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30 عطارى 
بدون مجوز 
شناسايى شد
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ورزشى همدان
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تأملى بر نگاه جدى معاون 
سياسى و امنيتى استان به احزاب 
 ديدار اخير جمعى از فعاالن احزاب و 
تشكل هاى سياسى  استان با معاون سياسى 
و امنيتى استاندار همدان در شرايطى انجام 
شــده كه آزادبخت از همان روز نخســت 

فعاليت خود، توجه به احزاب...

رشد 2برابري پروانه استاندارد در همدان
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

در آسمان فرودگاه همدان
پرنده پر نمي زند

رهگشاي شهردار كبودراهنگ شد

انتخاب 
مدير شهري 
از ميان شورا

دستگاه ها تا 25اسفند اعالم برنامه كنند

10ستاد براى خدمات سفر به شهر سراب ها
 به نــوروز و روزهاى ميزبانى نهاونــد براى حضور 
ميهمانان و گردشــگران چيزى نمانده است، مزد اقدامات 
گردشگرى كه در اماكن و تفريح گاههاى شهرستان انجام 

شــده اســت را بايد در همين روزهــاى ميزبانى گرفت.
هرچند در حوزه گردشــگرى نهاونــد نيازمند تقويت و 
ايجاد  زيرســاخت هاى بيشترى بوده و هست و نيازهاى 

اين شــهر در اين بخش بيش از اينهاســت، اما امســال 
اقدامات قابل توجهى در تقويت خدمات و امكانات براى 

اين بخش اجرايى و نيازهاى ضرورى محقق شد...

به مناسبت 
"روز جهانى عدالت اجتماعى" 

بررسى شد

برابري 
مهمترين 

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

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

6 هزار عمل جراحى در بيمارستان موقوفه 
مطهرى انجام مى شود

 رئيس بيمارستان موقوفه مطهرى همدان از انجام 6 هزار عمل 
جراحى ساالنه در بيمارستان اين موقوفه خبر داد.

ســعيد نظرى در گفت وگو با فارس با اشــاره به درگذشت حاج 
عبــاس همراهيان واقف بزرگ همدانى اظهــار كرد: حاج عباس 
همراهيــان از واقفان و خيرانى بــود كه مى توان به بهترين صفت 

ايشان يعنى انقالبى بودن اشاره كرد.
وى با اشــاره به اينكــه خدمات مرحوم همراهيان تنها به شــهر 
همدان محدود نمى شد و در تهران و قم نيز شاهد آن بوديم گفت: 
موقوفات زيادى از اين مرحوم به جاى مانده كه از جمله مى توان 
به مسجد قائم(عج)، دبيرستان دخترانه و پسرانه شهيد مطهرى و 
ايجاد خيريه هاى قرآنى، خانواده و كمك به محرومان و بيمارستان 

شهيد مطهرى اشاره كرد.
ــه  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــرى هم ــه مطه ــتان موقوف ــس بيمارس رئي
بيمارســتان 50 تختخوابــى شــهيد مطهــرى توســط واقــف 
ــان از ســال 72 تاســيس شــده  ــاس همراهي ــزرگ مرحــوم عب ب
ــاً ســاالنه 6 هــزار عمــل  ــزود: در حــال حاضــر تقريب اســت اف

ــود. ــام مى ش ــتان انج ــن بيمارس ــى در اي جراح
وى بــا اشــاره بــه اينكــه ماهــى 17 هــزار خدمــت پزشــكى در 
ــه مى شــود گفــت:  ــردم همــدان ارائ ــه م ــى ب ايــن مركــز درمان
بيمارســتان شــهيد مطهــرى يــك بيمارســتان خيريــه اســت كــه 
عمل هــاى جراحــى و ديگــر خدمــات درمانــى بــا تعرفــه 

ــود. ــبه مى ش ــه محاس خيري
ــى  ــوزه جراح ــتان در ح ــن بيمارس ــه اي ــان اينك ــا بي ــرى ب نظ
بســيار فعــال اســت تصريــح كــرد: درمانــگاه تخصصــى 
ــال، داخــى، مغــز و اعصــاب، بيهوشــى،  ــدى، اطف ــب، ارتوپ قل

ــت. ــال اس ــى فع ــز درمان ــن مرك ــكى و... در اي روانپزش
وى بيــان كــرد: بيمارســتان شــبانه روزى شــهيد مطهــرى در نقطه 
خاصــى از شــهر همــدان بنــا شــده كــه بــه تمــام مــردم شــهر 
ــه  ــات ارائ ــتان خدم ــارج از اس ــراد خ ــه اف ــى ب ــدان و حت هم

مى دهــد.

خبرخبر

دانشجويان از پيشگامان انقالب به شمار مى روند
 معاون فرهنگى جهاد دانشــگاهى واحد همدان گفت: عرصه و مراكز اصلى حضور جوانان و فعاليت آن ها در شكل گيرى 

و پيروزى انقالب اسالمى، مساجد، حوزه هاى علميه و دانشگاه ها بوده و دانشجويان از پيشگامان انقالب به شمار مى روند. 
به گزارش ايســنا، فاطمه عزيزى هرمز در جشــن هنر انقالبى كه به همت معاونت فرنگى جهاددانشگاهى برگزار شد، اظهار 
كرد: نيرو و پتانســيل جوانان ســرمايه اصلى هر كشورى محسوب مى شود و نسل جوان سهم بزرگى در تحوالت و پيشرفت 

كشور دارد . 
وى افزود: جوانان در شكل گيرى و  پيروزى انقالب و سپس در دوران دفاع مقدس، سازندگى و پيشرفت هاى علمى و نظامى 

كشور نقشى بى بديل و غير قابل انكار داشته اند . 
معاون فرهنگى جهاددانشــگاهى اضافه كرد: عرصه و مراكز اصلى حضور جوانان و فعاليت آن ها در شــكل گيرى و پيروزى 

انقالب اسالمى، مساجد، حوزه هاى علميه و دانشگاه ها بوده و دانشجويان از پيشگامان انقالب به شمار مى روند . 
عزيزى با اشــاره به نقش محورى و غير قابل انكار جوانان در شكل گيرى،  پيروزى و تثبيت انقالب تاكيد كرد: همراهى اين 

قشر نيز تضمينى براى آينده انقالب اسالمى و پيشبرد اهداف آن در تمام زمينه  ها خواهد بود.

پنج زندانى مهريه همدان بر سر زندگى بازگشتند
 مديرعامل ستاد ديه همدان گفت: با تالش و همت ستاد ديه پنج زندانى مهريه بدون پرداخت سكه اى به زندگى مشترك 

را از سر گرفتند.
يدا... روحانى  منش اظهار داشت: بيش از 10 جلسه براى هر يك از زوجين برگزار شده تا بتوان با رايزنى زمينه تداوم زندگى 
مشترك را براى آنها فراهم كرد.وى اضافه كرد: با وجود اصرار برخى زوجين بر بيان عوامل بروز اختالف اما اعضاى ستاد ديه 
چهره مثبت زندگى و يادآورى خاطرات خوش را از آنها خواستار شده و با اين شيوه موجب دلگرمى و بازگشت دوباره آنها 
بر سر زندگى مى شوند.مديرعامل ستاد ديه همدان در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: بيشترين ميزان مهريه پنج زندانى آزاد شده 
به ترتيب 614 و 314 و كمترين ميزان 30 سكه بوده است. روحانى منش گفت: پس از بررسى و واكاوى علت تنش زوجين، 

مشخص شد سرمنشا بروز اختالف مسائل پوچ، كم اهميت و لجبازى آنها بوده است.
وى از زوجين خواست تا در زندگى مشترك به جاى پرداختن به مسائل كم اهميت و كنكاش در زندگى يكديگر با عشق و 
محبت ورزيدن به يكديگر، بزرگان را الگوى خود قرار دهند.مديرعامل ستاد ديه همدان به ريش سفيدان و بزرگان نيز توصيه 

كرد هنگام بروز اختالف بين زوجين به جاى دامن زدن به اختالف و دلسوزى هاى تفرقه افكنانه عامل پيوند زوجين شوند.

