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كاهش جمعيت 
زندان هاى كشور 
از اهداف مهم 
قوة قضائيه است 

80 ميليون 
كارشناس، يك 
افسوس و يك 
ذره بى انصافى

بهره برداري از 
پروژه هاي 
433 ميلياردي 
در مالير

يادي از حبيب 
موتلفه اي ها

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام
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گام هاى محكم همدان پيام  
براى توسعه استان

  امروز در آستانه چهلمين سال پيروزى 
انقالب اسالمى مجموعه فعال در روزنامه 
همدان پيام شــانزدهمين سال فعاليت آغاز 
مى كنند.همدان پيام بــه عنوان روزنامه اى 
پرتيراژ بــا مخاطبين فــراوان خود  همان 

مسيرى را دنبال مى كند...

«شب هاى موسيقى هگمتانه» احترام به شنونده ايرانى است
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قابل توجه دستگاههاى دولتى و
 خصوصى استان

■ عملكرد
■ دستاورد

■ افتتاح وبهره بردارى
■ كلنگ زنى
■ توانمنديها

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

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

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

س:38279013-081 - تلفن:081-38264433
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  پس از 20 سال انتظار
بزرگترين آب 
انبار تاريخى 

كشور ميزبان 
گردشگران 

مي شود

ميوه شب عيد 
از 20 اسفندماه 
عرضه مى شود
 مديرعامــل ســازمان مركزى تعاون 
روستايى ايران اعالم كرد كه عرضه ميوه 
شــب عيد شامل سيب درختى و پرتقال 
با قيمت هاى مصوب ســتاد تنظيم بازار 
از 20 اســفندماه امسال در سراسر كشور 

انجام مى شود.
حسين شيرزاد افزود: با مباشرت سازمان 
باغداران  اتحاديــه  و  روســتايى  تعاون 
تاكنون در مجموع 70 هزارتن پرتقال و 
ســيب درختى از شمال و جنوب كشور 

خريدارى شده است. 
وى اظهارداشــت: از اين ميزان، 30 هزار 
تن ســيب درختى تامين و به استان ها 

ارسال شده است. 
شــيرزاد ادامه داد: تاكنــون 40 هزار تن 
پرتقال خريدارى شده كه 30 هزار تن آن 

تامسون شــمال و 10 هزار تن والنسياى 
جنوب كشور است. 

وى اضافــه كرد: براى شــب عيد تا به 
امروز 12 هزارتن پرتقال به 10 اســتان 

كشور حمل شده است.
ســازمان  مديرعامل  ايرنا،  گــزارش  به 
مركزى تعاون روستايى ايران گفت: براى 
تامين به هنگام و قيمت ميوه شــب عيد، 
هشت هزار تن پرتقال و 6 هزار تن سيب 
درختى ذخاير احتياطى در نظر مى گيريم 
تا در صورت لزوم به بازار عرضه شود. 

وى افزود: بــراى رضايتمندى مردم در 
شــب عيد، عرضه مستقيم سيب درختى 

و پرتقال در دستور كار داريم. 
شــيرزاد درباره باال بودن قيمت ميوه در 
بازار نيز گفت: اكنون قيمت هر كيلوگرم 
پرتقال در شــمال كشــور بين 2800 تا 
3100 تومان است كه با نرخ مناسب در 

ميادين ميوه و تره بار عرضه مى شود. 
وى علــت گرانى ميوه در ســطح خرده 
فروشى ها را خالءهاى قانونى و نظارتى 

بيان كرد.

 نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان 
اينكه كاهش تولد در همدان نگران كننده 
است گفت: مهريه ها و جهيزيه هاى سنگين 
مانع بزرگ ازدواج هستند كه بايد در مقابل 

اين بدعت ها ايستاد.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى  در نشست 
با مديران ســازمان هاى مردم نهاد و فعاالن 
اجتماعى اظهار كــرد: امروز كه طالق در 
كشــور رو به افزايش است، خوشبختانه 
اين پديده در اســتان همدان رو به كاهش 
مى رود كه ايــن موضوع يك توفيق الهى 

است.
وى با بيان اينكه قبل از ظهور پيامبر اسالم 
دفن نوزادان دختر يك افتخار بود افزود: 
امروز نيز در غرب سقط جنين يا ازدواج 
دو همجنس افتخار به حســاب مى آيد در 
حالى كه از گناهان بزرگ  اســت چراكه 

ادامه نسل را به خطر مى اندازند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با بيان 
اينكه يكى از آسيب هاى اجتماعى استان 
همدان اين اســت كه ميزان تولد در سال 

جارى نسبت به سال گذشته كاهش يافته 
است تصريح كرد: در آينده سن همدانى ها 
باال مى رود و جامعه كهنســال مى شود كه 

اين وضعيت ابتداى مشكل است.
به گزارش فارس ، وى با اشــاره به اينكه 
در جامعه بشرى فساد و آسيب مانند قارچ 
رشــد مى كند ادامه داد: اگر نسبت به اين 

وضعيت بى تفاوت باشيم آسيب مى بينيم.
طه محمدى با تأكيد بــر لزوم حمايت از 
ايتــام و نيازمندان گفت: بــه بركت دين 
اسالم و حس انسانى فعاالن اجتماعى در 

راه خداپسندانه گام برداشته اند.
وى بــا بيان اينكه طــالق جامعه را نابود 
مى كند اظهار كــرد: بايد ازدواج آســان 
را ترويج كــرد،  اين روزهــا مهريه ها و 
جهيزيه هاى ســنگين مانــع بزرگى براى 
ازدواج است كه بايد اين بدعت ها را كنار 

گذاشت.
400 ســمن در همدان فعاليت 

مى كنند
يــك فعال اجتماعى نيز در اين نشســت 

با بيان اينكه  فعــاالن اجتماعى در قالب 
مســائل  دغدغه  مردم نهاد  ســازمان هاى 
اجتماعــى و فرهنگى دارنــد اظهار كرد: 
در استان همدان حدود 400 تشكل فعال 
اســت كه در حوزه هاى مختلف فعاليت 

مى كنند.
سيدحسن قشمى تأكيد كرد: متأسفانه در 
حــال حاضر همدان با مشــكالتى چون 
مهاجرفرستى، طالق و اعتياد مواجه است 
كه ســازمان هاى مردم نهاد خط مقدم اين 

مسأله هستيم.
رئيس مجمع سمن هاى استان همدان نيز 
در اين نشست اظهار كرد: هشت كارگروه 
در مجمع سمن هاى استان تشكيل شده تا 

مسائل مختلف استان را بررسى كند.
سيدمصطفى موسوى با بيان اينكه تاكنون 
دو اجالس مهم با موضوع هاى توســعه 
پايدار همدان و مشاركت هاى اجتماعى و 
مديريت شهرى برگزار شده است افزود: 
همچنيــن توجه به بانوان و اســتفاده  از 
ظرفيت بانوان آنهــا در رأس امور ما قرار 

دارد به طــورى كه كميته بانــوان را نيز 
تشكيل داديم.

رئيس مجمع ســمن هاى اســتان همدان 
با اشــاره به اينكه مشــاركت مــردم در 
دنبال  اســتان  سطح  تصميم ســازى هاى 
مى شــود  ادامه داد: تــا امروز هيچ كمك 
دولتى به مجمع نشده است و اين مجموعه 
با رويكرد اســتقالل طلبانه و مستقل و در 
راستاى مســاعدت به مردم شكل گرفته 

است.
وى تأكيد كرد: ما نه تنهــا از اعتبارات و 
كمك هاى مادى دولت بهره اى نبرديم بلكه 

به كمك بخش هاى دولتى هم رفتيم.
بدرى افراطى، مسؤول كميته بانوان مجمع 
ســمن هاى اســتان همدان با بيان اينكه 
جشــنواره بانوان برگزيــده الوند برگزار 
مى شود خاطرنشان كرد: پويش جدى در 
شناسايى بانوان فعال اجتماعى و مدنى در 
همدان دنبــال مى كنيم تا بانوانى كه بدون 
چشمداشــت در راســتاى ارتقاى استان 

فعاليت مى كنند شناسايى شوند.

 معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان از افزايش وام ازدواج به 30 ميليون 

تومان به ازاى هريك از زوجين خبر داد.
محمدمهــدى تندگويــان با بيــان اينكه 
پيشــنهاد افزايش وام ازدواج پيش از اين 
از ســوى وزارت ورزش به مجلس ارائه 
شــده بود، گفت: تنها بحثى كه در مورد 
اين افزايش وجود داشت مربوط به محل 
تأميــن ايــن بودجه بــود و مجلس بايد 
تصميم مى گرفت كــدام رديف را به اين 

موضوع اختصاص دهد.
وى بــا بيان اينكه امســال در مورد نحوه 

پرداخت وام و تشــويق جوانان به ازدواج 
پيشنهادات متفاوتى در مجلس مطرح شده 
بــود، افزود: در نهايــت افزايش مبلغ وام 
ازدواج به 30 ميليون تومان براى هر يك 
از زوجين در كميسيون تلفيق مجلس رأى 
آورد. همچنين مدت زمان بازپرداخت اين 

وام 5 سال تعيين شده است.
معاون امــور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: 
اگرچــه افزايش مبلغ وام ازدواج از 15 به 
30 ميليــون تومان براى هريك از زوجين 
قابل توجه اســت، اما در برخى مناطق از 

جملــه پايتخت اين مبلــغ همچنان براى 
تشــكيل يك زندگى كفاف نمى دهد، با 
اين وجود در شهرســتان ها اين مبلغ قابل 
قبول تر اســت.تندگويان در ادامه توضيح 
داد: افزايش اين مبلغ در كميسيون تلفيق 
مجلس به تصويب رســيده اســت و در 
نهايــت كل اليحه بودجه در صحن علنى 
مجلــس مورد رأى گيرى قــرار گرفته و 
براى اجرا به دولت ابالغ مى شود. بنابراين 
براى ابالغ اين دســتورالعمل بايد منتظر 
تصويب نهايى اليحه بودجه ســال آينده 
بود.وى درباره مشموالن دريافت وام 30

ميليونى ازدواج نيز توضيح داد: افرادى 
كه تا پايان ســال درخواست وام ازدواج 
خود را تكميل كرده و ضمن معرفى به 
شــعبه بانك، در انتظار دريافت اين وام 
هستند، مشــمول وام ازدواج 15 ميليون 
تومانى مى شوند. همچنين ممكن است 
افرادى كه تشكيل پرونده خود را موكول 
به سال آينده مى كنند، اين وام را به دليل 
تأخير در تأميــن بودجه، با فاصله چند 
ماهه و در اوايل ســال 98 دريافت كنند 
و اين دسته از افراد مشمول دريافت وام 

30 ميليونى مى شوند.

وام 30 ميليونى ازدواج به چه كسانى تعلق مى گيرد؟

نماينده ولى فقيه در استان همدان:

بدعت هاى مانع ازدواج برچيده شود
■ كاهش تولد در همدان نگران كننده است

مديرعامل آب و فاضالب استان در جمع خبرنگاران خبر داد

كاهش3درصدى توليدآب درهمدان
2■ كيفيت آب خط قرمز ما است

مديران رسانه هاي استان از نحوه تعامل و 
اطالع رساني دستگاه ها گله مندند

رسانه ها 
نامحرم دولتي ها!
در مراسم تجليل از برگزيدگان  بخش كشاورزى عنوان شد

10 درصد كشاورزان برتر 
همداني هستند



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  10 بهمن ماه 1397  شماره 3401 

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

معابر شناسنامه دار شود، عمليات 
آسفالت ريزى بهتر انجام خواهد شد

 مشــاور عالى شــهردار همدان با اشــاره به اينكــه اگر معابر 
شناســنامه دار شود و فرآيند عمليات ها ثبت شود كارايى و بازدهى 
عمليات بهسازى افزايش مىيابد گفت: برخى از معابر فاقد آسفالت 
هستند كه اگر مردم براى رفع مشكل پيگيرى نكنند ممكن است تا 

مدت ها شرايط نامناسب فعلى ادامه پيدا كند.
مشاور عالى شهردار همدان اظهار كرد: شهردارى در بهمن ماه هر 

ســال ريزپروژه ها و مقادير آســفالتى كه براى معابر نياز دارد را به 
صورت عمده و لكه گيرى مشخص مى كند.

حميدرضا طبى مســرور با بيان اينكه هر منطقه بازديد مى شــود و 
برنامه ريزى براى بازنگرى و بازسازى هر معبر انجام مى شود افزود: 
برآورد ريالى و اندازه انجام و به شورا پيشنهاد مى شود كه در نهايت 

شورا اين موارد تصويب مى كند تا در سال آينده انجام شود.
وى در گفت و گــو بــا فارس با بيــان اينكه با آغاز مــاه كارى از 
ارديبهشت ماه آسفالت ريزى اين معابر انجام مىشود تصريح كرد: 
البته در صورت فراموشى يك معبر يا وقوع موارد ناخواسته ميزان 

جمع بندى شده افزايش خواهد يافت.
مشــاور عالى شــهردار همدان با بيان اينكه برخى از مواقع امكان 
جابجايى نيز بر اساس اهميت وجود دارد ادامه داد: البته هر ساله با 
افزايش قيمت قير مواجه هستيم اما راهكارهايى انديشيده مى شود 

كه اين مسأله باعث غافلگيرى شهردارى نشود.
وى با بيان اينكه اگر بتوانيم برنامه ريزى مدونى را براى آســفالت 
معابر داشــته باشــيم عدالت اجتماعى ســارى و جارى مى شود 
خاطرنشان كرد: نيروهاى نظارتى نيز در مسأله آسفالت بسيار حائز 

اهميت است.

ضرورت ارزيابى براى پروژه هاى شهرى 
 تمامى پروژه هاى شهرى بايد ارزيابى فرهنگى اجتماعى، اقتصادى 

و زيست محيطى داشته باشند.
ــدان  ــهر هم ــوراى ش ــى ش ــى اجتماع ــيون فرهنگ ــس كميس رئي
گفــت: طبــق مصوبــه شــوراى اســالمى شــهر ، تمــام پــروژه هــاى 
شــهردارى بايســتى ارزيابــى فرهنگــى اجتماعــى و زيســت محيطــى 

داشــته باشــند.
ــا  ــورا ب ــى ش ــى اجتماع ــيون فرهنگ ــى در كميس ــوان سلماس رض
بيــان اينكــه بايــد بخشــى از بودجــه هــر پــروژه اى بــراى ارزيابــى 
ــتورالعمل  ــزود: دس ــود؛، اف ــه ش ــر گرفت ــى در نظ فرهنگــى اجتماع
ــد تدويــن و قبــل ،حيــن و بعــد از اجــراى  ارزيابــى اجتماعــى باي
پــروژه ايــن ارزيابــى صــورت پذيــرد چــرا كــه در كاهــش هزينــه 

هــاى بعــدى تاثيرگــذار اســت.
شــهر  اســالمى  شــوراى  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
همدان،سلماســى بــا اشــاره بــه فعاليــت شــهردارى همــدان در حوزه 
آمــوزش هــاى شــهروندى، اظهــار كــرد: زحمــات مديريت ســازمان 
ــه نمــى شــود  ــده گرفت ــوزش نادي مديريــت پســماند در حــوزه آم

ــرد. ــده و كار ك ــتر وارد ش ــوزه بيش ــن ح ــد در اي ــن باي بنابراي
وى همچنيــن بــه ضــرورت فرهنــگ ســازى در خصــوص تفكيــك 
زبالــه از مبــدا اشــاره كــرد و يــادآور شــد: فرهنــگ ســازى در ايــن 

زمينــه باعــث كاهــش هزينــه هــاى شــهردارى مــى شــود.
ــت از  ــا حماي ــگاه م ــه ن ــه اينك ــاره ب ــا اش ــه ب ــى در ادام سلماس
اهالــى فرهنــگ و هنــر همــدان اســت، افــزود هنرمنــدان مى تواننــد 
مديريــت شــهرى را در ترويــج فرهنــگ و آموزهاشــى شــهروندى 

كمــك كننــد.
ــداى  ــراى اه ــد ب ــى مى توانن ــتگاه هاى اجراي ــد: دس ــادآور ش وى ي

هديــه از آثــار و توليــدات ايــن هنرمنــدان اســتفاده كننــد.
سرپرســت مديريــت پســماند شــهردارى همــدان نيــز در اين جلســه 
ــوص  ــت در خص ــن مديري ــت اي ــى از فعالي ــه گزارش ــن ارائ ضم
ــه، اظهــار كــرد: ايــن ســازمان در مــدارس  پســماند و تفكيــك زبال
ــاى  ــوزش ه ــوزه آم ــى در ح ــاى آموزش ــهر كالس ه ــطح ش س

ــد. ــا محوريــت مديريــت پســماند برگــزار مــى كن شــهروندى ب
حســين ســيبى بــا بيــان اينكــه روزانــه بيــن 12 تــا 13 تــن نايلــون 
ــى از  ــتيك" يك ــه پالس ــه ب ــش" ن ــزود: پوي ــود، اف ــى ش ــد م تولي
ــران  ــدازى شــد و مدي ــود كــه راه ان اقدامــات بســيار ارزشــمندى ب
اســتان بويــژه مديريــت ارشــد اســتان مــا را در ايــن پويــش كمــك 

كردنــد.

غربالگرى سرطان پروستات 
در همدان اجرا مى شود

 مدير گروه پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هاى غيرواگير معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: غربالگرى سرطان 
پروستات براى مردان باالى 50 سال در مراكز خدمات جامع سالمت 

در حال اجرا است.
راضيه الســادات ميرمعينى در گفت و گو بــا ايرنا بيان كرد: آزمايش 
پى.اس.اى (PSA) به عنوان يك آزمايش خونى با هدف اندازه گيرى 

مقدار آنتى ژن اختصاصى پروستات صورت مى گيرد.
وى اضافه كرد: باال بو دن ميزان پى.اس.اى موجود در خون مى تواند 
نشانه اى از سرطان پروستات باشــد اما مثبت بودن آزمايش اوليه به 

معناى مبتال بودن به اين سرطان نيست.
مدير گروه پيشــگيرى و مبــارزه با بيمارى هــاى غيرواگير معاونت 
بهداشــتى همدان افزود: عوامل ديگرى در باال رفتن اين مولفه خونى 
تاثير دارند بنابراين در صورت مثبت بودن آزمايش در مرحله نخست، 

آزمايش هاى تكميلى از جمله ام.آر.آى صورت مى گيرد.
ميرمعينى بيان كــرد: در جريان طرح غربالگــرى، معاينه به صورت 
رايگان صورت مى گيــرد اما براى انجام آزمايش هاى مورد نياز بايد 

هزينه اى اندك از سوى متقاضى پرداخت شود.
وى گفت: مردانى كه داراى سابقه خانوادگى سرطان پروستات قبل از 
65 سالگى در بستگان درجه يك يعنى پدر و برادر هستند در معرض 

خطر ابتالى باالترى قرار دارند.

گام هاى محكم همدان پيام  
براى توسعه استان

  امروز در آســتانه چهلمين ســال پيروزى انقالب اســالمى 
مجموعه فعال در روزنامه همدان پيام شــانزدهمين ســال فعاليت 

مى كنند. آغاز 
همــدان پيام به عنوان روزنامه اى پرتيراژ بــا مخاطبين فراوان خود  
همان مســيرى را دنبال مى كند كه در ســال 1383 در آن قدم نهاده 

است .
كمك به توسعه استان هدفگذارى اصلى اين روزنامه بوده كه امروز 

در ابعاد مختلف شاهد تحقق آن هستيم.  
فعاليــت چنديــن ســاله ايــن روزنامــه بــا تمــام  فــراز و نشــيب ها 
ــه  ــت، تجرب ــاده اس ــر نه ــت س ــه پش ــى ك ــختى هاي ــا س و بعض
ــته  ــه توانس ــت ك ــانه اس ــك رس ــى ي ــش آفرين ــمندى از نق ارزش
ــف و  ــاى مختل ــتگاه ه ــا دس ــازنده ب ــل س ــاط و تعام ــن ارتب ضم
مديــران، حقــوق و مطالبــات مــردم را پيگيــرى و در نهايــت زمينــه 

ســاز توســعه و پيشــرفت گــردد.
ورود به موقع و منطقى به مســائل اســتان و محور قرار دادن منافع 
مردم بعالوه لحاظ نمودن اولويت هاى استان از جمله  ويژگى هاى 
اين رســانه بزرگ بوده كه نتيجه محســوس آن سرعت بخشيدن به 

توسعه استان بوده است.
نگاه كارشناســى به مســائل، نقد پذيرى ، اســتفاده از ديدگاه هاى 
كارشناسان و صاحب نظران، انســجام و هماهنگى از جمله عوامل 

موفقيت همدان پيام به شمار مى رود.
نكتــه ديگر اينكه همدان پيام تجربه موفقــى از نقش آفرينى بخش 

خصوصى در توسعه است كه امروز شاهد آن هستيم.
بدون ترديد راهى را كه همدان پيموده با نتايجى كه تا كنون به دست 
آمده اســت، همچنان با قوت  دنبال خواهد شد تا اهداف بلندى اين 
مجموعه كه محور آنها ارتقاى بيش از پيش جايگاه اســتان اســت، 

محقق گردد. 
امروز به جرات مى توان گفت كه  همدان پيام  به عنوان يك رسانه 

بزرگ با پتانسيل قوى نقش مهمى در  توسعه استان دارد.
اين رسانه  عالوه بر تاثير گذارى در عرصه مطبوعات، به رشد بخش 

خصوصى در استان كمك نموده است.
به هر حال آغاز پانزدهمين ســال انتشــار همدان پيام را به فال نيك 
مى گيريــم و اميدواريم كه اين روزنامه مثل هميشــه با اســتفاده از 

ظرفيت هاى موجود مسير تعالى و پيشرفت خود را ادامه دهد.

 آنطــور كــه مديرعامل شــركت آب و 
فاضالب اســتان همدان درباره عملكرد 40

ساله اين شركت عنوان كرد: جمعيت داراي 
آب لوله كشي از سال 57 تاكنون با رشد 100
درصدي مواجه بوده اســت. به طوري كه در 
سال 1357، 310 هزار و 95 نفر (48 درصد 
از جمعيت اســتان) داراي آب لوله كشــي 
بوده اند كــه اين عدد در ســال 97 به يك 
ميليون و 97 هزار و 504 نفر (100 درصد) 

رسيده است. 
ســيد هادي حســيني بيدار روز گذشته در 
جمع خبرنگاران گفت: جمعيت زير پوشش 
فاضالب نيز طي 40 ســال بــا افزايش 72
درصــدي از حدود 105 هــزار نفر به 797

هزار نفر در ســال 97 رســيده است. كه در 
اين راســتا طول شــبكه فاضالب از 128
كيلومتر به 1446 كيلومتر رســيده و تعداد 
تصفيه خانه هاى فاضالب نيز از 1 واحد (با 
ظرفيت تصفيه 1850 متر مكعب در شــبانه 
روز) به 8 واحد (بــا ظرفيت 179000 متر 

مكعب در شبانه روز) رسيده است.  
وي ادامه داد: عالوه بر اين در اوايل انقالب، 
ظرفيت ذخيره مخازن آب اســتان 65455

متر مكعب بوده اســت كه در ســال 97 به 
306173 متر مكعب افزايش يافته اســت. 
همچنين طول شبكه آب هزار و 2 كيلومتر 
بود كه با ساخت هزار و 587 كيلومتر در 40

سال اكنون 2 هزار و 589 كيلومتر شبكه آب 
در اســتان همدان وجود دارد. افزايش خط 
انتقال آب نيز از 152 كيلومتر در ســال 57

به 463 كيلومتر در سال 97 رسيده است.
به گفته حســيني بيدار، در سال 57، بيش از 
90 هزار انشعاب در استان به مشتركين ارايه 
شده بود كه اكنون تعداد آنها به بيش از 373
هزار انشعاب رسيده اســت، كه رشد 400

درصدي را نشان مي دهد.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان ســپس به عملكرد يك سال گذشته 
اشــاره كرد و گفت كه از ابتداى امســال تا 
كنون 8 هزار انشعاب جديد در استان همدان 
واگذار شــده و ميزان توليد آب در همدان 
نسبت به سال گذشته 3 درصد كاهش يافته 

است.
حســينى بيدار افــزود: با مهندســى مجدد 
سيســتم ها امسال 1550 ليتر آب توليد شده 
كه نسبت به سال 86 كاهش 300 درصدى 
دارد درحاليكه بايد نسبت به 11 سال گذشته 

بايد افزايش توليد صورت مى گرفت.
وى با اشاره به كاهش 34 درصدى مصرف 
انرژى در شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان، گفت: 147 دستگاه شير فشار شكن 
در استان همدان و 69 دستگاه كنترل گر فشار 

در همدان نصب شده است.
حسينى بيدار افزود: كيفيت آب خط قرمز ما 

است و براي آن تمام تالشمان را مي كنيم.
زير  شــهر  حاشــيه  درصد   95

پوشش خدمات آبفا قرارد دارند
وى با تأكيد براينكه در حاشيه شهر همدان 
مردم هيچ مطالبه اى از شــركت آبفا ندارند، 
بيــان كرد: 95 درصد حاشــيه شــهر و 74
درصــد كل شــهر همدان تحت پوشــش 
فاضالب هســتند. مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان همدان با بيان اينكه پوشش 
فاضالب در كشور 45 درصد است، گفت: 
رودخانه  رشته  توانســته ايم 3  درسالجارى 
همدان را عارى از فاضالب كنيم به طوريكه 
كــوى رضــوان، رودخانــه دره مرادبيگ و 

منوچهرى عارى از فاضالب شده است.
حســينى بيدار با اشــاره به اينكــه عمليات 

اجرايى فاضــالب فامنين بــه زودى آغاز 
خواهد شد، اظهاركرد: اعتبار  طرح فاضالب 
همدان و فامنين  9/5 ميليارد تومان كه بيش 
از 3 ميليارد تومان براى قرارداد بسته شده و 
اعتبار جمع آورى و انتقال همدان و فامنين به 
15 ميليارد تومان افزايش داده شــده كه هم 

اكنون در مجلس در انتظار تصويب است.
وى با بيان اينكه 13 عنوان مطالعه در بخش 
آب و فاضالب در استان درحال انجام است، 
بيان كرد: 13 عنوان مطالعه با 2 ميليارد تومان 
اعتبار در بخش آب و فاضالب در اســتان 

درحال انجام است.
 پكيج دوم تصفيه خانه تويسركان 

آماده بهره بردارى است
حســينى بيدار گفت: پكيج دوم تصفيه خانه 
تويســركان با ظرفيت 50 ليتر در ثانيه آماده 
بهرهبردارى است كه به عنوان الگوى شركت 
مهندسى آب و فاضالب كشور شناخته شده 

است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان  با اشــاره به اينكه 5 پروزه اســتانى 
به صورت امانى صورت گرفته اســت، بيان 
كرد: خط انتقال آب قروه به رزن، توســعه 
شــبكه فاضالب شهر تويســركان، توسعه 
شــبكه فاضالب كوى امام حســن نهاوند، 
توسعه شبكه آب مسير بلوار فرودگاه همدان 
و بازنگــرى 70 پــروژه آب و فاضالب از 

اقدامات اين شركت است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان با بيان اينكه مطالبات اين شركت در 
بخش آب بها و انشعابات 24 ميليارد تومان 
اســت، گفت: 18/5 ميليارد تومان در بخش 
آب بهــاى آب و فاضالب از ادارات و مردم 
مطالبه داريم، كه 8 ميليارد تومان آن مربوط 
بــه ادارات و 10/5 ميليارد تومان مربوط به 

بخش خانگى است.
حســينى بيدار بيان كرد: در بخش انشعابات 
نيز 6/2 ميليارد تومــان مطالبه داريم  كه از 
اين ميزان 5 ميليارد تومان در بخش خانگى 
و 12 ميليارد تومان مربوط به ادارات است.

