى پيدا كرد.
 جوانان و جذابيت هاى تلفن هاى هوشمند

تلفن هاى همراه ابتدا به عنوان وســيله اى با قابليت تسهيل در جهت 
ارتباط بخشــى و تعامالت اجتماعى وارد جامعه شد و پس از مدت 
بســيار كمى به بخشى جدايى ناپذير از وجود و هستى افراد بدل شد. 
امروزه قابليت هاى اين تلفن ها چنان افزايش پيدا كرده است كه دست 
كمى از رايانه هاى شــخصى ندارد. انواع مختلف برنامه ها، از بازى و 
سرگرمى گرفته تا نرم افزارهاى كاربردى را مى توان در اين گوشى ها 

نصب كرد و مورد استفاده قرار داد.
همچنين يكى ديگر از مهم ترين ويژگى هاى گوشــى هاى هوشــمند 
امكان اتصال آســان و سريع به اينترنت است. اين امر از چنان اهميتى 
برخوردار است كه كارشناسان مختلف، تلفن همراه را در كنار اينترنت 

از اصلى ترين نشانه هاى عصر نوين ارتباطات مى دانند.
 نسل ديجيتال و آسيب هاى ديجيتال

كارشناســان بر اين باورند كه امروزه نوجوانــان يكى از اصلى ترين 
كاربران فّعال فضاى مجازى، شبكه هاى اجتماعى و تلفن همراه هستند 
و به همين خاطر از آنها به عنوان نسل ديجيتال ياد مى شود. اين نسل، 
جوانان و نوجوانانى را شامل مى شود كه به واسطه ى آشنايى و استفاده 
زياد از فناورى هاى ديجيتال تجربه ى جديدى از زندگى به طور كل و 
روابط اجتماعى به طور خاص دارند. فرايند اجتماعى شدن اين نسل و 
شكل گيرى هويت فردى و اجتماعى آنها از بنيان با نسل هاى پيشين 

متفاوت است.
بنابر اين آنچه كه در حال حاضر ضرورى به نظر مى رسد چگونگى 
مديريت اين تجربه نوين در ســطوح مختلف از دولت و نهادهاى 
مختلف تا خانواده ها اســت. كارشناسان بر باال بردن آگاهاى افراد 
و خانــواده ها، و نقش كليدى والدين در اين مديريت تأكيد دارند. 
همچنين خانواده ها بايد ضمن اتخاذ رويكردى حمايتى  و همدالنه 
نظارت و كنتــرل كافى بر فعاليت فرزندانشــان در فضاى مجازى 

داشته باشند.

اطالعات: عكس يادگارى با ترامپ 
 مگه با عمو يادگار بره تو غار از اين عكس ها بگيره!!

تجارت: مشكلي براي تأمين كاالهاي اساسي ايام عيد وجود ندارد 
  اينو برا دلخوشى مى گى؟!!

ابرار ورزشي: جنگ ستارگان 
 جنگ جنگ تا پيروزى!!

كيهان: واردات سنگ پا در سال 97 هم ادامه يافت 
 يعنى براى سنگ پا هم محتالج خارجى ها شديم؟!!

استقالل: خوش به حال تراكتور شد
  ولى من مى گم خوش به خال پرايد شد!!

شرق: برداشت مجهول از صندوق 
 ايشااله به حالت معلوم در مياد!!

آرمان: همه بايد احساس كنيم در شرايط جنگ هستيم
  ولى گفتن ما امن ترين كشور جهانيم به خاطر اين نمى تونيم اين 

يه موضوع رو درك كنيم
هفت صبح: انفجار قيمت ها در بازار خودرو 

 حتى فورغون هم گران شده!!
كسب و كار: گره كور تأمين مسكن كم درآمدها 

 گره اى كه خودنت رو هم بكشى باز نمى شه!!
اطالعات: 3بالگرد جديد به ناوگان هالل احمر اضافه شد 

 ولى مريض ها با بالگرد حمل بشــن خودشــون خود به خود 
خوب مى شن!!

همدان پيام: مدال هاى پياده روى ايران در انحصار همدانى ها 
 از بس اين خيابانها رو گز مى كنن!!

صنعت: جنگ زرگري دستمزد: متوليان جلو قاچاق خاك را بگيرند
  متولى خاك هم داريم!!

همدان پيام: بلوار باغ بهشت مرگبارترين نقطه همدان 
 خوب ادم يه راست مى ره باغ بهشت!!

ابرار ورزشي: برانكو: بايد خودم را از برج ميالد پرتاب كنم 
 خودكشى از بلندترين برج ايران !!

بامداد لرستان: مذهب افراد را خوشبخت تر مى كند 
 بدون شرح!!

ساالنه 75 ميليارد نخ سيگار در كشور 
مصرف مى شود

 مصرف باالى سيگار در كشور با توجه به ميزان توليد داخلى منجر 
به قاچاق گسترده سيگار در كشور شده است.

هميشه دود از كنده بلند نمى شــود، وقتى حرف از سيگار، دخانيات 
و قاچاق آن اســت، روبروى خود بازارى مى بينى تار و مات، مانند 
قليان سراهايى كه وقتى از جلوى آنها رد مى شوى فقط و فقط صداى 
قل قل قليانها را مى شــنوى و تصويرى درهم و برهم از دودى كه در 

فضا پر شده است.
ايران يكى از كشورهايى است كه كمترين ماليات، سيگار را در جهان 
دارد و به دليل قيمت پايين آن در عرضه موجب شــده است، تا سن 
مصرف سيگار به شدت كاهش پيدا كند، اين روزها فرهنگ غلطى در 
جامعه در حال رخ دادن است كه هر كس سيگار مى كشد، يعنى بزرگ 
شــده است و بر همين استدالل غلط خيلى ها به دنبال كشيدن سيگار 

هستند. و تا به خود بيايند جزو سيگاريهاى قهار محسوب مى شوند.
كاش سيگارى ها تا ابد فقط سيگارى مى ماندند، كه اينطور نيز نيست 
بلكه ســيگار دروازه ورود به اعتياد اســت و اعتياد نيز هزاران بزه و 
خورده بزه را در دل خود جا داده اســت، فــرد معتاد ازقتل گرفته تا 
دزدى و خيانت را به اين دليل كه در دام اعتياد گرفتار شــده اســت 
را توجيــه كرده و انجام مى دهد گويى كــه اعتياد مجوزى براى تمام 

خالفكارى هاست.
جالب اينجاســت كه هنوز در بين مســئوالن هنوز بر سر اين كه فرد 
معتاد، بيمار اســت يا مجرم اختالف نظر وجود دارد و در بســيارى 
از آثار ســمعى و بصرى كه توليد مى شوند فرد معتاد هميشه متحول 
مى شــود و مخاطب با يك قهرمان جديد روبرو مى شود، و خبرى از 

كارتن خوابى و مردن در جوى آب خيابانها نيست.
17 كارخانه داراى مجوز توليد ســيگار در ايران فعاليت مى كنند، كه 
توليدات اكثر آنها بار كاميون شــده و به صــورت مويرگى در تمام 
ايران پخش مى شــود اين 17 كارخانه ســاالنه حدود 45 ميليارد نخ 
سيگار توليد مى كنند و اين صنعت به دنبال گسترش تشكيالت خود 
اســت و توجه آن نيز كمبود توليد داخلى در مقابل مصرف اســت و 
برآوردها نشــان مى دهد مصرف ساليانه ايرانيان حدود 75 ميليارد نخ 

سيگار مى باشد.
آرى توليد كنندگان ســيگار و مواد دخانى به دليل اينكه مى خواهند 
جلوى قاچاق ســيگار را بگيرند به دنبال گسترش توليد و بازار خود 
هســتند امرى كه نيازمند اين اســت تا توسط مسئوالن مورد مراقبت 

باشد تا شاهد تولد كارخانه هاى سيگار ديگرى در كشور نباشيم.
امروز و با نوسانات ارزى شــاهد تعطيلى و ورشكستگى بسيارى از 
كارخانه هاى صنعتى هســتيم اما شــاهد توقف يك روزه خط توليد 
سيگار نيستيم، چرا كه آنها بازار مصرف خوبى دارند كه حتى يك روز 

نيز نمى خواهند اين بازار را از دست بدهند.
فرهنگ سازى نامناسب براى جوانان و خانواده هاى ايرانى باعث مى 
شود تا هر روز شاهد گسترش اين بازار سود ده باشيم و سن مصرف 
آن به 11 سال در ميان پسران برسد و شاهد گسترش سونامى وار آن 
در ميان دخترانى باشيم كه قرار است مادران اينده اين سرزمين باشند.