عامل تصرف محيط زيست 
به پرداخت جزاى نقدى محكوم شد

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت مالير گفت: يك فرد متخلف 
كه نسبت به تخريب و تصرف اراضى در منطقه حفاظت شده لشگردر 

مالير اقدام كرده بود، به پرداخت جزاى نقدى محكوم شد.
مجيد شــعبانلو در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين فرد متخلف با 

تالش محيط بانان شناسايى، دستگير و به مراجع قضايى معرفى شد.
وى افزود: قاضى پرونده نيز با توجه به سابقه دار بودن فرد متخلف و 

بررسى پرونده حكم وى را صادر كرد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت ماليــر ادامه داد: همچنين قاضى 
پرونده با توجه به اثبات تصــرف عدوانى و تخريب منابع طبيعى در 
اراضى منطقه حفاظت شــده متخلف را به پرداخت 90 ميليون ريال 

جزاى نقدى در حق دولت محكوم كرد.
شعبانلو بيان كرد: پرداخت اين ميزان جزاى نقدى توسط فرد متخلف 
به عنوان جايگزين يك سال حبس تعزيرى و دستور به رفع تصرف از 

اراضى طبيعى صادر شد.

پايدارى هواى سرد و وزش باد در همدان
 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى اســتان همدان از پايدارى 

هواى سرد در سطح استان خبر داد. 
سيد محسن موسوى در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار كرد: 
طبق آخرين آمار ماهواره اى و نقشــه هاى هواشناسى، امروز در برخى 
از نقاط استان شاهد بارش پراكنده و در ساعات بعدازظهر وزش باد و 

افزايش سرعت آن هستيم. 
وى ادامه داد: از روز آينده تا پايان هفته جو  نسبتا پايدار و هواى سرد 

نسبى را خواهيم داشت و افزايش دما را شاهد نخواهيم بود. 
موســوى با اشــاره به تغييرات دما عنوان كرد: تا پايان هفته تغييرات 
دمايى و بارشى را نخواهيم داشت و هوا  همچنان سرد خواهد  بود. 

500 ميليارد تومان پروژه آبى در تويسركان 
در حال اجراست 

 فرماندار تويســركان با بيان اينكه 20 درصد از گلخانه هاى استان 
همدان در تويســركان ايجاد شده است گفت: نزديك به 500 ميليارد 

تومان پروژه آبى در تويسركان در حال اجراست. 
به گزارش فارس ، حبيب موميوند در ســمينار آموزشــى خبرنويسى 
ويژه كارشناسان با تاكيد بر اهميت جايگاه روابط عمومى ها در نهادها 
اظهار كرد: اقدامات انجام شــده به شــكل هاى مختلف بايد به مردم 
اطالع رسانى شود.وى با اشاره به تاكيدات امام راحل، رهبرى و دولت 
بر اطالع رســانى اقدامات انجام شــده در حوزه هاى مختلف توسط 
دســتگاه هاى اجرايى گفت: تالش كنيد بدون كم و كاســت كارهاى 

صورت گرفته را به اطالع مردم برسانيد.
فرماندار تويســركان با اشاره به اينكه بسيارى از اقداماتى كه در سطح 
شهرستان انجام مى شود به نحو مناسب به جامعه اطالع رسانى نمى شود 
بيان كرد: با توجه به اينكه امروز دشمنان ما با بهره گيرى از رسانه هاى 
عريض و تحويل به ويژه فضاى مجازى ما را مورد هجمه قرار دادند، 

مى طلبد در اين عرصه به نحو شايسته و جدى ورود كنيم.
وى با بيان اينكه بايد آنچه در شهرســتان انجام شده را به روش هاى 
مختلف به اطالع مردم برســانيم تاكيد كر: روابط عمومى دستگاه هاى 
اجرايى با خبرنگاران شهرستان در راستاى انجام درست اطالع رسانى 

خدمات هاى ارائه شده در سطح شهرستان تعاملشان را بيشتر كنند.
وى با اشــاره به اينكه نزديك به 20 درصد از گلخانه هاى اســتان در 
شهرســتان تويسركان اســت بيان كرد: نزديك به 500 ميليارد تومان 

پروژه در بخش آب در تويسركان در حال اجراست.
رئيس فنى  و حرفه اى شــهيدمفتح تويسركان نيز با بيان اينكه يكى 
از نيازمندى هــاى جامعه امروزى علم ارتباطات اســت اظهار كرد: 
علــم ارتباطات مى توان پلى بين ســاير علوم باشــد.رضا حكمتى 
افزود: بحث اطالع رســانى در تمام امــور نظير اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى انســان ها نيازمند دانش براى انتقال آن اســت.وى بيان 
كرد: يكى از دانش ها براى اين مهم دانش خبرنگارى و خبرنويسى 
است، در اين راستا اين مركز اين كارگاه را براى كارشناسان روابط 

عمومى ادارات برگزار كرد.

تأملى بر نگاه جدى معاون سياسى و امنيتى 
استان به احزاب 

 ديدار اخير جمعى از فعاالن احزاب و تشكل هاى سياسى  استان 
با معاون سياســى و امنيتى استاندار همدان در شرايطى انجام شده كه 
آزادبخت از همان روز نخست فعاليت خود، توجه به احزاب را الزمه 

توسعه دانسته بود.
در اين ديدار نيز با توجه به نكات مطرح شده از سوى معاون سياسى 
و امنيتى استان به ويژه در بحث استفاده از ظرفيت احزاب سياسى، به 
نظر مى رســد نگاه  مثبت و اميدوارانه اى  نسبت به فعاالن سياسى و 
حزبى وجود دارد كه البته در صورتى مى تواند مثمر ثمر باشــد كه به 

شكل مصداقى آثار آن مشاهده گردد.
احزاب سياسى از پشتوانه هاى قوى و بازوان توانمند در بحث توسعه 
به حســاب مى آيند و مى توانند  نقش مهمــى در تحوالت مثبت و 
حركت هاى رو به جلو داشــته باشند، مشروط بر آنكه از اين ظرفيت 
مهم به درستى استفاده شود و فعاالن حزبى نيز به رسالت واقعى خود 

جامه عمل بپوشانند.
اينكه در حوزه مديريت سياســى استان نگاه حمايتى به احزاب شكل 
بگيرد و تأكيد شود كه در كنار احزاب خواهند بود، اميدوارى به آينده 
را تقويت مى كند، هرچند  تا رســيدن به نقاط مظلوبى كه متناســب 
با شــأن و جايگاه يك نظام مردم ســاالر دينى باشد، فاصله داريم اما 
چنانچه رويكرد خقيقى واقعى مديريت سياسى استان همان باشد كه 
در گفته ها و اظهارات مورد تأكيد قرار گرفته است، آنگاه مى توان از 

آينده بهتر سخن گفت. 
آزادبخــت با  ذكر چنين نكات مهم و ارزشــمندى احزاب و فعاالن 
سياسى اســتان را اميدوار به شكل گيرى فضا و شرايطى كرده كه در 
آن نه تتها از مشكالت فعلى خبرى نباشد، بلكه تحوالتى نيز در حوزه 

سياسى شاهد باشيم.
انتخابــات از عرصه هاى مهمى اســت كه اين نوع نــگاه و رويكرد 
مى تواند بروز و ظهور عينى داشــته باشــد؛ چرا كه نقش احزاب در 
چنين مواقعى بيشتر خود را نشــان مى دهد. هرچند رسالت احزاب 
محدود به انتخابات نيســت، اما رقابت سياسى جزئى از كاركردهاى 

حزبى مى تواند باشد.
توجه به مشاركت باالى سياسى مردم، فراهم شدن شرايط براى ورود 
همه ساليق درون نظام به عرصه رقابت ها و برگزارى انتخابات پرشور 
و حماسى از جمله موارد مهمى است كه اتفاقا براى معاونت سياسى 

و امنيتى استان نيز بسيار حائزاهميت است.
از ســوى ديگر انتظارات و توقعات احزاب از معاونت سياسى جديد 
اســتان در بخش هاى مختلف كه در جلســه مذكور نيز به عمده آنها 

اشاره شده است، بايد مورد توجه قرار گيرد.
فرامــوش نكنيم كه  هم احزاب و هم مديران سياســى از اين لحاظ 
كه توســعه و پيشرفت جامعه را دنبال مى كنند، به نوعى داراى فصل 

مشنركى هستند.
از اين رو بهــره گيرى از ظرفيت احزاب و گروههاى سياســى يك 
ضرورت به حســاب مى آيد؛ ضمن اينكه فعــاالن حزبى نيز بايد با 
محوريت توسعه در سطح ملى يا قالب استانى به نقش آفرينى بپردازند.