وى با اشــاره به اينكه از ســال 91 تا كنون 
17 كانكشن در همدان احداث شده است، 
افزود: نصب اين كانكشــن ها باعث شــده 
ورودى فاضالب همدان از 250 ليتر در ثانيه 

به 750 ليتر درثانيه برسد.
 شركت آبفا آماده تحويل فاضالب 

به شهردارى  
برابــرى   4 افزايــش  از  حســينى بيدار 
تصفيه خانه هاى آب در همــدان خبرداد و 
گفت: تعداد مشــتركين فاضالب در اوايل 
انقالب 21 هزار مشــترك بوده كه امروز به 
300 هزار مشــترك رسيده است و بيش از 

14 برابر شده است.
وى بــا تأكيد براينكه پســاب تصفيه خانه 
همــدان در حد اســتاندارد اســت و مورد 
استفاده نيروگاه قرار مى گيرد، درباره استفاده 
پساب تصفيه خانه براى آبيارى فضاى سبز 
همدان، يادآور شد: شهردارى همدان قصد 
دارد در نزديكــى پارك هــا و فضاى ســبز 
پكيج هــاى تصفيه را نصب كند تا فاضالب 
خام اين بخشــها را تصفيه كــرده و براى 

آبيارى فضاى سبز استفاده كند.
وى با بيان اينكه استفاده از پساب فاضالب 
بــراى آبيارى فضاى ســبز كار با ارزشــى 
است، ادامه داد: در صورتيكه شهردارى اين 
تصفيه خانه هاى محلى را نصب كند شركت 
آب و فاضــالب آمادگى دارد فاضالب خام 
را به شهردارى همدان تحويل دهد تا براى 

آبيارى فضاى سبز استفاده شود.

مديرعامل آب و فاضالب استان در جمع خبرنگاران خبر داد

كاهش3درصدى توليدآب درهمدان
■ كيفيت آب خط قرمز ما است

 دستگاه قضا در نظر دارد با روش هاى 
ابتكارى و جايگزين حبس، جمعيت زندان 

ها را كاهش دهد.
معاون زندان هاي كشور با بيان اين مطلب 
در مراسم تكريم و معارفه مدير كل زندان 
هاى استان همدان  گفت:  افزايش جمعيت 
زندان هــا باعث افزايــش بودجه و فضاي 
زندان ها خواهد شــد و هميــن موضوع  
كاهش اجراي برنامه هــاي فرهنگي را به 

دنبال خواهد داشت.
سيروس شــيخ پور افزود: دستگاه قضا در 
نظــر دارد بــا روش هاى جايگزين حبس، 
جمعيت زندان هــا را كاهش دهد. كه در  
مهرماه امســال كاهش 27 درصد و در ماه 
اخير كاهش 23 درصد زندانيان جرايم مالي 

را داشته ايم.
وى دربــاره اجراى طرح جايگزينى حبس 
 اظهار داشت: بيشترين آمار زندانيان استان 
همدان را به ترتيب، مواد مخدر، سرقت و 
جرايم خرد تشــكيل مي دهند و  با اجراي 

روش هاي جايگزيــن حبس و روش هاي 
مــددكاري مى توان آنهــا را كاهش داد و 
من معتقدم مى توانيم از استعداد و ظرفيت 
زندانيان در راســتاي ايجــاد هنر، توليد و 

اشتغال استفاده كرد.
رئيس كل دادگســتري استان همدان نيزدر 
اين مراســم گفت: زحمات كساني كه در 
زندان ها كار باز اجتماعي زندانيان و تربيت 
آنان را انجام مي دهند ناشناخته مانده است 
و اين افراد با اجــراي اهداف قوه قضائيه 
مبني بر بازســازي شــخصيتي تالش هاي 

زيادي را متحمل مي شوند.
توكل حيدري تعداد زندانيان كشور را 230

هزار نفر عنوان كرد و افزود: با وجود اينكه 
موضوع امنيت در كشــور بسيار مهم است 
اما  دليل نمي شود كه قضات هر پرونده اي 
را به زندان ختم كنند چرا كه همين زندان 
عالوه بر آســيبى كه به خود فرد وارد مى 
كند . بر مســائل اجتماعي خانواده  وي نيز 
تأثير منفي مى گذارد بر همين اســاس در 

ســال هاى اخير مهمترين هدف دســتگاه 
قضايي كشــور كاهش زندانيان و حركت 
به سمت فرهنگ سازي و جايگزين كردن 
برنامه هاي تربيتــي آموزش به جاي زندان 
تالش  بايد  قضات  گفت:  اســت.حيدري 
كنند جمعيت زندانيانى كه براى نخســتين 
بار بــه زندان مى روند به شــدت كاهش 
يابد و افرادي كــه به دليل تصادف، خرده 
فروشــي مواد، طالق، مشــاجره و از اين 
قبيــل به دادگاه ها انتقال داده مي شــوند با 
روش هاي تربيتي و جايگزين حبس با آنها 

برخورد شود.
وي از قضات خواست كساني را به زندان 
معرفي كنند كه  بازگشــت به زندان دارند 
و در اين خصوص اســتان همدان نسبت 
به ديگر اســتان هاي كشــور كمترين آمار 

زندانيان بار اول را دارد.
مدير كل جديد زندان هاي استان در ابتداي 
صحبت هايــش از عالقه خــود به همدان  
ســخن گفت و افزود: مــن در نظر دارم 

اندوخته هاي خود در اســتان خراســان را 
در همدان به اجــرا در آورم و با همكاري 
مجموعه قضايي خالصانه در استان همدان 

خدمت كنم.
پژمان پروين ضمــن قدرداني از مديركل 
ســابق زندان هاى همــدان گفت: تصميم 
دارم وفــاق و همدلي كه وي در اســتان 
همدان به يادگار گذاشته را ادامه دهم تا به 
عنوان يك زندانبان اسالمي بتوانم قدم هاي 
مثبتي را براي كمك به اقشار آسيب پذير و 

آسيب ديده جامعه بردارم.
وي افزود: همــه اهدافى كه بر شــمردم 
باحركتي جهــادي ، خدمتي بــا قدرت ، 
بدونه حاشــيه وبا حمايت و پاى كار بودن 
دســتاندركاران قضايي و همه دستگاه هاي 

استان همدان محقق خواهد شد.
در پايان از زحمات حسن محمدياري مدير 
كل سابق زندان هاى استان تقدير و پژمان 
پروين به عنوان مدير كل جديد زندان هاى 

استان همدان معرفى شد. 

معاون زندان هاي كشور:
كاهش جمعيت زندان هاى كشور از اهداف مهم قوة قضائيه است 

آتش سوزى در همدان
 7 مصدوم بر جا گذاشت

 آتــش ســوزى بامــداد روز گذشــته در يــك واحــد مســكونى 
ــر  ــن شــهر هفــت مصــدوم ب ــى اي ــان تخت ــه در خياب ســه طبق

جــا گذاشــت.
مديــر عامــل ســازمان آتشنشــانى همــدان گفــت: ســاكنان ايــن 
ــه جــاى بخــارى  ــراى اســتفاده از كرســى ب واحــد مســكونى ب
برقــى از گاز تــك شــعله اســتفاده كردنــد كــه منجــر بــه آتــش 

ســوزى شــد.
محمــد رضــا بياناتــى در گفــت و گــو بــا ايرنــا بــا بيــان اينكــه 
ايــن حادثــه ســاعت چهــار و 35 دقيقــه بامــداد ســه شــنبه رخ 
ــن واحــد مســكونى  ــاكنان اي ــر از س ــج نف ــرد: پن ــه ك داد اضاف
دچــاردود زدگــى شــدند و 2 فــرد مســن ديگــر عــالوه بــر دود 

زدگــى دچــار ســوختگى هــم شــده انــد.
ــه داد: پــس از اطــالع رســانى نيروهــاى عملياتــى  بياناتــى ادام
مــوج هــاى 40 و 47 از ايســتگاه مركــزى و مــوج 52 از ايســتگاه 
18 آتــش نشــانى پــس از گذشــت ســه دقيقــه بــه محــل حادثــه 

اعــزام شــدند.
به گزارش روابط عمومى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى 
همدان؛ روز هشتم بهمن ماه امســال شهروندان 572 بار با سامانه 
125 تمــاس گرفته انــد كه از اين تعداد تمــاس 9 مورد منجر به 
عمليات شــده، 25 تماس براى مشــاوره و راهنمايى، 150 تماس 

اشتباه و 388 مورد ايجاد مزاحمت بوده است. 
بــر اســاس ايــن گــزارش عمليــات هــاى انجــام شــده در ايــن 
ــزل در  ــق من ــامل حري ــوزى ش ــش س ــورد آت ــه م ــخ س تاري
ــق  ــه و حري ــهرك صادقي ــازه در ش ــق مغ ــى، حري ــان تخت خياب

ــوده اســت.  ــه ب ــرق در اعتمادي ــور ب كنت
همچنين 6 مورد عمليات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس 
شده در آسانسور، پل عابر پياده در بلوار بعثت، 2 مورد مهار اجسام 
در حال ســقوط در انبار نفت و شهرك بهشتى، مهار حيوانات در 
بلوار بهشــت، رفع آبگرفتگى در خيابان پاســتور و عمليات امداد 
و نجات در حادثه ريزش آوار در بلوار ارم توســط آتشنشــانان به 

انجام رسيد. 
ــن  ــه در اي ــات يافت ــر نج ــداد 9 نف ــت تع ــر اس ــه ذك الزم ب

عمليــات گــزارش شــده اســت.

رضايت 3/97 درصدى شهروندان از مديريت 
پيشگيرى شهردارى همدان

 مسئول روابط عمومى مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان 
ضمن اعالم گزارش ســامانه جامع ارتباط مردمى 137 شهردارى گفت:  در  5 ماهه اخير 
كه از راه اندازى اين ســامانه مى گذرد حدود 1055 نفر از شهروندان در خصوص موارد 
قابل رسيدگى در اين مديريت تماس گرفته بودند كه 1027 مورد از اين پيامها در كمترين 

زمان تعريف شده رسيدگى و منجر به انجام كار و رفع تخلف شده است.
 وى با اعالم رضايت 3/97 درصدى شــهروندان كه توسط واحد بازخورد سامانه 137و 
بصورت صوتى و تلفنى اخذ شــده است  اظهار نمود شهروندان ميتوانند شكايتهاى خود 
را درخصوص موارد ســاخت و ســاز غير مجاز و ســد معبر بصورت شبانه روزى و با 

شماره گيرى تلفن 137 به اين سامانه اعالم نمابند.

خروج سامانه بارشى از همدان
 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان از خروج سامانه بارشى در ساعات 
بعد از ظهر امروز خبر داد.ســيد محسن موسوى در تشريح اين خبر اظهار كرد: با خروج 
سامانه بارشى از استان و كاهش ابر در برخى از نقاط، ديگر بارشى را شاهد نخواهيم بود.

وى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تغييرات دما خاطر نشان كرد: با خروج سامانه بارشى 
و كاهش ابر، دماى هوا در ساعات شبانه كاهش خواهد يافت و به زير صفر خواهد رسيد.
موسوى بيان كرد: سرعت وزش باد در همدان 65 كيلومتر در ساعت و در نهاوند با 83 و 
مالير با 80  كيلومتر در ساعت بوده است كه طوفانى ترين شهرهاى استان در روزدوشنبه 
بودند.كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان با اشاره به تداوم وزش باد در 
برخى از نقاط اســتان اضافه كرد: از روز چهارشنبه تا پايان هفته، جوى آرام و معتدل در 

استان حاكم خواهد بود.

1- همدان كوچكتر از گذشــته شده است.گفته مى شود مساحت 
شــهر همدان در سال هاى گذشــته بيش از 1600 هكتار كاهش 

يافته است. 
گويا اين كاهش مســاحت به دليل مصوبه اى بــراى جلوگيرى از 
رشد شهر به سمت فضاى سبز بوده است. گفتنى است طبق مصوبه 
شهرســازى در گذشــته براى حفظ باغات و فضاى سبز  مقرر شد 

اراضى كمر بند سبز شهر جز محدوده شهر محاسبه  نشود.
2- بــازار خودروهــاى خارجى داغ مى شــود. گفته مى شــود 
دولــت مجوز ترخيــص و ورود خودروهاى خارجى دپو شــده 
در انبارهاراصادركرده اســت. گويا خودروهايى كه داراى ضوابط 
فنى،زيست محيطى باشند به شرط قرارداد گارانتى وخدمات پس 

ازفروش ازسوى نمايندگى هاى مجاز قابل ترخيص است.
3- جرم سياسى بازتعريف مى شود. گويا برخى از نمايندگان مجلس 
به دنبال اصلح وتغيير قوانين مربوط به جرم سياســى هســتند .گفته 
مى شــود بيش از50 نماينده خواستارچارچوب بندى تعريف جرم 

سياسى  شده اند.
گويا اين طرح باهدف كاهش پرونده هاى سياسى ارائه شده است.
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انقالب در چهل سالگي به دوران تثبيت رسيده است
 بيش از 300 برنامه در دهه فجر امســال در سطح شهرستان بهار از سوي دستگاههاي 

اجرايي برگزار خواهد شد
فرماندار بهار با بيان اين مطلب در نشست مسئوالن روابط عمومي ادارات و اصحاب رسانه 
شهرستان بهار كه با موضوع جشن چهل سالگي انقالب اسالمي برگزار شد ، گفت: با وجود 
تالش و كارشكني استكبار جهاني آمريكا و اسرائيل براي نرسيدن انقالب به چهل سالگي 

ايران اسالمي با افتخار به چهل سالگي به دوران تثبيت رسيده است.
احســان قنبري تصريح كرد: اتفاقات مهمي در 40 سال گذشته در ايران رخ داده و كشور 
در عرصه هاي گوناگون به پيشــرفت رســيده اســت و عالوه بر اين دستاوردها، انقالب 

اسالمي سرمايه هاي بزرگي دارد. وي با گراميداشت ياد 600 شهيد شهرستان بهار، شهدا را 
بزرگ ترين سرمايه هاي معنوي انقالب دانست و بيان كرد: اصلي ترين پيام شهيدان براي ما 

حفظ نظام است و ما نيز بايد با تمام وجود در حفظ انقالب و نظام بكوشيم. 
فرماندار بهار در ادامه به برگزاري برنامه هاي دهه فجر در شهرستان اشاره كرد و گفت: ديدار 
مديران دستگاه هاي اجرايي با امام جمعه بهار، نواختن زنگ انقالب در دبيرستان ريحانه النبي 
شهر بهار، يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز،جشن اتمام ساماندهي گلزار شهداي استان 
در روستاي خليل كرد از توابع شهرستان بهار، رونمايي از دو مستند «سيد ميالد مصطفوي» 
شهيد مدافع حرم شهرســتان و «غالمرضا بهاري» از شــاعران بهاري و برپايي نمايشگاه 
دســتاوردهاي 40 ساله انقالب در سالن اميرالمومنين از 15 تا 19 بهمن از جمله مهمترين 

برنامه ها اســت. فرماندار بهار از افتتاح و بهره برداري از 101 پروژه با اعتبار 98 ميليون و 
625 ميليون تومان در شهرستان خبر داد و اظهار كرد: در پروژه هاي افتتاحي جمعا براي 163
نفر اشتغالزايي شده است.قنبري تصريح كرد: افتتاح بيمارستان 85 تختخوابي آيت اهللا بهاري 
از پروژه هاي شاخص دهه فجر امسال در شهرستان بهار است كه با اعتبار 30 ميليارد تومان، 
با حضور معاون اول رييس جمهور به بهره برداري خواهد رسيد. فرماندار تعداد پروژه هاي 
كلنگ زني شــده شهرســتان در دهه فجر را 11 پروژه با اعتبار 48 ميليارد و 800 ميليون 
تومان و افزود: كلنگ زني يك هتل 3 ستاره، آغاز عمليات اجرايي زيرگذر نهالستان، پارك 
ويژه بانوان، ســاماندهي گلوگاه شهيد زارعي، پروژه بازيافت سفال و سراميك از مهم ترين 

پروژه هاي عمراني است كه دهه فجر امسال در شهرستان بهار كلنگ زني مي شود. 

خبـر

به توزيع گوشــت دولتي در كبودراهنگ هيچ گونه نظارتي نمي شود 
و برخــي از افراد چندين بــار خريدار انجام مى دهنــد و برخي از 
افراد تاكنون گوشــت دولتي نخريده اند. لطفاً مسئوالن بر اين موضوع 

رسيدگي كنند.
جمعي از اهالي كبودراهنگ

همــه مــردم ايران از گران و تــورم باخبرند و به غيــر از عده اي كه 
حقوق هاي نجومي دارند و سرمايه دار و سرمايه گذارند بقيه مردم زير 
بار اين همه تورم له شــده اند . مردم با كار شــبانه روزي شايد بتواند 
اندك مايحتاجي تهيه كنند و سر سفره براي همسر و فرزندانشان ببرند 
گوشــت از كيلويي 50 هزار تومان به 90 هزار تومان رســيده مرغ از 
4000 به 15000 تومان رسيد برنج و روغن و... كه همه دو يا سه برابر 
شده اند ولي من در عجبم چرا كرايه تاكسي ها اصًال هيچ تفاوتي نكرده 
بقال جنــس خود را با تورم باال مي بــرد، كفش فروش ، لباس فروش، 
داروخانه و... همه با باال بردن جنس هاي خود تقريباً خودشان را با اين 
تورم يكســان كرده اند ولي چرا نرخ تاكسي هيچ تفاوتي نكرده بر سر 
ســفره تاكسي داران ديگر چيزي به اسم گوشت و مرغ و برنج معنايي 
ندارد چون توانايي خريدشــان آنقدر پايين آمده كه حتي هزينه هاي 
اوليه زندگيشان را نيز نمي توانند تأمين كنند. چرا هيچ كس به داد اين 
قشر زحمت كش نمي رسد چرا با هر بار اعتراض برچسب اعتصاب به 
پيشــاني آنها مي زنند و بعد از اعتصاب هم فقط با يك شاخه گل روز 
حمل و نقل قائله را ختم مي كنند. در شــهر مگر چيزي به اسم 100

يا 200 توماني وجــود دارد كه كرايه  800 و 900 تومان قرار داده اند 
چرا تاكســي داران را با تهيه پول خــرد اذيت مي كنند و چرا و چرا و 

چراهاي ديگر 
خانواده هاي تاكسي داران همدان 

چنــد روز پيــش در زمــان بارندگــى هــا ، زيــر پــل چهــار راه بابــك 
صحنــه اي ديــدم كــه بــه فكــر فــرو رفتــم شــايد حــدود 10 يــا 12

قــالده ســگ هاي بــزرگ زيــر پــل نشســته بودنــد تــا خيــس نشــوند 
و ايــن پــل دقيقــاً ابتــداي شــهر و ورودي شــهر محســوب مي شــود 
و هــر راننــده اي كــه از آنجــا رد مي شــد بــراي ســرگرمي هــم كــه 
شــده برايشــان بــوق يــا چــراغ مــي زد و يــا چيــزي پــرت مي كــرد. 
بــراي همــدان بــه عنــوان شــهري توريســتي و ورودي شــهر صحنــه 
ــن ســگ هاي  ــد اي ــرا نباي ــود چ ــت آوري ب ــيار زشــت و خجال بس

ولگــرد از ســطح شــهر جمــع آوري شــوند.
يك شهروند

برق 28 روستاى نهاوند 
 قطع شد

 بارش باران همراه طوفان و تند بادبه اين شــدت در چند ســال 
اخير در شهرستان نهاوند كم ســابقه بوده و خساراتى را به مردم و 

شبكه هاى برق وارد كرد.
فرماندار شهرســتان نهاوند اظهار داشت: در پى بارش شديد باران و 
وزش باد و طوفان ســتاد بحران شهرستان نهاوند  تشكيل جلسه داد 
و همه دســتگاه هاى مسئول عضو ستاد بحران در آماده باش 100در 

صدى هستند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان  مراد ناصرى، افزود: به همراه 
رئيــس جمعيت هالل احمر و مدير شــركت توزيع برق نهاوند در 
كنار مردم روســتاهايى بوديم كه دچار قطعى برق شدند ولى شدت 
باد و باران و هواى ســرد به حدى اســت كه ماموران  را با مشكل 

روبرو كرده است.
ناصرى تصريح كرد: خوشــبختانه بعد از فروكش كردن باد و باران 
با تالش ماموران اداره برق مشــكل قطعى بيشــتر روستاها برطرف 

شده است.
فرماندار نهاوند بيان كرد: بارش شــديد بــاران و طوفان باعث آب 
گرفتگــى كوچه و معابر نهاوند شــد كه پاكبان هاى  شــهردارى با 

تالش هاى شبانه روزى خود اين مشكالت را برطرف كردند.
ناصرى بيان كرد: خســارت فراوانى به شبكه متوسط برق شهرستان 
وارد شده همچنين راهها و تعدادى از منازل روستايى دچار خسارت 

شده اند كه هنوز به صورت كارشناسى بر آورد نشده است.

تمامى دانش آموزان و راننده سرويس 
درسالمت هستند

 يك دســتگاه خودرو ســوارى پيكان با هفت سرنشــين دانش 
آموز در جاده روســتايى حاتم آباد به ســمت مزرعه مهدى آباد اين 

شهرستان واژگون شد.
مدير اورژانس پيش بيمارســتانى كبودراهنــگ بيان كرد: اين حادثه 
رانندگى ساعت حدود هشت صبح ديروز هنگام انتقال دانش آموزان 

به مدرسه رخ داد.
داود مــرادى در گفت و گو بــا ايرنا افزود: پس از اطالع رســانى 
اين حادثه به فوريت هاى پزشــكى، 2 دســتگاه آمبوالنس از پايگاه 

كوريجان و روعان به محل اعزام شدند.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى كبودراهنگ گفت: وضعيت 2 تن از 
مصدومان مناسب نبوده و با استفاده از آمبوالنس به بيمارستان بعثت 

شهر همدان منتقل شدند.
رئيس پليس راه اســتان همدان نيز گفت: رانندگان سرويس مدارس 
بايد داراى گواهينامه پايه 2 و خودروى آنها داراى معاينه فنى باشد.
رضا عزيزى افزود: بيشتر افرادى كه به عنوان راننده سرويس مدرسه 
در بين مسيرهاى روستايى انتخاب مى شوند اين مولفه ها را رعايت 

نمى كنند.
وى اضافه كرد: با توجه به اينكه حضور پليس در مسيرهاى روستايى 
نيز كمرنگ اســت نمى توان اين قبيــل خودروها را كنترل و اعمال 

قانون كرد.
رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشــت: چنانچــه رانندگان 
ســرويس مدرســه بخواهند در جاده هاى اصلى تردد داشته باشند 

توسط پليس رصد مى شوند.
عزيــزى ادامه داد: در صورت نداشــتن گواهينامــه پايه 2 و معاينه 
فنى خودرو، با اين قبيــل رانندگان عالوه بر اعمال قانون با جديت 

برخورد مى شود.
پس ازانتشــارخبر واژگونى خودرو درمســير مدرسه مديرآموزش 

وپرورش شهرستان كبودراهنگ از سالمت دانش آموزان خبرداد.
رضا عســگرى دراين زمينــه به خبرنگار همــدان پيام گفت: صبح  
ديــروز خودرو ســوارى پيكان كــه دانش آموزان مقطع متوســطه 
سرنشــين آن بودند در مسيرروســتاى مزرعه به حاتم آباد به دليل 
لغزندگى جاده از مسير منحرف شده است كه دراين سانحه خودرو 

واژگون وسرنشينان نيز جراحت هاى جزئى برداشتند.
عسگرى از سالمت همه سرنشــينان خبرداده و گفت: تمامى دانش 

آموزان پس از اقدامات الزم به منازل خود مراجعه كردند.

44مسكن روستايى تحويل مددجويان 
كميته امداد جوكار شد 

 رئيــس كميتــه امــداد جــوكار از تحويــل 44 مســكن روســتايى 
ــاد طــى دو ســال گذشــته  ــن نه ــد مســكن اي ــان فاق ــه مددجوي ب

خبــر داد.
ــال  ــوكار دو س ــداد ج ــه ام ــرد: كميت ــح ك ــانى تصري ــى خراس عل
ــال  ــت و در ح ــده اس ــتقل ش ــر مس ــداد مالي ــه ام ــش از كميت پي
حاضــر يك هــزار و 425 خانــوار زيــر پوشــش ايــن نهــاد هســتند.