تاســف بار اين است كه هنوز بســيارى از جوانان و نوجوانان ما نه 
گفتن را بلد نيســتند، و والدين فرزندان خود را براى ورود به جامعه 
آموزش نمى دهند و مولفه هاى دوست يابى چندان كه بايد و شايد در 

جامعه ما رواج ندارد.

سهم 24 درصدى زنان از اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها
 رشــد 16 برابرى تعداد زنان عضو هيأت علمى دانشگاه ها نشان مى دهد كه در سال 

96، تعداد زنان عضو هيأت علمى دانشگاه ها به 24 درصد رسيده است.
به گزارش ايرنا، كارگروه زنان و خانواده شوراى عالى انقالب فرهنگى بر اساس پايشى 
كه در حوزه زنان و خانواده انجام داده اســت، به حضور بانوان در حوزه آموزش عالى 

نيز پرداخت.
بر اســاس آمارهاى ارائه شــده در دو دهه اخير، طى 20 سال گذشته تعداد دانشجويان 

دختر تقريباً دو برابر شده است.
در ســال 96 - 95 از مجموع يك ميليون و 871 هزار و 596 نفر دانشجوى دختر، 232

هزار و 757 نفر از آنان در مقطع كاردانى، يك ميليون و 179 هزار و 750 نفر در مقطع 
كارشناســى، 353 هزار و 553 نفر در مقطع كارشناســى ارشد، 46 هزار و 316 نفر در 
مقطــع دكترى حرفــه اى و 59 هزار و 220 نفر در مقطع دكترى تخصصى مشــغول به 

تحصيل بودند.

اختالف سن ازدواج چقدر اهميت دارد؟
 يك مشــاور گفت: اختالف ســنى زياد بين زوجين با كاهش رضايت زناشويى در 

طول زمان مرتبط است.
 فرناز اميراصالنى در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه دوره اى كه مردها با زن هاى 10

يا 20 سال كوچك تر از خودشان ازدواج مى كردند، تقريباً گذشته است، اظهار كرد: امروز 
ازدواج هايى كه در آن زوج ها هم ســال هستند و يا ازدواج هايى كه در آن زن بزرگ تر از 
مرد است، بيشتر از قبل ديده مى شود. اختالف سنى زياد بين زوجين با كاهش رضايت 

زناشويى در طول زمان مرتبط است.
اين مشاور ادامه داد: اگر تفاوت سنى ميان زن و مرد سه تا چهار سال باشد، از يك حد 
معمولى برخوردار اســت. البته اين مورد بستگى به اين دارد كه چقدر زن و مرد بتوانند 
اين فاصله و تفاوت سنى در ازدواج را باور داشته باشند؛ در واقع اين مسئله را نمى توان 
به همه تعميم داد و به اين معنا نيســت كه همه كســانى كه چنين اختالف سنى دارند، 

زندگى خوبى هم دارند.

تاكيد مجدد وزارت بهداشت بر تخلف بهداشتى 
دو برند اسنك

 ســخنگوى سازمان غذا و دارو در واكنش به اظهاراتى مبنى بر تكذيب توليد اسنك 
از ذرت حيوانى، گفت: گزارش مبســوط نمونه هاى تست شده از مواردى كه از ذرت 
حيوانى در توليدشــان استفاده كرده بودند، آماده است و موارد آلودگى ميكروبى و حتى 
بعضاً آلودگى شيميايى يا موارد ديگر هم در آن مشاهده شده كه موارد تفصيلى آن ارائه 

مى شود.
كيانوش جهانپور در گفت وگو با ايسنا، گفت: بايد توجه كرد كه بحث مغايرت بهداشتى 
به عنوان محور اصلى اين پرونده بوده اســت. تعجب مى كنم كه اتحاديه هايى كه عمومًا 
بايد به نوعى متوجه حقوق مصرف كننده هم باشند، اينگونه اظهارات را مطرح مى كنند. 
ما اتحاديه تشــكيل نمى دهيم كه از برخى مــوارد تخلف، حمايت كنيم و از بيان چنين 
اظهاراتى آن هم در مواردى كه از ســوى برخى از اين شركت ها تخلفاتى انجام شده و 

براى ما محرز و مسلم است، از اين شركت ها حمايت مى كنند.

 حس ايثار، نوعدوستى و انسان دوستى از 
گذشته هاى بسيار دور در فرهنگ ملى و باور 
دينى ايرانيان نهادينه بوده و هست كه نمونه 
زيباى اين حس، اهداى عضو از سوى خيران 

جان است.
اهــداى عضــو، تصميمى از جنــس نور و 
روشــنايى كه زندگى دوباره به افراد نيازمند 
عضو مى بخشد و براى هميشه اين كار خير 

براى اهدا كننده باقى مى ماند.
مرگ  مى گويند،  پزشــكى  علم  متخصصان 
مغــزى درمان ندارد، اما مى تــوان با اهداى 
اعضاى بدن فردى كه دچار مرگ مغزى شده، 
به ديگر بيماران نيازمند عضو، زندگى دوباره 

بخشيد.
تصميم اهــداى عضو، يك تصميم بســيار 
حســاس و مهم براى فرد اهــدا كننده و يا 
خانواده اش است و بطورمعمول چالش هاى 
احساسى بســيارى در اين مسير وجود دارد 
كه مى توان با فرهنگســازى و تبيين اهميت 
اين تصميم كه زيباترين جلــوه از ايثار و از 
خودگذشــتگى است، بخش قابل توجهى از 

اين چالش هاى احساسى را مديريت كرد.
مى توان با ترويج هر چه بيشتر فرهنگ اهداى 
عضو در جامعه و نهادينه ســازى آن، دست 
بسيارى از واسطه گران در اين بخش را كوتاه 
كرد و رنگ قشــنگى به اين تصميم انسانى 

بخشيد.
اعضاى هر 2 خانواده بر مزار عزيزانشــان در 
حال گريه اند ، هر 2 مزار در كنار هم هستند، 
كودكى كه بر اثر نارسايى قلبى جان خود از 
دست داده و مردى ميانسال كه بر اثر تصادف 

و مرگ مغزى جان باخته است.
تصوير معصوم كودك 6 ســاله بر مزار، دل 
هر بيننده اى را به درد مى آورد، حتى نزديكان 
فرد ميانسالى كه بر اثر مرگ مغزى جان باخته 
براى لحظه اى هم كه شده داغ خود فراموش 
كرده و بر ايــن كودك مى گريند، كودكى كه 
مدت هــا درنوبت دريافت و پيوند قلب قرار 

داشت.
اكنون خانواده فــرد مرگ مغزى با آگاهى از 
نياز اين كودك به قلب در حسرتند كه كاش با 
اهداى عضو عزيز از دست رفته شان موجب 
نجــات اين كودك و يا ديگــر كودك هاى 
نيازمند عضو مى شدند، آنها هر بار كه بر سر 
مزار عزيزشان خواهند آمد شرمسار كودكى 
خواهند شد كه از پشت قاب عكس همچنان 

قلبى براى زندگى طلب مى كند.
ده ها نفر در گوشه كنار كشور از جمله همدان 
در انتظار دريافت اعضاى پيوندى براى سالم 
دوباره به حيات هســتند؛ سهراب 40ساله و 
پدر 2 كودك چهار سال است تحت درمان در 

بيمارستان همدان است، او منتظر كليه اهدايى 
براى زنده ماندن است.

مهرداد 28 ســاله هــم از ناراحتى قلبى رنج 
مى بــرد و رعنا مادر يك كودك 2 ســاله در 

انتظار كبد براى پيوند است.
در حالى كه در جامعه امروزى ديدگاه ها رفته 
رفته در مورد اهداى عضو مثبت شده و تعداد 
اهداكنندگان رو به افزايش اســت اما هنوز 
شكاف بزرگى بين تعداد اهداكنندگان نسبت 
به كسانى كه در انتظار عضو اهدايى هستند، 

وجود دارد.
بر اساس اعالم مسئوالن، 
حدود  ايران  در  ســاالنه 
هشــت هزار نفــر بر اثر 
مرگ مغزى جان مى بازند 
و جاى تاســف است كه 
خانواده هاى بيش از هفت 
هزار نفر از آنها راضى به 
اهداى عضو براى نجات 
همنوعانشان نبوده و آنها 
با تمام اعضاى مورد نياز 
در خاك مدفون مى شوند.