برگزارى جلسات هم انديشــى و ديدارهاى مستمر به ويژه با معاون 
سياسى و امنيتى مى تواند به تعامل متقابل و استفاده بهتر از فرصت ها 
كمك كند، مشــروط بر آن كه نقدهاى سازنده و پيشنهادهاى احزاب 
مورد توجه قرار گيرد و اين گونه جلسات از حالت ظاهرى و صورى 

خارج شود.

 امروز رئيس ســازمان ملى اســتاندارد 
ايران در شوراى اســتاندارد استان همدان 
شــركت كرده و ميهمان همداني هاســت. 
همچنين بازديد از از مجموعه اســتاندارد 
و واحد توليدى ســحر از برنامه هاى سفر 

سازمان ملى استاندارد است.
ــا  ــدان  ب ــتان هم ــتاندارد اس ــركل اس  مدي
بيــان اينكه استانداردســازى آسانســورهاى 
ــت  ــدان رضاي ــتان هم ــر اس ــاكن مه مس
ــرى و  ــد مج ــت: باي ــت، گف ــش نيس بخ
مالــك و دســتگاه هاى متولــى مســاكن 
مهــر بايــد ايــن موضــوع را در دســتور كار 

ــرار دهنــد.  خــود ق
در  مــددى  محمــد  ايســنا،  به گــزارش 
ــه اينكــه  ــاره ب ــا اش ــگاران، ب جمــع خبرن
8 شــركت بازرســى در حــوزه آسانســور 
در اســتان وجــود دارد، يــادآور شــد: 
در اســتان همــدان حــدود 25 شــركت 
ــتان  ــور در اس ــاژ آسانس ــى و مونت طراح
صمــت  ســازمان  از  كــه  دارد  وجــود 

كرده انــد.  دريافــت  مجــوز 
تأييديه  داراى  تجهيزبازى   295

استاندارد 
مديركل اســتاندارد اســتان همدان با بيان 
وضعيت  بازى  زمين هــاى  وضعيت  اينكه 
خوبى نيســت، عنوان كرد: در ســال 97

شــهردارى همدان موضوع را جدى گرفته 
و استانداردســازى تعــداد قابل توجهى از 
بوســتانها و پارك ها  در ســامانه قرار داده 

است. 

وى با اشــاره به وجود 25 شــهربازى در 
اســتان همدان افــزود: از 350 تجهيزبازى 
موجود در اســتان 295 تجهيزبازى داراى 

تأييديه استاندارد است. 
مددى با تأكيد بر اينكه تله كابين و تله سيژ 
مشمول استاندارد اجبارى هستند،ادامه داد: 
مراحــل پايانى استانداردســازى تله كابين 

گنجنامه درحال انجام است. 
چينــى آالت  استانداردســازى   

بهداشتى در استان همدان 
وى با اشــاره به استانداردســازى مصالح 

ساختمانى، خاطرنشان كرد: استانداردسازى 
مصالح ساختمانى در استان شتاب گرفته و 
80 ميليون تومان اعتبار نيز براى آن درنظر 

گرفته شده است. 
ــا  ــدان ب ــتان هم ــتاندارد اس ــركل اس مدي
ــى آالت  ــازى چين ــر استانداردس ــد ب تأكي
بيــان  همــدان،  اســتان  در  بهداشــتى 
ــتان  ــتى در اس ــى آالت بهداش ــرد: چين ك
و  بالفعــل  ظرفيــت  يــك  همــدان 
ــژه اى  ــت وي ــه از اهيم ــت ك ــوه اس بالق

برخــوردار اســت. 

مددى با بيان اينكه صــدور پروانه كاربرد 
نشان استاندارد در اســتان 2 برابر سالهاى 
گذشته شده اســت، يادآور شد: در بهمن 
امســال 6 واحد توليد چينى آالت بهداشتى 
كه اقدام به اخذ پروانه استاندارد نمى كردند 

به مراجع قضايى معرفى شدند. 
 همــدان ميزبان معــاون رئيس 

جمهور
مديركل استاندارد استان همدان همچنين از 
سفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 

ملى استاندارد به همدان خبرداد.

 نماينــده ولــى فقيه در اســتان با بيان 
اينكه بايد نابســامانى هاى جامعه را خوب 
رصد كــرد، گفت:هنر ابزارى توانمد براى 

ساماندهى نابسمانى هاى جامعه است.
آيــت ا... غياث الدين طــه محمدى  در 
همايش " انقالب به روايت هنر"  تجليل 
از هنرمنــدان ديــروز، امــروز و فرداى 
انقالب اســالمى اظهار داشت: در عصر 
كنونى دشــمنان اســالم با فرمــول هنر، 
خواســته ها و اهــداف خود را بــه دنيا 

مى كنند. تحميل 
وى بــا بيــان اينكــه اگر هنــر واقعى در 
جايگاه خود اســتفاده شود معجزه مى كند، 
افزود: بايد در عصر كنونى نابســامانى هاى 
جامعه را رصد و با ابزار قدرتمند هنر اين 

نابسامانى ها را اصالح كرد.
وى در ادامــه به هنر تعذيه خوانى اشــاره 
كرد و گفت:  در گذشــته كه تعداد حوزه 
هاى علميه و روحانيون جامعه محدود بود 
بوسيله هنر تعذيه خوانى ارزش هاى دينى 

و معنوى در جامعه حفظ و اعتقادات شيعه 
در جامعه ترويج پيدا مى كرد.

به گزارش تســنيم ، امــام جمعه همدان 
اظهار داشــت: هنر خطابه، تعذيه خوانى، 
خوشنويســى، تئاتر و فيلــم و صدها هنر 
ديگر اگر در بعد مثبت اســتفاده شــود و 
در جامعــه ترويج يابد ســنت هاى اصيل 
و ارزش هــاى معنوى و دينــى در جامعه 
گســترش يافته و نابســامانى هاى جامعه 

كاهش مى يابد.

نماينده ولى فقيه گفت: امروزه طب سنتى 
و طب بوعلى ســينا كه 7 هزار سال سابقه 
دارد را كنار گذاشــته ايم و دنبال داروهاى 

شيميايى هستيم.
وى  افزود: امروز وظيفه ماست كه هنرهاى 
اصيل  را در رشته هاى مختلف و سنت هاى 
دينى و اخالقى را در جامعه بازسازى كنيم 
و در زمينه هاى مختلف ســبك زندگى از 
جمله مســكن، لباس، غــذا و غيره از آنها 

بهره مند شويم.

مديركل آموزش و پرورش همدان گفت: 
166 مدرسه در قالب يكهزار و 465 اتاق به 
عنوان مراكز اسكان موقت مسافران نوروزى 

استان در سال 98 تجهيز مى شود.
محمد پورداود در گفت و گو با ايرنا با بيان 
اينكــه 19 پايگاه در تمامى مراكز آموزش و 
پرورش شهرستان ها و نواحى براى اسكان 
مسافران نوروزى استان آماده مى شود، وي 
افزود: در طول ســال 6 خانه معلم و مراكز 
آموزشــى و رفاهى به صــورت دايمى به 

فرهنگيان خدمات رسانى مى كنند.
پورداود عنــوان كرد: بيــش از 300 تن از 
همــكاران فرهنگى در پايگاه هاى اســكان 
براى پذيرش مســافران نوروزى آماده مى 

شوند.
وي اضافه كرد: بــه منظور تكريم مهمان ها 
اتاق هاى درجه «ج» از گردونه اسكان خارج 
و به اتاق هاى درجه «ب» تبديل مى شوند.

پــورداود با بيان اينكه از تمــام ظرفيت ها 

و امكانات براى ارايه خدمات مناســب به 
مهمانان فرهنگى اســتفاده مى شود، اظهار 
داشت: در اين مراكز نزديك به 100 اتاق به 
صورت خاص و هفت اردوگاه و خوابگاه با 
بيش از 40 اتاق تجهيز آماده خدمت رسانى 

مى شوند. 
مديركل آموزش و پرورش همدان با اشاره 
به اينكــه از تمامى ظرفيت هاى موجود در 
اســتان براى اسكان مناسب و رفاه ميهمانان 
فرهنگى در ايام نوروز اســتفاده مى شــود 
گفت: تالش مى كنيم فضايى فراهم شــود 
تا فرهنگيانى كه به همدان ســفر مى كنند با 
اطمينان خاطر از مراكز ديدنى استان بازديد 
كنند. وى بيشترين مقصد مسافران نوروزى 
در استان را شهرهاى همدان، مالير، اللجين، 
بهار و گل تپه دانســت و افــزود: پذيرش 
فرهنگيــان در مراكز اســكان موقت از 28 
اســفند آغاز مى شــود و تا پايان تعطيالت 

نوروز ادامه دارد.