وى در گفت وگــو بــا فــارس بــا بيــان اينكــه كميتــه امــداد 
جــوكار در راســتاى توانمندســازى و رفــع مشــكالت مددجويــان 
تمــام تــالش خــود را طــى دو ســال گذشــته بــه كار بســته اســت 
اظهــار كــرد: در راســتاى توانمندســازى 70 خانــواده طــى دو ســال 
ــاد خــارج  ــن نه ــر پوشــش اي گذشــته از چرخــه مســتمرى از زي

شــده اند.
وام  مــورد  پرداخــت 262  از  جــوكار  امــداد  كميتــه  رئيــس 
خوداشــتغالى و خودكفايــى بــه مددجويــان زيــر پوشــش در ايــن 
مــدت خبــر داد و افــزود: در ايــن زمينــه 3 ميليــارد و 700 ميليــون 

ــده اســت. ــان پرداخــت ش ــه مددجوي ــن ب توم
ــز طــى  خراســانى تعــداد وام هــاى تســهيالت قرض الحســنه را ني
دو ســال گذشــته 186 مــورد  برشــمرد و گفــت: ايــن مبالــغ نيــز 
ــكن  ــايى و مس ــان، كارگش ــان و در بخــش درم ــون توم 500 ميلي

بــوده اســت.
ــزار و 250 ــه يك ه ــان اينك ــا بي ــوكار ب ــداد ج ــه ام ــس كميت رئي

حامــى از 220 فرزنــد زيــر پوشــش طــرح محســنين و ايتــام زيــر 
پوشــش ايــن نهــاد حمايــت مى كننــد گفــت: مبلــغ كمك حاميــان 
ــداد جــوكار حــدود  ــه ام ــه كميت ــران در دو ســال گذشــته ب و خي

ــت. ــان اس ــارد توم يك ميلي

ابالغ 250 ميليارد ريال تسهيالت 
مقاوم سازي مسكن روستايي به كبودراهنگ

ــارد  ــش از 250 ميلي ــام: بي ــگار همدان پي ــگ- خبرن  كبودراهن
ريــال تســهيالت مقــاوم ســازي مســكن روســتايي براي شهرســتان 

كبودراهنــگ ابــالغ شــده اســت.
مطلــب  ايــن  بيــان  بــا  كبودراهنــگ  مســكن  بنيــاد  رئيــس 
تســهيالت  ســهميه  گفــت:  همدان پيــام  بــا  گفت وگــو  در 
مقاوم ســازي شهرســتان بــراي 2 هــزار واحــد اســت كــه تاكنــون 
ــالغ شــده اســت  ــراي بيــش از 1000 واحــد آن اب ايــن ســهميه ب

كــه مبلــغ آن بيــش از 250 ميليــارد ريــال مي باشــد.
روح ا... وجدي فاضــل خاطرنشــان كــرد: هــر واحــد مســكن 250
ــه در صــورت  ــرد ك ــال تســهيالت مقاوم ســازي مي گي ــون ري ميلي
ــز  ــال ني ــون ري ــغ 80 ميلي ــي مبل ــررات فن ــط و مق ــت ضواب رعاي

كمــك بالعــوض دريافــت خواهــد كــرد.
وي ادامــه داد: اكنــون يبــش از 26863 واحــد غيرمقــاوم روســتايي 
ــداد 12650 ــن تع ــه از اي ــايي شــده اســت ك ــتان شناس در شهرس
ــم 47 ــن رق ــت و اي ــده اس ــازي ش ــازي و مقاوم س ــد بازس واح

درصــد كل خانه هــاي روســتايي مقاوم ســازي شــده اند.
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 مالير - زهرا اميري - خبرنگار همدان 
پيام: 149طــرح اقتصادي و پروژه عمراني 
به اعتبار 433 ميليــارد تومان در دهه فجر 
به بهره برداري مي رســد و همچنين ســه 
طرح مهم اقتصادي با كمك سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي در بحث فروســيليس و 
منيزيم با اعتباري بالغ بر 250 ميليارد تومان 
و اشــتغالزايي حدود بيش از 370 نفر در 
آســتانه دهه فجر عمليات اجرايي آن آغاز 

مي شود.
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
مالير با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: فــاز دوم و طرح توســعه 
فروسيليس غرب پارس با اعتبار 86 ميليارد 
تومان با اشــتغالزايى براى 130 نفر و طرح 
با  آذرخش  فروســيليس  شــركت  توسعه 
اعتبار 50 ميليارد تومان و اشتغالزايى براى 

120 نفر رسمًا افتتاح مى شوند.
بــاب ا... فتحــي در ادامــه بــه149 طرح 
اقتصادي و عمراني با اعتباري بالغ بر 433

ميليارد تومان و اشتغالزايي 915 نفر اشاره 
كرد كــه به لطف خدا و همت مســئوالن 
اين تعداد پروژه ي عمراني در دهه فجر به 
بهره برداري و به دست مسئوالن كشوري و 

استاني افتتاح مي شود.
وي با اشــاره بــه اينكه در چهل ســالگي 
انقالب قــرار داريــم گفــت: برنامه هاي 
اجتماعي و جشن هاي  مختلف فرهنگي و 
مختلفي را خواهيم داشــت. بســياري از 
طرح هاي عمراني و اقتصادي در دهه فجر 
در شهرستان مالير به بهره برداري مي رسد.

فرمانــدار ويژه مالير با اشــاره به جايگاه 
شــاخص مالير در حوزه هــاى  مختلف 
افزود: از 300 اثر تاريخى و آثار باســتانى 
موجود در ســطح اين شهرستان، 200 اثر 
تاريخى مالير به ثبت ملى رســيده است، 
همچنيــن حــدود 40 درصــد واحدهاى 
توليدى و صنعتى اســتان همدان در مالير 

وجود دارد. 

فتحى همچنين افزود: شهرســتان مالير به 
دليل ويژگي هاي شاخص خود و با جمعيتي 
بالغ بر 300 هزار نفر و قابليت هاي تاريخي 
و فرهنگي و اقتصادي بســياري است كه 
اين شهرستان را از ساير شهرستان ها استان 

متمايز كرده است. 
وى تصريــح كرد: مديــران اجرائى بايد با 
برنامه ريزى راهبردى و هدايت درســت 
پتانســيل هاى مالير در زمينه اشتغالزايى، 
رونق گردشگرى و جذب توريست ورود 

پيدا كنند.
همچنين فتحى با اشاره به اينكه شهرستان 
مالير، به عنوان شــهر ملــي مبل و منبت 
شــناخته شده اســت گفت: حدود 4500
كارگاه توليــدي و بالغ بــر 8000 فعال در 
اين عرصه به طور مستقيم فعاليت مي كنند 
و نيز حدود 25000 نفر به طور غيرمستقيم 
درگير اين موضوع هســتند و اين مســئله 
نقش بســيار خوبى را در اشتغال شهرستان 

ايفا كرده است.

فرماندار ويژه مالير با توجه به ثبت جهاني 
انگور گفت: در ســطح شهرســتان مالير 
ســاالنه حدود 240 هزار تن توليد انگور 
داريم كه حدود 45 هزار تن آن به كشمش 
تبديل مي شــود و به بيش از 30 كشور دنيا 
صادر مي شود و ثبت جهاني انگور مي تواند 
در صنعت توريســم و گردشــگري كمك 

بسزايي را به شهرستان مالير كند.
وى دهــه فجر را فرصت بســيار مغتنم و 
مناسبي دانســت كه به بازخواني تاريخ و 
اهداف انقالب اســالمي و آرمان هاي امام 
راحــل و ايثارگري هــا و جانفشــاني هاي 
عزيزانــي بپردازيم كه جانشــان را فداي 

انقالب اسالمي كردند. 
باب ا... فتحى در ادامــه گفت: در طول 
40 ســال مردم عزيز ما در تمام صحنه ها 
حضور داشتند و حتي در بدترين شرايط 
هم پشت نظام و انقالب اسالمي ايستادند 
چــرا كه در قيام ما متأثــر از قرآن و قيام 
خونين حضرت اباعبدا... اســت و آنچه 

كه در قيام و انقالب مد نظر ما بوده است 
اصالح امور بوده است و قيام ما ريشه در 
قيام امام حسين(ع) دارد و اينكه ما براي 
اســتقالل، آزادي و عــزت قيام كرديم و 
حاكميت  سرنوشــت مان  به  بتوانيم  اينكه 

باشيم. داشته 
وي در ادامه خاطرنشــان كرد: همان طور 
كه مي دانيد اصل 6 قانون اساســي تأكيد بر 
اين دارد كــه اداره حكومت بايد با اتكا به 
رأي عمومي مردم باشد و مردم در انتخاب 
مســئوالن مشــاركت داشته باشــند و در 
سرنوشت كشور مشــاركت الزم را داشته 

باشند .
باب ا... فتحي در ادامه بيان كرد: به گذشــته 
خود افتخــار مي كنيم و به آينــده اميدوار 
هســتيم و اميدواري ما هم به پشتوانه مردم 
است كه هميشــه و همه جا وفاداري خود 
را به نظام مقدس جمهوري اســالمي ثابت 
كرده اند و اگر كم و كاســتي هم بوده است 

از طرف مسئوالن بوده است.

فرماندار در آستانه دهه فجر خبر داد

بهره برداري از پروژه هاي 
433 ميلياردي در مالير

بخــش  تســهيالت  درصــد   115  
شهرستان  براى  كشــاورزى  مكانيزاسيون 

بهار جذب شده است.
رئيس جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار 
با بيــان اين مطلب در جمــع خبرنگاران 
گفــت: بــا جذب اعتبــار ياد شــده 25 
دســتگاه تراكتور زراعى 4 سيلندر سبك، 
62 دســتگاه تراكتور زراعى 6 ســيلندر 
ســنگين و تعداد 34 دستگاه ادوات دنباله 

بنــد در زيربخش هاى  زراعت و باغبانى 
خريدارى شده است.

به گزارش روابط عمومى جهادكشاورزى 
شهرســتان بهار ، هوشــنگ كرمى درباره 
كشاورزى  مكانيزاســيون  توسعه  اهداف 
افزود: ســاماندهى، كاهــش هزينه توليد، 
افزايــش بهره ورى با جايگزينى ماشــين 
هاى كشــاورزى نو و فــن آورى جديد 
به جاى ماشين هاى فرســوده از اهداف 

توسعه مكانيزاسيون كشاورزى است.
وى افزود: امســال از محل خط اعتبارى 
6 مكانيزاسيون كشــاورزى، تسهيالت با 
ســود 15 درصد و سهم آورده 20 درصد 

به متقاضيان پرداخت مى شود.
كرمى  به مجموع اعتبارات جذب شــده 
كشــاورزى  مكانيزاســيون  بخش  براى 
شهرســتان بهار اشــاره كرد و ادامه داد: 
در مجموع 70 ميليــارد و 213  ميليون 

ريال اعتبارات در اين بخش جذب شده 
است.

وى در پايان به اقدامات انجام شده براى 
جذب تراكتــور و ادوات دنبالــه  بند در 
سال جارى اشــاره كرد و يادآور شد: در 
سال جارى 87 دستگاه تراكتور و همچنين 
34 دســتگاه ادوات دنبالــه  بند به ناوگان 
مكانيزاســيون در شهرســتان بهار اضافه 

شده است.

لزوم فعاليت
 20 استارتاپ در 
حوزه برندهاى 
خاص مالير
 شهرســتان مالير، يكــى از قطب هاى 
بزرگ توليد انگــور و محصوالت مرتبط با 
آن و توليد انواع مبلمان است و اين پتانسيل 
فرصت مغتمى براى ايجاد رشته هاى مرتبط 
در اين راستا در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

مالير به شمار مى رود.
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى با بيان اين 
مطلــب در بازديد از بخــش هاى مختلف 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مالير و در 
جمع اساتيد و دانشجويان اين واحد گفت: 
بايد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمى با اقتصاد 

شــهر ها گره بخورد؛ زمانى كه دو محصول 
كشــمش و مبل در اين اســتان رونق دارد 
و درآمد مردم به آن وابســته اســت، نياز 
نيســت واحد مالير به موضوعات ديگرى 
بپــردازد و بايــد تمركز خــود را بر روى 
اين دو موضوع بگــذارد به طورى كه اگر 
رشــته طراحى صنعتى، مديريت بازرگانى، 
كشــاورزى، نســاجى و گرافيــك ارائــه 
مى شــود، بايد محوريت آن صنعت مبل يا 

محصول كشمش باشد.
به گــزارش ايرنا،حمد مهــدى طهرانچى بر 
ضــرورت درنظــر گرفتن مشــوق هايى در 
واحد هاى دانشگاهى براى جذب دانشجويان 
اشــاره كرد و خواستار توجه ويژه واحد هاى 

دانشگاه آزاد به حوزه استارتاپ ها شد. 
طهرانچــى اظهاركرد: مردم مالير و ســاير 
شــهر ها براى ايجاد و توســعه دانشــگاه 
آزاد اســالمى ســرمايه گذارى كردند، پس 
اين دانشــگاه هم بايد در توســعه شهر ها 

نقش آفرين باشــد؛ در اين صورت است كه 
اگر به مردم فكر كرديم، آن ها هم جوانانشان 
را براى تحصيل و آموزش به ما مى سپارند. 
وى خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت هاى 
شهر مالير، انتظار مى  رود كه 20 استارتاپ 
در حوزه توليد، بسته  بندى، خشك كردن و 
صادرات كشمش در واحد مالير فعال باشد، 
چراكه انتظار ما اين نيست كه يك دانشگاه 
در همه حوزه ها كار كند، بلكه تأكيد ما اين 
است كه وقتى مى  بينيم دو محصول كشمش 
و مبل در شــهرى رونق دارد، دانشگاه آزاد 
اسالمى هم فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى 
خــود را در آن واحد به ايــن موضوعات 

اختصاص دهد. 
رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمى رويكرد 
ايــن ورود را توجه ويژه بــه توانايى ها و 
پتانسيل هاى هر منطقه خواند، و بيان كرد: 
توليد انگور و مشتقات آن و انواع مبلمان، 
از جمله توانايى هايى شهر مالير محسوب 

مى شود، بنابراين اين دو حوزه، بايد برنامه 
كانونى فعاليت هاى آموزشــى و پژوهشى 

اين دانشگاه باشد. 
طهرانچى، ادامه داد: با توجه به گســتردگى 
دانشگاه آزاد و انبوه دانشجويان، پژوهشگران 
و اساتيد آن، فعاليت اســتارتاپ ها در اين 
زمينه مى تواند به رقــم زدن اتفاقات مثبت 
پرشمارى منجر شــود، به شرطى كه جدى 
گرفته شود و براى رقم زدن آن برنامه ريزى 

صورت گيرد. 
در جريان اين بازديد رئيس دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد مالير نيز گفت: دانشــگاه 
آزاد اســالمى و معاونت سماى واحد مالير 
براى نخستين بار در ايران، با فروشگاه رفاه 
به عنوان فروشــگاهى زنجيره اى قراردادى 
را امضا كرده اســت كه طبــق اين قرار داد، 
بزرگتريــن فروشــگاه زنجيــره اى رفاه با 
همكارى واحد و ســماى مالير در ايام اهللا 

دهه فجر افتتاح خواهد شد. 

افزايش بهره ورى با جايگزينى ماشين هاى كشاورزى نو 

كشف 40 عدد كپسول ال 
پى جى در تويسركان
 فرمانده انتظامى شهرســتان تويسركان 
از كشــف 40 عدد كپسول ال پى جى غير 

مجاز در اين شهرستان خبر داد.
محمد معصومى گفــت: ماموران مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز شهرستان تويسركان حين 
كنترل محورهاى مواصالتى به يك دستگاه 

نيسان مشكوك و آن را متوقف كردند.
وى در گفتگو با مهر افزود: طى بازرســى 
از اين خودرو، 40 عدد كپسول ال پى جى 
فاقد هرگونه مجوز كشف و 2 متهم در اين 
خصوص پس از تشــكيل پرونده تحويل 

مرجع قضايى شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان گفت: 
از مردم درخواســت مى شود در صورت 
مشاهده هر گونه موارد مشكوك با پليس 
110 تماس بگيرند و هر گونه پيشــنهاد و 
انتقاد نســبت عملكرد پليس را به سامانه 

197 اطالع دهند.
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ايران و جهان

همانطور كه خريد تضميني 
راه نجات گندم كشاورزان 
شــد مي توان با همكاري 
مدير كل ارشــاد اسالمي 
و پاي كار آمــدن متوليان 
هاى   حــوزه  مديــران  و 
فرهنگ از جمله شهرداري 
و  شهر  اسالمي  شوراي  و 
فرهنگي  ديگــر  نهادهاي 
پيشــنهاد خريد تضميني 

اشتراك را اجرايي كنيم

بر اساس تصميمات اتخاذ 
عمومي هاي  روابط  شده 
موظف  استان  ارگان هاي 
به همكاري با رســانه ها 
از  دست  آن  و  شــده اند 
روابط عمومي هايي كه در 
اين زمينه كم كاري كنند 
مورد تذكــر قرار خواهند 
اين  به  مهم  اين  گرفت. 

دليل انجام شده است

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

يادداشت روز

يادي از حبيب موتلفه اي ها
فيض ا... مظفرپور »

 ديــروز صبــح كــه طبــق معمــول خبرهــاي رســانه ها را بررســي 
مي كــردم خبــر ناگــواري توجــه مــرا بــه خــود جلــب كــرد. 

اول بــاور نكــردم و گفتــم شــايد خطــاي ديــد اســت و يــا اينكــه 
ــي  ــي وقت ــده اند. ول ــتباه ش ــار اش ــر دچ ــكاس خب ــانه ها در انع رس
ــام  ــردم و پي ــي ك ــه بررس ــود مؤتلف ــع خ ــر را از مناب صحــت خب
ــه يقيــن رســيدم. كــه محمــد  تســليت موتلفــه همــدان را ديــدم ب
نبــى حبيبــي دبيــر كل محبــوب مؤتلفــه اســالمي دارفانــي را وداع 

ــه اســت. گفت
هميــن آذر مــاه گذشــته كنگــره سراســري حــزب مؤتلفــه اســالمي 
در تهــران برگــزار شــد كــه حبيبــى در آن ســخنراني كــرد و گفــت: 
بعــد از 14 ســال دبيــر كلــي حــزب از ايــن ســمت  كنــار خواهــد 
رفــت و بــه هيــچ وجــه در ايــن دوره كــه اعضــاي شــوراي مركــزي 
ــزب  ــي ح ــر كل ــداي دبي ــد كاندي ــد ش ــاب خواهن ــد انتخ جدي

نخواهــد بــود.
ــره  ــت در كنگ ــته سياس ــر كار كش ــكيالتي و پي ــر تش ــن عنص اي
دوازدهــم بــه لحــاظ تعــداد آراء در اعضــاي شــوراي مركــزي جــزو 

ــود نخســتين نفــرات ب
بعــد از شــكل گيري شــوراي مركــزي جديــد حبيبــي آنگونــه كــه 
خــود وعــده داده بــود كانديــداي دبيــر كلــي نشــد ولــي كنارگيــري 
حبيبــي كــه حبيــب موتلفــه بــود تأثيــرى در رأي و نظــر شــوراي 
مركــزي جديــد بــراي انتخــاب مجــدد وي بــه دبيــر كلــي حــزب را 
نداشــت. و علي رغــم مخالفــت خــود وي شــوراي مركــزي حبيبــى 
را بــه همــراه يــك گزينــه ى ديگــر كانديــداى دبيــر كلــى حــزب 
ــي  ــر كل ــه دبي ــع ب ــا رأي قاط ــز وي را ب ــت ني ــووده و در نهاي نم

برگزيدنــد. 
ــي  ــزي حبيب ــوراي مرك ــاي ش ــت از اعض ــود الف ــه محم ــه گفت ب
ــر  ــراي دبي ــش ب ــد نام ــدن مج ــرح ش ــه مط ــراض ب ــي در اعت حت
كلــي جلســه شــوراي مركــزي را تــرك كــرد. ولــي تصميــم شــورا 

ــد. ــى مان ــي م ــر كل باق ــد دبي ــي باي ــود و حبيب ــر ب ــر ناپذي تغيي
ــي  ــن گرام ــراي مخاطبي ــه ب ــت نوشــتم ك ــه را از آن باب ــن مقدم اي
ــه  ــي كلم ــاي واقع ــه معن ــي ب ــي حبيب ــد نب ــود محم مشــخص ش

ــود.  ــا ب ــوب مؤتلفه اي ه ــب و محب حبي
حبيبــي گــر چــه از بنيانگــذاران حــزب مؤتلفــه اســالمي نبــود. و 
ــان و  ــدا... بادامچي ــر اس ــرادي نظي ــي از اف ــابقه حزب ــاظ س ــه لح ب
ــه از روز اول و از موسســين  ــب ا... عســگر اوالدي ك مرحــوم حبي
ــه فعاليــت  ــي حــدود 3 ده ــود. ول حــزب محســوب مي شــدند نب
در مؤتلفــه اســالمي و عضويــت هميشــگي در شــوراي مركــزي و 
ــن حــزب كــه بعــداز مرحــوم حبيــب ا...  ــر كلــي اي 14 ســال دبي
عســگر اوالدى بــه عهــده گرفتــه بــود از وي يــك چهــره سياســي 

ــود. و حزبــي شــناخته شــده در كشــور ســاخته ب
مطبوعــات و رســانه هــاى همــدان در رســانه  هاي بــه ويــژه 
ــي  ــاي مطبوعات ــخنراني ها و مصاحبه ه ــي س ــه خوب ــام ب همدان پي
وي را در دفتــر اســتاني حــزب در همــدان را بــه يــاد دارنــد و آن 
را بــه ثبــت رســانده اند. حبيبــي همــواره از مطبوعــات همــدان بــه 
نيكــي يــاد مي كــرد و از انعــكاس خبرهــاي حــزب بــه وســيله ى 

ــود. ــاكر ب ــدان ش ــانه هاي هم رس
ــدان  ــه هم ــكيالتي ب ــفر تش ــه س ــود ك ــي ب ــي مدت ــوم حبيب مرح
نداشــت و در آخريــن كنگــره حــزب از وي گلــه كرديــم كــه چــرا 
ــم  ــى آي ــرا نم ــه چ ــواب داد:ك ــد و ج ــدان نمي آي ــه هم ــر ب ديگ

ــم.  ــًا مي آي ــد حتم ــوت كني دع
محمــود الفــت دبيــر حــزب موتلفــه ى اســتان همــدان مي گويــد: 
مقدمــات ســفر حبيبــي بــه همــدان در چهلميــن ســالروز انقــالب 
ــه  ــفر ب ــراي س ــه وي را ب ــت اولي ــود و موافق ــرده ب ــم ك را فراه
ــال  ــا كم ــي ب ــودم. ول ــرده ب ــب ك ــر را جل ــه فج ــدان در ده هم
تأســف اجــل بــه حبيبــي مهلــت نــداد. حبيبــي بــه ســفر هميشــگي 
قيامــت رفــت. و بــه قــول مرحــوم اســتاد شــهريار كــه مي گويــد: 
شــهريارا بي حبيــب خــود نمي كــردي ســفر/ ايــن ســفر راه 

ــا چــرا؟ ــي روي تنه قيامــت م
حبيبــي در جبهــه اصولگرايــي از چهــره شــاخص و اثرگــذار بــود 
عضويــت در شــوراي مركــزي جمنــا و جبهــه متحــد اصولگرايــان 
در دهــه گذشــته وي را در كانــون توجــه سياســيون قــرار داده بــود.
ــار  ــري را در عمــل ثابــت كــرده و همــواره ي حبيبــي واليــت پذي
ديريــن امــام و رهبــري بــود و ارتبــاط مداومــى بــا مراجــع عظــام 

تقليــد و بــزرگان حــوزه داشــت.
ــدم  ــه و ع ــت لهج ــم صراح ــود علي رغ ــالق ب ــرد اخ ــي م حبيب
محافظــه كاري در بيــان نظــرات خويــش و مواضــع حــزب همــواره 
ــت  ــرد و رعاي ــت مي ك ــا رعاي ــه رقب اخــالق اســالمي را نســبت ب

ادب و نزاكــت در كالم از ويژگي هــاي وي بــود.
همــه جناح هــاي سياســي رعايــت احتــرام وي را داشــتند چنانكه در 
دو روز گذشــته پيــام هــاى تســليت از طــرف احــزاب و شــخصيت 
ــراى درگذشــت وى  ــاى مختلــف ب ــا گرايــش ه ــاى سياســى ب ه
صــادر نمودنــد حبيبــي همچنيــن ســوابق اجرايــي فراوانــي داشــت 
كــه وي را در زمينــه آشــنايي بــا مســائل و مشــكالت دولت هــا در 
اداره كشــور يــارى مــى نمــود تــا در خصــوص مســائل داخلــى و 

خارجــى اظهــار نظــر كارشناســى داشــته باشــد.
ــان  ــى فارس،خراس ــزرگ كشــور يعن ــتان ب ــه اس ــتانداري در س اس
ــوابق وي  ــن س ــران از مهمتري ــهردارى ته ــن ش ــران همچني و ته
بــود. كــه اتفاقــًا هميــن اواخــر در اجــالس شــهرداران تهــران كــه 
ــزار شــد  ــران برگ ــى ته ــروز حناچــى شــهردار فعل ــه دعــوت پي ب

شــركت نمــود.
از كارهــاي مانــدگار حبيبــي در تهــران شــروع و فعاليــت ســاخت 
متــرو در ايــن كالنشــهر بــود كــه مــردم تهــران قطعــًا ايــن كار نيــك 

و خدمــت مانــدگار وي را فرامــوش نخواهنــد كــرد.
بــار ديگــر برگرديــم بــه حضــور حبيبــي در همــدان وي 
ــه  ــا توج ــدان ب ــه هم ــي ب ــي و حزب ــفرهاي سياس ــالوه س ع
بــه عضويــت در هيــأت مديــره ســيمان هگمتــان كــه رياســت 
آن را بــه عهــده داشــت در فعاليــت هــاى اقتصــادي نيــز 
ــن  ــادي مهمتري ــرخ اقتص ــا چ ــرد. ت ــك ك ــا كم ــه همداني ه ب
ــدات خــود  ــواره بچرخــد و تولي ــتان هم ــيمان اس ــه س كارخان
ــارج از  ــه خ ــي ب ــتان ها و در مواقع ــاير اس ــتان و س ــه اس را ب

ــد. ــادر نماي ــز ص ــور ني كش
يادش گرامي و روحش شاد. 

وظيفه سازمان مديريت بحران، يكپارچگى 
در اعمال مديريت تعيين شد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى وظايف سازمان مديريت بحران را 
يكپارچگى در اعمال مديريت در هنگام وقوع بحران در كشور و ارتقاى 

اثربخشى آن تعيين كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلسه ديروز مجلس به ادامه بررسى اليحه 
مديريت حوادث غير مترقبه كشور پرداختند و ماده 8 آن را با 155 راى 
موافق، 9 راى مخالف و پنج راى ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر 

تصويب كردند.
نمايندگان در اين ماده تصويب كردند: ســازمان مديريت بحران كشور 
كه پيش از اين به موجب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 
مصوب 31 ارديبهشت 1387 تشــكيل شد، مسئوليت يكپارچگى در 

اعمال مديريت بحران كشور و ارتقاى اثربخشى آن را برعهده دارد.
همچنين كمك به ايجاد و ارتقاى ظرفيت ها و مراكز پايش مخاطرات 
و هشدار سريع در دستگاه هاى مرتبط موضوع ماده 2 اين قانون، ايجاد 
آمادگى مطلوب سازمانى و عملياتى براى پاسخ به بحران از جمله برنامه 
ريزى و ايجاد هماهنگى جهت استقرار نظام هاى قابل اطمينان آمادگى و 
ايمنى در موسسات دولتى، عمومى غير دولتى و جذب هدايت و توزيع 
امكانات و كمك هاى دولتى داخلى و خارجى با رعايت اصل هشتادم 

قانون اساسى از وظايف اين سازمان است.

FATF تالش حاميان
پذيرش تسليم نظام است

 برخى توئيت ها و اظهارنظرهاى حاميان دولت در راستاى ايجاد فشار 
بر مجمع تشخيص مصلحت جهت تصويب دو اليحه CFT و پالرمو و 

اعمال فشار به نظام براى پذيرش تسليم است.
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس در خصوص بررسى لوايح مربوط 
به پالرمو و CFT در مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: تصميم 
گيرى در مورد اين دو اليحه در مجمع تشــخيص مصلحت نظام كار 
سختى است. در مجلس شوراى اسالمى نيز تصميم گيرى در مورد اين 
 CFT دو اليحه با چالش جدى مواجه شد و شوراى نگهبان نيز اليحه

را با 22 ايراد رد كرد.
به گزارش مهر،سيد حسين نقوى حسينى ادامه داد:بايد معايب و مزاياى 
اين دو اليحه را در راستاى منافع ملى كشور سنجيد و آن را در دو كفه 
ترازو قرار داد. نمى توان فقط در راستاى برخى منافع ظاهرى و غيرقابل 

تحقق، كشور و ملت را براى مدت طوالنى درگير كرد.
وى اظهارداشت: به عبارت ديگر تعهدات ما در برجام باقى مانده است 
و تعهدات اروپا و آمريكا روى هواست، لذا تصميم گيرى در مورد اين 

اليحه واقعا سخت است.
نقوى حسينى تصريح كرد: بنده صريح و روشن در صحن علنى مجلس 
اعالم كردم كه آقاى رئيس جمهور يك سطر به ملت و نمايندگان تعهد 
دهد كه اگر CFT تصويب شــود مشكالت مالى كشور رفع مى شود، 
آن زمان همه نمايندگان به اين دو اليحه رأى مثبت خواهند داد اما آقاى 
ظريف پشــت تريبون رفتند و گفتند نه من و نه رئيس جمهور چنين 

تضمينى نمى دهيم.