 ، زاده  نجفــى  كتايــون 
اهداى  انجمن  مديرعامل 
عضــو ايرانيان مى گويد: 
ســاالنه از هشــت هزار 
مــورد مرگ مغــزى در 

ايران تنها اعضــاى 900 نفر به افراد نيازمند 
اهدا مى شود.

وى با بيان اينكه آمار اهداى عضو مرگ مغزى 
در كشور چندان مطلوب نيست، اضافه كرد: 
هر فرد مرگ مغزى با اهداى اعضا و نسوج 
خود مى تواند جان يك تا هشت نفر را نجات 

دهد و روا نيســت كــه خانواده هاى داغدار 
بدون توجه به اين مهم عزيــزان خود را به 

خاك بسپارند.
مســئول تيم فراهم آورى اعضــاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز مى گويد: 
ســاالنه 70 تا 80 درصــد اعضاى قابل اهدا 
به علت عواطف خانــواده و رضايت ندادن 

والدين زير خاك دفن مى شود.
مجيد حميدى در گفت و گو با ايرنا يادآورى 
كرد: هشــت ماهه سال جارى 12 هزار و 60

تن در ســوانح رانندگى كشور جان باختند 
كه نيمــى از اين تعداد در 
صحنــه و نيــم ديگر در 
مراكز درمانى فوت كردند.
وى بيان كرد: نيمى از 50
درصد از افــرادى كه در 
كردند  فوت  بيمارســتان 
هزار  چهار  حدود  معادل 
تــن حائز شــرايط الزم 
براى اهداى عضو هستند.

مســئول تيم فراهم آورى 
دانشگاه  پيوندى  اعضاى 
علــوم پزشــكى همدان 
افزود: كمتر از 25 درصد 
حدود چهارهزار فرد حائز 
شرايط براى اهداى عضو 
نســبت به ايــن كار خدا 

پسندانه اقدام مى كنند.
حميدى ادامه داد: امســال ســه هزار و 100

تن از افراد واجد شــرايط براى اهداى عضو 
رضايت ندادند و تنها 900 مورد اهداى عضو 

صورت گرفت.
وى بيان كرد: بيشــتر افرادى كه نســبت به 

اهداى عضو عزيزانشــان به علت عواطف و 
وابســتگى ممانعت مى كنند پس از گذشت 

مدتى از مرگ آنها پشيمان مى شوند.
مســئول تيم فراهم آورى اعضــاى پيوندى 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان، آمار پايين 
اهداى عضو را غم انگيز و دردناك توصيف 

كرد.
حميدى بيان كرد: هر 2 ســاعت يك بيمار 
نيازمند به عضو جان خود را از دست مى دهد 
و هر 10 ساعت يك نفر به نيازمندان اهداى 
عضو اضافه مى شود همچنين هر 12 ساعت 

يك بيمار به عضو پيوندى دست مى يابد.
با اين حال الزم اســت كــه بگوييم يكى از 
شرايطى كه افراد مى توانند درباره اهداى عضو 
خود تصميم بگيرند تهيه كارت اهداى عضو 
است كه با استفاده از آن افراد مى توانند ديدگاه 
خــود را درباره اهداى عضــو پس از مرگ 
مغزى به خانواده هاى خود منتقل كنند، در اين 
صورت خانواده هم پس از مرگ مغزى فرد 

بهتر مى تواند درباره آن تصميم بگيرد.
در ايران كمتر از 10 درصد بزرگساالن كارت 
اهداى عضو دارند در حالى كه در كشورهاى 

ديگر اين رقم بسيار باالتر است. 
جذب داوطلبان و صــدور كارت براى آنان 
و همچنين آمار مرتبط با ميزان اعضاى اهدا 
شده و افرادى كه كارت گرفته اند به صورت 
سراســرى در ســامانه تحت نظــر وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى ثبت 

مى شود.
فرد براى دريافــت كارت اهداى عضو بايد 
پس از مراجعه به سامانه، اطالعات شخصى 
خود را وارد كند و ســپس در مدت كوتاهى 

كارت خود را دريافت مى كند.

 عضو كميســيون آموزش و تحقيقات 
آموزش  گفت:  اســالمى  شوراى  مجلس 
و پــرورش بايد ابزارهايــى براى حذف 
كنكور استفاده مى كرد كه مهيا نشده است. 
امروز هيچ زيرساخت و ابزارى نداريم كه 

جايگزين كنكور كنيم.
محمد بيرانوند عضو كميســيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شــوراى اسالمى، در 
پاسخ به پرســش رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه ريــزى آموزشــى مبنى بر چرايى 
اجرا نشــدن قانون حــذف كنكور گفت: 
گويا جاى ما با هم عوض شــده و ما بايد 

اين پرســش را مطرح كنيم. مجلس وقتى 
مى بيند سازوكارها فراهم نيست بايد چه 
كنــد. آموزش و پرورش بايــد ابزارهايى 
براى حذف كنكور استفاده مى كرد كه اين 

شرايط مهيا نشده است.
وى افزود: ما هــم آرزو داريم اين اتفاق 
بيافتد، اما زيرســاخت ها فراهم نشــده 
است. چه ابزارى داريم كه تشخيص دهيم 
دانش آموزان مستعد هستند به رشته هاى 
مختلف بروند. به خصوص اينكه بيش از 

500 هزار نفر داوطلب رشته تجربى اند.
به گزارش خبرآناليــن، وى با بيان اينكه 

ما هم با منتقدان كنكور همســو هستيم و 
معتقد به حذف كنكور هســتيم اما امروز 
هيــچ زيرســاخت و ابــزارى نداريم كه 
جايگزيــن كنكور كنيم، گفــت: ما آماده 
تبيين مسئله در برنامه تلويزيونى پرسشگر 

هستيم.
بيرانوند در واكنش به اظهارات دكتر حداد 
عادل مبنى بر اينكه معلمان حق التدريس 
نمى توانند استخدام شوند، گفت: مصوبه 
مجلــس نهم اين بود كه تعدادى نيروهاى 
پيش دبستانى برابر نياز آموزش و پرورش 
به عنوان معلم حق التدريس مشــغول به 

كار شوند كه بيش از 33 هزار نفر هستند. 
وى ادامه داد: بنده اين طرح را نوشــتم ؛ 
اين معلمان به فرداى شغلى خود اطمينان 
ندارند و به همين علت آموزش قوى نمى 
بيننــد و انگيزه ندارند و ما خواســتيم كه 
اســتخدام شــوند كه با قدرت سركالس 
بياينــد و تربيت شــدگانى باشــند كه به 
درســتى از عهده تعليم و تربيت بربيايند. 
اينها كــه اطمينان خاطــر ندارند چطور 
مى خواهنــد آمــوزش دهند؟قصد ما اين 
اســت كه اينها از مجراى درســت خود 

استخدام شوند.

80 درصد اعضاى قابل اهدا زير خاك مى رود

فرهنگ اهداى عضو نهادينه شود

زيرساخت هاى حذف كنكور مهيا نيست
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سنگنوردان برتر همدان معرفى شدند

 سنگنوردان برتر اين استان عصر جمعه با برگزارى يك دوره مسابقه 
معرفى شدند.

رئيــس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى همدان گفت: در اين 
رقابت ها كه به ميزبانى ســالن ســنگنوردى فرهاد همدان برگزار شد، 
A ســارينا قياثوند، نيكى زراعتى و رها رنجبر گل در رده سنى نونهاالن

دختر به ترتيب عنوان هاى اول تا سوم را كسب كردند.
B عليرضا گوهرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در رده نونهاالن

دختران زهرا قربانى قهرمان شد، پونه قليپور عنوان دوم را به دست آورد 
و آگرين امينى در سكوى سوم قرار گرفت.