 30 عطــارى بدون مجــوز فعاليت در 
اين استان شناسايى شدند كه به متصديان 
آنها براى دريافت مجوز هشدار داده شده 

است.
كارشناس دارويى اداره نظارت و ارزيابى 
فــرآورده هــاى طبيعى، ســنتى و مكمل 
معاونت غذا و دارو همدان گفت: بازرسى 
دوره اى از رونــد فعاليت عطارى هاى به 

صورت مستمر صورت مى گيرد.
نگار مهرى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: 
پس از شناسايى عطارى هاى بدون مجوز، 
مهلتى بــراى دريافت مجــوز فعاليت به 
متصديان آنها داده مى شود كه در صورت 

بى توجهى آنها، عطارى پلمب مى شود.
مهــرى گفت: به تازگى تمرين مشــترك 
پيشــگيرى و مبارزه با قاچــاق كاالهاى 
ســالمت محور در شــهر همدان صورت 
پذيرفت و از عطــارى ها بازديد به عمل 

آمد.

كارشناس دارويى اداره نظارت و ارزيابى 
فــرآورده هــاى طبيعى، ســنتى و مكمل 
معاونت غذا و دارو همدان افزود: در اين 
تمرين بازرســان معاونت غــذا و داروى 
دانشــگاه علوم پزشــكى همدان، سازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت و تعزيرات 
حكومتــى با متخلفــان واحد هاى صنفى 

برخورد كردند.
مهرى ادامه داد: يكسرى اقالم و داروهاى 
غيرمجاز از جمله داروى الغرى و چاقى 
و پودرهــاى تركيبى از اين واحدها جمع 

آورى شد.
و  نظــارت  اداره  دارويــى  كارشــناس 
ســنتى  طبيعى،  هاى  فــرآورده  ارزيابى 
و مكمــل معاونت غــذا و دارو همدان 
گفت: همچنين با عطارى هايى كه اقدام 
به عرضــه غير مجاز فرآورده و داروهاى 
گياهى و شــيميايى كرده بودند، برخورد 

شد.

رئيس استاندارد امروز ميهمان ويژه استان است

رشد 2برابري پروانه استاندارد 
در همدان

هنر ابزارى توانمند براى ساماندهى نابسامانى هاى جامعه است

166 مدرسه همدان براى 
اسكان نوروزى آماده مى شود

30 عطارى بدون مجوز 
 شناسايى شد

دوم اسفندماه 
همايش انديشه ورزى 
در همدان برگزار 
مى شود 
 مسئول ستاد مردمى اعتكاف در همدان از 
برگزارى ششمين دوره همايش انديشه ورزى 

دوم اسفندماه در همدان خبر داد. 
مهدى صلواتيان اظهار كرد: ششــمين دوره 

همايش انديشــه ورزى دوم اســفندماه در 
همدان برگزار مى شــود.وى بــا بيان اينكه 
اين برنامه در ســالن مجتمع فرهنگى شهيد 
آوينى برگزار خواهد شد گفت: اين همايش 
با حضور انديشه ورزان و مسئوالن اعتكاف 

سراسر كشور برگزار مى شود.
مســئول ســتاد مردمى اعتكاف در همدان 
با اشــاره به اينكه اين نشســت به مناسبت 
چهلمين سالگرد انقالب اسالمى است افزود: 
هدف اين همايش بررسى موانع و مشكالت 

حوزه اعتكاف و پويش و بالندگى اعتكاف 
در سال هاى جديد است.

وى در گفت وگو با فارس اضافه كرد: امسال 
به دنبال اين هســتيم اعتكافى پويا همراه با 
تامل و تفكر و پيروى از كالم رهبرى انجام 
شــود و اهداف اعتكاف كه كمال انسان در 

معبودگاه الهى است، دنبال شود.
صلواتيان با بيان اينكه از ســطح كشور 300

نفــر در زمينه اعتــكاف و 50 نفر در زمينه 
انديشــه ورزى در همــدان حضور خواهند 

يافت گفت: اين همايش يك روزه است به 
طورى كه روز چهارشنبه بعداز ظهر جلسه 
تخصصى آن برگزار مى شود و پنج شنبه صبح 

همايش اصلى خواهد بود.
وى به مهمانان ويژه اين همايش اشاره كرد 
و گفت: مســئول مركــز جامعه المصطفى، 
كتب  نويســنده  فالح زاده  حجت االســالم 
احكام، مهمانانى از ســتاد اعتكاف مركزى 
قم و برخى مسئوالن معنوى و علمى كشور 

حضور خواهند داشت.

1- گروهي از فرهنگيــان و معلمان به ديدار نماينده ولي فقيه در 
استان رفته اند.گفته مي شــود اين ديدار با هدف اعالم حمايت از 

آيت ا... طه محمدي و تجديد بيعت با رهبري بوده است.
گويا در ايــن ديدار چهره هايي از گروه هاي سياســي نيز حضور 

داشته اند.
2- برخي از فرمانداران جابه جا مي شــوند. گفته مي شود برخي 
از فرمانداران خواســتار تغيير حوزه فعاليت خود هستند. گويا اين 
درخواســت با توجه به تغيير معاون سياســي و نياز شهرستان ها 

مي باشد.
 گفته مي شود بر اساس اين جابه جايي يكي از فرمانداران جنوب 

استان به مركز استان منتقل مي شود.
3- طرح استيضاح رئيس جمهور به سرانجام نمي رسد. گفته مي 
شود علي رغم امضاي 18نماينده براي استيضاح روحاني اين طرح 

به مراحل بعدي نخواهدرسيد.
گويا پيش بيني ها بر بازپس گيري امضاي نماينده ها خواهدبود.

گفتني اســت يكي از نمايندگان استان نيز جزو استيضاح كنندگان 
رئيس جمهور است.
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گروه انقالبى ابوذر مصداق بارز شجاعت و مبارزه 
عليه ظلم بودند

 نهاوند ســابقه درخشانى از مبارزات بر عليه رژيم ستم شاهى در تاريخ خود دارد كه 
گروه انقالبى ابوذر مصداق بارز شجاعت و مبارزه عليه ظلم بودند .

عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در مراســم يادواره گروه انقالبى ابوذر در نهاوند 
گفت: من از نزديك با گروه ابوذر آشــنا بودم و جلســه هاى مشتركى با هم داشتيم و در 
زندان هم با آنها هم سلول بودم و كامال از رفتار، عقايد، مبارزات و برنامه هاى آنها اطالع 

داشتم و شجاعت اين گروه را از نزديك  مشاهده كرده ام .

به گزارش ايســنا علــى آقامحمدى افزود: بــه بركت وجود روحانيونــى مانند آيت ا... 
ربانى شــيرازى، فاكر خراســانى و روحانيون ديگرى بذر مبارزه در دل هاى مبارزان و به 

خصوص گروه ابوذر كاشته شده بود .
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: شهداى گروه ابوذر در دوران اسارت نماز 
خودشان را هيچ وقت ترك نمى كردند و حتى پايبند به نماز شب بودند و هرگز از مرگ 
هراسى نداشتند.وى ادامه داد: وقتى كه من بعد از محاكمه آنها در دادگاه وارد اتاق شدم، 
شــنيدم كه سرلشكر شاهنشاهى راجع به اين گروه حرف مى زدند و اين نشان از عظمت 
اين گروه و ترس رژيم از آنها داشت و حتى سرلشكر حقوقى شاه در آن دادگاه از گروه 

ابوذر خواسته بود كه بر ضد شاه حرف نزنند تا در مجازات آنها تخفيف داده شود .

آقامحمدى بيان كرد: ولى پاســخ اين دانش آموزان بسيار جالب و نشان از شجاعت آنها 
داشت؛ آنها گفته بودند اگر يك گلوله داشته باشيم آن را  براى قلب شاه كنار مى گذاريم و 
اين پاسخ شهدا در دادگاه رژيم پهلوى نشان مى دهد كه اين  گروه هدف خود را انتحاب 

كرده بودند و از مرگ ترسى نداشتند.
وى تصريح كرد: اكنون همه دشــمنان انقــالب و ايران با هم به ميدان آمده اند كه بايد با 
مقاومت و وحدت در مقابل آنها ايستاد .عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان 
كرد: امروز آمريكا، سعودى ها و صهيونيست ها و همه دشمنان انقالب براى مبارزه با ايران 
اسالمى با هم همكارى مى كنند و به صف شده اند ولى هميشه به بركت حضور مردم اين 

دشمنان ناكام شده اند و خواهند شد .