 CFT مجمع تشخيص مصلحت هر چه زودتر
و پالرمو را تاييد كند

 لوايح چهار گانه مورد تاكيد گروه اقدام ويژه مالى (FATF) پكيجى 
اســت كه وضعيت مالى ما را با اتحاديه اروپا مشخص مى كند البته در 
فضاى مناســبات طرفين به گونه اى عمل شــد كه دو طرف درباره ى 

تصميم گيرى آن مالحظاتى داشتند.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تاكيد كرد: مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام هر چه زودتر لوايح CFT و پالرمو را تأييد 
كرده و در مورد آن تصميم گيرى كنند.به گزارش ايسنا،مسعود گودرزى 
اظهار كرد: اروپايى ها مهلت را تمديد كرده تا رفتار ايران را ببينند ايران 
هم به دليل نديدن اقدام و عمل و موضع محكم از سوى اروپايى ها روند 

پروسه را ادامه دادند كه در نهايت زمان بر شد.
وى گفــت: قطعاً تمامى تصميمات مبتنى بر منافع ملى خواهد بود لذا 
انتظار ما اين اســت كه مجمع تشخيص هر چه سريع تر تكليف لوايح 

CFT و پارلرمو را مشخص كرده و آنها را تأييد كند.

اتحاد اروپا مى تواند مواضع ضدآمريكايى را 
تقويت كند

 اتحاد گروهى دولت هاى اروپايى درشوراى امنيت مى تواند مواضع 
اعضاى اين اتحاديه را در مباحث امنيت بين  المللى برابر آمريكا تقويت 

كند.
سفير ايران در انگليس با انتشار چند پيام در توييتر به نشست دولت هاى 
اروپايى عضو شوراى امنيت سازمان ملل در بروكسل اشاره كرد و افزود: 

اين تصميم مى تواند سرآغاز حركت جديدى محسوب شود.
به گزارش ايرنا، حميد بعيدى نژاد به آخرين تحوالت كنفرانس لهستان 
اشــاره و عنوان كرد :كه به  غير از حضور مشــروط وزير امور خارجه 
انگليس، برخى از كشــورهاى اروپايى تاكنون حضور خود را در اين 
كنفرانس اعالم نكرده اند.ابتدا مطرح شد كه اين نشست با موضوع ايران 
خواهد بود اما پس  از آن كه جمهورى اســالمى ايران به لهستان براى 

برگزارى چنين نشستى هشدار داد، موضوع اين نشست تغيير كرد.
وى افزود: تأكيد چندباره آمريكا و لهســتان كــه هدف اين كنفرانس 
مشــورت هاى عمومى پيرامون خاورميانه بوده و ايران محور كنفرانس 
نيســت. يك مقام ارشد آمريكايى هم امروز دوباره گفته هدف، ايران يا 

تشكيل ائتالف عليه اين كشور نيست.
بعيدى نژاد عنوان كرد: اين اتفاق جديدى است كه نشان مى دهد تمركز 
كنفرانس بر روى ايران نيست. همچنين تأكيد شده، هدف مشورت است 

و كنفرانس، بيانيه مورد مذاكره و مصوب نخواهد داشت.

 رسانه اى ها چشــم بيدار و گوش 
انعكاس  كه  هســتند  جامعه اي  شنواي 
دغدغه ها با هدف تســهيل كردن زمينه 

پيگيري امور از رسالت هاي آنهاست.
رسانه ها  فعاليت  باالى  حجم  اينگونه  و 
موجب مى شــود؛  جامعه رســانه گاه 
از انعكاس نداشــته ها و مشــكالت و 
معضالت پيش روى  خود غافل  شــود 
غفلتي كه دليلي جز درگيري رسانه اي ها 
با رويدادهاي روزمره مديران و  مردمان 

شهر و استان حوزه فعاليتشان ندارد .
گاهــي گردهمايي هاي ســاالنه اهالى 
بهانه  بهترين  مرتبط  مديران  با  رســانه  
است تا نقاط ضعف، قوت، پيشنهادات 
و انتقــادات فعاالن رســانه در قالب 
گفته ها و شنيده هايى كه اميد به پيگيرى 
آنها نيز بســيار است ، نمايان شود. در 
روزهاي اخير اين مهم در همدان محقق 
شــد و به همت خانه مطبوعات استان 
مسئول  مديران  هم انديشي  نشست  يك 
و سرپرستان رسانه ها با مدير كل ارشاد 
اسالمي استان همدان فرصتي را رقم زد 
تا مسائلي كه اميد پيگيري آنها مي رود 

مطرح شود.
در اين نشســت بخشــى از آنچه كه 
مي تواند حال و روز فعاليت رســانه ها 
را بهبود بخشــد و هر آنچه كه امروز 
به يك دغدغه الينحل براى آنها تبديل 
شده است مطرح شد. مواردى كه ريشه 
در بيمه خبرنــگاران، چگونگى فعاليت 
سرپرســتان و مديريت مديران مسئول، 
نوع توزيع آگهي ها و چگونگي نظارت 
بــر اين فعاليت فرهنگــي در دكه ها و 
همچنين احترام به جايگاه رســانهها از 
ســوى مديران و لزوم انتقاد پذير بودن 
مديران اســتانى در برابر مطالب رسانه 
ها كه هدف آن منعقد شــدن نگاه نافذ 
تصميم گيران ارشــد در راستاى بهبود 
شرايط مردم همين جامعه است ؛ مطرح 

شد. 
يكي از پيشكســوتان فعال در رسانه ها 
در اين نشست از نگراني ها و مشكالت 
حقوقي و كاري شخصى خود مي گفت 
كه در قالب تهاتر و همكاري هاي انجام 
شــده در قبل ؛ همچنان پس از سال ها 
گريبان روزمرگي هايشان را گرفته است. 
يكي ديگر از فعاالن رسانه از بالتكليف 
بــودن بيمه خبرنــگاران صحبت كرد 
بيمه اي كه قرار است تأمين كننده آينده 
كاري كســاني باشــد كه روزگارشان 
و  مديران  جلســات  پوشــش  صرف 
انعكاس مشكالت مردم و دفاع از حق 

و حقوق هاي ضايع شده مردم است.
در اين ميان آن ديگرى پيشنهاد برگزارى 
شب شــعر با حضور رســانه اى ها و 
ايجاد مــوزه مطبوعات و لزوم تفكيك 

خبر نگاران فعال  از غير فعال داد 
در ميان حرف ها و شــنيده ها اما برخي 
موارد كه نفع تحقق و رسيدگي به آنها 
شــامل حال اكثريت جامعه رسانه در 
استان خواهد شد در خاطر همگان ماند.

 اشتراك تضمينى 
■ نصرت ا... طاقتي احســن مديرمســئول 
روزنامــه همدان پيام در اين نشســت به 
دغدغه دريافت اشتراك مطبوعات توسط 
ارگان ها اشــاره كرد و گفت: همانطور كه 
خريد تضميني راه نجات گندم كشاورزان 
شــد مي توان با همكاري مدير كل ارشاد 
اسالمي و پاي كار آمدن متوليان و مديران 
حوزه هاى  فرهنگ از جمله شــهرداري 
و شوراي اســالمي شهر و نهادهاي ديگر 
فرهنگي پيشــنهاد خريد تضميني اشتراك 

را اجرايي كنيم. 
وي همچنين به مشكل بيمه دفاتر رسانه ها 
اشاره كرد و گفت: شرايط موجود بيانگر 
آن اســت كه گويا برخــي خبرگزاري ها 
از ليســت بيمه خارج شده است كه البته 
اين مهم يك معضل كشــوري اســت اما 
نبايد به شــكل غير معمولى دامان همدان 
را هــم بگيــرد . در اين زمينــه  نگران 
هستيم كه اتخاذ تصميماتي در اين راستا 
توســط ســازمان تأمين اجتماعي استان 
همدان كــه قطعًا به عنوان راهكاري براي 

افزايش درآمــد تامين اجتماعى و كاهش 
هزينه هايشــان است دامن رســانه ها را 
بگيرد لذا الزم اســت با پيگيري مسئوالن 
مرتبط اين مهــم به صورت جدي حل و 

فصل شود.
از ديگر مواردي كه طاقتي احســن به آن 
اشاره كرد پيشــنهاد فراهم شدن امكاناتي 
بــراي ايجــاد دكه هــاي مطبوعاتــي در 
شهرك ها و مناطقي كه امكانات فرهنگي 
آنها محدودتر است؛ بود چرا كه اين مهم 
مي توانــد به توزيــع عادالنه محصوالت 
رســانه اي و فرهنگي در مناطق ياد شده 

كمك به سزايي داشته باشد.

 بايد فاتحه مطبوعات را خواند؟
■ فاضــل همداني از ديگر پيشكســوتان 
رســانه اي اســتان همدان و مدير مسئول 
صبح اميــد در حالي كــه از نزول جايگاه 
مطبوعات در اســتان ابــراز نگراني كرد 
گفت: اگر شرايط به اين ترتيب پيش رود 
بايــد فاتحه مطبوعــات را خواند آيا اين 
برخوردها در شأن رسانه است كه برخي 
ارگان ها كه بايد از فرصت انعكاس اخبار 
و عملكرد خود در رسانه ها بهره مند شود 
به دليل متعدد و غيرملموس روي ارتباط 
با برخي رســانه ها بهره مند شود به داليل 
متعدد و غيرملموس روي ارتباط با برخي 

رسانه ها خط بطالن بكشد.
براي حل اين مشــكالت با جديت ورود 
پيدا نمي كند. به چه دليل دريافت اشتراك 
مطبوعات توســط ارگان ها گزينشي شده 
است چرا بايد برخي از ارگان ها همچون 
شــهرداري دعوت از برخي رسانه ها در 
جلســات را تحريم كنند از آنها اشتراك 
نگيرند و شــأن رســانه را رعايت نكنند 
كما اينكه متضرر اصلي خود عامالن يان 
تصميمات خواهند بود چرا كه از ســوي 
ديگر ما رســانه ها هم انعكاس اخبار اين 
موزه ها را انجام نخواهيــم داد و اينگونه 
چالش ها گســترده تر و معضالت غيرقابل 

حل خواهد شد.
رويــه  بــى  ورود  مديريــت   

خبرنگاران
خبرگزاري  سرپرســت  قادري،  پروين   ■
مهر در همدان نيــز از جمله افرادي بود 
كه بــه ورود بي رويه خبرنگاران جديد به 
حوزه رسانه اي اســتان ابراز نگراني كرد 
و گفت: هر روز در هر جلســه اي شاهد 

حضور خبرنگاران از ناشناسي هستيم كه 
هيچ اطالعاتي از آنها براي شناخته شدن 
نيست بهتر اســت براي حل اين مشكل 
ورود و جذب خبرنگاران جديد از طريق 
نظارت خانه مطبوعات استان رقم خورد.

اطالع رساني  پايگاه  مســئول  مشــتاق   ■
همــدان پرس هــم از نگرانــي در زمينه 
حذف معافيت 30 درصــدي كارفرمايان 
پايگاه هاي خبــري مواردي را مطرح كرد 
و گفــت: دريافت مجوز بــراي فعاليت 
پايگاه هاي خبري از ســوي برخي صرفًا 
دستيابي به يك سري مجوزها در راستاي 
گرفتن امتيازات اســت كه اگر روي اين 
مهم نظارت صــورت بگيرد قطع يقين بر 

ضرر فعاالن رسانه اي خواهد بود.
■ در ادامه مســئول خبرگزاري پانا هم از 
كم لطفي مديران نســبت به دانش آموزان 
خبرنگار گفت: وي به كم ســن و ســال 
اشــاره  خبرگزاري  اين  خبرنگاران  بودن 
كرد و گفت: ما بايد توجه داشــته باشيم 
از سنين كم بايد فعاالن رسانه اي را مقتدر 
تربيت كنيم تا بتوانند تأثيرگذار باشــند و 
از آنجا كه ماهيت فعاليت خبرگزاري پانا 
دانش آموزي اســت اميدواريــم اين مهم 
مورد توجــه مديــران و برگزاركنندگان 

جلسات قرار گيرد.
■ شــهابي مســئول خبرگــزاري فارس 
هم در اين نشســت پيشــنهاد برگزاري  
دورهمي هايــي را در قالــب فعاليت هاي 
و  خبرنگاران  توسط  شعرسرايي  فرهنگي 
رســانه اي ها داد و هماهنگي براي انجام 
اين پيشــنهاد را راهــكاري براي تلطيف 

شدن فضاي كاري سخت رسانه دانست.
 خالى كنيد 

طاهرنيا از فعاالن رســانه اي شهرســتان 
ماليــر، از دغدغــه خبرنــگاران ماليري 

ســاختمان  زمينــه  در 
شهرداري  كه  رسانه اي 
ماليــر به آنهــا واگذار 
كرده اســت گفت وي 
عنوان كرد: در اين مدت 
اجرايي  بــراي  نگراني 
مسئوالن  تذكر  شــدن 
كردن  خالي  زمينــه  در 
تمركز  رسانه  ساختمان 
خبرنــگاران  فعاليــت 
ماليــر را تحــت تأثير 
قــرار داده اســت چرا 
كه هــر روز به آنها مى 
گويند " خالــى كنيد "

. وي همچنيــن به لزوم 
رسانه هاي  شــأن  حفظ 
سركشي  و  شهرستان ها 

و پيگيري مشــكالت آنها توســط خانه 
مطبوعــات مواردي را مطرح كرد و گفت 
در اين زمينه مى توان انتظار رسيدگى هاى 

مداوم را داشت .
■ رباني مدير مسئول روزنامه همدلي و 
مدير روابط عمومي اســتانداري همدان 
نيز در اين نشســت به توضيح در زمينه 
و  پرداخت  اطالع رســاني  جامع  ســند 
گفت: ضرورت و اهميت اطالع رســاني 
و تأكيــد دولت و در ذيــل آن وزارت 
كشــور بر تقويت ايــن موضوع موجب 

شده  اطالع رساني  شــوراي  شكل گيري 
اســت. كه پــس از آن تصويب ســند 
اطالع رســاني در اســتان همــدان رقم 
خورد كه در آن شرح وظايف كامل هر 
يك از دســتگاه ها در امر اطالع رســاني 
اســت تا با مبنا قرار دادن آن بر اساس 
اين برنامه حركت كنند. بر اســاس گفته 
وي ايجــاد تحرك در حوز رســانه اي 
استان با توجه به افزايش انتظارات مردم 
و نياز جامعه به اطالع رســاني شفاف و 
بي كم و كاست را مي توان از ديگر علل 

تدوين اين سند دانست. 
ارتباط  و  هــا  عمومى  روابــط   

رسانه اى
وي گفت: بر اســاس تصميمــات اتخاذ 
شده روابط عمومي هاي ارگان هاي استان 
موظف به همكاري با رسانه ها شده اند و 
آن دســت از روابــط عمومي هايي كه در 
اين زمينه كم كاري كنند مورد تذكر قرار 

خواهند گرفت.
اين مهم به اين دليل انجام شــده است تا 
تعامل الزم بين روابط عمومي ها در راستاي 
گردش آزاد اطالعات عينيت بخشيده شود 
و وي در زمينه حذف برخي رســانه ها در 
جلســات گفت اين در درست نيست اما 
استاندار تأكيد بر انعكاس درست مطالب از 
جلسات دارد. كه البته در زمان طرح موارد 
ياد شد رباني مهر مودر انتقاد برخي مديران 
مسئول حاضر در جلسه قرار گرفت مبني 
بر آنكه رسانه ها و خبرنگاران تنها موظف 
به انتقال نكات مثبت جلسات نيستند بلكه 
انعكاس ديدگاه هاي انتقادي هم از وظايف 
آنها است و اينكه رسانه اي ها متهم شوند به 
انعكاس درست مطالب اشاره اي ناشايست 

و در شأن رسانه ها نيست.
در اين نشســت موارد متعــدد ديگري 
و  مســئوالن  توســط 
رســانه ها  سرپرســتان 
طرح شد از جمله لزوم 
برخورد مناسب مديران 
كه  زماني  رســانه ها  با 
گزارشــي  و  مطلــب 
انعكاس  جهــت  صرفًا 
كارشناســانه  نظــرات 
به صورت نقد منتشــر 
همچنيــن  مي شــود. 
دريافت  لزوم  به  توجه 
اشتراك رسانه ها توسط 
ســازمان ها  و  ارگان ها 
كــه مي توانــد جنبــه 
تأثيرگذار  و  حمايتــي 
رســانه  جامعه  بــراي 

داشته باشد.
■  در ايــن راســتا حــل معضــل بيمه 
خبرنگاران كه همچنــان در برخي دفاتر 
خبرگزاري ها و پايگاه ها خبري با چالش 
روبرو اســت طرح شــد. لــزوم توزيع 
عادالنــه آگهي هــا به رســانه ها و اتخاذ 
تصميمات منطقي از ديگر مســائلي بود 
كه همچنان مورد نگراني فعاالن رسانه اي 
در استان همدان است و اين مهم به اميد 
پيگيري شدن در نشست مديران مسئول 
و سرپرســتان با مدير كل ارشاد اسالمي 

همدان مطرح شد.

مديران رسانه هاي استان از نحوه تعامل و اطالع رساني دستگاه ها گله مندند

رسانه ها نامحرم دولتي ها!
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قواى سه گانه براى رفع چالش ها برنامه ريزى كنند
 جمهورى اسالمى با چالش هايى مواجه است كه بايد براى معالجه آنها هر 

سه قوه به طور جدى برنامه ريزى كنند.
نماينده مردم پاكدشت در مجلس گفت: مصاديق بى عدالتى بسيار زياد است و 
در فرصتى جداگانه بايد به آن پرداخت.به گزارش ايسنا، محمد قمى، گرانى و 
تورم را موجب خرد شدن استخوان هاى مستضعفان دانست و افزود: درآمدها و 
هزينه هاى اقشار حقوق بگير و ضعيف جامعه بسيار نامتعادل و خرد كننده است.
وى افزود: فقدان برنامه ريزى مدون در اين خصوص مشــكالت زيادى براى 

مردم به وجود آورده است.
قمى صندوق هاى بازنشستگى را در آســتانه ورشكستى دانست و افزود: اين 
مسئله اقتصاد و كشور را با مشكالت زيادى گرفتار كرده است. اگر به صورت 
جدى براى آن فكرى نشود خسارت هاى زيان آورى گريبان گير كشور مى شود.

اليحه جامع انتخابات به مجلس شوراى اسالمى 
ارسال شد

ــت  ــى آن اس ــه تنقيح ــع، جنب ــه جام ــن اليح ــم اي ــاى مه  از ويژگيه
ــات  ــه انتخاب ــوط ب ــى مرب ــكام قانون ــى اح ــب آن، تمام ــا تصوي ــه ب ك
ــات مجلــس شــوراى اســالمى و شــوراهاى  رياســت جمهــورى، انتخاب
ــه صراحــت  ــه، ب ــرح پيوســت 2 اليح ــه ش ــتا ب ــهر و روس ــالمى ش اس

لغــو مــى شــود.
ــررات  ــن و مق ــح وانتشــار قواني ــن، تنقي ــت تدوي ــن راســتا، معاون در اي
معاونــت حقوقــى رياســت جمهــورى بــا همــكارى وزارت كشــور طــى 
ــه  ــا تصويبنام ــون ي ــداد 122 قان ــاى گســترده كارشناســى تع بررســى ه
قانونــى مربــوط را شناســايى و در قالــب جــدول پيوســت اليحــه ارايــه 

كــرده اســت.

تسهيالت 30 ميليون تومانى ازدواج
 در صحن مجلس هم رأى مى آورد

 بــه احتمال زياد افزايش ميزان تســهيالت ازدواج به 30 ميليون تومان در 
صحن مجلس نيز تصويب مى شود.

عضو كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى اســالمى گفت: با بيان اينكه در 
كميســيون تلفيق وام ازدواج در بودجه ســال 98 به 30 ميليون تومان افزايش 
يافت اظهار كرد: البته اين مصوبه بايد در صحن مجلس نيز به تصويب برسد كه 

به احتمال زياد نمايندگان مردم در مجلس با آن موافقت خواهند كرد.
حجت االسالم والمســليمن احد آزدايخواه در گفت و گو با فارس با بيان اينكه 
متولى اصلى تســهيالت ازدواج وزارت ورزش و جوانان است افزود: بانك ها 
صرفاً عامل پرداخت هســتند و حق اين را ندارند كه در پرداخت تســهيالت 

اخالل ايجاد و يا تغييراتى اعمال كنند.
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بهداشتنكته

يك سوم مردان كشور مورد خشونت قرار مى گيرند
 يك ســوم مردان در كشور مورد خشــونت قرار مى گيرند اما اين مساله از سوى 

رسانه ها ناديده گرفته مى شود.
به گزارش فرارو روانپزشــك و اســتاد دانشگاه علوم پزشــكى شهيد بهشتى گفت: 
خشونت خانگى فقط فيزيكى نيست و از نظر روانى و جنسيتى نيز مى تواند رخ دهد.
مژگان خادمى افزود: دو سوم زنان كشورمان مورد خشونت قرار مى گيرند و خشونت 

عليه مردان را نيز نبايد ناديده گرفت. 
وى تحقير، توهين، تبعيض، محدوديت ها و كنترل از نظر آزادى را از موارد خشونت 
پنهان بيان كرد و گفت: افراد نمى دانند چگونه بايد از بروز اين خشــونت ها پيشگيرى 

كرد.

75 درصد اختالالت روانى زير24 سالگى شروع مى شود
 75 درصد اختالالت روانى افراد در ايران از سنين زير 24 سالگى آغاز مى شود.

به گزارش ايلنا معاون اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور گفت: همچنين 50 درصد 
اختالالت روانى در سنين زير 14 سال در كشور شروع مى شود كه بايد اين مساله مورد 
توجه قرار گيرد.حبيب ا... مســعودى فريد افزود: در حال حاضر 360 مركز اورژانس 
اجتماعى و 22 مركز ويژه براى زنانى كه مورد خشــونت همسرانشان قرار مى گيرند، 
در كشور وجود دارد. مراكز ويژه زنان، خانه هاى امن هستند كه به زنان خشونت ديده 
خدمات ارائه مى دهند.فريد با بيان اينكه ضرورت دارد در بخش ارتقاى سالمت روان 
افراد جامعه در حوزه پيشگيرى هزينه كنيم، افزود: اكنون چهار درصد بودجه سالمت 

در اين حوزه صرف مى شود كه كافى نيست.

بازار قاچاق مكمل هاى ورزشى نگران كننده است
ــاق  ــازار قاچ ــت ب ــى از وضعي ــراز نگران ــا اب ــذا و دارو ب ــازمان غ ــس س  رئي
مكمل هــاى ورزشــى و گســترش روزافــزون مصــرف ايــن مكمل هــا، گفــت: بايــد 
در كنــار جلوگيــرى از ورود كاالى قاچــاق و تقلبــى بــه بــازار، تدابيــر ويــژه اى براى 

توليــد ايــن دســته از مكمل هــا انديشــيده شــود.
ــل  ــتقيم مكم ــه مس ــد عرض ــزود: باي ــى اف ــدى پيرصالح ــا، مه ــزارش ايرن ــه گ ب
ورزشــى بــه باشــگاه هــا و بحــث فــروش آناليــن بايــد بــه دقــت بررســى شــود.

ــراز نگرانــى از تعطيلــى برخــى از شــركت هاى پخــش دارويــى، گفــت:  ــا اب وى ب
ــا توجــه بــه هزينه هــاى بــاالى پخــش دارو و مكمــل، ايــن حــوزه بايــد بيشــتر  ب

مــورد توجــه قــرار گيــرد. 

نقش خانواده در سالمت روان
 نهــاد مقــدس خانواده، ركــن بنيادين اجتماع بشــرى و محمل 

فرهنگهاى گوناگون است.
 نخستين شرط داشــتن جامعه اى سالم و پويا، ســالمت و پايدارى 
خانواده است. بدون خانواده، نه تنها هويت انسانى بشر نابود مى شود، 
بلكه همه تالشــهاى فردى و اجتماعى نيــز بى ثمر و نافرجام خواهد 
ماند. ســالمت نهاد خانواده از چهار ديدگاه سالمت جسمانى، روانى، 
اجتماعى و معنوى قابل بررسى است و زن نيز به عنوان يكى از اركان 

خانواده در اين سالمت نقش بسزايى ايفاء مى كند. 
يكى از عوامل موثر در شــكل گيرى رفتار فرد، خانواده است. فضاى 
خانه، نخســتين و بادوام ترين عاملى است كه در رشد شخصيت افراد 
تاثيــر مى گذارد. به گونه اى كه مى توان گفت پدر و مادر نيرومندترين 
آموزگار افراد در زندگى، آمــوزش خانوادگى پايدارترين آموزش و 

محيط خانه مهمترين آموزشگاه براى هر فرد مى باشد.
 فراموش نكنيم كه كودكان پيش از آنكه به پند و اندرز عمل كنند رفتار 

والدين را الگو قرار مى دهند.
 نفوذ والدين در اين موضوع تنها محدود به جنبه هاى ارثى نيست. در 
آشــنا كردن كودك به زندگى جمعى و فرهنگ جامعه خانواده نقش 
بســيار موثرى را اجرا مى نمايد. ميزان آگاهــى خانواده در طرز رفتار 
در كودكان، موقعيت اجتماعى خانواده، وضعيت مالى آن، انديشــه و 
باورها، آداب و رســوم، ايده آل ها و آرزوهاى والدين، تاثيرى فراوان 
دارد.چنانچه مى دانيم خانواده ها در زمينه اجتماعى، اقتصادى، تربيتى، 
دينى، هنرى و مانند اينها با هم اختالف هايى دارند. تركيب خانواده ها 
طرز ارتباط اعضاى هر خانواده با يكديگر و جامعه اى كه خانواده در 
آن بسر مى برد، در تمام موارد يكسان نيست. بنابراين تاثير خانواده ها 
در رفتار افراد متفاوت اســت. اغلب افراد مبتال به مشكالت مختلف 
شخصيتى از خانواده هاى ناسالم برخاسته اند. از اين رو تامين بهداشت 
روانى افراد خانواده ســهم به سزايى در تامين و حفظ بهداشت روان 
جامعه دارد و تامين نشدن بهداشت روان خانواده آسيب هاى شديدى 

بر پيكره جامعه وارد مى كند.
براى ايجاد و حفظ ســالمت روان در خانواده الزم اســت تك تك 
اعضاى آن با مهارتهاى الزم براى زندگى آشــنا شــوند. بهداشــت 
روان خانواده به همه افراد كمك مى كند تا در جهت رشــد و تكامل 
و بهره گيرى از اســتعدادهاى خودگام بردارند. تالش در جهت ارتقا 
بهداشــت روان خانواده كمك به ارتقا بهداشت روان جامعه مى باشد. 
پس براى رســيدن به يك جامعه سالم بايد ابتدا خانواده سالمى داشته 

باشيم.
براى رسيدن به يك خانواده سالم و شاد بايد به نكات زير توجه كنيم :

1-ايجاد روابط سالم بين اعضاى خانواده: شيوه هاى ارتباطى نامناسب 
تاثيرات مضرى روى فرد و ســالمت او خواهند داشت. خانواده هاى 
بــدون روابط گرم و محبت آميز، خانواده هاى داراى روابط خصومت 
آميز و شــيوه هاى ارتباطى شديداً وابســته در خانواده معموالً ناسالم 
گزارش شده اند. برقرارى شــيوه ارتباطى منطقى، محترمانه و درعين 

حال گرم و صميمانه نشان دهنده خانواده سالم است. 
2-توجه به سالمت جسمى افراد خانواده:  تغذيه سالم، فعاليت فيزيكى 
مناسب،كنترل بيماريهاى مزمن به حفظ سالمت جمعى كمك مى كند.