گوهرى افزود: در رده نونهاالن C دختران نيز ترنج ســبزوارى قهرمان 
شــد، باران تيمورى در جايگاه دوم قرار گرفت و آنيسا قياسى نيز سوم 
شد.وى اظهار داشــت: همچنين در رده سنى نوجوانان C دختران صبا 
شمخانى، نيره حدادهمدانى و هليا برخوردار به ترتيب اول تا سوم شدند 
دختران نيز دالرا عريانى نژاد عنوان قهرمانى  D و در رده سنى نوجوانان
را به دست آورد، نيايش حاجيان دوم شد و مائده وحدتى شايسته نيز در 
جايگاه سوم قرار گرفت.رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى 

همدان يادآور شــد: در رده نوجوانان C پســران نيز ياشار صفادوست 
قهرمان شــد، امير مهدى چراغى روشن دوم و آرسام فخارى در سكوى 
سوم ايســتاد.گوهرى افزود: در رده ســنى نوجوانان A پسران مهرداد 
خزايى سكوى قهرمانى را به دست آورد، سياوش قارنى دوم شد و فريار 

ورمزيار نيز در جايگاه سوم ايستاد.
تمامى قهرمانان اين دوره از مسابقات از شهر همدان بودند.
به نفرات برتر اين رقابت ها لوح و مدال قهرمانى اعطا شد.

همدان داراى بيش از يكصد ســنگنورد فعال در رده هاى سنى مختلف 
است.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

كاراته كاران كبودراهنگي نام استان همدان را 
در كشور پرآوازه كرده اند 

 كبودراهنگ- خبرنــگار همدان پيام: شهرســتان كبودراهنگ 
قطــب كاراته غرب كشــور اســت و 400 كاراتــه كار در اين 

مي كنند. فعاليت  شهرستان 
رئيس هيأت كاراته شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: 
كاراته كاران كبودراهنگ تا كنون توانسته اند مقام هاي جهاني، آسيايي، 
كشــوري، استاني و شهرستاني را كســب كنند و نامي پرآوازه داشته 
باشــند و به جــرأت مي توان گفت كــه اگر كاراتــه كبودراهنگ از 
كاراته اســتان همدان جدا شود اين اســتان هيچ عملكردي نداشته و 
موفقيت هاي كاراته كاران كبودراهنگي است كه موجب شده نام استان 

همدان در كشور خوش بدرخشد.
اله كرم شهگل افزود: متأسفانه مدتي است كه كاراته استان مي خواهد 
برخي نظــرات را بر ما تحميل كند و با توجه به تجاربي كه ما داريم 
با نظرات آنها مخالف هســتيم و اين مســئله موجب به وجود آمدن 
مشكالتي شده و كاراته شهرستان ار درگير كرده است و كار تا آنجايي 
پيش رفته كه رئيس هيأت كاراته اســتان خواستار بركناري بنده شده 
و با توجه به اينكه 18 ســال براي ورزش كاراته شهرســتان زحمت 
كشيده ام نمي توانم زير بار خواسته هاي آنها بروم چرا كه مطمئن هستم 
كه روشــي كه ما براي پيشــرفت كاراته داريم بسيار مثمرثمر بوده و 

خواهد بود.
وي در ادامــه به مقايســه عملكرد 60 ســاله هيأت كاراته اســتان و 

كبودراهنگ اشاره كرد و افزود: 

شــهگل همچنين خاطرنشــان كرد: بر اهل فن پوشــيده نيست كه 
فاكتورهاي سنجش ميزان عملكرد هيأت ورزشي كسب عناوين جهاني 
و آســيايي و ملي و همچنين حضور در ليگ هاي معتبر فدراسيوني و 
اســتعدادهاي برتر كشور مي باشد كه در اين ميان با توجه به آمار ذكر 
شــده ميزان موفقيت كاراته شهرستان كبودراهنگ به تنهايي 20 برابر 

موفقيت هاي نداشته استان همدان مي باشد.
وي در پايــان افزود: البته از نظر بنده ايــن موفقيت ما فقط متعلق به 
شهرستان كبودراهنگ نيست بلكه متعلق به استان همدان است و اگر 
حمايت هاي اداره ورزش و جوانان و استان نبود ما نيز به تنهايي قادر 
به كســب اين موفقيت ها نبوديم و در مقابل هم اگر سنگ اندازي هاي 
هيأت كاراته اســتان نبود ما نتايج بهتري را كسب مي كرديم اميدوارم 
مسئوالن استاني و شهرستان با پيگيري اين مسئله بتوانند مارا در كسب 

موفقيت هاي بهتر و بيشتر ياري كنند.

قهرمانان نجات غريق همدان معرفى شدند
 قهرمانان نجات غريق قهرمانى استان همدان با برگزارى يك دوره 

مسابقه به ميزبانى استخر الوند اين شهر شناخته شدند.
رئيــس هيأت نجات غريق و غواصى همدان گفت: در اين رقابت ها 
90 غواص در قالب هشت تيم از شهرستان هاى همدان، كبودراهنگ، 

مالير، بهار، تويسركان و اسدآباد حضور داشتند.
سيروس ســوريان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در اين رقابت 
ها و در ماده 33 متر آپنا و اســكوبا (غواصى) جمال جنابى از همدان 
عنوان قهرمانى را كسب كرد و در 66 متر با مانع سجاد رحيمى ديگر 

ورزشكار همدانى قهرمان شد.
سوريان بيان كرد: در بخش تيمى اسكوبا (غواصى) نيز جمل جنابى و 

ميثم رنجبر از همدان سكوى قهرمانى را تصاحب كردند.
وى يادآور شــد: در مجموع تيمى اين رقابت هــا نيز هيأت همدان 
قهرمان شد، تيم مالير بر سكوى دوم ايستاد و استخر شهداى غواص 

همدان بر سكوى سوم قرار گرفت.
اين مسابقات به مناسبت جشــن 40 سالگى انقالب و يادبود مدرس 

ارشد غواصى استان همدان زنده ياد على تركمان بينش برگزار شد.

نخستين مسابقه كشورى بوكس بانوان 
در گرو موافقت وزارت ورزش

 عضو شــوراى فنى فدراسيون بوكس و رئيس هيأت بوكس استان 
تهران گفت: اگر وزارت ورزش موافقت كند نخستين مسابقه كشورى 

بانوان را در كمتر از چند ماه برگزار مى كنيم.
محمد ســتارپور در گفت و گو با ايســنا، در خصوص خبر منتشــر 
شــده در چند روز اخير مبنى بر رســمى شناخته شدن فعاليت بانوان 
مسلمان در فدراسيون جهانى بوكس، توضيح داد: خوشبختانه بوكس 
بانوان در كشور ما چه در بحث مربيگرى و چه در بحث ورزشكارى 
متقاضى زيادى دارد. از نظر پتانســيل شرايط خوبى داريم و بانوان ما 
اگر بهتر از مردان نباشند بدتر هم نيستند، هرچند كه من مطمئنم بانوان 
مــا مى توانند در عرصه هاى بين المللى بوكس مدال آور باشــند چون 
جسارت كافى را دارند.عضو شوراى فنى فدراسيون بوكس در ادامه با 
بيان اينكه اميدوار است وزارت ورزش مجوز فعاليت بانوان ايرانى در 
رشته بوكس را صادر كند، توضيح داد: در حال حاضر با پيگيرى هاى 
فدراسيون بوكس و خصوصاً حســين ثورى رئيس وقت فدراسيون، 
مجوز فعاليت بانوان بوكسور مسلمان صادر شده است اما براى شروع 
به كار بانوان ايرانى بايد وزارت ورزش مجوز صادر كند. من اميدوارم 
وزير ورزش و جوانان آقاى ســلطانى فر به بانوان عالقمند اين رشته 

توجه كند تا شاهد موفقيت بيشتر بانوان اين سرزمين باشيم.
رئيس هيأت بوكس تهران، در پاســخ به اين سوال كه آيا در صورت 
موافقــت وزارت ورزش با فعاليت بوكس بانوان، زير ســاخت هاى 
الزم در كشــور و خصوصاً تهران وجود دارد؟ گفت: همانگونه كه در 
ساير رشته هاى رزمى مانند ووشو و تكواندو براى فعاليت بانوان زير 
ساخت چندان متفاوتى وجود ندارد، مى توان به شروع فعاليت بوكس 
نيز اميدوار بود، هرچند كه مســلماً با پيش رفتن اين موضوع مى توان 

نقاط ضعف را برطرف كرد.