مديران استان همدان به روند فعاليت كارمندان ادارات رسيدگي كنند.
 برخي از ادارات با وجود داشتن چندين نفر نيرو هيچ گونه تأثيري در 
روندحل مشكل مردم و پيشرفت استان ندارند وتنها حركتي كه انجام 
مي دهند صبح از خانه به اداره مي روند و پايان ســاعت كاراداري به 
خانه بر مي گردن كه البته بايد گفت در طول صبح تا ظهر يك كار مفيد 

ديگري هم انجام مي دهند و آن صرف صبحانه است. 
دراينجا مردم از مديران ارشــد استان يك سؤال دارند. به نظرشما بهتر 
نيســت اين ادارات همه در يك ســاختمان تجميع شوند حداقل به 
خاطر جواب دادن يك موردتلفن كارمندان كه شايد در طول هفته يك 
بارصورت گيرد  ساختمان چند صد متري اشغال نشود اضافه حقوق 

و عيدى هايشان بماند.
حسينى از خيابان ميرزاده عشقى 

 نقش مضرات قليان در رسانه ها ى استانى خالى است.
رسانه هاى اســتان بخصوص روزنامه هاى كثيراالنتشاراستان و رسانه 
ملي به همان ميزان كه درباره محصوالت بهداشتي تبليغات رنگارنگ 
دارند روزانه يك تبليغ هــم از مضرات قليان انعكاس دهند و ضمن 
اينكه همدان به عنوان اســتاني مذهبي شــناخته شده است ضرورت 
دارد در اين باره صدا و ســيماي مركز همدان نيز به اين موضوع مهم 
مصرف قليان كه به  بزرگترين چالش اجتماعي روز جامعه تبديل شده 
بيشتر بپردازد و در برنامه هاي هفتگي خود از پزشكان و دستاندركاران 

دعوت بعمل آورد تا در اين باره اطالع رساني كنند.
حميد  عاليي يكي از پيتزا فروش هاي سطح شهر

 به كرايه تاكسى هاى شهرك فرهنگيان نظارت نمى شود 
 با وجوداينكه اداره تاكســيرانى بركرايه وســايل نقليه مســافر برى 
مديريت كامل دارد.  اكثر رانندگان تاكسى هاى (ون) شهرك فرهنگيان 
در خيابــان بابا طاهر به صورت دلخواه كرايــه مطالبه مى كنند و در 
جواب اعتراض مردم موضوع گرانى از سوى رانندگان مطرح مى شود 

نياز است مسئولين مربوطه به اين موضوع رسيدگى كنند.
 شهروندى از شهرك فرهنگيان 

رهگشاي شهردار كبودراهنگ شد
انتخاب مدير شهري از ميان شورا

سمانه جهانگير عرش »
 پس از رايزنى ها و كش و قوس هاى فراوان شوراى شهر در حالى 
كه شهر كبودراهنگ با سرپرست اداره مى شد باالخره شهردار اين شهر 

از بين اعضاى شورا انتخاب شد.
محمد رهگشــاى، ديروز پس از دريافت پاسخ كميته تطبيق، با راى 
قاطع شوراى شهر كبودراهنگ سكان مديريت شهرى كبودراهنگ را 

عهده دار شد.
رهگشــاى پيش از اين در انتخابات دور پنجم شوراى شهر با 3 هزار 
و 700 راى به عنوان نفر اول به شــوراى شــهر راه يافت اما با توافق 
اعضاى شــورا و به منظور اينكه به عنوان كانديد مديريت شهردارى 

انتخاب شده بود استعفا داد.
اما اينكه چرا شــهردار كبودراهنگ پس از حدود 2 سال از عمر شورا 

انتخاب شده است را چنين بايد شرح داد:
در پنجمين دوره انتخابات شــوراهاي اســالمي شهر و روستا كه 29
ارديبهشــت ماه 96 همزمان با دوازدهمين دوره رياست جمهوري در 
سراسر كشور برگزار شد، مردم به اميد فردايي بهتر به پاي صندوق هاي 
رأي رفتنــد و بــا حضور در پاي صندوق هاي رأي ســعي كردند كه 
گزينه هاي مناســبي به عنوان شوراهاي اسالمي شهر انتخاب كنند، اما 
پس از گذشــت چند ماه از انتخابات و آغاز به كار شــورايى ها، آنها 
نتوانســتند از ميان چندين گزينه يك نفر را به عنوان شهردار انتخاب 
كنند و مشكالت به همين روال پيش رفت تا اينكه مسئوالن تصميم به 
انحالل شــوراهاي اسالمي شهر گرفتند و با اعالم اين خبر به شوراها 
تلنگري وارد شد و باالخره 3 گزينه معرفي كردند تا در نهايت يك نفر 

به عنوان شهردار كبودراهنگ معين شود.
چون اعضاى 5 نفره شوراي اسالمي شهر كبودراهنگ نتوانسته بودند 
در مهلت قانوني شهرداري براي شهر انتخاب كنند در نهايت پرونده 
به شوراي حل اختالف استان كشيده شد و پس از تشكيل جلساتي در 
استان، دفاعيات شوراي شهر قانع كننده اعالم نشد، بنابراين درخواست 
انحالل شورا از وزارت كشور كردند و پس از اين مسأله و با پادرمياني 
برخي از مســئوالن شــهر كبودراهنگ به خاطر اينكه شوراها منحل 

نشوند، آنها 5 رأي موافق به يك شخص دادند.
روزها يكي پس از ديگري ســپري شد، هنوز خبري از ماندن يا رفتن 
شــهردار  نبود و اين مسأله موجب عقب ماندگي  بيش از پيش شهر و 

ضربه سنگيني براي مردمان اين شهر شده بود.
در اين كش و قوس اســتاندارى همدان بــا تاخير چند روزه باالخره 

روح اله رستمى را بعنوان شهردار كبودراهنگ انتخاب كرد.
اما قضيه به همين موضوع ختم نشــد و رســتمى نيــز بنا به داليلى 
اســتعفاى خود را اعالم كرد تا اينكه اعضاى شورا به توافق رسيدند 
كه با استعفاى يكى از اعضاى شورا وى را به كرسى مديريتى بنشانند.
هر چند شنيده ها و حرف و حديث هاى زيادى در خصوص انتخاب 
شــهردار و استعفاى اين عضو شورا مطرح مى شد اما پس از استعفاى 
رهگشــاى به عنوان گزينه مطرح شورا در تاريخ 17 بهمن سالجارى 
شورا 13 روز فرصت اســتعالم داده شد تا اينكه در تاريخ 18 اسفند 
ماه در يك فرصت قانونى استعفاى اين عضو شورا را به كميته تطبيق 
ارسال كرديم. رئيس شوراى شهر كبودراهنگ در گفتگويى با همدان 
پيام در خصوص انتخاب شــهردار اظهار كرد: همه مباحث حاشيه اى 
كه در مورد انتخاب شــهردار كبودراهنگ اعالم شده است را تكذيب 
مى كنم چرا كه شــورا طبق مصوبه قانونــى عمل كرده و اصرار بر آن 

داشته كه قانون را زير پا نگذارد.
غالمرضا قلى ئــي ادامه داد: از تاريخ 18 دتا 29 اســفند ماه 11 روز 
فرصــت انتخاب شــهردار را داشــتيم كه دكتر رهگشــا نيز يكى از 
كانديداها بود. وى بيــان كرد: در تاريخ 29 بهمن ماه پس از دريافت 
موافقــت كميته تطبيق بالفاصله اعضا در جلســه فوق العاده اى آقاى 
رهگشــا را به عنوان هردار انتخاب كردند افزود: ما در فرصت قانونى 
كه داشــتيم شــهردار را انتخاب كرديم و حاال اين مصوبه خود را به  
استاندارى ارســال كرديم تا آنها نيز طى پروسه اى كه معموال دو ماه 

طول مى كشد پاسخ ما را بدهند.
قلى ئي گفت:خوشــبختانه شــورا با آگاهى از قوانين قبل از انتخاب 
شــهردار منتظر نظر كميته تطبيق براى قبول استعفاى عضو خود بوده 
است افزود: بهمن ماه هم با نظر اعضا آقاى فالح را به عنوان سرپرست 
شــهردارى انتخاب كرديم كه البته طبق قانــون وى تا 3 ماه يعنى تا 
تاريخ يكم ارديبهشت مى تواند به عنوان سرپرست اداره امور شهر را 

تا جواب نهايى استاندارى عهده دار باشد.
رئيس شوراى شهر كبودراهنگ با ابراز خرسندى از اين انتخاب گفت: 
اميدواريم با تالش و كوشــش شــهردار منتخب خود شاهد رشد و 

شكوفايى شهر در ابعاد مختلف باشيم.  