3-تالش در جهت شناخت يكديگر و تقويت اعتماد به نفس
4-گــوش دادن به صحبتهاى يكديگر: به حرف هاى يكديگر با دقت 
گوش كنيم، به يكديگر توجه كنيم بدون اينكه قضاوت، پيشــداورى 

و يا نصيحت كنيم.
5-فراهم كردن شرايط گفتگو و تبادل نظر براى همه افراد خانواده: با 
فراهم كــردن محيطى گرم و صميمانه فرصت اظهارنظر به همه افراد 
خانواده داده شود تا همه بتوانند مشكالت خود را در محيطى دوستانه 

مطرح كنند.
6-هماهنگ بودن والدين با يكديگر و اطالع از نيازهاى افراد خانواده 

7-پرهيز از توهين و سرزنش و پرخاشگرى والدين نسبت به هم 
8-توجــه به رفتارهاى مثبت يكديگر و تشــويق و ترغيب رفتارهاى 
پسنديده اعضاى خانواده: در يك خانواده سالم تبادل افكار وجود دارد 
و به عبارت ديگر خانواده ســالم خانواده اى است كه از سالمت روان 
و آرامش روانى و معنوى هر يك از اعضاى خانواده حمايت مى كند. 
كودكى كه زندگى را با دوســتى مى گذراند، مى آموزد كه دنيا مكانى 
زيبا براى زيســتن اســت. بطور كلى نگرش و رفتار والدين مى تواند 

تسهيل كننده و يا مانعى در جهت رشد و تكامل كودك باشد.
موقعيت كودك در خانواده، تعداد و جنســيت فرزندان، ترتيب تولد 
آنها، روابــط بين آنها، وجود ارزش هــا و معيارهاى صحيح اخالقى 
و اعتقــادى در خانواده، حضور ديگر افــراد فاميل در خانه، روابط با 
همساالن و بچه هاى محل و عواملى مانند عوامل اقتصادى و فرهنگى 

در كنار استعداد سرشتى كودك، شخصيت او را شكل مى دهند. 
طبيعت انســان ها با خشونت و اجبار سازگارى ندارد. مراقبت مداوم، 
تسلط بيش از حد، محافظت بيش از اندازه و دلسوزى افراطى والدين 
به شــخصيت كودكان آسيب مى رساند. براى رسيدن به خانواده سالم 
والدين بايد به بچه ها توجه كننــد و وقت كافى براى آنها و نيازهاى 
عادى انها در نظر بگيرند، با آنها صادق باشــند و از توهين و سرزنش 

و تنبيه بدنى آنها بپرهيزند.
 اگر خانواده از ســالمت كافى برخوردار نباشــد، افراد بيمار خانواده 
نيز پس از ورود به جامعه ، بيمــارى خويش را به ديگران انتقال داده 
و ســاختار جامعه را از هم فرو مى پاشــند . گاهى ممكن است يك 
رفتار نامعقول اجتماعــى در اثر همين تعامالت به صورت يك رفتار 
پسنديده در جامعه ظهور كند. همين طور اگر خانواده هاى يك جامعه 
بصورت متعادل و سالم باشند جامعه نيز از سالمت روانى برخوردار 

خواهد بود. 
بچه در خانه با فلسفه اجتماعى جامعه آشنا مى شود. در خانواده سالم 
اشــتراك و همراهى آنها براى تعيين هدفهاى خانواده و تامين مصالح 
خانواده، پيروى از روشــهاى عقالنى در كليه امور خانوادگى، شركت 
دادن تمامى اعضاى خانواده در تصميم گيرى هايى كه مربوط به امور 
خانوادگى اســت و تقسيم كار و مســئوليت ميان اعضاى خانواده و 
همچنين فرصت دادن براى اظهار نظر افراد در محيط خانواده به چشم 

مى خورد.
به اين ترتيب كودكان نيز از اين وضع اســتفاده مى كند و اسباب رشد 
او در جنبه هاى مختلف شــخصيتى بهتر فراهم مى شود. خانواده ها در 
آشنا كردن كودكان به ميراث ادبى، علمى، فلسفى، دينى و هنرى جامعه 

بسيار نقش آفرينند
* مرجان حيدري - مددكار اجتماعي

خبر ورزشي: جنگ شير و شمشير
 جنگ نيست بازى باستانيه 

هگمتانه: سرطان معده مهمترين علت مرگ در همدان
 استرس گرانِى!!  

نشر انديشه: منعم پاس را به جهانشير سپرده 
  حتمًاخودش رفته شكرستان!! 

شوت ورزشي: دايي: ژاپن حريف سرسختي براي ايران نيست 
 از كجا به اين نتيجه رسيدى!!

صداي زنجان: پست هاي بيشتري به زنان مي رسد
 پس باالخره خانوما همصاحب منسب شدن!!
پيروزي: برانكو، مريدي و زاهدي را نمي خواهد

 بدون شرح!! 
موج بيداري: زنان، قوام بخشي توسعه اند

 به خاطره اينه كه آشپزى خوب بلدن!!
جام جم: صف داغ گوشت يخي

 مراقب باشيدگرماى صف گوشتا رو آب نكنه 
ابتكار: پزشكان فرشته يا شيطان؟

 بستگى به شانس داره كه زير دست كدوم پزشك باشى!! 
سپهر غرب: اقامتگاه بوم گردي فرصتي براي حال و آينده

 پشت بام گردى هم فرصت شد آخه!! 
صداي زنجان: نفس درختان خرمدره به شماره افتاده است

 نكنه ناراحتى قلبى دارن
موج بيداري: قيمت الستيك پرباد است

 خوبه كه پول تنظيم باد نمى دن!!
جام جم: اگر مصرف بي رويه بنزين مهار نشود؟

 ماشين آبى مشكل رو حل مى كنه
آرمان: اگر مسألظه اعتراض را حل نكنيم فضا رايكال مي شود 

 سياست، با فرمول هندسه!!
كسب و كار: بانك هاي مركزي به موتور توليد زيان تبديل شده اند

 موتورشون از كار افتاده بهتره بديمشون طرح فرسوده!!
مهر: تابستان در قطب شمال ركورد زد

 پس به خاط اينه بارندگى همدان زياد شده!! 

تخمين بازار 2/7 ميليارد دالرى تجهيزات 
پزشكى ايران در سال 2020

 مديركل تجهيزات پزشــكى وزارت بهداشــت، گفت: رشد بازار 
تجهيزات پزشــكى در ايران نســبت به متوسط جهانى حدود 2 برابر 
اســت. متوسط رشد تجهيزات پزشــكى در دنيا 6 درصد و در ايران 

9.1 درصد است.
به گزارش سالمت نيوز، رضا مسائلى، اظهار كرد: ميزان تنوع تجهيزات 
پزشــكى در جهان بيش از 500 هزار و در ايــران بيش از 280 هزار 
نوع اســت، در حالى كه تنوع دارو در جهــان 20 هزار و در ايران 3

هزار نوع است.
وى افزود: ارزش بازار تجهيزات پزشــكى در ســال 2020 در جهان 

430 ميليارد دالر و در ايران 7/2 ميليارد دالر تخمين زده شده است.
مسائلى با اشــاره به اينكه افزايش صادرات، يكى از راه هاى افزايش 
بازار فروش تجهيزات پزشكى ســاخت داخل است، عنوان كرد: در 
همين راستا، اداره كل تجهيزات پزشكى هدف اصلى خود را در سال 
97 رشد ده برابرى صادرات تجهيزات پزشكى نسبت به سال گذشته 

قرار داده است.
مديركل تجهيزات پزشــكى بيان كرد: براســاس بند 4 سياست هاى 
كلى نظام در حوزه ســالمت، ايجاد زيرســاخت هاى استانداردهاى 
بين المللى جزو تكاليف وزارت بهداشــت است كه برهمين اساس، 
اداره كل تجهيزات پزشكى اخذ CE را براى توليدكنندگان تجهيزات 

پزشكى الزامى كرده است.
وى بــا بيان اينكه نظــام رگوالتورى ايران در ســال جارى تغييرات 
قابل توجهى كرده اســت، گفت: ارزيابى كيفى تجهيزات پزشكى از 
4 ركن اساسى شامل موسسه واجد صالحيت براى مميزى و استقرار 
سيســتم مديريت كيفيت، مشاورين توليد و شــركت هايى كه برابر 
ضوابط وزارت بهداشت به توليدكنندگان خدمات مشاوره تخصصى 
ارائه مى دهند، موسســه واجد صالحيت بــراى ارزيابى انطباق يك 
محصول با ضوابط اتحاديه اروپا، ازمايشگاه همكار و آزمايشگاه واجد 
ISO۱۷۰۲۵ كه عملكرد و ايمنى محصول را مورد آزمون قرار مى 

دهد، است.
مســائلى اظهار داشــت: با ســازمان هاى رگوالتــورى مطرح مانند
PMDA ، ANVISA و اتحاديه اروپا همكارى گسترده اى داريم.

مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت، در خصوص رشد بازار 
تجهيزات پزشــكى در ايران، گفت: رشد بازار تجهيزات پزشكى در 
ايران نســبت به متوســط جهانى حدود 2 برابر است. متوسط رشد 

تجهيزات پزشكى در دنيا 6 درصد و در ايران 9.1 درصد است.
وى با اعالم اينكه 33 هزار قلم كاال از 280 هزار قلم كاالى تجهيزات 
پزشــكى در حوزه IVD اســت، ادامه داد: 89 درصــد از 33 هزار 
تجهيزات و فرآورده هاى آزمايشــگاهى ثبت شده در ايران وارداتى و 
11 درصد آن توليدى است. همچنين 96 درصد از توليدات IVD را 

فرآورده ها و 4 درصد آن را دستگاه ها تشكيل مى دهند.
NOTIFIED به عنوان نخستين PCBP مسائلى گفت: موسســه
BODY فعال در حوزه صدور گواهى تطابق با الزامات اتحاديه اروپا 

در ايران حضور دارد.
مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت، افزود: جاى شركت هاى 
مشاور در زمينه توليد IVD بســيار حالى است كه از اعضاى هيأت 
هاى علمى دعوت مى كنم تا به عنوان شــركت هاى مشــاور توليد 

تجهيزات پزشكى حوزه IVD فعاليت داشته باشند.

انتشار زندگى كودكان در شبكه هاى مجازى 
خشونت پنهان است

 خشــونت پنهان عليه كودكان به جز سوءاستفاده هاى جنسى و خشونت عليه كودكان 
كار، در درون خانواده هاى ايرانى و از طريق به اشتراك گذاشتن زندگى كودكان در شبكه 

هاى مجازى رو به افزايش است.
به گزارش خبرآنالين، افسانه كمالى عضو هيأت علمى دانشگاه الزهرا (س) افزود: امروزه 
در جامعه ما به اشــتراك گذاشتن حركات، رفتارها، نوع پوشش، چهره و منش كودكان از 
سوى والدين شان در شبكه هاى اجتماعى منجر به خشونتى پنهان عليه كودكان شده است 
به طورى كه آنان در بزرگســالى با مشــاهده اين موارد دچار مشكالت اجتماعى و روانى 

مى شوند.
اين جامعه شناس ادامه داد: در واقع اين نوع خشونت به اشتراك گذاشتن حريم خصوصى 
كودكان در عرصه عمومى است و در خانواده هاى به اصطالح الكچرى كشور اين خشونت 

افزايش دارد. 

نقش آالينده هاى محيطى در بروز سرطان ها را 
دست كم نمى گيريم

 معــاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده موضــوع آالينده هاى محيطى در بروز 
ســرطان ها را مورد تاكيد قرار داد.به گزارش شبستان، معصومه ابتكار گفت: موضوع اپى 
ژنتيك يكى از موضوعات مهمى اســت كه مى تواند سيستم ايمنى فرد را نسبت به عوامل 
خطر دچار اشتباه كند.وى با اشاره به اهميت سيستم ايمنى بدن در مقابله با بيمارى ها افزود: 
نوزادى كه به صورت طبيعى به دنيا مى آيد ممكن اســت كمتر به بيمارى ها مبتال شــود و 
سيســتم ايمنى بدن اين قبيل نوزادان در مقابل انواع ويروس ها و بيمارى ها مقاوم تر باشد.

ابتكار به اهميت آالينده هاى محيطى در بروز بيمارى ها اشــاره كرد و گفت: ما آالينده هاى 
محيطى كه سيستم ايمنى بدن را تحت تاثير قرار مى دهند دست كم نمى گيريم.وى به دى 
اكسين اشــاره كرد و افزود: همه مى دانند دى اكسين ها چقدر مى توانند سيستم ايمنى را به 
اشــتباه بيندازند و اين يك نمونه از آالينده هايى اســت كه مى تواند اختالالت زيادى در 

سيستم ايمنى بدن به وجود بياورد.

 اهميت نقــش زنان در انقالب زماني 
بدانيم آنان نه تنها  آشكار مي شــود كه 
در در صحنــه مبــارزه حضور جدي و 
فعال داشــته و خود در خط مقدم مبارزه 
حاضر بودند، بلكه مشــوق اصلي مردان 
و همســران خويش براي شركت در اين 

مبارزه به حساب مي آمدند.
بر هيچ كســى پوشــيده نيست كه زنان 
نهضت  پرورش  در  مهمي  بســيار  نقش 
امام خمينى(ره) ايفــا كرده و حقيقتًا در 
مواردي نقش ســنگين تر و مؤثرتري را 
نسبت به مردان در جريان مبارزه داشتند.

 نقش موثر ديگر آنــان تربيت فرزندان 
صالــح براي ادامــه راه و آينده نهضت 
اســالمي بود كه از اهميــت ويژه اي 

برخوردار است .
 انقالب اســالمى، انقالبى مردمى 
با محوريت روحانيت و واليت است

انقــالب اســالمى يك انقــالب مردمى و 
بــا محوريت روحانيت و واليت اســت و 
علماى شيعه در طول تاريخ اسالم به شكل 
هاى مختلف سعى كرده اند وظيفه ى خود 
كه مقابله با ســتمگران و استكبارســتيزى 

است را به خوبى به انجام برسانند.
علما به مقابلــه با دولت هــاى خودكامه 
برخاســته بودند و دولت هاى استكبارى به 
هر طريق به دنبال سرنگونى اين افراد واال 
مقام  بودند اين روند تا ســال 1342 ادامه 
داشت تا اينكه آيت اهللا خمينى(ره) جلودار 

اين حركت بزرگ انقالبى شدند.
روحانيــت و دوســتان و نزديــكان امام 
خمينــى(ره) پيــام ها نكات ايشــان را به 
مردم و خانواده ها و اقشار مختلف جامعه 
مى رســاندند، باتوجه بــه اينكه جامعه ى 
ما جامعــه اى با ايمان و بــا تقوا بودند از 

پيام هاى امام درس مى گرفتند.
ــردان  ــا، م ــى عدالتى ه ــدن ب ــا دي ــان ب زن
اســتكبار  بــا  مبــارزه  بــراى  را  خــود 

مى كردنــد ترغيــب 
نيمى از جمعيت كشور  را زنان تشكيل مى 
دهند، آنان آن زمان با ديدن بى عدالتى ها و 
ظلم و ســتم هايى كه به آنها مى شد با تمام 
تــوان  مردان و بــرادران و فرزندان خود را 
بسيج مى كردند و به تشويق و ترغيب آنان 

به مبارزه با استكبار مى پرداختند.
ــور  ــر حض ــالوه ب ــه، ع ــن 4 ده ــى اي ط
ــبب تشــويق و  ــه س ــه ب ــردان ك ــور م پرش
ترغيــب زنــان انقالبــى جامعــه بوده اســت، 
زنــان نيــز در برخــى عرصــه هــا حمايــت 

ــد. ــان داده ان ــت نش ــود را از دول خ
مقــدس  دفــاع  ســال  از هشــت  بعــد 
ــداوم در حــال  ــه صــورت م ــا ب كشــور م
ــام  ــان نظ ــمنان و بدخواه ــا دش ــگ ب جن
جمهــورى اســالمى بــوده و هــر بــار 
دشــمنان قصــد وارد كــردن ضربــه اى 
بــه جامعــه مــا داشــتند بــه ســد محكمــى 
ــود  ــت خ ــر دول ــت س ــه پش ــردم ك از م

ــد. ــى كردن ــورد م ــد برخ ــتاده ان ايس
در تمــام اين صحنه ها حضور بانوان را در 
اين مسير مشاهده كرده ايم و مثال بارز آن 
در عصر كنونى، غلبــه بر نيروهاى داعش 

بوده است.
 نظام اسالمى و نقش كليدى زن 

در خانواده
در نظــام مقــدس جمهورى اســالمى كه 
برگرفته از تعاليم اسالم است زنان به ارزش 

و منزلت خود رســيده اند، در نظام اسالمى 
زنان داراى هويت هستند و و در خانواده ها 

نقش كليدى دارند.
دليل اينكه زمينه پيشرفت و كرامت بخشى 
زنان در اين جامعــه وجود دارد از بركات 

جامعه و نظام است.
مردان  از  بهتر  يا  و  همطراز  زنان   

در انقالب نقش داشتند
همانطور كه در وصيت نامه امام خمينى(ره) 
آمده است زنان مانند و يا بهتر از مردان در 

انقالب نقش ايفا كرده اند.
ما نمى توانيم نقــش مردان را از زنان جدا 
بدانيــم و دقيقٌا در راهپيمايى ها همان طور 
كــه همه مى آمدند زنان هم نقش مهمى را 

داشتند.
اگر زنــان مؤمن در دامان خــود فرزندى 
بپرورند و نقش مادرى را به درســتى ايفا 
كنند در زمــان مبارزات نيز ما يك خانواده 
را مــى بينيم كه به دفــاع از دين و واليت 

خود ايستاده است.
براســاس آموزه هاى قــرآن زن و مرد هر 

يــك جايــگاه خاصى 
دارنــد، برعهده هر يك 
گذاشته  هايى  رســالت 
شده است كه به نوبه ى 
خود موظف هستند آنها 

را انجام دهند.
 تســاوى حقوق 
زن و مــرد امــرى 

غيرمنطقى است
در ديــن اســالم عنوان 
تساوى حقوق زن و مرد 
نداريــم و اينكه حقوق 
زن و مــرد بــا يكديگر 
برابر باشد يك امر بسيار 

غيرمنطقى است.
خداوند در ســوره بقره 
آيــات و نشــانه هايى 

از ارزش زن آورده در اين ســوره مبارك 
خداوند زن را يكى از نشانه هاى خود قرار 
مى دهد همچنين خداونــد در ازدواج ها 

مودت و محبت را قرار داده است.
زن و مرد بايد براى حل مشكالت يكديگر 

تالش كنند
مرد پوششــى براى زن و زن پوششى براى 
مرد در مســير شكوفايى اســالمى است، 
افزود: زن و مــرد بايد عيب هاى يكديگر 

را بپوشانند و در راه حل مشكالت يكديگر 
تالش كنند.

آنچه در تفكر كمونيســم وجود دارد قابل 
مقايسه با اسالم نيست زيرا اسالم براى زن 
ارزش و جايگاه بلند مرتبــه اى قرار داده 
اما كمونيسم از زنان به عنوان ابزارى براى 

خوشگذرانى ياد مى كند.
 حضور زنــان در انقالب به خاطر 
احساس تكليف نسبت به اسالم بود

البته در بحث دليل حضور زنان در انقالب 
نيز بايد گفت مهم تريــن دليل اين حضور 
احســاس تكليفى بود كه نسبت به اسالم و 

واليت داشته اند.
زنانى كه درشــهرهايى اقامت داشــتند با 
حضور خود در كنار مردان و فرزندانشــان 
پشت ســر واليت اســتادگى مى كردند و 
زنانى كه در شهرهاى مرزى اقامت داشتند 
با حضور در ميدان هاى نبرد، نقش خود را 

ايفا مى كردند.
هاى  عرصه  در  زنــان  حضــور   
فرهنگى و اجتماعــى بعد از انقالب 
درحال افزايش است

ــل از انقالب  در دوران قب
حوضــه  در  بانــوان 
فرهنگــى نقــش آنچنانــى 
ــان  ــتند و حضورش نداش
در جامعــه بــه نــدرت 
ــروزى  ــس از پي ــود، پ ب
انقــالب اســالمى و برپــا 
ــورى  ــام جمه ــدن نظ ش
ــان  ــور زن ــالمى حض اس
در حوضــه هــاى علميــه 
ســاير  در  و  بســيج  و 
زمينــه هــاى فرهنگــى 
درحــال  روز  بــه  روز 

افزايــش اســت.
بــا توجه بــه اينكه دين 
اســالم فرصتــى بــراى 
حضور زنان در جامعه قرار داده حفظ تمام  
شعونات اسالمى را هم جزء تكاليف بانوان 

قرار داده است.
 زنان از دو جهت در شكل گيرى 

انقالب تأثيرگذار بودند
حضور مستقيم در راهپيمايى ها و حضور 
غيرمســتقيم بانوان در صحنه هاى انقالب 
از مــوارد همكارى زنان در شــكل گيرى 
انقالب اســت، زيرا زنان هم نقش مادر و 

هم همسر و خواهر را براى مردان داشتند و 
نزديكان خود را به حضور در صحنه هاى 

انقالبى ترغيب مى كردند.
انگيزه زنــان از حضور در انقالب متفاوت 
نبود و از آنجاكه در رژيم پهلوى زيربناهاى 
دينى مورد هجوم دشــمنان بود، نخستين 
انگيــزه زن و مرد دفاع از دين محســوب 

مى شد.
 جايگاه زنان پس از انقالب

پس از پيروزى انقالب اســالمى تحوالت 
بســيار زيادى در عرصه بانوان داشته ايم و 
اگــر از جهات ظاهرى نــگاه كنيم زنان از 
دوران خانه نشينى بيرون آمدند و در عرصه 

هاى مختلف فرهنگى درحال فعاليتند.
پيش از انقالب و در دوره قبل، زنانى كه در 
جامعه بودند در زمينه منفى فعاليت داشتند، 
ولى بعد از انقالب حضور زنان در جامعه 
بيشتر شــد و در زمينه هاى مثبت درحال 

فعاليت بوند.
در صدر اســالم حضرت خديجه(س) در 
تقويت دين اســالم به پيامبــر اكرم(ص) 
كمك هــاى فراوانــى كــرده و همچنين 
حضــرت زهرا(س) پشــتوانه اى بســيار 
قوى براى امــام على(ع) بودند و حضرت 
زينب(س) پشــتوانه و رســانه اى قوى تر 

براى امام حسين(ع) بودند.
 نقش برجســته زنان در پيروزى 

انقالب
ــن  ــالب در اي ــداى انق ــان ابت ــان از زم زن
پيــروزى  در  بودنــد  ،  تأثيرگــذار  نظــام 
تشــويق،  بــا  زنــان  اســالمى  انقــالب 
همســران و بــرادران خــود را بــراى شــركت 
در راهپيمايــى هــا و تظاهــرات و حتــى بــه 

ــتادند. ــى فرس ــگ م ــى جن ــدان هاي مي
همچنيــن بعد از انقالب نيــز كمك هاى 
نقدى بانوان براى پيروزى انقالب در طول 
دفاع مقــدس و حضور مســتقيم زنان در 
جبهــه هاى جنگ به عنوان پرســتار و نيز 
امور مربوط به پشــتيبانى، از جمله فعاليت 

هاى با ارزش بانوان بوده است.
حضور بانــوان در همه عرصه ها بســيار 
با اهميت و چشــمگير بود از اين رو امام 
خمينــى(ره) مى فرمايند"زنان پيشــگامان 
انقــالب هســتند" و در جايــى ديگر نيز 
مى فرمايند «شــما خواهران در اين نهضت 

سهم به سزايى داريد.
*فريبا لطفى
جمعيت زنان نوانديش استان همدان

بررسي نقش گروه هاي اجتماعي در سال 57

زنان پيشگامان پيروزى انقالب

درشــهرها  كه  زنانــى 
اقامت داشــتند با حضور 
خــود در كنار مــردان و 
فرزندانشــان پشت سر 
واليت استادگى مى كردند 
شهرهاى  در  كه  زنانى  و 
مرزى اقامت داشــتند با 
حضــور در ميدان هــاى 
نبرد، نقش خــود را ايفا 

مى كردند
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 تنها يك روز پس از شكســت تيم ملى 
فوتبــال ايران در نيمــه نهايى جام ملت هاى 
آسيا و در حالى كه تيم ملى به ايران برنگشته 
اســت، مدير روابط عمومى وزارت ورزش 
نام هاى بزرگى را براى جانشــينى كارلوس 

كى روش در تيم ملى مطرح كرد.
به گزارش ايســنا، تيم ملــى فوتبال ايران 
روز دوشــنبه در ديدار نيمــه نهايى جام 
ملت هاى آســيا با نتيجه 3 بــر صفر برابر 
ژاپــن شكســت خــورد و از چرخه اين 
رقابت هــا كنار رفــت. كارلوس كى روش 
نيز در نشســت خبرى پس از اين بازى به 
طور تلويحــى اعالم كرد كه اين پايان راه 

اســت. او در رختكن نيز بــا بازيكنان تيم 
كرد. خداحافظى  ملى 

كمتر از 24 ســاعت پس از اين شكســت 
و در ميــان گمان زنى ها درباره سرنوشــت 
ســرمربى آينده تيم ملى ايران، مدير روابط 
عمومى وزارت ورزش در توئيتى از مذاكره 
با مربيانى مثل زيــدان، مورينيو و كلينزمن 

براى جانشينى كى روش خبر داد.
او نوشت: "باشكوه تر طلوع مى كنيم! بزرگان 
مربيگرى فوتبال جهان در صف مذاكره براى 

فوتبال ايران. زيدان. كلينزمن. مورينيو."
فدراســيون فوتبال تاكنون درباره سرنوشت 
كــى روش و ســرمربى آينــده تيــم ملى 

اظهارنظرى نكرده است.
ايــن گزينه ها در حالى مطرح شــده اند كه 
مورينيو و زيدان سابقه مربيگرى در تيم هاى 
ملــى را ندارنــد و كلينزمن هــم زمانى كه 
ســرمربى تيم ملى آمريكا بود از كار بركنار 

شد.
نكته جالب اينكه تــا همين چندوقت پيش 
بر ســر رقم قرارداد كــى روش و به تاراج 
رفتــن بيت المال حرف بود، اما حاال مديران 
با اعتماد بــه نفس دم از گزينه هايى مى زنند 
كه براى جذبشــان بايد مثل رئــال مادريد 
و منچســتريونايتد دســت به جيب شد و 

هنگفت هزينه كرد.