هيأت كاراته استان هيأت كاراته كبودراهنگ 
مدال طالي آسيايي 2 مدال 

انتخابي تيم ملي 8 مدال 
كاراته دان ايران 3 مدال 

استعداد برتر 3 مدال 
ليگ هاي كشور 4 تيم

نداشته
نداشته
نداشته
نداشته
نداشته

 رشــته صحرانوردى در حاليكه براى 
نابينايان همدانى تازگى دارد اما توانستند 
در ماراتن كشــورى با كسب مدال هاى 
رنگارنگ، بــراى حريفــان در انتخابى 
مسابقات جهانى و سهميه پاراالمپيك خط 

و نشان بكشند.
مسابقات دو صحرانوردى قهرمانى كشور 
آقايــان و بانوان گراميداشــت چهلمين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى به ميزبانى 
مجموعه ورزشى هرندى تهران برگزار شد 
و نابينايان همدانى با وجود اينكه شانس 
كمى براى مدال آورى آنها وجود داشت، 
با همت و تــالش مضاعف مدال آورى 

كردند.
اين رقابت ها كه پيــش مقدمه اى براى 
برگزارى رقابت هــاى انتخابى تيم ملى 
جهت اعزام به مسابقات جهانى و سهميه 
پاراالمپيك به شــمار مى رفت، با حضور 
دوندگان سرشناس نابينايان كشور مواجه 

شد.
با ايــن حال دونــدگان همدانى در رده 
هاى سنى بانوان و آقايان موفق به كسب 
مدال هاى رنگارنگ شدند تا تجربه بسيار 
مطلوب بــراى تصاحب جايگاه تيم ملى 

صحرانوردى كسب كنند.
  صيد 5 نشان رنگارنگ

نابينايــان همدانى اين بــار در ميدان دوى 
صحرانــوردى هم صاحب مدال شــدند تا 
ويتريــن افتخــارات ورزش نابينايان و كم 

بينايان همدان در سال جارى تكميل شود.
در ايــن رقابت ها و در بخــش بانوان يك 
نشــان نقره، در جوانان 2 مدال طال و يك 
نشان برنز و در رده سنى بزرگساالن نيز يك 

طال كسب كردند.
همدانى هــا در بخش بانوان صاحب عنوان 
دوم تيمى شــد؛ نتيجه اى كه به هيچ عنوان 

پيش بينى نمى شد.
به گزارش ايرنا رئيس هيأت نابينايان و كم 
بينايــان همدان پيش از ايــن مدعى بود كه 
بانوان شانسى براى مدال آورى ندارند با اين 
حال توانستند نتيجه درخشانى را رقم بزنند.

در ايــن مســابقات تيم همــدان باالتر از 
تهران و پس از زنجان نائب قهرمان شــد 
و پرســتو حضرتى مقام دوم انفرادى را به 

دست آورد.
حضور ســهيال مرادى از دوندگان پرافتخار 
همدان در سال هاى گذشته به عنوان مربى 
در كســب موفقيت تيم بانوان نابينا در اين 

دوره از مسابقات بسيار مثمرثمر بود.
اما بهترين نتيجه كاروان تيم همدان در رده 
سنى جوانان رقم خورد كه توانستند 2 نشان 

طال به دست آورند.
نفراتى كه در المپيك آســيايى جوانان دوره 
اخير موفق به كســب مدال هاى رنگارنگ 
شدند حاال در رشته صحرانوردى توانستند 

بازهم افتخارآفرين باشند.
محمــد رضــا اقبالى و مهدى ســيارى 
برنز  مــدال  نجفى  مهرداد  طال،  نشــان 
و علــى ملكى رتبــه چهارم انفرادى را 
كســب كردند تا همدان در بخش تيمى 

شود. قهرمان  نيز 
قهرمانى اين رده ســنى در حالى رقم خورد 
كه ســال قبل جايگاه تيمــى بهتر از دومى 
كســب نكرده بودند. اما تيم همدان در رده 

سنى بزرگســاالن ناقص بود و به دليل نبود 
دونده، نتوانســتند در بخــش تيمى عنوانى 

كسب كنند.
در اين رده ســنى بزرگساالن حميد اسالمى 
بازهــم عنــوان قهرمانى را كســب كرد تا 
همچنان پرافتخارترين دونده نابيناى كشور 

لقب بگيرد.
 اميد به مسابقات جهانى و سهميه 

پاراالمپيك
رئيس هيأت نابينايــان و كم بينايان همدان 
گفت: رقابت هاى دوصحرانوردى قهرمانى 
كشور پيش مقدمه اى مناسب براى حضور 

موفق در انتخابى تيم ملى است.
سميه سهيلى افزود: در رقابت هاى قهرمانى 
كشور كه روز گذشته در تهران پايان يافت، 
توقع كســب چنيــن نتايج درخشــانى را 
نداشــتيم و تالش و درايت دونده ها منجر 

به اين موفقيت شد.
وى اضافه كرد: پيش بينى ما درخشــش در 
رده جوانــان بود اما بانــوان نيز به موفقيت 
قابل تقدير دست يافتند تا مسئوليت ما براى 
برنامه ريزى بهتر در جهت حضور موفق در 

انتخابى تيم ملى سنگين تر شود.

ســهيلى بيان كرد: ارديبهشت ماه سال آينده 
مســابقات انتخابى تيم ملى جهت اعزام به 
رقابت هاى جهانى و ســهميه پاراالمپيك را 
در پيش داريم و تا برگزارى اين مســابقات 
تمريــن منظــم را در دســتور كار خواهيم 

داشت.
وى خاطرنشــان كرد: دونده هاى نابيناى 
همدانــى همواره در رقابــت هاى بخش 
ســرعت پيشــتاز كشــور بوده اند و در 
المپيك آســيايى رده ســنى جوانان و نيز 
بــازى هــاى پاراآســيايى 2018 جاكارتا 
كارنامــه درخشــان را برجاى گذاشــتند 
و اكنــون وقت آن رســيده تا در رشــته 
صحرانوردى كه اســتقامتى است نيز حايز 

مدال هاى مهم بين المللى شوند.
رئيس هيأت نابينايــان و كم بينايان همدان 
يادآور شد: ارزيابى صورت گرفته از رقابت 
هاى قهرمانى كشور نشان داد كه مى توانيم 
در رشته صحرانوردى نيز نمايندگانى را در 
مســابقات جهانى و حتى پاراالمپيك داشته 

باشيم.
هم اكنون بيش از يكصد ورزشكار در بخش 

نابينايان و كم بينايان همدان فعاليت دارند.

خيز صحرانوردان روشن دل استان 
براى آوردگاه جهانى
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه يكى از شما برادر دينى اش را دوست دارد ، اين را به او اعالم كند ؛ چرا كه اين كار ، 
الفت را پايدارتر و دوستى را استوارتر مى كند . 
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■ دوبيتي:
زدل نقش جمالت در نشى يار                                     خيال خط و خالت در نشى يار
مژه سازم بدور ديده پرچين                                       كه تا وينم خيالت در نشى يار

كاوش هگمتانه در دستور كار نيست
 «حفاظت» مهمتر از «كاوش»

 وقتى اثرى از دل خاك بيرون مى آيد در معرض آسيب هاى مستقيم و 
غيرمستقيم قرار مى گيرد، بنابراين هرچه كاوش شده بايد مورد حفاظت 
كامل قرار گيرد. مدير پايگاه تاريخى هگمتانه با اعالم اين خبر گفت: چند 
برابر هزينــه اى كه براى كاوش صورت مى گيرد، چندين برابر بايد براى 

نگهدارى اشيايى كه از دل خاك بيرون آمده، شود.
بهرام توتونچى با بيان اينكه ســايت هگمتانه خشت خام است و هر چه 

بيرون بيايد بايد مورد حفاظت جدى قرار گيرد اظهار كرد: 
تنها پژوهش و كاوش مدنظر نيست و بهترين بستر براى نگهدارى بدنه ها 

همين خاكى است كه در دل خود اين آثار را نگه داشته است.
مديــر پايگاه تاريخى هگمتانه بيان كرد: وقتــى اثرى از دل خاك بيرون 
مى آيد در معرض آســيب هاى مستقيم و غيرمستقيم قرار مى گيرد كه بر 
اساس اعالم سازمان ميراث فرهنگى همدان شهرى پربارش است و اين 
محدوديت هاى كاوش را به حداقل مى رساند. وى با تأكيد بر اينكه هرچه 
كاوش شده بايد روكش داشته و مورد حفاظت كامل قرار گيرد يادآور شد: 
هرچند مقوله اعتبار نيز مهم است و اگر بنا بر كاوش باشد اعتبار زيادى 
را مى طلبد. توتونچى با بيان اينكه ديدگاه فنى و تخصصى سازمان ميراث 
فرهنگى براى سايت هاى هگمتانه فعًال با كندى براى پژوهش و كاوش 

است افزود: اما بايد ديد در افق هاى بعدى چه اتفاقى رخ خواهد داد.