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

كارت دانشجويي احسان زهره وند فرزند محمدعلى 
به شماره ملي 3920589734 رشته فيزيك دانشگاه 
بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9312110023  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 نهاوند- معصومــه كمالوند-خبرنگار 
همــدان پيــام: بــه نــوروز و روزهاى 
ميزبانــى نهاوند براى حضــور ميهمانان 
و گردشــگران چيزى نمانده است، مزد 
اقدامات گردشگرى كه در اماكن و تفريح 
گاههاى شهرســتان انجام شــده است را 

بايد در همين روزهاى ميزبانى گرفت.
نهاوند  گردشــگرى  حــوزه  در  هرچند 
نيازمند تقويت و ايجاد  زيرساخت هاى 
بيشترى بوده و هست و نيازهاى اين شهر 
در اين بخش بيش از اينهاست، اما امسال 
اقدامات قابل توجهى در تقويت خدمات 
و امكانــات براى اين بخــش اجرايى و 

نيازهاى ضرورى محقق شد.
ميزبانــى  بــه  مــاه  يــك  از  كمتــر 
شــهر ســراب هــا بــراى نــوروز و بــه 
ــن  ــات اي ــزد زحم ــن م ــى گرفت نوع
يــك ســال مانــده اســت، بايــد ســتاد 
ــه  ــا برنامــه ريــزى ب خدمــات ســفر ب
ــه  ــرى وارد عرص ــگ ت روز و هماهن

ــود. ش
هرچند اگر  اعتباراتى كه امسال در حوزه 
گردشــگرى اختصاص داده شد نقد مى 
شد شايد حال گردشگرى در نهاوند بهتر 

از وضع موجود هم مى شد.
اگر زير ســاخت هاى اقامتى را هم پاى 

تقويــت خدمــات در 
ســراب هــا پيش مى 
برديــم، دغدغــه پاى 
لنــگ مراكز اقامتى هم 

اين ميان رفع مى شد.
در هرحــال ايــن يك 
ماه باقيمانده تا ميزبانى 
سرنوشت  نهاوند  براى 
ساز و مهم است و همه 
بنوعى  هم  دســتگاهها 
ميزبانى  ايــن  متولــى 

خواهند بود.
از شــهردارى ها براى 
ســيماى  زيياســازى 
دستگاههاى  تا  شهرى 
خدمات رســان كه در 
اجراى  مشــغول  شهر 

پروژه هاى شهرى بوده و بايد ساماندهى 
كار را در اولويت قرار دهند.

 ستادســفر خدمات فرهنگى را 
ضميمه كند

فرماندار نهاوند در ســتاد خدمات ســفر 
شهرســتان با تاكيد بــر اينكه در ورودى 
هر 4 نقطه شــهرى نهاوند ايستگاه هايى 
تدارك  نوروزى  مســافرين  توقف  براى 
ديده شــده، از ارائه خدمات فرهنگى در 

اين ايستگاه ها خبرداد.
مــراد ناصــرى گفــت: هــر 10 كميته 
عضو ســتاد خدمات ســفر تا 25 اسفند 
مهلت دارنــد تــا اقدامات خــود را در 
انجام  تعريف شــده  وظايف  چهارچوب 
دهند و اگــر مديرى نمى تواند همين االن 
بگويد چراكه من با آبروى شهرســتان و 

مردم نهاوند بازى نمى كنم.

ــاى  ــوزه راهنم ــه در ح ــان اينك وى بابي
گردشــگران بايــد دفترچــه راهنمــاى 
ــدو ورود  ــا در ب ــن شــود ت ــع تدوي جام
مســافرين بــه شهرســتان در اختيــار آن ها 
قــرار گيــرد، گفــت: امــروز مــا نبايــد بــه 
ــم  ــد كاركني ــيم و باي ــال مقصــر باش دنب
ــاير  ــردم س ــه م ــتان ب ــره شهرس ــا چه ت

ــود. ــى ش ــور معرف ــاط كش نق
ناصرى گفت؛ 2 مدرســه 12 كالســه و 
خانــه معلم پذيراى مســافرين نوروزى 
در بخش دولتى اســت،  بايــد با ايجاد 
ســازوكارى مناسب گردشــگران را در 

نهاوند اسكان داد.
گردشگرى  حال   
نهاونــد بهتــر هم 

مى شود
رئيس ميــراث فرهنگى 
و  دســتى  صنايــع 
نهاونــد  گردشــگرى 
ســتاد  جلســه  در 
ســفر  خدمات  اجرايى 
گفــت؛در  شهرســتان 
سال 97 زيرساخت هاى 
چشمگيرى  گردشگرى 
نهاوند  ســراب هاى  در 

ايجاد شده است.
تصريح  جانجان  محسن 
و 94  ســال 93  كرد؛تا 
زيرساختى  كوچكترين 
در هيــچ كــدام از ســراب هاى نهاوند 
ايجاد نشــده بود اما از ســال 94 ايجاد 
زيرساخت هاى گردشگرى در سراب هاى 
نهاوند در دســتور كار قرار گرفته و  اوج 
و شتاب ايجاد زيرساخت هاى گردشگرى 
در ســراب هاى نهاوند در سال 97 بوده 

است.
جانجان برگزارى نوروزگاه هاى 97 را در 
سراب هاى شهرســتان را كه  با استقبال 
مردم و گردشــگران شهرســتان روبه رو 
شد را در خوب شــدن حال گردشگرى  

نهاوند موثر دانست.
جانجــان گفــت: در ســال 97 در حــوزه 
گردشــگرى  زيرســاخت هاى  ايجــاد 
ــارد  ــه ميلي ــى س ــار تاريخ ــت آث و مرم
تومــان اعتبــار بــراى شهرســتان نهاونــد 
ــزان  ــن مي ــذب اي ــه ج ــد ك ــذب ش ج

ــال هاى  ــتان در س ــراى شهرس ــار ب اعتب
ــه  ــام هم ــوده و انج ــابقه ب ــر بى س اخي
انجــام  خاطــر  بــه  فعاليت هــا  ايــن 
برنامه ريــزى و تهيــه نقشــه راه بــوده 

ــت. اس
به گفته وى جبــران عقب افتادگى هاى و 
مطالبات چهل ســاله حوزه گردشــگرى 
نهاونددر  دو يا چند سال جبران نخواهد 
شــد امادر چند ســال اخير خصوصا در 
ســال 97 تحــوالت چشــمگير و قابل 
توجهى در حوزه گردشگرى نهاوند اتفاق 

افتاده است.
ــع  ــى، صناي ــراث فرهنگ ــس اداره مي رئي
دســتى و گردشــگرى تصريــح كــرد: 
ــدود 200  ــال 97 ح ــوروز س ــام ن در اي
هــزار نفــر گردشــگر از اماكــن تاريخــى 
ــد  ــد كردن ــد بازدي ــگرى نهاون و گردش
ــر در  ــزار نف ــداد 20 ه ــن تع ــه از اي ك

ــتند ــكان داش ــتان اس شهرس
در بحث اجــراى برنامه هاى فرهنگى در 
اين ايام نيز، شهرستان برتر استان بوده و 

در كشور نيز حائز رتبه شد.