آگهى مزايده نوبت اول 
در كالسه اجرايى 970210 اج م شركت آبند بنا طى دادنامه صادره از شعبه اول 
دادگستري شهرســتان همدان محكوم گرديده به پرداخت مبلغ 2/259/075 
تومان بابت اصل خواسته (بدون احتســاب هزينه هاي صورت گرفته) در حق 
محكوم له و نيز پرداخت 180/000 تومان بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت 
كه در اين خصوص و جهت اســتيفاي محكوم به، خواهان اقدام به توقيف يك 
دستگاه پمپ انتقال بتن از اموال محكوم عليه نموده كه مطابق ماده 114 قانون 

اجراى احكام مدنى از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول:

يك دستگاه پمپ انتقال بتن شــويينگ ساطوري زميني سيار با پمپ 2 قلو و 
موتور دوييس 4 سيلندر آلمان مدل BP۲۵۰HDD و 3100 كيلوگرمي و بيش از 
15 سال ساخت و سفيد رنگ همراه شاسي و چرخ قيمت پايه و نظريه كارشناس 
دادگستري: با لحاظ جميع عوامل فوق الذكر خودروي ياد شده توسط كارشناس 

دادگستري به مبلغ 30/000/000 تومان ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/11/23 از ساعت 10 الي 
10:30 صبــح در دفتر اجراي احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه 

دادگاه اللجين برگزار خواهد شد.
توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت 
پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. از برنده مزايده 10 
درصد فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مدت 20 روز قابل وصول خواهد بود. 
بديهى اســت در صورت انصراف خريدارى مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ 
برگــزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. كليه هزينه  
هاى جابه جايى و انتقال بعهده برنده مزايده مى باشد.در صورتى كه روز مزايده 
به هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس ســاعت تعيين شده 

برگزار خواهد شد. (م الف 3950)
دادگسترى كل استان همدان- شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

آگهى تغييرات شركت اروند راه امير شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 8405 و شناســه ملى 10820081480 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/10/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - حق امضاء مجاز 
در كليه امور بانكى اعم از چك،سفته،برات،و اوراق و اسناد تعهدآور بانكى 
بر عهده رئيس هيئت مديره آقاى كريم روشــن روانى و خاتم جميله مه 
تابانى عضو اصلى هيئت مديره مشــتركاً وبا مهر شركت معتبر مى باشد 
در غياب خانم جميله مــه تابانى بر عهده رئيس هيئت مديره آقاى كريم 
روشن روانى به تنهايى و با مهر شــركت معتبر مى باشد . اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

همدان (363324)

آگهى مزايده نوبت اول 
در كالسه اجرايى 970220 اج م شركت آبند بنا طى دادنامه صادره از شعبه اول 
دادگستري شهرســتان همدان محكوم گرديده به پرداخت مبلغ 7/335/717 
تومان بابت اصل خواسته (بدون احتســاب هزينه هاي صورت گرفته) در حق 
محكوم له و نيز پرداخت 180/000 تومان بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت 
كه در اين خصوص و جهت اســتيفاي محكوم به، خواهان اقدام به توقيف يك 
دستگاه پمپ انتقال بتن از اموال محكوم عليه نموده كه مطابق ماده 114 قانون 

اجراى احكام مدنى از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول:

يك دستگاه پمپ انتقال بتن شــويينگ ساطوري زميني سيار با پمپ 2 قلو و 
موتور دوييس 4 سيلندر آلمان مدل BP۲۵۰HDD و 3100 كيلوگرمي و بيش از 
15 سال ساخت و سفيد رنگ همراه شاسي و چرخ قيمت پايه و نظريه كارشناس 
دادگستري: با لحاظ جميع عوامل فوق الذكر خودروي ياد شده توسط كارشناس 

دادگستري به مبلغ 30/000/000 تومان ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/11/23 از ساعت 10 الي 
10:30 صبــح در دفتر اجراي احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه 

دادگاه اللجين برگزار خواهد شد.
توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت 
پايه شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. از برنده مزايده 
10 درصد فى المجلس دريافت و الباقــى ظرف مدت 20 روز قابل وصول خواهد 
بود. بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ 
برگــزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. كليه هزينه  
هاى جابه جايى و انتقال بعهده برنده مزايده مى باشد.  در صورتى كه روز مزايده 
به هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس ســاعت تعيين شده 

برگزار خواهد شد. (م الف 3952)
دادگسترى كل استان همدان- شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

آگهى تغييرات خيريــه حضرت فاطمه الزهرا س نهاوند موسســه 
غير تجارى به شماره ثبت 29 و شناســه ملى 10820002353 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/18 و باستناد نامه 
شماره22/12/7005 مورخ 1397/10/19 اداره بهزيستى شهرستان نهاوند 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - محل موسســه در واحد ثبتى نهاوند به 
آدرس استان همدان، شهرستان نهاوند، بخش مركزى، شهر نهاوند، بلوار 
شهيدحيدرى،كوچه شهيد سيفى، خيابان بهزيستى(شفا) طبقه همكف، 
پالك47، با كدپســتى 6591937547 تغيير يافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد . اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (363323)

آگهى مزايده نوبت اول 
در كالســه اجرايى 970205 اج م شركت آبند بنا طى دادنامه صادره از شعبه 11 
دادگستري شهرســتان همدان محكوم گرديده به پرداخت مبلغ 7/417/602 
تومان بابت اصل خواسته (بدون احتســاب هزينه هاي صورت گرفته) در حق 
محكوم له و نيز پرداخت 180/000 تومان بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت 
كه در اين خصوص و جهت استيفاي محكوم به، خواهان به   توقيف يك دستگاه 
پمپ انتقال بتن از امــوال محكوم عليه نموده كه مطابق ماده 114 قانون اجراى 

احكام مدنى از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال منقول:

يك دستگاه پمپ انتقال بتن شــويينگ ساطوري زميني سيار با پمپ 2 قلو و 
موتور دوييس 4 سيلندر آلمان مدل BP۲۵۰HDD و 3100 كيلوگرمي و بيش از 
15 سال ساخت و سفيد رنگ همراه شاسي و چرخ قيمت پايه و نظريه كارشناس 
دادگستري: با لحاظ جميع عوامل فوق الذكر خودروي ياد شده توسط كارشناس 

دادگستري به مبلغ 30/000/000 تومان ارزيابي و قيمت گذاري شده است.
زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شــنبه مورخ 1397/11/23 از ساعت 10 الي 
10:30 صبــح در دفتر اجراي احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه 

دادگاه اللجين برگزار خواهد شد.
توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت 
پايه شــروع  و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. از برنده مزايده 
10 درصد فى المجلس دريافت و الباقــى ظرف مدت 20 روز قابل وصول خواهد 
بود. بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 3 روز قبل از تاريخ 
برگــزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. كليه هزينه  
هاى جابه جايى و انتقال بعهده برنده مزايده مى باشد. در صورتى كه روز مزايده 
به هر علتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روز و رأس ســاعت تعيين شده 

برگزار خواهد شد. (م الف 3951)
دادگسترى كل استان همدان- شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاي حبيب عموئي داراى شماره شناسنامه  2224 به شرح دادخواست كالسه 
114/970942ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان خانم مهدي نسب به شماره شناسنامه  282 در تاريخ 97/10/2 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر است به: 1- حبيب عموئي فرزند لطف ا... به شماره شناسنامه 2224 پسر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 688)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد

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 139760326009000440 مورخه 97/10/22 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي 
علي قنبري فرزند محمد به شــماره شناســنامه 10299 صادره از فامنين 
به شــماره ملي 3990090992 صادره از شــش دانگ يك باب خانه باغ به 
مساحت دويست و چهارده مترمربع و ســي و هفد صدم مترمربع قسمتي 
از پــالك 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان خريداري از مالك رســمي 
آقاي كاظم ناصري محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان فامنين تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم 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 290)
تاريخ انتشار نوبت اول: 25/ 10/ 1397

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/10
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  1630 ب ــماره شناس ــاري داراى ش ــي به ــاي احمدعل آق
ــى  ــت گواه ــعبه درخواس ــن ش ــه 112/97/1031ح از اي ــت كالس دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان فتحعلــي بهــاري 
ــه شــماره شناســنامه  21 در تاريــخ 97/11/4 در اقامتــگاه دائمــى خــود  ب
ــر  ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
ــه  ــد1351 ب ــي متول ــد فتحعل ــاري فرزن ــي به ــه: 1-احمدعل ــت ب اس
شــماره شناســنامه 1630 پســر متوفــي 2-رقيــه  بهــاري فرزنــد فتحعلــي 
متولــد1342 بــه شــماره شناســنامه 1259 دختــر متوفــي 3-ثريــا بهــاري 
فرزنــد فتحعلــي متولــد1356 بــه شــماره شناســنامه 1969 دختــر متوفــي 
4-صغــري زارعــي فرزنــد جعفــر  متولــد1325 بــه شــماره شناســنامه 18 
همســر متوفــي اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
ــا  ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 766)

رئيس حوزه شماره 114 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

برابر رأي شــماره 97/1200 مورخ 97/9/11 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاي رضا كرمى 
قدس فرزند ناصر به شماره شناسنامه 2007 صادره از اسد آباد در شش دانگ يك 
قطعه زمين زراعى به مساحت 84906/27 درقسمتي از پالك 101 اصلي چنار عليا 
واقع در اســد آباد اراضى روستاى چنار عليا خريدارى با واسطه از مالكان رسمى 
آقايان كرمعلى هجرانى-على حيدر كرمى- گوهرتاج صولتى-حســينعلى عبادى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به  اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.  خواهد  صادر  مالكيت 
(م الف 686)

تاريخ انتشار نوبت اول: 10/ 11/ 1397
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/25

كامران متقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

فرصت بانوى تيرانداز همدانى براى كسب 
سهميه المپيك 

 در تركيب اعالم شده تيم ملى براى حضور در مسابقات جام جهانى 
هند، يك تيرانداز از همدان نيز حضور دارد.

به گزارش ايســنا، مينا قربانى، تپانچه زن همدانى به همراه ديگر اعضاى 
تيم ملى در حال حاضر در اردوى آماده سازى براى حضور در مسابقات 

جام جهانى هند به سر مى برند.
در تركيب تيم تپانچه، عالوه بر مينا قربانى از همدان، گلنوش ســبقت 

الهى، هانيه رســتميان، جواد فروغى، امير جوهــرى، وحيد گلخندان، 
مصطفى نصيرى حضور دارند.

در تركيب تيم تفنگ نيز الهه احمــدى، نجمه خدمتى، آرمينا صادقيان، 
حسنا توتونچى، امير محمد نكونام، حسين باقرى، مهيار صداقت و پوريا 

نوروزيان تركيب تيم ملى را تشكيل مى دهند .
مســابقات جــام حهانــى هنــد كــه حكم كســب ســهميه المپيــك 2020
ــدازان  ــود و تيران ــى ش ــزار م ــاه برگ ــفند م ــداى اس ــو را دارد ابت توكي
كشــورمان بــراى بدســت آوردن ســهميه المپيــك بايــد بــا رقبــاى خود 

بــه رقابــت بپردازنــد.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

كاراته كاران استان همدان در بيست و 
چهارمين مسابقات كاراته درخشيدند

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: بيست و چهارمين دوره مسابقات 
كاراته قهرماني كشور سبك شتيوريو شوكو كاي يونيون به ميزباني تهران 

در مجموعه ورزشي چمران برگزار شد.
رئيس هيأت كاراته شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در گفت وگو 
با خبرنگار ما اظهار داشت: اين مسابقات كه با حضور بيش از 500 نفر 
از 20 اســتان كشــور در رده هاي تعميي نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگســاالن برگزار شد كه تيم شتيوريو شوكاي يونيون همدان در اين 
مسابقات توانست با كسب 15 مدال طال، 9 مدال نقره و 12 مدال برنز 
خوش بدرخشــد.اله كرم شهگل افزود: در بخش تيمي نيز تيم دهياري 
ويان كبودراهنگ بر سكوي نخست ايستاد و تيم هاي البرز و مركزي دوم 
و سوم شــدند. همچنين در بخش بزرگساالن تيم شهرداري صالح آباد 

قهرمان شد و تيم البرز و تهران دوم و سوم شدند.
وي در پايان خاطرنشــان كــرد: كاراته كاران اســتان همدان خصوصًا 
شهرستان كبودراهنگ در بيشتر مسابقات كه حضور مي يابند مقام هاي 
خوبي را كسب مي كنند و در اين رشته ورزشي بسيار مستعد هستند و 

اميدواريم كه بتوانند روز به روز موفق تر شوند.

درخشش پيشكسوتان ورزش همدان 
در جشنواره كشورى 

 رئيــس هيأت ورزش هــاى همگانى همدان گفــت: تيم منتخب 
پيشكسوتان ورزش اين استان در جشنواره كشورى با كسب چهار مدال 

رنگارنگ خوش درخشيدند.
هادى ســبزوارى اظهار كرد: جشــنواره ورزشــى پيشكسوتان كشور 
به ميزبانى يزد برگزار شــد و ورزشكاران همدانى صاحب مدال هاى 

رنگارنگ شدند.
وى اضافه كرد: اين جشنواره در چهار رشته دو وميدانى، دارت، فريزبى 
و بسكتبال برگزار شد و تيم همدان به 2 نشان طال، يك نقره و يك برنز 
دست يافت.سبزوارى خاطرنشان كرد: در رده سنى 35 تا 39 سال مسلم 
حيدرى از همدان دوم شــد و در رده سنى 60 تا 64 سال محمد هادى 
پور بر سكوى سوم ايستاد.وى اظهار داشت: در رده سنى 65 تا 69 سال 
سيدحسن حسينى و در رده سنى 70 تا 75 سال احمد رحمانى به نشان 
طال دست يافتند.ســبزوارى خاطرنشان كرد: سيدكاظم اسدى و زرين 
كالمى نيز به ترتيب در رده هاى سنى 40 تا 44 سال و 50 تا 55 سال به 
مقام چهارمى رسيدند.گفتنى است؛ غالمرضا رضايى مربى و سرپرست 

تيم منتخب همدان در اين دوره از مسابقات بود.

همدان ميزبان المپياد ورزشى بانوان غرب 
كشور شد

 رئيس گروه ورزش بانوان اداره كل ورزش و جوانان همدان گفت: 
ميزبانى المپياد ورزشى استعدادهاى برتر منطقه 6 بانوان (غرب كشور) 

به اين استان سپرده شد.
معصومه پيردهقان افزود: براساس هماهنگى صورت گرفته شهر همدان 

ميزبان 2 رشته جودو و دو وميدانى بانوان خواهد بود.
وى اضافه كرد: اين المپياد دوم اسفندماه امسال به ميربانى همدان برگزار 
مى شــود و استان هاى كرمانشاه، كردستان و ايالم نيز حضور خواهند 

داشت.
پيردهقان خاطرنشان كرد: ميزبانى همدان در اين 2 رشته طى نشست 
هماهنگــى المپياد اســتعدادهاى برتر بانوان منطقه 6 كشــور انجام 
شد.وى افزود: همچنين براساس هماهنگى صورت گرفته مسابقات 
فوتسال و تكواندو در كرمانشاه برگزار مى شود و رقابت هاى وزنه 
بردارى و تنيس روى ميز در كردســتان و مسابقات فوتبال و كاراته 
در ايالم انجام خواهد شد.رئيس گروه ورزش بانوان ورزش همدان 
بيان كرد: اين المپياد در دوم و ســوم اسفندماه امسال در چهار استان 
غرب كشور برگزار مى شود و نفرات برتر راهى مرحله نهايى المپياد 

كشورى مى شوند.

جابر انصارى شاگرد 
فركى شد

 مهاجم پيشين باشگاه استقالل به جمع 
شاگردان حســين فركى در پيكان اضافه 

شد.
به گزارش ايســنا، پس از فســخ باشگاه 
اســتقالل با جابر انصارى، اين بازيكن با 
قراردادى يك و نيم ساله به باشگاه پيكان 
پيوست و به جمع شاگردان حسين فركى 

ملحق شد.
جابر انصارى ســابقه حضور در تيم هاى 
اســتقالل، فجر سپاسى و گسترش فوالد 

تبريز را در كارنامه خود دارد.

باشگاه ژاپنى به دنبال 
جذب آرين روبن

 اف سى توكيو قصد دارد آرين روبن 
بازيكن هلندى بايرن مونيخ را جذب كند.

به گزارش مهر، آرين روبن، وينگر هلندى 
بايرن مونيخ پيش تر اعالم كرده است كه 
قصــد دارد در پايان فصل از بايرن مونيخ 
جدا شــود و ماه هاى آخر حضور در اين 

تيم را سپرى مى كند.
در اين بين اف سى توكيو ژاپن آرين روبن 
را زير نظر گرفته است و پيشنهاد خود را 
براى جذب اين بازيكن ارسال كرده است 
و منتظر جواب روبن اســت. با اين حال 
روبن هنوز جوابى به اين پيشــنهاد خود 
نداده اســت و همه چيز را بــه ماه آخر 
حضور خود در بايرن مونيخ موكول كرده 
است.بايرن مونيخ كه در رده دوم جدول 
بوندسليگا قرار دارد در ليگ قهرمانان بايد 

با ليورپول ديدار كند.

مدافع تراكتورسازى به 
سپاهان پيوست

 مدافع تيم فوتبال تراكتورسازى تبريز 
با عقد قراردادى به مدت 2 فصل و نيم به 

تيم فوتبال سپاهان پيوست.
به گــزارش باشــگاه ســپاهان، محمد 
مهدى زاده بازيكن تراكتورسازى تبريز به 

تيم فوتبال سپاهان پيوست.
بــا توجــه بــه جــذب مهــدى زاده از 
تراكتورســازى، رضايــت نامه ساســان 

انصارى براى تراكتورسازى صادر شد.

نظر قدوس درباره آينده 
خود در تيم ملى ايران

 ســامان قدوس از آينده خود در تيم 
ملى ايران و دليل شكســت برابر ژاپن به 
صحبت پرداخت.به گزارش تسنيم، سامان 
قدوس هافبك تيم ملى فوتبال ايران بعد 
از شكســت برابر ژاپن درباره آينده خود 
در تيم ملى ايران گفت: در حال حاضر با 
مربى صحبت نكرده ام. امروز (سه شنبه) به 
فرانسه خواهم رفت و چند روز استراحت 
مى كنم. بازى هاى باشگاهى شروع مى شود 
و بايد تيمم را همراهــى كنم.قدوس در 
پاسخ به اين سوال كه ژاپن عادالنه برنده 
شــد يا ايران با بدشانسى بازى را باخت؟ 
گفت: تركيبى از هر دو. ابتدا بدشانسى بود. 
داور بايد خطاى بازيكن ژاپن را مى گرفت 
و به او كارت زرد مى داد ولى داور تصميم 
به ادامه بازى گرفت. او سانتر خيلى خوبى 

كرد و ژاپن توانست به گل برسد.

حامد صيفى »
 وقتــى در كمتــر از 35 دقيقــه كاخ 
آرزوهايمان در شبى مغموم فرو مى ريخت 
و ســامورايى ها به طرزى خوفناك ســند 
وداعى اشــك آلود با جام شــماره 17 را 
امضا مى زدند، مردمانى ناآزموده و غريبه 
با دنياى مستطيل ســبز در فضاى مزخرف 
و ليچــار مجازى شمشــير را براى تيمى 
كه چنــد روزى حالمــان را خوب كرده 
بود از رو مى بستند. شمشيرى برنده تر از 
روى  نمك پاشى  براى  سامورايى  شمشير 
زخمى كه در شب تلخ و فراموش نشدنى 
زمســتان، گره به حسرت 43 ساله فوتبال 

اين ممكلِت بى رمق خورده بود.
به ژاپــن باختيم، بد هــم باختيم. اگر 4
سال پيش برابر عراق زانو زديم درعوض 
ســرمان باال بود. دوشنبه شــِب سياه اما 
هيچ چيز نمى توانست آرام بخش حال  شبيه 
به افســردگى مردم باشد و طبيعى بود كه 
در چنين فضاى غمبــارى، همگى دنبال 
مقصر باشــيم، همچون يك كارشــناس 
همه فن حريــف نظرات آنچنانى به خرج 
دهيم، صلب مسئوليت كنيم و مثل هميشه 
در فضاى مجازى جمالت قصار بسازيم و 
بيش از همه دوران، لطيفه هاى تمسخرآميز 
نثار تيمى كنيم كه تا قبل از همين بازى با 
ژاپن در خط مقدم تمجيدها و تحسين ها 

بود. 
ماللى نبوده و نيست، چون تا بوده همين 
بوده. اما اى كاش نه فقط براى فقره حذف 
از نيمه نهايــى جام هفدهم قاره كهن و نه 
فقط براى اينكه تســكينى داده باشيم به 
دوشنبه شبى كه خوردن 3 گل از آبى هاى 
ســامورايى برايمان يــك تحقير فوتبالى 
فراموش نشدنى بود، نه؛ بلكه براى هميشه 
روزگار فوتبالى و ورزشى مملكت خود، 

وقتى قلم به دســت مى گيريم و وقتى در 
فضاى مجازى كار خطير نويسندگى را در 
دستور كار قرار مى دهيم، كمى هم انصاف 

به خرج دهيم.
بــراى نگارنده و همه آنهايى كه فوتبال را 
فارغ از يك نگاه سراسر احساسى پيگيرى 
مى كنند و اين پديده عجيب بخش زيادى 
از زندگى شان اســت، برخالف تمام آنها 
كه به فوتبال تفريحى و مقطعى مى نگرند، 
باخت برابــر ژاپن اگرچــه آزاردهنده و 
ناراحت كننده بود امــا طبق همان معادله 
كليشه اى كه "فوتبال با برد و باخت هايش 
زيباســت"، هضم بدترين نتيجه ايران در 
نيمه هايى هاى ادوار جام ملت ها هم چندان 

كار دشوارى نبود.
و بدتر اينكه براى دسته دوم كه نگاه هاى 
بى ربط سياسى، اجتماعى و حتى اقتصادى 
را هــم در مقاطعــى كه نبايــد، آلوده به 

اتفاقــات و جريانات فوتبالــى مى كنند، 
فضاى مجــازى ظرف چند ســال اخير 
چنان بســترى فراهم كرد كه هرفردى به 
خود اجازه اظهارنظر كارشناسى مى دهد و 
به قول معروف با يك بار تماشاى فوتبال، 
خــود را عالمه دهر مستطيل ســبز جلوه 

مى دهد.
اينكــه همه در قامت يــك "دموكراتيك 
رســانه اى" در فضاى شــگرف مجازى 
فعال باشند و آزادانه اظهارنظر كنند، هيچ 
ايرادى ندارد، اما خيلى بيراه نيســت اگر 
بگوئيم حساب فوتبال با همه چيز سواست 
و اى كاش هرفــردى به خود اجازه ندهد 
در مقاطعــى كه هــوادارِ واقعــى فوتبال 
سريع التاثر است و رقيق القلب، كارشناسى 
نكند و دندان روى جگر بگذارد تا اوضاع 
به قول معروف قمردرعقرب و متشــنج، 
آرام شود و بعد اسب خود را براى تاختن 

به تيم ملى كشــورش و سربازان جان بر 
كفش زين كند!

شبى كه چين را با 3 گل از ميان برداشتيم 
و همه چيز گل و بلبل بود، همگى ترجيح 
دادند رداى "ملى گرايى ايرانى" پرو كنند! 
آن شــب كه كار تيم مارچلــو ليپى را در 
كمتر از چشم بر هم زدنى يكسره كرديم، 
هيچكس پيدا نشد كه نگاهى غيرفوتبالى 
به برترى خوبمان داشــته باشد و حداقل 
يك جمله به اشتراك بگذارد كه تيم ملى 
فوتبال در روزهايــى كه اقتصاد ممكلت 
مريض اســت و دگرگون، به كشورى با 
اختالف 3 گل غلبــه كرد كه يك بازيگر 

اصلى در اقتصاد جهانى است!
اما باخت ايران طبق معمول قاطى و آلوده 
به خيلى اتفاقات شــد كه در ساعات تلخ 
بعد از شكســت برابر ژاپن، هواى دلمان 
را ابرى تر و ناخوش تــر مى كرد. يكى از 

فرهنــگ ژاپنى ها مى گفــت، يكى از آن 
صحنه گل اول يــاد مى كرد با آن عبارت 
معروف كــه در زندگى ميــالد محمدى 
باش و فــالن، يكى توســعه يافتگى آنها 
و عقب ماندگــى خودمان را به ســرمان 
مى كوبيد و عــده زيادى هــم مذاكره و 
برجام و از اين دست موضوعات را وسط 

مى كشيدند.
خوب اســت! خوب اســت كه با فوتبال 
عقده گشايى كنيم و خودمان را به اهدافى 
كه داريم نزديك، اما اى كاش كمى هم به 
خودمان بيائيم و حداقل اگر كارشناســى 

مى كنيم، بى انصاف نباشيم.
پرونده جام شــماره 17 آســيا براى ما 
بسته شــد و به تاريخ پيوست. از امروز 
يك بــار هم كه شــده تمريــِن انصاف 
كنيم و اجازه دهيم هركســى در حيطه 
اختيارات و تخصصــى كه دارد، حرف 

بزند و كارشناسى كند.
اين تيــم، همانى بود كه برابــر آرژانتين 
مقاومــت كــرد، برابر اســپانيا روى يك 
اتفاق تسليم شد و پرتقال را اگر بدشانس 
نبوديم از ميان برمى داشت. اين تيم همان 
تيمى اســت كه ظرف چند ســال اخير 
لــذت زندگى با فوتباِل ملى را به ما هديه 
داد و بيائيد قبــول كنيم كه تاختن به اين 
تيم، لطيفه ســاختن بــراى بازيكنانش و 
در تيررس انتقــادات قراردادنش آن هم 
با حرف هاى نسنجيده و غيرفوتبالى هنر 

نيست.
زندگى ما با كارلوس كى روش پرتغالى به 
پايان رسيد، اما ما مى مانيم با پسران فوتبالى 
اين سرزمين، پيراهن مقدس تيم ملى، اين 
فوتبال پرســوءتفاهم اما دوست داشتنى و 
تيم ملى اى كه بى ترديد آينده اش روشن تر 

از هر زمانى خواهد بود.