مستر كارت ايرانى در راه است
 مســتر كارت براى حل مشكل ارزى گردشــگران خارجى در ايران 
طراحى شد. به گزارش ميراث آريا، احسان كدخدايى، مدير اين پروژه كه 
به تازگى تفاهم نامه همكارى را با معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث 
فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى امضا كرده درباره اين كارت اعتبارى 
كه مشــابه مستر كارت است در اين باره گفت: «گردشگران خارجى كه 
وارد ايران مى شوند بويژه از كشــورهايى كه اختالف ارزى زيادى با ما 
دارند با معضالت نقد كردن ارز مواجه مى شــوند در تفاهم نامه اى كه با 
معاونت ســرمايه گذارى امضا شد قرار شده است از طريق پلت فرم هاى 

بانكى كشور اين مشكل حل شود.»
وى افزود: «در اين روش ارز گردشــگر يا از طريق اسكناس يا مستر و 
ويزا كارت به كارت ارزى كه در ايران كاربرد دارد تبديل مى شــود مثال 
اگر گردشــگر 100 دالر بدهد يك كارت بانكــى با همين ميزان اعتبار 
دريافت مى كند.» كدخدايى با بيان اين كه كارت هاى اعتبارى طراحى شده 
در فرودگاه هاى ورودى كشــور قابل دريافت است درباره نحوه دريافت 
آن توضيح داد: «ثبت درخواست مى تواند اينترنتى باشد پرداخت آن يا با 
پى پل و مستر كارت انجام مى شود و يا هنگام ورود به كشور در فرودگاه 

وجه مورد نظر نقدى و يا با پوز پرداخت مى شود.»
وى گفت: «اين بستر بيشتر براى آژانس هاى گردشگرى كه تور به ايران 
وارد مى كنند آماده شده است. روش كار هم به اين شكل است كه آژانس 
در ايــن پلت فرم ثبت نام مى كند، دسترســى به پرتال فراهم مى شــود، 
كارت ها در اختيارش قرار مى گيرد كه آن ها را با توريست تبادل مى كنند.»

كدخدايى اظهار كرد: «وجه ارزى داخل اين كارت در شــبكه شــتاب و 
شاپرك بر اساس نرخ ارز روز تبديل مى شود و گردشگر مى تواند به ريال 
خريد كند و هنگام برگشت به كشور خود براى برداشت ارز باقى مانده يا 
از طريق آژانس اقدام كند و يا از طريق اكانت پى پل موجودى اين كارت 
را صفر كند و پول را به ارز و كارت اعتبارى خود برگرداند و از كشــور 
خارج شــود.» وى درباره تفاوت اين كارت اعتبارى با طرح هاى مشابه 
گفت: «در پروژه هاى ديگر پول گردشگر به ريال تبديل مى شود ولى در 
اين طرح پول گردشگر با همان نرخ خودش تبديل مى شود. پلت فرم هايى 
كه اكنون كار مى كنند رويكردشان ارتباط مستقيم با گردشگرى خارجى 
است ولى تالش ما بر اين است كه تسيهالتى را براى آژانس ها فراهم كنيم 

كه آن ها به گردشگران سرويس دهند.»

آغاز بيست و يكمين جشنواره 
موسيقى فجر همدان

 رئيس انجمن موســيقى همدان گفت: بيست و 
يكمين دوره جشنواره موسيقى فجر استان از اول تا 
هفتم اسفندماه با عنوان «شب هاى موسيقى هگمتانه» 

به ميزبانى شهر همدان برگزار مى شود.
به گزارش فارس ؛ بيست و يكمين دوره جشنواره 
موســيقى فجر اســتان ابتدا قرار بود از 24 تا 30 
بهمن ماه برگزار شــود اما انجمن موسيقى استان 
تصميم گرفت به خاطر اتفاقات رخ داده در سطح 
مديريت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان، 
برگزارى اين رويداد را بــه زمان ديگرى موكول 
كند اما خبرها حاكى از اين دارد كه اين جشنواره 
با تاخيرى چند روزه و به زودى در همدان برگزار 

خواهد شد.
در همين رابطه رئيس انجمن موسيقى استان همدان 
در گفت و گو با فارس ضمن تائيد اين مطلب اظهار 
كرد: از حدود دو مــاه قبل برنامه ريزى و هماهنگى 
برگزارى هرچه بهتر جشــنواره موسيقى فجر امسال 
را شروع كرديم. على آقامحمدى ادامه داد: با ارسال 
فراخوان از همه گروه هاى موسيقى و هنرمندان استان 
براى شــركت در اين جشــنواره دعوت كرديم كه 
حدود 27 گروه نيز آمادگى خود را براى شركت در 

جشنواره اعالم كردند.
وى گفت: با توجه به اينكه رويكرد ما در جشــنواره 
امسال بيشــتر جنبه آموزشى و زيربنايى دارد، عالوه 
بــر اجراى 14 گروه موســيقى راه يافتــه به مرحله 
پايانى، سعى كرديم كالس ها و كارگاه هاى متعددى 
را نيــز با بهره گيــرى از دانش و تجربيات اســاتيد 
برجسته كشورى در ايام جشنواره براى هنرمندان و 

عالقمندان داير كنيم.
رئيس انجمن موســيقى همدان افزود: با اســتعفاى 
مديــركل ارشــاد همدان بــه ناچار برگــزارى اين 
جشــنواره نيز به تاخير افتاد كه در نهايت با توجه به 
لزوم پاسداشت زحمات هنرمندان حوزه موسيقى و 
با هماهنگى  با معاونت هنرى وزارت ارشاد، انجمن 
موســيقى ايران و دبيرخانه مركزى سى و چهارمين 
جشنواره بين المللى موســيقى فجر و همچنين نظر 
مســاعد اداره كل ارشاد همدان، تصميم گرفتيم اين 

جشنواره از يكم تا هفتم اسفندماه برگزار شود.

مركز آموزش هتلدارى غرب 
كشور در همدان فعال مى شود

 مديركل آموزش فنى و حرفه اى اســتان همدان 
از راه اندازى مركز آموزش هتلدارى غرب كشور در 

همدان خبرداد.
وهب مختاران در بازديد از غرفه مركز تخصصى 
آموزش هتلــدارى فنى و حرفــه اى همدان در 
مجموعه  گفت:  گردشگرى  نمايشگاه  دوازدهمين 
آموزشــى در شرف افتتاح گردشگرى و هتلدارى 
غرب كشــور در سايت آموزشى فنى و حرفه اى 
شهرســتان همدان قرار دارد. وهــب مختاران  با 
توضيح مراحل تصويب و ســاخت اين مجموعه 
افزود: اين مجموعه آموزشــى از نظر مســاحت 
بــا متراژ 6 هزار متــر مربع  يكــى از بزرگترين 
مراكز تخصصى در كشــور است و طى مذاكرات 
گســترده با مراكز آموزشــى داخلى و بين المللى 
در حال پايه گذارى ساختارى بى نظير در كشور 

است.
وى گفت: اداره كل آموزش فنى و حرفه اى، منبطق 
بر وظايف قانونى خويش به عنوان متولى اصلى ارائه 
آمــوزش هاى مهارت محور، برنامه راهبردى دقيقى 
را براى اين موضوع تدوين كرده اســت. وى افزود: 
همكارى ميراث فرهنگى اســتان همــدان به عنوان 
متولى سياستگذارى اجرايى و ترويجى گردشگرى 
نيز ديگر بال پرواز همدان به ســمت توسعه اشتغال 

توريسم محور خواهد بود.

پهپادهاى ايرانى با برند ملى اوج مى گيرند
 دبير ســتاد توســعه فناورى هاى فضايى و حمل و نقل پيشرفته 
معاونت علمى، گفت: ســتاد در تالش است تا براى پهپادهاى توليد 
شــده در كشــور يك برند ملى طراحى و تعريــف كند.به گزارش  
معاونــت علمى و فناورى رياســت جمهــورى، منوچهر منطقى در 
خصوص فعاليت صنعت پهپاد در كشور، تصريح كرد: ايران به كمك 
متخصصــان و جوانان خود در صنعت پهپادى رشــد خوبى دارد و 
اتفاقات قابل قبولى در اين صنعت رخ داده اســت.دبير ستاد توسعه 
فناورى هاى فضايى و حمل و نقل پيشرفته معاونت علمى و فناورى 
رياســت جمهورى افزود: صنعت پهپاد براى كشور مى تواند ارزش 
افزوده بااليى ايجاد كند. به همين دليل بايد به اين صنعت ارزش آفرين 

توجه ويژه اى صورت گيرد.