دستگاه ها تا25اسفند اعالم برنامه كنند

10ستاد براى خدمات سفر 
به شهر سراب ها

 مؤسسه هدايت تهران به دانشجويان 
و دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد 

شهرستان مالير كمك كرد.
رئيس كميتــه امداد شهرســتان مالير از 
كمــك 3 ميليــارد و 428 ميليون و 400
هزار ريالى مؤسسه هدايت تهران به دانش 
آموزان و دانشجويان تحت حمايت كميته 

امداد خبر داد.
تيمور كرمــى مقدم با بيــان اينكه طرح 
اكرام ايتــام از جمله طرح هــاى كميته 
امداد براى  بهره مندى ومشــاركت مردم 
در رسيدگى به امور نيازمندان است گفت: 

در اين راســتا مؤسســه هدايت تهران به 
دانش آموزان ودانشجويان تحت حمايت 
شهرستان جهت مدارج عالى دانشگاهى به 
دانــش آموزان يتيم مبلغ 2 ميليارد و 388
ميليون ريال و به دانشجويان يتيم مبلغ يك 
ميليارد و چهــل ميليون و چهارصد هزار 

ريال كمك كرد.
وى همچنيــن افزود: روز گذشــته يك 
نيكــوكار ماليــرى 130 ميليــون ريال 
درراستاى كمك به خانواده هاى نيازمند 
به كميته امداد امام خمينى (ره) شهرستان 

ماليراهدا نمود. 

حمايت مؤسسه هدايت 
تهران از ايتام مالير

ســال  نوروز  ايــام  در 
هزار   200 حــدود   97
نفر گردشــگر از اماكن 
گردشــگرى  و  تاريخى 
كردند  بازديــد  نهاوند 
كــه از اين تعــداد 20

شهرستان  در  نفر  هزار 
اسكان داشتند
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مجلس نحوه تسويه بدهى هاى دولت را 
مشخص كرد

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى نحوه پرداخت بدهى هاى 
دولت به اشــخاص حقيقى و حقوقى از طريق اسناد تسويه خزانه را 

مشخص كردند.
به گزارش ايرنا،  نمايندگان در جلســه ديروزمجلس به ادامه بررسى 
بخش درآمدى اليحه بودجه ســال 1398 كل كشور پرداختند و بند و 

تبصره 5 اين اليحه را تصويب كردند.
نماينــدگان در اين ماده مقرر كردند: دولت از طريق اســناد تســويه 
خزانه، بدهى هاى قطعى خود به اشخاص حقيقى و حقوقى (تعاونى 
و خصوصــى) كه در چهارچوب قوانين و مقــررات مربوط تا پايان 
ســال 1397 ايجاد شــده با مطالبات قطعى معوق دولت از اشخاص 
مزبور مشــروط به پرداخت 25 درصــد بدهى ها به صورت نقدى تا 
مبلغ 50 هزار ميليارد ريال (موضوع رديف درآمدى 310106 جدول 
شماره (5) و رديف 48-530000 جدول شماره (9) به صورت جمعى 

خرجى تسويه كند.
نماينــدگان همچنيــن تصويب كردنــد: مطالبات قطعــى دولت از 
اشــخاص فوق الذكر كــه در اجراى بند پ مــاده 2 قانون رفع موانع 
توليــد رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشــور مصوب 1394,1,2 به 
شركت هاى دولتى منتقل شده با بدهى دولت به شركت هاى مذكور 
و مطالبات اشخاص حقيقى و حقوقى (تعاونى و خصوصى) از دولت 
بابت طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى با بدهى اشخاص يادشده 
به بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى از طريق تسويه بدهى هاى 
بانك ها و مؤسســات اعتبارى غيربانكى به دولت به وسيله اين اسناد 

قابل تسويه است.

دولت نسبت به اصالح ساختار بودجه 
توجه كند

 عيوب و اشــكاالتى در اقتصــاد ما رخ داده كــه نتيجه دهه هاى 
گذشته بوده و امروز مشاهده مى شود؛ جهت اصالح آن ايرادات رهبر 
معظم انقالب اسالمى سياســت گذارى هايى كرده است، از جمله آن 
سياست ها برنامه هاى سوم، چهارم و سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى 

و همچنين سياست هاى اجرايى اصل 44 قانون اساسى بوده است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: اين سياست ها براى 
اين بوده كه ما با اصالح ساختارها و اصالح بودجه روبه رو بشويم و 
از مشكالتى كه ظهور و بروز پيدا مى كند خصوصاً براى شرايط تحريم 
پيشگيرى كنيم؛ اما متأسفانه اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته، باعث 

شده تا اين پيشگيرى ها به نتيجه نرسد.
به گزارش ايسنا،حجت االســالم والمسلمين غالمرضا مصباحى مقدم 
ادامه داد: از جمله نكاتى كه بايد به اجرايى شــدن آن توجه مى شــد 
و خيلــى زودتر از اين ها صورت مى گرفت؛ اما تاكنون انجام نشــده 
اســت، نگاه به اقتصاد داخلى در اقتصاد مقاومتى است. درون گرايى 
و برون نگرى مسأله اى اســت كه دولت محترم بايد به آن توجه كند. 
نگاه دولت بايد بر اين باشد تا ببيند ما در درون چه توان هايى داريم.

در جنگ تمام عيار اقتصادى با آمريكا 
هستيم

 تمام قوا براى رفع مشــكالت دست به دست هم داده و همكارى 
كنند.

نائب رئيس اول مجلس شوراى اسالمى گفت:  ما در حقيقت در حال 
يك جنگ تمام عيار اقتصادى با آمريكا هســتيم و آنها تالش مى كنند 
راه ها را ببندد؛ آمريكا در همه دنيا براى همه قلدرى مى كند و ما هم در 

سيبل برخورد با آنها قرار گرفته ايم.
به گزارش فارس،مســعود پزشــكيان افزود: آن چيزى كه من از يك 
سال گذشته بر روى آن تأكيد كردم، تشكيل ستاد جنگ اقتصادى بود 
كه طبق پيشنهادم اعالم كردم در هر محله، مسجد و شهرى اين ستاد 
معضالت و تبعات تصميمات اقتصادى داخلى و خارجى را پيگيرى 
كند اما متأسفانه چنين چيزى شكل نگرفت. وى تصريح كرد: در جنگ 

فقط دولت نمى جنگد و بقيه نهادها نيز در جنگ هستند.
پزشكيان يادآور شــد: در جنگ اينگونه نبود كه تمامى نهادها از هم 
گاليه كنند، همه در صحنه بودند و فعاليت مى كردند اما اكنون اينگونه 

نيست و اين براى كشور تبعات دارد. 

36200 زندانى تا پايان 29 بهمن 
مشمول عفو شدند

 رئيس سازمان زندان ها از عفو بيش از 36هزار از زندانيان سراسر 
كشور در ادامه اجراى بخشنامه عفوگسترده زندانيان، خبر داد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اجراى بخشنامه عفو گسترده زندانيان كه در 
پى موافقت رهبرى با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه در استان هاى سراسر 
كشــور به اجرا درآمده اســت تعداد 22700 نفر از زندانيان تا ابتداى 
روز جارى آزاد و تعداد 13400 نفر مشمول تخفيف مجازات شدند.

اصغــر جهانگير در اين باره گفت: تا پايان روز بيســت و نهم بهمن 
تعداد 36هزار و 200 نفر از زندانيان مشمول بخشنامه عفو مقام معظم 
رهبرى«مدظله العالى» به مناسبت چهلمين بهار انقالب اسالمى شدند.
وى با قدردانى از مراجع قضايى و مسئولين زندان هاى سراسر كشور 
به علت اهتمام ويژه براى اجراى اين بخشــنامه ابراز اميدوارى كرد تا 
چند روز آينده تمامى زندانيانى كه امكان بهره مندى از اين بخشنامه را 

دارند مشمول حكم آزادى و يا تخفيف مجازات شوند.
بر اســاس اين گزارش، استان هاى تهران و خراسان رضوى به ترتيب 
با 2067 و 2025 بيشترين آمار آزادى و استان اصفهان با تعداد 1500

زندانى بيشترين تخفيف مجازات را تا اين تاريخ داشته اند.
بيشترين تعداد آزادى بر اســاس گروه سنى با تعداد 6هزارو313 نفر 

متعلق به گروه سنى 26-32 است.