حساب فوتبال از زندگى جداست

80 ميليون كارشناس، يك افسوس و يك ذره بى انصافى

شطرنج اوپن مالير در تقويم فدراسيون 
جهانى قرار گرفت

 رئيس هيأت شطرنج مالير گفت: مسابقات شطرنج اوپن ريتد زير 
1900 مالير با عنوان «فجر چهلم» در تقويم اجرايى فدراسيون جهانى 

شطرنج ثبت شد.
محمد قنايى تصريح كرد: با ثبت اين مســابقات در فدراسيون جهانى، 
مالير در كنار 20 شــهر ديگر هر سال همزمان با ايام دهه فجر ميزبان 

مسابقات شطرنج كشورى ريتد (زير 1900) است.
وى افزود: در همين راستا به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى، از دهم بهمن ماه به مدت ســه روز مالير ميزبان مسابقات 

شطرنج كشورى به صورت ريتد بين المللى زير 1900 است.
رئيس هيأت شطرنج مالير بيان كرد: حدود يكصد شطرنج باز كشورى 
از هشت استان كردستان، لرستان، تهران، البرز، قم، اصفهان، مركزى و 

همدان در اين مسابقات حضور دارند.
قنايى ادامه داد: اين ســومين دوره مسابقات شطرنج كشورى است كه 
در شهرستان مالير برگزار مى شود كه پيشتر به صورت يك روزه بود.
وى با بيان اينكه به دنبال تبديل ســطح اين مسابقات به اوپن در سطح 
ريتدهاى بزرگتر هســتيم گفت: در صدد هســتيم تابستان سال آينده 
بتوانيم ميزبانى مسابقات ريتد باالى 2 هزار را بگيريم و از اساتيد ملى 

و جهانى در اين مسابقات دعوت كنيم.
رئيس هيأت شــطرنج مالير يادآور شــد: 20 تن از بانوان نيز در اين 
مسابقات شركت كرده اند و از داور بين المللى شطرنج كشور «مهدى 
سليم» و داوران ماليرى همچون «على قياسوند» و «فاطمه مرادى» نيز 

براى حضور در مسابقات دعوت كرده ايم.
قنايى ضمن تقدير از حمايت هاى ويژه رئيس اداره ورزش و جوانان 
مالير بيان كرد: طى يك سال و نيم گذشته شطرنج مالير رشد صعودى 
داشته و با اين روند مى توانيم طى يك سال آينده چند قهرمانى كشور 

را در رده هاى مختلف سنى كسب كنيم.
وى ادامــه داد: در حال حاضر 85 شــطرنج باز در مالير داراى كارت 
شناســايى سيستم جامع هســتند و 37 شــطرنج باز ريتددار در اين 

شهرستان فعالند.

زيــــدان، مـــورينيــو و كلينــزمــن
 در صف مذاكــره با ايـــران
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■ حديث:
امام علي(ع):

خداوند سبحان را ارج و حرمت نهيد، از حرام هايش دورى كنيد و دوستانش را دوست 
بداريد.
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■ دوبيتي:
دلم بى وصل ته شادى مبيناد                                        ز درد و محنت آزادى مبيناد
خراب آباد دل بى مقدم تو                                                   الهى هرگز آبادى مبيناد

پيشنهاد ارائه كارت اعتبارى ارزى
 به توريست ها

 نماينــدگان بخش خصوصى و فعاالن گردشــگرى در نشســت 
كميســيون گردشــگرى اتاق تهران از لزوم صدور كارت هاى اعتبارى 

براى گردشگران و توسعه گردشگرى با كمك دولت سخن گفتند.
رئيس اين كميسيون، از رايزنى با معاون ارزى بانك مركزى طى نشستى 
مشــترك براى هم انديشــى درباره نحوه اعطــاى كارت هاى اعتبارى 
يورويى يا دالرى به گردشگران خارجى خبر داد و گفت كه اين ساز و 

كار در حال بررسى است. 
 محســن مهرعليزاده همچنين با اشاره به اينكه بخش خصوصى نبايد 
به منابع دولتى چشم اميد بدوزد، خاطرنشان كرد: «گويى همه  ما معتاد 
درآمد نفت شــده ايم؛ در حالى كه دولت در مورد اصلى ترين وظايف 

خود با تنگنا مواجه است.» 
وى به فعاالن صنعت گردشــگرى توصيه كرد براى توسعه اين صنعت 
در انتظار حمايت هاى دولت نباشند. يكى از اعضاى جامعه تورگردانان 
نيز در اين نشســت، با اشــاره به تجربه گرجستان در مورد كارت هاى 
اعتبارى يورويى يا دالرى گفت: «در گرجســتان براى گردشگران، يك 
توريســت كارت صادر  مى شــود كه عالوه بر امكان شارژ اعتبارى آن، 
به عنوان ســيم كارت نيز استفاده  مى شــود و به مدت سه ماه  نيز داراى 

اعتبار است.»

23 بهمن ماه
مالير در نمايشگاه بين المللى گردشگرى 

شركت مى كند
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى مالير از 
شركت مالير در دوازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى و صنايع 
وابســته در تهران در روز 23 بهمن ماه خبر داد.ابراهيم جليلى با اشاره 
به ظرفيت شهرستان مالير در حوزه مبل و منبت و ملى شدن آن اظهار 
كرد: امسال با توجه به برگزارى نمايشگاه بين المللى گردشگرى تهران 

شهرستان مالير نيز در اين نمايشگاه حضور خواهد داشت.
وى با اشــاره به برگزارى اين نمايشگاه از 23 تا 26 بهمن ماه سال در 
محل برگزارى نمايشــگاه هاى بين المللى تهران گفت: با توجه به اينكه 
براى استان همدان يك غرفه در اين نمايشگاه در نظر گرفته شده است 
شهرستان مالير نيز با حضور در اين نمايشگاه معرفى مبل و منبت مالير 
را در برنامه خواهد داشــت.رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى مالير با اشاره به توان  بخش خصوصى در اين حوزه افزود: 
حضور مالير در اين نمايشــگاه با همكارى شــهردارى مالير، تعاونى 
دهياران، بخش خصوصى و ديگر دستگاه هاى مرتبط انجام خواهد شد.
وى اضافه كــرد: هدف ما از حضور در اين نمايشــگاه معرفى مبل و 
منبت مالير  پتانســيل ها و جاذبه هاى گردشگرى اين شهرستان است.

جليلى در ادامه با اشاره به اينكه نخستين جلسه كميته خدمات سفر نيز 
در مالير تشــكل شده است گفت: در اين زمينه 10 كميته تشكيل شده 
كه قرار اســت تا قبل از شروع ســال نو برنامه هاى خود را در راستاى 
ارائه خدمات مناســب براى ايام نــوروز ارائه دهند.وى با بيان اينكه به 
بخشدارى ها نيز تاكيد شــده كميته فرعى خدمات سفر را در بخش ها 
تشــكيل دهند گفت: بايد تالش شــود دو ويژگى بارز شهرستان يعنى 
«شهر جهانى انگور» و «شهر ملى مبل و منبت» با تبليغات مناسب بيشتر 

شناسانده و اين دو خصيصه بهتر ديده شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى مالير با بيان 
اينكــه اداره ميراث فرهنگى نيز برنامه هــاى خود را در قالب نوروزگاه 
و برنامه هاى فرهنگى با احياى آداب و رسوم گذشته بازى هاى محلى، 
بومى و... در روستاها خواهد داشت تصريح كرد: اميدواريم نوروز امسال 
با تعامل و همكارى دستگاه هاى شهرســتان بتوانيم با ارائه برنامه هاى 

مناسب بهترين خدمات را به مسافران و گردشگران ارائه دهيم.

توزيع 3 هزار جلد كتاب در بين 
كتابخانه هاى استان همدان

 سرپرســت دبيرخانه كانون هاى فرهنگى هنرى 
مســاجد اســتان همدان با بيان اينكه 23 هزار نفر از 
اعضاى كانون هاى فرهنگى و هنرى در سامانه جامع 
آمار و اطالعات كانون هــاى فرهنگى هنرى ثبت نام 
كرده اند، گفت: در دهه فجر امسال اهداى 3 هزار جلد 
كتاب به كتابخانه ها به ارزش 450 ميليون ريال انجام 

مى شود .
حميدرضا ناهيدى فر در نشست مطبوعاتى دبيرخانه 
نظارت بر كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان 
با تأكيد بر اهميت برنامه هاى قرآنى در دهه فجر اضافه 
كرد: براى نخســتين بار رويداد بزرگ فعاالن قرآنى 
مساجد در سطح كشور برگزار مى شود و يك تفاهم 
نامه مشترك بين دارالقرآن سازمان بسيج و ستادعالى 
كانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد كشور با هدف 
فراهم كردن شــرايط الزم براى انس با قرآن در ميان 
آحاد مردم،ترويج فرهنگ مســجد محورى،حضور 
اثربخش جوامع قرآنى در حركت هاى انقالبى و هم 
افزايى بين تشكل هاى مسجدى در زمينه فعاليت هاى 

قرآنى تنظيم شده است .
ناهيدى فر با بيان اينكــه رويداد بزرگ فعاالن قرآنى 
مساجد از 12 تا 22 بهمن ماه در مساجد داراى پايگاه 
بسيج و كانون فرهنگى برگزار مى شود، گفت: پويش 
حفظ سوره مباركه فجر، برگزارى مسابقات قرآنى در 
دهه فجر، محفل انس با قرآن بارويكرد ســوادآموزى 
قرآنى و تربيتى با محوريت ســوره فجر،قرائت دسته 
جمعى ســوره فجر بعد از اقامه نماز مغرب و عشــا 
در مســاجد استان و برگزارى جشن پيروزى انقالب 
اسالمى با حضور فعاالن قرآنى در 22 بهمن از جمله 

عنوان هاى اين طرح است .
سرپرست دبيرخانه كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
استان همدان با بيان اينكه اين دوره از مسابقات ويژه 
خواهران و برادران عضو كانون هاى فرهنگى و هنرى 
بوده و در رشــته هاى قرائت تحقيق و حفظ كل رده 
سنى 16 تا 30 سال برگزار مى شود، عنوان كرد: رشته 
هاى قرائت، ترتيل و حفظ جزء 30 و نقاشــى آيات 
ويژه برادران و خواهران رده ســنى هفت تا 16 سال 
برگزار مى شــود و برادران نيزدر رشــته اذان، قرائت 
تقليدى و قرائت نماز به صورت اختيارى كه در حيطه 
ستاد استانى است، مى توانند در رده سنى هفت تا 16 

سال شركت كنند . 

خوانش نمايشنامه 
«اندوه پرنده بر وزن شقايق» 

 رئيس انجمن نمايش همدان از برگزارى سلسله 
نشست هاى نمايشنامه خوانى خبر داد .

كيانوش بهروزپور در تشــريح ايــن خبر اظهار كرد: 
دومين سلسله نشست هاى نمايشنامه خوانى در محل 
تئاتر شهر همدان آغاز شده است . بهروز پور تصريح 
كرد: اين برنامــه كار خود را با خوانش نمايشــنامه 
«كمدى ازدواجات» به نويســندگى و كارگردانى هم 
چنين بازى مشترك بهروز ناصر شريعتى و آرش بيات 
در روز پنجشــنبه 27 دى ماه ساعت 16:30 در پالتو 
مجموعه تئاتر شــهر همدان آغاز كردو خوشبختانه 

استقبال خوبى صورت گرفت.
وى به برنامه اين هفته اشــاره كرد و افزود: نمايشنامه 
ى «اندوه پرنده بر وزن شقايق» به كارگردانى مانا پور 
اسد، نويسندگى روح اهللا صالحى و هنرمندى بهروز 

ناصرشريعتى و مانا پور اسد خوانش مى شود .
 رئيس انجمن نمايش همدان ادامه داد: اين نمايشنامه 
روز پنجشنبه يازدهم بهمن ماه ساعت16:30در مجتمع 

شهيد آوينى سالن زيتون خوانش مى شود.
 الزم به ذكر است كه انجمن هنرهاى نمايشى همدان 
با صدور اطالعيــه اعالم كرد: « بــه همين منظوراز 
هنرمندان پيشكســوت، فعال و جوانان تئاتر اســتان 
دعوت به عمل مى آيد تا طرح ها و نمايش نامه هاى 
پيش نهادى خود را براى برنامه ريزى و اولويت بندى، 
به دفتر انجمن نمايش تحويل نمايند و فرم درخواست 
را تكميل كنند ،بديهى است صالحيت متقاضيان جوان 
توسط شوراى انجمن بررسى و به افراد اعالم مى شود.

نسخه بتاى سيستم عامل 
«آى او اس» 12/2 ارائه شد

 نسخه بتاى آپديت سيســتم عامل جديد «آى او اس» 12.2 ارائه 
شده است. اين آپديت شامل تغييراتى در اپليكيشن «والت» است.

به گزارش مك رومرز، اپل روز گذشته، نخستين نسخه بتا از سيستم 
عامل iOS۱۲.2 رامنتشر كرده است. 

اين درحالى اســت كه 3 روز قبل از آن نســخه بتا iOS۱۲.2 براى 
توســعه دهندگان نيز ارائه شده بود. از ســوى ديگر هرچند آپديت 
12.1.3 روى برطرف كردن باگ ها و ارتقاى امنيت متمركز بود، نسخه 
جديدتر سيستم عامل ويژگى هاى تازه و تغييراتى را ارائه مى كند. اين 
 ،Safari نسخه جديد ،Wallet آپديت شامل تغييراتى در اپليكيشن

تغييراتى در ويژگى Screen Time و غيره است.

ماهواره ظفر در مدار 600كيلومترى زمين 
قرار مى گيرد

 وزير ارتباطات با بيان اينكه ماهواره دوســتى در انتظار تعيين زمان 
پرتاب از ســمت وزارت دفاع اســت گفت: ماهواره ظفر با استفاده از 
تجربيات ماهواره پيام در مــدار 600 كيلومترى زمين قرار مى گيرد.به 
گزارش مهر محمدجواد آذرى جهرمى گفت: منتظر تعيين زمان پرتاب 
ماهواره دوستى از سمت وزارت دفاع و قرارگرفتن آن در مدار هستيم. 
ايــن ماهواره با دقت 6 متر و حدود 3 مــاه ماندگارى در فضا خواهد 
داشت.وى ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت درحال ساخت ماهواره ظفر 
با بهره گيرى از تجربيات ماهواره پيام اميركبير است كه اين ماهواره يك 
ماهواره عملياتى است و در مدار 600كيلومترى زمين قرار مى گيرد و 3 

سال زمان ماندگارى دارد. 

پرداخت 100 ميليون به هر روستاى هدف 
گردشگرى

 معاون ســازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشــور گفت: «500 
روســتاى هدف گردشگرى در كشور شناسايى شده كه با هدف توسعه 
زيرســاخت ها به هر كدام از آنها يك ميليارد ريال پرداخت مى شــود.» 
سعيدرضا جندقيان بيان كرد: «براى توسعه گردشگرى در روستاها برخى 
اقدام هــا بايد با فوريت صورت گيرد كه از جمله ضرورت تســريع در 
صدور مجوز الزم براى متقاضيان، هماهنگى بين دســتگاهى، پرداخت 
تسهيالت بانكى، حمايت از بخش خصوصى و مشاركت مردم در توسعه 
گردشگرى است.» به گفته او رويكرد وزارت كشور اين است كه توسعه 
بايد از درون روســتاها صورت گيرد و بدون ترديد توسعه گردشگرى 

روستايى از مهم ترين مسائل براى رسيدن به اين هدف مهم است.

ايتاليايى ها عجيب ترين موتورسيكلت دنيا 
را ساختند

 يك شــركت ايتاليايى يك موتور ورزشى توليد كرده كه «نمبو 32» 
نام دارد و داراى موتور دو ليترى اســت كه به صورت معكوس بر روى 
موتورسيكلت نصب شده است.به گزارش نيواطلس، نكته شگفت انگيز 
آنكه اگر چه اين موتورســيكلت سه سيلندر بوده و موتور آن هم صرفا 
دوليترى اســت، اما قدرت نمبو 32 به 200 اســب بخار مى رسد.علت 
نصب معكوس موتور اين محصول الهام گرفتن تيم طراح از موتورهاى 
هواپيماهاى اوليه است. اين كار موجب مى شود حفظ تعادل موتورسيكلت 
به خصوص در ســرعت هاى باال راحت تر شده و سيلندرهاى آن نيز 
سبك شده و بهتر كار كنند.قرار است دور موتور نمبو 32 به حداكثر 5500 

دور در دقيقه برسد و وزن كلى آن نيز از 160 كيلوگرم فراتر نرود. 

كشف 70 هكتار زمين خشخاش 
با تصاوير ماهواره اى

 وزير ارتباطات گفت: با اســتفاده از تصاوير ماهواره اى، 70 هكتار 
زمين كه در كشور مبادرت به كشت خشخاش مى كردند، كشف شد.

به گــزارش مهر، محمدجواد آذرى جهرمى با تأكيد بر اينكه كارهاى 
مهمــى در توليد ماهواره و ارتقاى دانــش فضايى با جديت در حال 
پيگيرى اســت، افزود: نخستين كنفرانس توســعه كاربردهاى دانش 
فضايى كه امروز توســط دانشــگاه علم و صنعت پايه ريزى شــده 
اســت، مى تواند به دستاوردهاى مهمى در حوزه كشاورزى، صنعت، 
محيط زيست، مديريت منابع آب و اشتغالزايى بينجامد.آذرى جهرمى 
گفت: در هفته فضايى، آغاز احداث نخســتين پارك فناورى كسب و 

كارهاى فضاپايه را در مازندران خواهيم داشت.

سينـما

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

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

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

 رئيس انجمن موسيقى اســتان همدان با اشاره 
به برگزارى جشنواره «شب هاى موسيقى هگمتانه» 
از 24 تــا 30 بهمن ماه گفت: اين برنامه با رويكرد 
احترام به شــنونده ايرانى در اســتفاده از شــعر و 
موســيقى ناب و معرفى هنرمندان شــاخص اين 

عرصه برگزار مى شود.
على آقامحمدى در همدان با اشــاره به برگزارى 
كرد:  اظهــار  هگمتانــه»  موســيقى  «شــب هاى 
امسال در راستاى شناســايى، پرورش و تقويت 
اســتعدادهاى خالق و پاسداشــت موسيقى ناب 
ايرانى، انجمن موسيقى استان همدان با همكارى 
اداره ارشــاد اســالمى استان، بيســت و يكمين 
جشنواره و همايش موسيقى فجر استان در قالبى 
جديد و با عنوان «شــب هاى موسيقى هگمتانه » 

برگزار خواهد كرد.
 با بيان اينكه اين جشــنواره از 24 تا 30 بهمن ماه 
و در محل پرديس موسيقى استان فرهنگسراى ابن 
ســينا در بلوار مفتح اجرا مى شــود افزود: انجمن 
موسيقى اســتان در نظر دارد به برگزارى همايش 
گروه نوازى با رويكرد احترام به شــنونده ايرانى در 
استفاده از شعر و موسيقى ناب و معرفى هنرمندان 

شاخص اين عرصه به شهروندان بپردازد.
وى بــا بيان اينكــه افتتاحيه همايــش در روز 24
بهمن ماه و در محل سالن اصلى مجتمع فرهنگى و 
هنرى ابن سينا خواهد بود، گفت: در ايام برگزارى 
اين همايش همه روزه از ســاعت 15 تا 24 ميزبان 
عالقمندان به فرهنگ و هنر ناب موسيقى خواهيم 

بود.
رئيس انجمن موســيقى اســتان همدان افزود: به 
همين منظور عالوه بر اجراى گروه هاى موســيقى 
استانى، چندين كارگاه آموزشى با حضور اساتيد و 
بزرگان موسيقى استان و كشور و همچنين رونمايى 
و نقد و بررســى آثار فاخر هنرمندان استان در اين 

مجتمع فرهنگى برگزار خواهد شد.
وى ادامه داد: فراخوان شــركت در اين جشــنواره 
به تمام گروه هاى موســيقى اســتان ارسال شده و 
از گروه هاى حائز شــرايط در شاخه هاى مختلف 
مندرج در فراخوان دعوت شده با ارسال مدارك و 
آثار خود و شركت در اين رويداد هنرى در اعتالى 
هنر موســيقى اســتان و ارتقاى كيفيت اجراهاى 

صحنه اى مشاركت كنند.
آقامحمدى با اشــاره به ساختار اين همايش بزرگ 
موســيقى ســنتى اســتان اظهار كرد: اين همايش 
در چهار بخش گروه نوازى موســيقى كالســيك، 
گروه نوازى موســيقى اصيل ايرانــى، گروه نوازى 
موســيقى مقامى و تلفيقى و گروه نوازى موسيقى 

پاپ اجرا خواهد شد.
وى با تاكيد بر اينكــه 12 بهمن ماه آخرين مهلت 
ارسال مدارك متقاضيان شــركت در اين همايش 
اســت گفت: اين افراد بايد فرم ثبت نام، بيوگرافى 
سرپرســت گروه، عكس گروه، متن اشــعار تايپ 
شده، نمونه تصويرى براساس قواعد مشخص شده 
از ســوى شوراى فنى همايش را در ساعات ادارى 
به صورت حضــورى به دفتــر دبيرخانه همايش 
تحويل داده و يا از طريق پســت پيشتاز به نشانى 
دفتر دبيرخانه در مجتمع فرهنگى هنرى ابن ســينا 

ارسال كنند.
رئيس انجمن موســيقى اســتان همدان با تاكيد 
براينكه سرپرســتان گروه ها و هنرمندان موسيقى 

متقاضى بايد به نكات مهم نحوه ارســال مدارك 
مــورد نياز خود در فراخوان توجه كافى داشــته 
باشــند، ادامه داد: به گروه هاى شــركت كننده در 
اختصاص  ورودى  عنــوان  به  مبلغى  جشــنواره 
داده خواهد شــد و با توجه به تصميم شــوراى 
فنى همايش مبنى بر فــروش بليت براى اجراى 
گروه ها بخشــى از درآمد حاصله نيز به گروه ها 
اختصــاص داده مى شــود. وى در پايان تصريح 
كرد: پس از بررســى مدارك و آثار رســيده به 
دبيرخانــه همايــش، 15 بهمن ماه آثــار منتخب 
اعالم شــده و قرعه كشــى و تعيين زمانبندى و 
تاريخ اجراى گروه ها نيــز در روز 18 بهمن ماه 

گرفت. خواهد  انجام 

 پس از 20 ســال انتظار سرانجام در نوروز سال 
98 درهاى اثر تاريخى آب انبار صفوى شهرســتان 
اسدآباد به عنوان بزرگترين آب انبار كشور به روى 

مسافران و گردشگران نوروزى باز خواهد شد .
فرماندار اسدآباد گفت:در ستاد تسهيالت سفرهاى 
نوروزى، اظهار كرد:در نوروز ســال 98 در راستاى 
بازديد گردشگران و مســافران و شهروندان از آب 
انبار شهر اسدآباد به عنوان اثر تاريخى ثبت شده در 
فهرست آثار ملى كشور نمايشگاه صنايع دستى در 
اين محل داير خواهد شــد .كريم حميدوند با بيان 
اينكه اين اثر تاريخى در دست مرمت و تعمير بوده 
و در 20 ســال اخير به علت همين امر تعطيل بوده 
است خاطر نشان كرد:در حال حاضر مرمت آب انبار 
اســدآباد داراى 85 درصد پيشرفت فيزيكى است و 
تاپايان ســال آينده افتتاح و به بهره بردارى خواهد 
رسيد .حميدوند در ادامه از توسعه زيرساخت هاى 
گردشگرى اين شهرســتان در سال جارى خبر داد 
و گفت: امسال باصرف اعتبارى افزون بر 1 ميليارد 
و 180 ميليون تومان زيرســاخت هاى گردشگرى 
شهرســتان از جمله كف ســازى و معبر سازى 2

روســتاى ملحمدره و حبشــى ،احداث سرويس 
بهداشتى حبشــى ،محوطه سازى و تعيين محدوده 
كتيبه آقــا جانبالغى ،تعمير و نگهدارى موزه تاريخ 
و فرهنگ و مرمت آب انبار شهرستان توسعه يافت .

وى همچنين از تشــكيل كميته هاى10 گانه ستاد 
تســهيالت سفر در اين شهرستان خبر دادو تصريح 
كرد:به دليل نبود مسافرخانه در شهرستان ،خانه هاى 
بوم گردى، امكانات مدارس، استفاده از خوابگاه ها و 
پانسيون هاى دانشجويى با مجوز الزم در تعطيالت 
عيد، از نقش موثرى در اقامت مسافران براى نوروز 

سال 98 در اين شهرستان برخوردار خواهد بود .
حميدوند با تاكيد بر اينكــه در صدور مجوز براى 
پانســيون ها و خوابگاه هاى دانشجويى در راستاى 
تعطيالت نوروزى براى جذب گردشــگر و مسافر 
ســخت گيرى نكنيم تصريح كرد:حضور و اقامت 
گردشگران و مسافران در شهرستان از نقش موثرى 

در ارتقا درآمد شهرستان برخوردار است .
مدير اداره ميراث فرهنگى و گردشــگرى و صنايع 
دســتى اسدآباد هم با اشــاره به افتتاح دو خانه بوم 
گردى با ظرفيت 40 نفر در روســتاهاى ملحمدره 

و ترخين آبــاد در دهه فجر امســال اظهار كرد:در 
ارديبهشــت ماه سال آينده دو خانه بوم گردى ديگر 
در روســتاى ملحمدره به بهره بردارى مى رسد كه 
فعاليت خانه هاى بوم گردى اسدآباد در ارديبهشت 

ماه سال آينده به 100 نفر افزايش مى يابد .
كامران اكبرى شــايگان با بيان اينكه در حال حاضر 
شهرســتان اســدآباد داراى يك خانه بوم گردى در 
روستاى گردشــگرى ملحمدره است افزود:در دهه 

فجر امسال سفره خانه سنتى اين روستاى گردشگرى 
نيز افتتاح خواهد شد .

وى در ادامه تصريح كرد:مســابقه نقاشــى، عكس، 
نــوروز خوانى، اجراى موســيقى در پــارك ها و 
روستاهاى گردشگرى ،مسابقه هفت سين، ،نمايشگاه 
صنايع دســتى ،بازى هاى بومى ....از جمله برنامه 
هاى تعطيالت عيد سال 98 پيش بينى شده در اين 

شهرستان خواهد بود .

رئيس انجمن موسيقى همدان:

«شب هاى موسيقى هگمتانه» 

احترام به شنونده ايرانى است

  پس از 20 سال انتظار

بزرگترين آب انبار تاريخى كشور 
ميزبان گردشگران مي شود
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مسكن

امــروزه فقــط در زمينه 
طيــور  و  دام  خــوراك 
ديگر  كشورهاى  وابسته 
هســتيم كــه آن هم در 
آينده اى نزديك توســط 
داخلى  توليدكننــدگان 

تامين خواهد شد

 eghtesad@hamedanpayam.com

گوشت گرم وارداتى در همدان توزيع مى شود
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از توزيع گوشت گرم وارداتى در 
اين استان خبر داد و گفت: گوشت هاى گرم استراليايى به صورت كشورى تامين شده است.

حميدرضا متين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه روزانه 28 تن گوشت قرمز در استان همدان 
مصرف مى شود، اظهار داشت: روزانه 11 تن گوشت قرمز منجمد در بين 150 هزار خانوار 

بهزيستى و دارااليتام توزيع مى شود.
وى با اشاره به اينكه قيمت دام زنده در ميدان دام همدان 720 هزار ريال است، گفت: قيمت 
گوشت قرمز افزايش دارد اما بايد به اين موضوع توجه كرد كه قيمت دام زنده نيز رشد داشته 

اســت.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: افزايش قيمت گوشت 
قدرت خريد مردم را كاهش داده اســت و اگر جهاد كشاورزى روزانه 250 گوسفند را در 

بازار عرضه كند قيمت ها نيز متعادل مى شود.
متين با بيان اينكه بر اســاس مصوبه ستاد تنظيم بازار جهاد كشاورزى تعهد كرد اين تعداد 
دام را با قيمت مصوب در بازار عرضه كندادامه داد: اما در روز نخست 73 راس و در روز 

دوم 80 راس عرضه كرد كه اين موجب 2 نرخى شدن قيمت گوشت در بازار مى شود.
متين با اشاره به اينكه قيمت گوشت قرمز در همدان بين 880 تا 890 هزار ريال است، افزود: 
نرخ گوشــت قرمز در تهران توسط اتحاديه اعالم مى شود اما در همدان قيمت پايين تر از 

تهران است و نمى خواهيم به آن دامن بزنيم.