چينى ها نخستين سيم كارت نسل پنجم را 
توليد كردند

 شــركت مخابراتى چاينا تله كام در اقدامى نمادين، نخستين سيم 
كارت نسل پنجم را براى اســتفاده در گوشى هاى تلفن همراه توليد 
كرد.به گزارش ســى جى تى ان، اگر چه هنوز زيرساخت هاى الزم 
براى اســتفاده از سيم كارت يادشده در اكثر نقاط جهان ايجاد نشده، 
اما توليد سيم كارت يادشــده نشانه اى از پيشرفت هاى جدى چين 
در حوزه مخابرات و همين طور همكارى هاى موفق شــركت هاى 
مخابراتى آن با يكديگر محسوب مى شود.توليد اين سيم كارت نسل 
پنجم حاصل همكارى شركت هاى سوهوچاينا و چايناتله كام بوده و 
انتظار مى رود پكن پايتخت چين نخستين شهرى باشد كه استفاده از 

سيم كارت هاى يادشده در آن ممكن شود.

كارخانه هاى آب شيرين كن ديگر محيط 
زيست را آلوده نمى كنند

 پژوهشــگران دانشگاه ام آى تى روشى منحصر به فرد براى توليد 
محصوالت شيميايى مفيد براى فعاليت كارخانه هاى آب شيرين كن با 
استفاده از زباله نمك به دست آمده از اين كارخانه ها را ابداع كرده اند.

به گزارش نيواطلس، توليد آب شيرين با استفاده از كارخانه هاى آب 
شيرين كن مستلزم انبار شــدن حجم انبوهى از شيره نمك است كه 
مى تواند در درازمدت خطرات زيســت محيطى فراوانى ايجاد كند. 
معموال اين حجم از نمك دوباره به دريا ريخته مى شــود كه حيات 
آبزيان و تعادل اكوسيســتم درياها را تهديد مى كند. اما حاال روشى 
براى استفاده از همين زباله به منظور تصفيه ميزان بيشترى از آب دريا 

ابداع شده است.

خودروى «مستر بين» هم برقى شد
 بعــد از عرضه يــك نمونه اوليه از خودروى كالســيك مينى به 
صورت برقى توســط بى ام و در سال 2018 و در نمايشگاه اتومبيل 

نيويورك، حاال خبرهايى در مورد توليد انبوه آن منتشر شده است.
به گزارش نيواطلس، شركت انگليسى سوئيند از جمله شركت هايى است 
كه براى برقى كردن خودروى يادشده وارد عمل شده و نخستين نمونه هاى 
برقى خودروى يادشده موسوم به E Classic Mini را در معرض ديد 
عالقمندان قرار داده است.قرار است در مرحله اول تنها 100 دستگاه از اين 
خودرو توليد شود كه در برخى از آنها فرمان در سمت راست و در برخى 
ديگر فرمان در سمت چپ خودرو قرار دارد. خودروى مينى كه توليد آن 
از سال 1959 توليد شده از جمله خودروهاى خاطره انگيز در بسيارى از 
نقاط جهان است و سوئيند اميدوار است از مدل برقى آن هم استقبال شود.

پيام هاى خصوصى كاربران توئيتر 
حذف نمى شوند

 باگى در توئيتر سبب شده پيام هاى خصوصى كاربران حتى پس از 
حذف آن يا غيرفعال شدن حساب كاربر همچنان در آرشيو اطالعات 

شبكه اجتماعى ذخيره مى شوند.
 Direct)به گزارش تك كرانچ،  به نظر مى رسد پيام هاى خصوصى
Messages) در توئيتر مدت زمانى طوالنى و حتى پس از حذف 
نيز حفظ مى شوند.«كاران ساينى» يكى از محققان امنيتى كه اين باگ 
را كشف كرده به «تك كرانچ» مى گويد: اطالعات يكى از آرشيوهاى 
توئيتر نشان مى دهد اين شبكه اجتماعى پيام هاى خصوصى كاربران 
را به مدت چند ســال حفظ مى كند. اين درحالى است كه آنها تصور 

مى كنند پيام ها پاك شده اند.

سينـما

■ قد  س................................................... .قانون مورني 
■ قد  س2..............................................................  ترانه
■ فلسطين1............................. دزد و پري2 -تخت گاز
فلسطين 2...................................... مارموز- درساژ
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس

■بهمن مالير.................................... ...........قانون 
مورفي- تخت گاز- دزد و پري2

■ آزادي تويسركان.......   دزد و پري - قانون مورفي
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

 مبني بــر ترويج ســفرهاي داخلــي و با 
توجــه به هزينه هاي باالي ســفرهاي خارجى 
تورهــاى تلفيقــى در غرب كشــور با هدف 
ترويج ايرانگردى طراحى و ارائه خواهد شــد. 
معاون گردشــگرى همدان با اعــالم اين خبر 
گفت : در راســتاي ترويج ايرانگردي برنامه اي 
براي اســتان هاي غربي و شمال غربي در قالب 
كارگروه تورهاي تلفيقي تعريف شــده به اجرا 

خواهد درآمد.
على خاكسار گفت :  اين برنامه مي تواند ضمن 
ترويج فرهنگ سفرهاي داخلي موجب تعريف 
مسير مشخصي در مناطق غربي ايران باشد. بر 
اين اساس به تدريج مسير سفرهاي گروهي در 
غالب تورهاي مشاركتي در غرب كشور تعريف 

و اجرا خواهد شد.
وى گفت : اين تورها همچنين قرار اســت از 
طريق تور اپراتورهاي عمده در كشور طراحي، 
تبليغ و به فروش برســد بر اين اســاس انتظار 
ميرود ايرانى ها از اين پس هدف سفرهاى خود 
را از اســتانهاى تكرارى تغيير دهند و مقاصد 

پرجاذبه در غرب كشور مقصد سفر ميشود.
 معاون گردشــگرى همدان گفــت :  اجراي 
تورهــاي تلفيقــي موجب هم افزايــي فعاالن 
گردشــگري با هدف ترويج سفرهاي ايراني و 
كسب درآمد در مناطق غربي كشور خواهد شد.

وى همچنين افزود : در راســتاي دستيابي به 
ايــن اهداف در روزهاي اخير جلســات متعددي 
با حضور معاونان گردشــگري استان هاي غربي و 
حضور نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور در 
استان هاي مختلف تشــكيل خواهد شد. خاكسار 
تاكيد كرد : سفر به اين مناطق با هدف توزيع سفر 
و حمايت از اســتان هاي غربي است كه تا امروز 
در چرخه سفرهاي داخلي به صورت مشخص و 
گروهي قرار نداشتند اين مهم موجب اشتغالزايي 
و تعريف پكيج هاي سفرهاي گروهي خواهد شد 
بر اين اساس قرار است ، نخستين نشست پيرامون 
اين برنامه در روزهاي اخير در اســتان كردستان 
، شــهر ســنندج با حضور معاونان گردشــگري 
اســتان هاي آذربايجــان غربي و شــرقي، ايالم، 
لرســتان ، كرمانشــاه  و همدان جلسه اي برگزار 

شــود تا براى طراحى تورهاى سفر و قيمتگذارى 
و نحوه ورود به شبكه فروش تصميم گيرى شود . 
وى تاثير برگزارى نمايشگاه گردشگرى و حضور 
فعال همدان و اســتانهاى غربى  را در اين رويداد 

براى ورود به تورهاى تلفيقى موثر دانست 
سفر هاى  سالن  در  درخشش «همدان»   

آخر هفته نمايشگاه گردشگرى
معاون گردشگرى ميراث فرهنگى همدان از حضور 
تاثيرگذار برنامه ريزان و فعاالن گردشــگرى استان 
همدان در نمايشگاه بين المللى گردشگرى و صنايع 
وابســته در تهران خبر داد و گفت: اين نمايشگاه با 
حضور تمام اســتان هاى كشــور در راستاى معرفى 
جاذبه ها و توانمندى هاى گردشگرى استان ها برگزار 

شد.
على خاكســار اظهار كرد: اين نمايشگاه با حضور 

تمام استان هاى كشور در راستاى معرفى جاذبه ها و 
توانمندى هاى گردشگرى استان ها برگزار شد.