وى معتقد است براى ايجاد تعادل در قيمت گوشت، قاچاق دام در مرزها بايد كنترل شود.
 قيمت مرغ كاهش مى يابد

رئيس سازمان جهاد كشاورزى همدان نيز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه ميزان 
جوجه ريزى و توليد مرغ افزايش يافته، در ماههاى آينده قيمت مرغ كاهش مى يابد.

منصور رضوانى جالل افزود: قيمت مرغ نسبت به سال گذشته افزايش زيادى نداشته است 
و در اســتان برنامه  اى تدوين شده تا در مقابل خوراك دامى كه به واحدهاى توليدى داده 

مى شود قيمت مرغ كاهش يابد.
وى اظهار داشــت: افزايش قيمت گوشــت قرمز، مصرف مرغ در استان همدان را افزايش 

داده است.

خبـر

سوال حقوق  بگيران زير 3 ميليون:
پس اين 200 هزار تومان چه شد؟ 

 حدود ســه ماه از زمان اجراى بســته حماتى دولت گذشــته و 
همچنان جزئيات توزيع و پرداخت در هاله اى از ابهام قرار دارد؛ اين 
روزها دريافت كنندگان حقوق هاى زير ســه ميليون تومان، بارها اين 
پرسش را مطرح كرده اند كه باالخره اين 200 هزار تومان چه شد و 

چه زمانى قرار است به حساب آنها واريز شود؟
به گزارش ايســنا، از آبان ماه ســال جارى بود كه دولت توزيع بسته 
حمايتى را در دســتور كار قرار داد كه بتواند بخشــى از آسيب هاى 
ناشــى از افزايش تورم و قيمت كاالها در بازار كه عمدتًا از جريان 

نوسان بازار ارز در سال جارى ايجاد شده بود را ترميم كند.
بر اين اســاس بســته حمايتى را در قالب نقدى و كااليى تدوين و 
به مرحله اجرا در آمد؛ به طورى كه اقشــار كم درآمد و خانوارهاى 
هدف از جمله آنهايى كه تحت پوشش بهزيستى و كميته امداد امام 
خمينى (ره) بودند مشــمول سبد كااليى شدند و از سوى ديگر قرار 
شد كاركنان دولت در قالب "جبرانى"تحت پوشش بسته قرار گيرند؛ 
به گونه اى كــه كاركنانى كه حقوق ماهانه آنها كمتر از ســه ميليون 
تومان است، در سه مرحله و هر بار 200 هزار تومان به حساب شان 

واريز شود.
بر اين اساس در آبان ماه بود كه سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه اى 
به دستگاه هاى اجرايى ملى و استانى كه حقوق و فوق العاده هاى آنها 
از محــل بودجه عمومى دولت پرداخت مى شــود تاكيد كرد كه در 
راســتاى اجراى مصوبه دولت در رابطه با كمك جبرانى به كاركنان 
رســمى، پيمانى، قراردادى و شركتى كه مجموع پرداختى ماهيانه به 
هر يك از آنها كمتر از ســه ميليون تومان اســت، تا مبلغ 200 هزار 
تومان از طريق حساب هاى بانكى مرتبط با حقوق و مزاياى كاركنان 

مشمول واريز مى شود.
طبق اين بخشــنامه، دريافتى ســه ميليون تومان منظور حقوق ثابت 
و فوق العاده هــاى مندرج در حكم كارگزينى براى كاركنان رســمى 
و پيمانــى و مبلغ ماهانه قرارداد منعقده بــراى كاركنان قراردادى و 

شركتى در سال جارى است.
اما بيش از دو ماه از شــروع توزيع بسته هاى حمايتى گذشته و حتى 
ســازمان برنامه و بودجه از واريز مبلغ و اعتبار مربوط به اين بســته 
خبر داده است، ولى همچنان بسيارى از كاركنانى كه ظاهراً مشمول 
اين دســتورالعمل مى شوند از اين ســخن مى گويند كه تاكنون هيچ 
200 هزار تومانى به حســاب آنها واريز نشــده اســت و پيگير اين 
موضوع هســتند، البتــه در برخى موارد اين واريزها انجام شــده و 
در بين بازنشســته ها و يا مســتمرى بگيران و برخى كاركنان ديگر 
پرداختى وجود داشته است، ولى وضعيت مابقى افرادى كه مشمول 

مى شوند روشن نيست.
اين در حالى اســت كه در مدت اخير با وجود پرســش هايى كه در 
رابطه با بســته حمايتى و نحوه پرداخت آن به ويژه درباره كاركنان 
از مســئوالن بوده، پاســخ واضحى دريافت نشده است و تنها اخيراً 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد كه اعتبارى حدود 1,450 ميليارد 
تومان براى 28 ميليون مشمول تأمين اجتماعى در بسته حمايتى ابالغ 
و واريز شده است كه بر اساس آن هفت ميليون خانوار كارگرى كه 
حدود 28 ميليون نفر از مشــموالن تأمين اجتماعى را شامل مى شود 
بســته حمايتى 100 تا 300 هزار تومانى با در نظر گرفتن بعد نفرات 

خانوار دريافت خواهند كرد.
در حالى برخى خبرها از اين حكايت دارد كه ممكن اســت دولت 
در اجراى بسته با مشكل تأمين مالى مواجه باشد كه به نظر نمى رسد 
در آن بخش با توجه به محلى كه در نظر گرفته شده مسأله اى وجود 
داشته باشد؛ چراكه منابع الزم براى توزيع بسته حمايتى نيز از محل 

از محل مابه التفاوت ارز پتروشيمى ها تأمين مى شود.
اين در حالى اســت كه دولت مابه التفاوت ارز 4200 تا نرخ نيمايى 
كه به حدود 8,000 تومان مى رسد را از پتروشيمى ها دريافت مى كند 

كه رقم قابل توجهى است.
ــازمان  ــژه س ــه وي ــت و ب ــه نظــر مى رســد دول ــن شــرايط ب در اي
ــه  ــى ب ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــه و وزارت تع ــه و بودج برنام
عنــوان دو دســتگاه اصلــى و مســئول اجــراى بســته حمايتــى بــه 
طــور واضــح و شــفاف در مــورد چگونگــى توزيــع بســته حمايتى، 
ــا  ــه ت ــى ك ــداد و گروه هاي ــا و مشــموالن آن، تع نحــوه پرداخت ه
كنــون دريافــت داشــته اند و وضعيــت مابقــى افــراد اطــالع رســانى 
كننــد، نــه اينكــه اكنــون تمامــى افــرادى كــه دريافتــى ماهانــه آنهــا 
كمتــر از ســه ميليــون تومــان بــوده و مشــمول گروه هــاى اعالمــى 
ــى باشــند  دولــت مى شــوند ســرگردان دريافــت 200 هــزار تومان

كــه بــه آنهــا وعــده داده شــده ولــى از آن خبــرى نيســت.

معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى:
تراكنش زير 20 هزار تومانى براى بانك 

صرفه ندارد
 معاون فناورى هــاى بانك مركزى، با بيان اينكــه تراكنش هاى زير 
20 هزار تومان، براى بانك ها صرفه ندارد، گفت: رســوب پول در كيف 

الكترونيكى، خط قرمز بانك مركزى است.
به گزارش مهر، ناصر حكيمى در نشســتى با موضوع چالش هاى فعاالن 
صنعت بانكدارى الكترونيكى با اشــاره به حذف اســكناس و سكه در 
معامالت نقدى مردم گفت: از اوايل سال 90، استفاده از اسكناس و سكه 
از گردونه معامالت مردم حذف شــده و بــه تدريج با تغيير رفتار مردم، 
سياســتگذار نيز تصميم گرفت كه موضوع پرداخت هاى الكترونيكى را 

ساماندهى كند.
معاون بانك مركزى افزود: ترازنامه بانك مركزى عجيب و شبيه هيچ يك 
از موسسات بانكى نيست؛ به اين معنا كه بانك مركزى سرمايه اندكى دارد 
و در ساختار دارايى هاى آن، بدهى اين بانك را نسبت به تمام مردمى كه 
اســكناس در جيب خود نگه مى دارند، بايد مالك قرار داد؛ اين در حالى 
است كه بانك مركزى با استفاده از ابزار پرداخت توانست بازار را مديريت 
كند.وى بيان كرد: بر اساس محاسبات بانك مركزى، تراكنش هاى كمتر از 
بيست هزار تومان براى بانكها گران تمام مى شود و مطلوب نيست؛ اما در 
شرايط كنونى نيز امكان اضافه كردن كارمزدها وجود ندارد؛ به همين دليل 
براى كاهش هزينه ها، بايد كمى از تراكنش ها را از بانك خارج كنيم و به 
صورت آفالين آنها را تجميع و ســپس به بانك ارســال كنيم تا هزينه ها 
كاهش يابد.به گفته حكيمى، نگرانى بانك مركزى به عنوان سياســتگذار 
اين است كه افرادى كه كيف پول را معرفى مى كنند، وسوسه نشوند كه به 
جاى تراكنش، از رســوب پول سود ببرند؛چراكه خط قرمز بانك مركزى 
همين موضوع است كه به نوعى سپرده گيرى محسوب مى شود.وى اظهار 
داشت: نگرانى ما اين است كه چرا بانكهاى كشور، بى محابا شروع به ارايه 

دسترسى به داده ها مى كنند؛ در حاليكه نبايد اين طور باشد.

دو نرخى بودن ارز فسادخيز است
دالر 4200 تومانى به سفره مردم نرسيد

 يك اقتصاددان با تاكيد بر اينكه دو نرخى بودن ارز، منجر به بروز فساد 
شــده است، گفت: تعيين نرخ 4200 تومان براى دالر اثر مثبتى روى هيچ 

بخشى نداشته و مردم آن را در سفره هايشان احساس نكرده اند.
سعيد اسالمى در رابطه با تخصيص ارز 4200 تومانى به واردات كاالهاى 
اساسى گفت: به طور كلى وجود چند قيمت در هر كااليى، ايجاد رانت مى 
كند و عمال تخصيص آن در كشور ما كه داراى سطح شفافيت پايين است، 
نتايج بدترى دارد؛ اين در حالى است كه در ايران نيز، بخش هاى دولتى و 
حاكميتى مســلط بر اقتصاد هستند و بخش هاى خصوصى بزرگ هم، از 
طريق ارتباط با نهادهاى دولتى، بزرگ شده اند؛ بنابراين شائبه وجود رانت 

و فساد بر كاالهايى كه چند قيمتى هستند، همواره وجود خواهد داشت.
اين اقتصاددان افزود: از ابتداى سال 97 كه بار تورمى قيمت دالر در بازار 
آزاد، بــه همه كاالهايى كه به اصطالح قرار بود ارز دولتى (4200 تومانى) 
دريافت كنند، كشــيده شد، بخش بزرگى از اين كاالها با قيمت دالر قابل 

معامله در بازار آزاد، قيمت گذارى شده اند.
وى به مهر گفت: از ســوى ديگر، شائبه هاى بسيار زيادى در فرآيندهاى 
تخصيص اين ارزها وجود دارد؛ در حاليكه اين شــائبه ها، هم به سرمايه 
هاى اجتماعى آسيب ميزنند و هم به هيچ عنوان، منفعتى براى اقتصاد ايران 
ندارد؛ بنابراين بهتر بود نرخ ارز به سمت قيمت واحد مى رفت تا به كنترل 

بهترى در كاالهاى دريافت كننده ارز، منجر شود.
اسالمى تصريح كرد: به داليل متعدد، همه دولتها سعى مى كنند رفتارهاى 
پوپوليستى داشته باشند؛ چراكه سواد اقتصادى و مالى جامعه پايين است 
و اين ســواد پايين باعث مى شود مردم، تصوير اشتباهى از تاثير سياست 
گذارى ها داشته باشند و سياست گذاران نيز سعى مى كنند با كنترل اذهان 

مردم، اين گونه القاء كنند كه آنها باعث تورم نيستند. 
عضو هيأت علمى دانشــگاه عالمه طباطبايى، با اشاره به تاثير ارز 4200
تومانــى در افزايش قاچاق كاال، گفت: به صورت طبيعى زمانى كه جايى 
رانت ايجاد شــود، تقاضاى اصلى در جامعه تامين نمى شود و بخشى از 
تقاضا به ســمت قاچاق مى رود؛ از سوى ديگر، زمانى كه قيمت گذارى 
ناصحيحى روى هر كااليى به خصوص ارز انجام مى شــود، ساير كاالها 
نيز از اين روش قيمت گذارى تاثير مى پذيرند و يك نوع عدم تعادل بين 
اقتصاد داخل و خارج از كشــور ايجاد و جريان هاى سوداگرايانه، حول 
آن كاال ايجاد شده و بخشى از رانت ايجاد شده از كشور خارج مى شود.

وى با بيان اينكه تعيين نــرخ 4200 تومان براى دالر اثر مثبتى روى هيچ 
بخشى نداشــته و مردم آن را در سفره هايشان احساس نكرده اند، اظهار 
داشت: تعيين كاالهايى كه مشمول ارز 4200 تومانى مى شوند، با صدور 
بخشــنامه هاى مختلف بــا چالش هاى متعددى مواجه اســت و نحوه 
تخصيص ارز به اين كاالها مشكالت جدى دارد؛ بسيارى از كاالها محل 
مصرف براى توليدات بعدى هســتند كه اين بخش نيز، با چالش مواجه 

شده است.
اسالمى با تاكيد بر اصالح روند موجود در نرخ گذارى ارز، افزود: راهكار 
بلندمدت «اتخاذ سياســت هاى ارزى صحيح براى حركت به سمت تك 
نرخى شدن»، «تعيين قيمت ها بر اساس سازوكار بازار» و «پرهيز از اعطاى 
منافع به گروه هاى خاص از سوى دولت ها» است كه البته طى 20 سال 
گذشــته نيز، قول هاى زيادى در اين زمينه داده شده؛ اما تاكنون به منصه 

ظهور نرسيده است.

شركت تعاونى ياريگران

آگهي مزايده عمومى

سند سپرده بانكى به مبلغ 50/000/000 ريال بانك 
تجارت به نام فائزه پيمبرى، نام پدر جمشيد به شماره 
ملى 3860765371 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

بيمه نامه كوثر خودرو دنا به شماره بيمه نامه 1010/493521/ 1397و 
 0168022H به شماره پالك 747ط 56 ايران28 به شماره موتور

147 و به شماره شاسي۰۳۴۶۶۳HEE۰۱NAAW به نام مسعود 
ربيعى پارسايى به شماره ملى   4040052854 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اطالعيه فـراخـوان (اداره كل ورزش و جوانان استان همدان )

دفتر امور مجامع هيئت هاى ورزشى - اداره كل ورزش و جوانان

براساس تبصره 2 ماده 7 آيين  نامه هيأتهاى ورزشى در نظر دارد از متقاضيان احراز پست رياست هيأت: كشتي
طبق شرايط ذيل ثبت  نام به عمل آورد. لذا از عالقه مندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت ثبت  نام و ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى 
روز چهارشنبه مورخه 97/11/10 لغايت 97/11/17 به مدت يك هفته كارى به دفتر امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش و جوانان استان 

مراجعه نمايند.
شرايط احراز:

1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 2- تابعيت جمهورى اسالمى ايران 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور 4- عدم اعتياد و سوء 
سابقه كيفرى 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن تحصيالت  حداقل ليسانس

مدارك مورد نياز:
1- تكميل فرم ثبت نام *

2- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه *
3- فتوكپى كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح *

4- فتوكپى از آخرين مدرك تحصيلى (حداقل ليسانس) *
5- دو قطعه عكس 3×4 پشت نويسى شده *

6- ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند مدت) و نحوه تأمين منابع مالى هيئت به صورت مكتوب *
7- معرفى و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان 

مواردى كه داراى عالمت * مى باشند مى بايست اصل و تصوير آن ارائه گردد.

(دهيارى ها)  ياريگران  تعاونى  شركت 
يك  دارد  نظر  در  سردرود  بخش 
را  مدل 87  تك  بنز،  كاميون،  دستگاه 
از طريق مزايده عمومى بفروش رساند، 
لذا متقاضيان مى توانند ظرف مدت 7 
روز از انتشار آگهى براى بازديد وسيله 
به محل بخشدارى سردرود مراجعه و يا 
حاصل  تماس  شماره 09183090960  با 

نمايند.

ر آگهي استخدام 
شهرستان  در  پيرايي  خانگي  مشاغل  كارگاه 
مالير به يكي از تخصص هاي ذيل نيازمند است 

1- صنايع غذايي 
2- تغذيه 

3- شيمي مواد غذايي 
شماره تماس: 09180056265

 معاون امور باغبانى وزير جهاد كشاورزى 
با تاكيد بر اينكه كشاورزان و توليدكنندگان 
همدانى در سطح كشور خوش درخشيده اند، 
گفت: از كل كشور 150 توليدكنندگان نمونه 
را برگزيديم كه 6 نفر از اين كشــاورزان از 
اســتان همدان رتبه برتر و 10 نفر هم رتبه 
دوم ملي را كســب كرده اند كه اين نشــان 
مي دهد همدان در بخش كشــاورزي حرف 

براي گفتن دارد.
محمد على طهماســبى در مراسم تجليل از 
برگزيــدگان  بخش كشــاورزى  ابراز كرد: 
استان همدان از نظر مساحتى 1/2 مساحت 
كشــور را دارا اســت اما اكنون 4 درصد از 
توليدكنندگان نمونه كشورى مربوط به اين 
استان است كه اين براى استان همدان افتخار 

بزرگى است.
طهماسبى در بخش ديگرى از سخنانش به 
توليد گردو در تويسركان اشاره كرد و گفت: 
شهرستان تويســركان در زمينه توليد گردو 
پيشــتاز بوده و تحول بزرگى را در كشــور 

ايجاد كرده است.
وى گفت: 60 دانش آموخته در شهرســتان 
تويســركان در زمينه پيوند گــردو به 250

كشــاورز در ســطح كشــور آموزش هاى 
پيوندزنى را ارايه كرده اند.

طهماســبى افزود: در زمينه گــردو و پيوند 
گردو نقش پيشــتازي تويسركان در كشور 
بارز بوده و اگر در آينده گردو را سرما نزند 

مديون همدان هستيم.
وي ادامه داد: من به هر اســتاني سر مي زنم 
با افتخار از اين فعاليت استان همدان تشكر 

مي كنم.
طهماسبى گفت: در ســال 1356، جمعيت 
كشورمان 35 ميليون نفر بود كه 16 ميليون 
و700 هزار نفر از آن در روســتاها زندگى 
مى كردند اما امروزه جمعيــت ايران به 82

ميليون نفر رسيده كه از اين تعداد 61 ميليون 
نفر در مناطق شــهرى و 21 ميليون نفر هم 
در روســتاها زندگى مى كنند. عواملى نظير 
خشكســالى، تغيير اقليم، الحاق روســتاها 
به شــهر و غيره موجب مهاجرت ساكنين 

روستاها به مناطق شهرى شده است.
وى  به رشد چشــمگير توليد محصوالت 
كشــاورزى در كشور اشــاره كرد و گفت: 
در ســال 56، مجموع توليــد محصوالت 
كشاورزى در كشور 26 ميليون تن بوده در 
حالى كه اين ميزان توليد در سال 97 به بيش 

از 122 تن رسيده است.
معاون امور باغبانى وزير جهاد كشاورزى  
با تاكيــد بر اينكــه پيشــرفت در حوزه 
كشاورزان  يكايك  مديون  را  كشــاورزى 
زحمت كش و دست اندركاران آن هستيم، 
ابراز كرد: كشــورى كــه در دوران پيش 
از انقــالب تمــام مايحتــاج غذايى خود 
را از كشــور هاى خارجــى تامين مى كرد 
خوشــبختانه امروز به جايگاهى رســيده 
كــه 85 خــود درصد از انــرژى مصرفى 

خانوارها را تامين مى كند.
طهماســبى  افزود: امروزه فقــط در زمينه 
خوراك دام و طيور وابسته كشورهاى ديگر 
هستيم كه آن هم در آينده اى نزديك توسط 

توليدكنندگان داخلى تامين خواهد شد.
معاون امور باغبانى وزير جهاد كشــاورزى 
با بيان اينكه در فصــل خريد و جا به جايى 
نهال قرار داريم، ابراز كرد: كشــاورزان بايد 
نهال هاى مورد نيــاز خود را از مراكز معتبر 
خريدارى كنند و موارد بهداشتى مربوط به 

آن را رعايت كنند.
ثمرات انقالب 40 ساله  ـ استان ها- 15 رتبه 
برتر توليدات كشــاورزى كشور  به همدان 

اختصاص يافت
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 
گفــت: 15 رتبــه برتر توليــد محصوالت 
كشاورزى در كشــور مربوط به كشاورزان 

استان همدان است.
15 رتبه برتر توليدات كشاورزى 

كشور  به همدان اختصاص يافت
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 
با بيان اينكه براســاس گزارش فائو بايد تا 
ســال 2050 غذاى 9 ميليــارد نفر را تامين 
كنيم، اظهار داشــت: اقليم، آب و خاك سه 
تهديد بزرگى است كه در سال هاى آينده با 

آن مواجه خواهيم بود.
وى تصريح كرد: هر ســاله شــاهد كاهش 
بارندگــى و اراضى آبى هســتيم، به طورى 
كه پيش بينى مى شود در سال 2025، شاهد 
كاهش 15 درصدى اراضى آبى و كاهش 40

درصدى اراضى ديم باشيم.
منصــور رضوانى جالل افــزود: اما در كنار 
تهديدهايى كه وجــود دارد و جمعيتى كه 
روز بــه روز در حال افزايش اســت بايد 

بتوانيم نياز روز افزون مردم را پاسخ دهيم.
رضوانــى جــالل در بخش ديگــرى از 
ســخنانش بــه دســتاوردهاى 40 ســاله 
و  كرد  اشــاره  اســالمى  انقالب  پيروزى 
گفت: بايد به مــردم توضيح دهيم كه در 
دوران پيــش از انقالب از نظــر توليد و 
كشاورزى در چه وضعيتى بوديم و امروز 

به چه درجه اى رسيده ايم.
وى تصريح كرد: به عنوان مثال در سال هاى 

نخســت انقالب از هر هكتار ســطح زير 
كشت تنها 8/4 تن ســيب زمينى برداشت 
مى شد درحالى كه امروز از هر هكتار سطح 
زير كشــت ســيب زمينى بيــش از 44 تن 

محصول برداشت مى شود.
رئيس جهاد كشاورزى استان همدان با تاكيد 
بر اينكه در زمينه توليد چغندر قند هم رشد 
چشمگيرى داشته ايم، ابراز كرد: در گذشته 
از هر هكتار ســطح زير كشت تنها 15 تن 
چغندر قند توليد مى شــد درحاليكه اكنون 
آمار توليد اين محصول در هر هكتار به 63

تن رسيده است.
رضوانى جالل از افزايش چشمگير برداشت 
جــو آبى خبر داد و افــزود: در زمينه توليد 
و برداشــت گندم نيز رشــد قابل توجهى 

داشته ايم.
وى گفت: در زمينه توليد انواع محصوالت 
كشــاورزى به نقطه قابل توجهى رسيده ايم 
اما آمار ميانگين توليدات استانى با ميانگين 

توليدكنندگان نمونه تفاوت زيادى دارد.
رئيس جهادكشاورزى اســتان ابراز كرد: به 
عنوان مثال ميانگين توليد انگور در ســطح 

كشــور 13 تن و در اســتان همدان 18 تن 
بوده است اما اين درحالى است كه ميانگين 
توليدكننده برتر اســتان همدان بيش از 150

تن بوده است.
رضوانــى جالل بــا تاكيد بــر اينكه رونق 
كشــاورزى تأثير به ســزايى در اشتغالزايى 
استان دارد، بيان كرد: اگر ظرفيت هاى نهفته 
در بخش كشــاورزى فعال شود بدون شك 

اتفاقات خوشايندى در استان رخ مى دهد.
وى بــا بيــان اينكــه 15 رتبه برتــر توليد 
محصوالت كشــاورزى در كشور مربوط به 
استان همدان است، ابراز كرد: استان همدان 
در زمينــه توليد محصوالتــى نظير گردو، 
چغندر قند، سيب زمينى، سير و غيره بسيار 

موفق عمل كرده است.
رئيس جهاد كشــاورزى استان با بيان اينكه 
تقدير از كشــاورزان نمونه استانى موجب 
قوت قلب آنان اســت، گفــت: 115 هزار 
كشــاورز بهره بردار در استان همدان وجود 

دارد كه بايد قدردان آنان باشيم.
محصوالت  توليــد  در  همــدان   
كشاورزى به خود كفايى رسيده است

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: به 
بركت انقالب و خون شهداى اسالم، امروز 
كشور ما در توليد بســيارى از محصوالت 

كشاورزى به خودكفايى رسيده است.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى نيز در اين 
مراســم گفت: اگر كشــاورزان نباشند همه 
انسان ها گرسنه مى مانند و اين نقش حياتى 

براى همه ما هويدا و آشكار است.
وى با بيان اينكه متاســفانه در برخى مناطق 
ميليون ها تن گندم به دريا ريخته مى شود و 
در طرف ديگر دنيا عده اى انســان بخاطر 
گرسنگى و سوءتغديه از بين مى روند، گفت: 
با مديريت درست مى توان هزاران انسان را 

از گرسنگى نجات داد.
امــام جمعه همــدان افــزود: در يك دوره 
زمانى آمريكا به دنبال نابودى برنج ايران بود 
تا محصول كشــور خود را وارد ايران كند 
بنابراين به وسيله هواپيماهاى آمريكايى كرم 
ساقه خوار در مزارع ريختند و برنج توليدى 

كشور را تخريب كردند.
طه محمدى با بيــان اينكه در دوران پيش از 
انقالب گندم بى كيفيت خارجى به كشــور 
وارد مى كرديم، گفــت: در آن زمان مجبور 
بوديم نفت خود را بفروشيم تا از كشورهاى 

خارجى گندم وارد كنيم.
وى افــزود: امروز به بركــت نظام و خون 
شهداى اســالم خودمان قادر به توليد گندم 
با كيفيت تر از محصول كشورهاى خارجى 

هستيم.
امــام جمعه همدان با بيان اينكه متاســفانه 
با وجــود تمامى نعمت ها، امروز شــاهد 
ناسپاســى مردم و عدم شكرگزارى آن ها به 
درگاه الهى هستيم، گفت: بدترين صفت يك 

انسان مربوط به ناسپاسى اوست.
طه محمدى تاكيد كرد: كسانى كه وضعيت 
نامناسب اقتصادى و توليد محصوالت كشور 
در دوران پيش از انقالب را ديده اند بهتر از 
هركسى قدر نعمت هاى امروز را ميدانند و 

خدا را شكر مى كنند.

در مراسم تجليل از برگزيدگان  بخش كشاورزى عنوان شد

10 درصد كشاورزان برتر همداني هستند
■ معاون  وزير جهاد كشاورزى: سرشاخه كاري درخت گردو در كشور مديون همدان است /  من در استان هاي ديگر با افتخار از 

استان همدان تشكر مي كنم
■ رئيس جهاد كشاورزى استان همدان: 15 كشاورز همداني برتر ملي شدند