وى با بيان اينكه اين نمايشگاه از 23 تا 26 بهمن ماه 
برگزار شد افزود: به هر يك استان ها يك غرفه مجزا 
براى معرفى ظرفيت ها و توانمندى هاى آن اختصاص 
يافت كه همدان بهترين بهره را از حضور برد. معاون 
گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى همدان بيان كرد: غرفه همدان متشكل از 
ادغام چند غرفه استانى برپا مى شود تا بتواند پذيراى 

عالقمندان به صنعت گردشگرى باشد.
وى به اهميت حضور همدان در اين نمايشــگاه در 
آستانه نوروز اشاره كرد و گفت: با توجه به نزديكى 
ايام نوروز، اميدواريم با معرفى اســتان سهم زيادى 
از بازار گردشــگرى را داشته باشيم. خاكسار تأكيد 
كرد: غرفه گردشگرى همدان به معرفى توانمندىها 

و ظرفيت هاى استان در جاذبه هاى طبيعى و 
تاريخى، امكانات اســكان و ظرفيت اقامتى 
هتل ها و مشــاركت بخــش خصوصى در 

توسعه گردشگرى خواهد پرداخت.
وى با اشاره به اينكه پذيرايى با دمنوش هاى 
گياهى توســط فعاالن بومگــردى در غرفه 
همــدان از ميهمانان صورت گرفت، يادآور 
شــد: عالقهمندان با حضــور در اين غرفه 
ضمن پذيرايى با ســوغات همدان و درنگ 
در غرفه، با جاذبه هاى اســتان آشنا شدند. 
معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى همدان افزود: 
معرفى ظرفيت هاى گردشگرى و درآمدزايى 
از اين صنعت توسعه هر منطقه اى را به دنبال 

دارد.
خاكســار با تأكيد بــر اينكــه در تبليغات 
گردشــگرى همدان گام هايى برداشته شده 
اســت، افزود: يكى از محور هاى توســعه 
استان تبليغات گردشگرى است كه اقدام به 
مستندسازى، اطالع رسانى خبرى، تبليغات 

در فضاى مجازى و ... شده است. 
در  حضــور  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
نمايشــگاه هاى داخلــى و خارجى قطعًا 
تأثيــر زيادى در معرفــى جاذبه ها دارد، 
افــزود: همــه كســانى كــه در برپايى 
غرفه اســتان همدان ســهيم بودند بهره 
توانمتدى ها  معرفــى  حوزه  در  خود  رســانه اى 
را بردند. گفتنى اســت ؛ دوازدهمين نمايشــگاه 
بيــن المللى گردشــگرى تهــران از 23 تا 26

بين المللى  نمايشــگاه هاى  دائمــى  محل  بهمن، 
تهران ميزبان 660 شــركت ايرانى و 57 شركت 
خارجى در حوزه گردشــگرى از 31 اســتان و 
12 كشور بود نمايشــگاهى كه معاونگردشگرى 
كشــور از آن با هدف پيشــبرد دو رويكرد ياد 
مى كنــد؛ رويكــرد اول معرفــى توانمندى ها و 
ظرفيت هاى كشــور در زمينه جذب گردشــگر 
اســت و رويكرد دوم ايجاد فرصتى براى تعامل 
نهايت  در  تا  گردشگرى  صنعت  دست اندركاران 
به هدفى بزرگ تر كه معرفى ظرفيت ها در سطح 

كنند. پيدا  دست  است  بين المللى 

 معاونت سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى 
سه تفاهمنامه با بانك گردشگرى و شركت سمگا 
در حــوزه ارائــه موافقت اصولــى يكپارچه براى 
ايجاد 31 هتل در 31 استان كشور،  تخصيص 850

ميليارد تومان اعتبار در حوزه سفر و تامين 250 ون 
توريســتى امضا كرد. اين تفاهمنامه ها در حاشيه 
دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران 
عصــر امروز 25 بهمن 97 و در حضور على اصغر 
مونســان معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى  به 

امضا رسيد.
يكى از اين تفاهمنامه ها در حوزه اختصاص 850
ميليارد تومان اعتبار به مراكز گردشگرى بود. در اين 

تفاهمنامه آمده است:
تفاهمنامه گردشگرى بين سازمان ميراث فرهنگى 
و بانك گردشــگرى با هدف «حمايت و توســعه 
ســرمايه گذارى در بخش گردشــگرى، توســعه 

ســفرهاى ُخرد، ارزان ســازى ســفر براى اقشار 
كم درآمد» با اولويت «سفرهاى داخلى» بين معاون 
سرمايه گذارى ســازمان ميراث فرهنگى و مرتضى 
خامى مديرعامل بانك گردشگرى در حضور رئيس 

سازمان ميراث فرهنگى به امضا رسيد.
موضــوع اين تفاهمنامه، تخصيص اعتبار ســفر با 
اولويت ســفرهاى داخلى توسط بانك به مسافران 
و تأمين كنندگان سفر، خدمات و مراكز گردشگرى 
و تفريحــى و اخــذ حمايت و همراهى ســازمان 
در راستاى تســهيل و تســريع روند اجراى مفاد 

تفاهمنامه است.
بانك گردشــگرى اعالم كرد كــه آمادگى دارد در 
چارچوب مفاد اين تفاهمنامه، نســبت به پرداخت 
تسهيالت بانكى از محل منابع داخلى خود تا سقف 
850 ميليارد تومان براى مسافران و تأمين كنندگان 
خدمات گردشــگرى با اولويت آژانس ها و دفاتر 
مســافرتى معتبر اقدام كند. در صورت پيشــنهاد 

توســعه طرح يا معرفى ارگان هاى مد نظر سازمان، 
بودجه و يارانه الزم براى گسترش و تسهيل طرح 
از سوى سازمان تقبل مى شــود. اعتبار زمانى اين 
تفاهمنامــه به مدت يك ســال از تاريخ انعقاد آن 

است كه با توافق طرفين، قابل تمديد خواهد بود.
در تفاهمنامه ديگرى كه به امضاى معاونت سرمايه 
گذارى ســازمان ميراث فرهنگــى به عنوان طرف 
اول قرارداد و  شــركت سمگا به عنوان طرف دوم 
قرارداد، رســيد قيد شد كه همكارى اين دو بخش 
در حــوزه تامين خودروهاى ون توريســتى براى 
مراكز گردشــگرى در قالب ليزينــگ خواهد بود. 
بر اين اساس شركت ســمگا به عنوان طرف دوم 
به مراكز اقامتى گردشــگرى كل كشور براى تامين 
اين خودروها معرفى خواهد شــد. همچنين تامين 
يارانه ســود براســاس ضوابط و مقررات موجود 
از رقم ســود تســهيالت قرارداد در قالب ليزينگ 
توســط طرف دوم،  تامين اعتبار مى شود. سمگا 

نيز متعهد شــد تا تعداد 250 ون توريستى را براى 
مراكز گردشــگرى تامين كند. 60 درصد از قيمت 
تمام شده خودورهاى ون توريستى نيز به صورت 

ليزينگ تامين  خواهد شد.
تفاهمنامه ســوم نيز در حوزه ارائه موافقت اصولى 
يكپارچه توسط معاونت ســرمايه گذارى سازمان 
ميراث فرهنگى  براى ايجاد 31 هتل در 31 اســتان 
كشــور و ساير تاسيسات گردشــگرى به صورت 
يكپارچه در كشــور بود. بر اين اســاس شــركت 
ســمگا براى مديريت و اجراى تاسيسات مختلف 
گردشگرى براساس مطالعه بازار و ظرفيت برد هر 
كدام از اين تاسيسات در اســتانهاى هدف برنامه 
ريزى خواهد كرد. همچنين شــركت سمگا براى 
ساخت 31 هتل در سراسر كشور برنامه زمان بندى 
خواهــد داد. تامين زمين و اخذ مجوزهاى الزم از 
ديگر مراجع ذى صالح بر عهده شــركت ســمگا 

خواهد بود.  

تفاهم نامه وام ون هاى گردشگرى امضا شد

تورهاى تلفيقى در غرب كشور
راه اندازي مي شود
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