مشاركت سياسى با كدام حزب
 شمار احزابى كه مجوز فعاليت مى گيرند، هر هفته افزوده مى شود 
ولى كارشناســان معتقدند آنچه كه در عمل در صحنه سياسى كشور 
مشــاهده مى شــود، چيزى فراتر از چندين حــزب فصلى كه تنها 
كاركردشان فعال شدن در ماه ها و روزهاى منتهى به انتخابات است، 

نيست.
ســخنگوى وزارت كشــور اعالم كرد كه در دولــت تدبير و اميد با 
درخواست تاسيس 40 حزب جديد موافقت شده كه از اين تعداد 25 

حزب مجوز فعاليت دائم دريافت كرده اند.
بــه گزارش ايرنا، احزاب موجود آنگونــه كه بايد فعاليت نمى كنند . 
احزاب در ايران شامل جمعى از افراد است كه تنها در فصل انتخابات 

فعال مى شوند و در بقيه ايام سال عمال فعاليتى ندارند.
احمد شــيرزاد، فعال اصالح طلب و نماينده ســابق مجلس، در اين 
مورد مى گويد: من با اجازه فعاليت احزاب در شكل گسترده مشكلى 
ندارم، اما لزوم تشــكيل اين همه حزب، در حالى كه دو حزب بزرگ 
اصالح طلب و اصولگرا هنوز در پيچ و خم فعاليتى آزادانه در رفت و 
آمد هســتند، چه توجيهى دارد؟ اينكه وزارت كشور اجازه فعاليت به 
40 حزب داده اســت، در نوع خود امر مطلوبى است، چون دولت در 
وهله اول بايد ضرورت وجود احزاب را بپذيرد و اگر به لحاظ نظرى 
اين پذيرش وجود نداشــته باشد، طبيعتا صحبت كردن درباره  وجود 

يك رابطه  مناسب بين احزاب و دولت بالموضوع مى شود.
الزمه كار حزبى برخالف آنچه عمال در ايران انجام مى شــود جذب 
نيروهاى مســتعد و آموزش و تربيت نيروهاى آزموده اى اســت كه 
توانايى مديريت و هدايت جامعه را داشته باشند. انجام پژوهش هاى 
سياســى و تدوين ايدئولوژى و راهكار همراســتا با اهداف معين از 
برنامه هايى است كه احزاب بايد بر اساس آن پايه ريزى شده باشند.

ناگفته پيداســت كه مشاركت سياســى همانند ديگر مفاهيم سياسى 
نيازمند رعايت اصول و انجام فعاليت هايى است كه در تمامى جهان 

معمول است.
احزاب سياسى بايد توانايى بسيج مردم و هدايت آنها به سوى صندوق  
راى داشــته باشند. احزاب شهروندان بى تفاوت را به شهرونداِن فعال 
تبديل مى كنند و از راه ايجاد سيســتم آگاهى دهى، فرهنگ سياســى 

مشاركتى را در جامعه توسعه مى دهند.
از سوى ديگر احزاب بايد قدرت تشخيص و تجميع نظريات مختلفى 

كه به طور پراكنده در جامعه وجود دارد را داشته باشند.
به باور تحليلگران تشــخيص و نقد و بررســى نارسايى هاى نظامى 
سياســى نيز به عهده احزاب اســت. عالء الديــن بروجردى، عضو 
كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس معتقد است: حزب 
در تعريف سياســى خود در جمهورى اسالمى ايران هيچ گاه جايگاه 
خود را در ســال هاى پس از انقالب پيدا نكرده و نتوانسته اثرگذارى 

مثبتى بر تحوالت سياسى و اجتماعى داشته باشد.
نزديك به شش سال از آغاز به كار دولت ميانه رو حسن روحانى مى 
گذرد و مى توان گفت كه در طول شــش سال گذشته شرايط مناسبى 
براى فعاليت احزاب فراهم بوده اســت اما اكنون در آستانه انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى فعاالن سياسى نگران عدم نفوذ و تاثير گذارى 

احزاب هستند.
در طــول ســال هــاى گذشــته هــر دو جريــان اصولگــرا و اصــالح 
ــال  ــه عم ــى ك ــد ،احزاب ــكيل داده ان ــى تش ــزاب كوچك ــب اح طل
فعاليتــى ندارنــد و تنهــا در چنــد مــاه منتهــى بــه انتخابــات فعــال 

مــى شــوند.
رســول منتجب نيا، فعال سياسى اصالح طلب نيز معتقد است: علت 
اينكه احزاب سياســى در ايران اســالمى ما بعد از انقالب نتوانستند 
آنگونه كه بايد اثرگذار باشند اين است كه در كشور ما فرهنگ تحزب 
نه وجود داشــته و نه بعد از انقالب براى تحقق و گسترش آن تالش 

شده است.
يكى از مهمترين داليل ضعف احزاب در كشور اين است كه احزاب 
بــه صورت مدام در اكثريت دولــت ها به جاى انكه تبليغ و حمايت 
شوند تضعيف شده اند. احزاب در ايران هميشه با فراز و نشيب هاى 
زيادى مواجه بوده اند و هيچگاه امكان اين را نداشــته اند كه به عنوان 
يك سازمان مؤثر در تراز يك نظام مردم ساالر فعاليت و اعتماد مردم 

را جلب كنند.
سال هاست كه افراد و گروه هاى مختلف در مورد حزبى شدن كشور 
ســخن مى گويند اما در عمل ما چيزى فراتر از چندين حزب فصلى 
كه تنها كاركردشان فعال شدن در ماه ها و روزهاى منتهى به انتخابات 

است نداشته ايم.
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خب ايران مهمترين رابطه راهبردى جهان را با چين دارد 

 چين از كشــورهاى مهم براى ايران است و در سياست خارجى ايران نقش 
بااليى دارد.

وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران در ديدار با وانگ يى همتاى افزود: 
اين ســفر شروع تازه اى در روابط دو كشور اســت و نگاه راهبردى تهران به 

چين را نشان مى دهد.
به گزارش ايرنا،محمد جواد ظريف در اين ديدار كه در مهمانسراى دولتى پكن 
برگزار شــد از سفر على الريجانى و هيأت همراه به چين به عنوان يك شروع 

جديد ياد كرد .
وانگ يى وزير امور خارجه جمهورى خلق چين افزود: ســفر شى جين پينگ 
رئيس جمهورى خلق چين در اســفند سال 94 به تهران روابط دو كشور را به 

سطح راهبردى ارتقا داده است.

بودجه 98 واقعى نيست
 بودجه 98 به گونه اى نيســت كه نماينــدگان بتوانند روى آن مانور دهند و 

همين كه از پس هزينه هاى جارى برآييم، هنر كرده ايم.
نماينده مردم بوشــهر در مجلس گفت: بودجه ارائه شده از سوى دولت براى 
ســال آينده به هيچ وجه واقعى نيســت و با اين بودجه قطعا در سال آينده به 

مشكل بر مى خوريم.
به گزارش مهر،عبدالحميد خدرى افزود: متأسفانه بودجه 98 به گونه  اى نيست 
كه نمايندگان مجلس بتوانند آن طور كه بايد و شــايد در آن اظهار نظر كنند و 

پيشنهاد دهند.
وى  در پايان خاطر نشان كرد:اين بودجه جايى ندارد كه نمايندگان بتوانند روى 
آن مانور دهند و همين كه بتوانيم با اين بودجه از پس هزينه  هاى جارى ســال 

آينده برآييم، هنر كرده ايم.

اظهارات مقامات آمريكايى 
در اجالس مونيخ ارزشى ندارد

 آمريكا مظهر حمايت از تروريسم دولتى است و با توجه به اقدامات آمريكا 
اظهار نظر مقامات اين كشور هم فرافكنى بيش نبوده است و ارزشى ندارد.

يك عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
اظهار كرد: اجالس امنيتى مونيخ در دوره هاى مختلف برگزار شــده اســت كه 
حضور ايران به دليل نقش مهم در تامين امنيت منطقه به خصوص غرب آسيا از 
اهميت ويژه اى برخوردار اســت كه قطعاً اين حضور در آينده هم ادامه  خواهد 
داشــت. به گزارش ايســنا،عالءالدين بروجردى خاطرنشان كرد: آمريكايى ها 
مظهر حمايت از تروريسم دولتى هستند و همواره در منطقه نقش تنش آفرينى 
را دنبال مى كنند، لذا آمريكا كه از گروه هاى تروريستى حمايت مى كند مطالبش 

درباره ايران ارزشى ندارد.

مهدى آقايانى »
 نخســت نگاهي بــه رابطــه تاريخي 
اروپــا و آمريــكا در دوران جنگ جهاني 
بيندازيــم، پس ازپايان جنگ جهاني دوم و 
خسارت هاي به بار آمده براي اروپا غربي، 
آمريكا كه از زيان هــاي جنگ به دور بود 
به دنبال بازســازي اروپاي كامــًال ويران 
شده افتاد،تا شــرايط بد اقتصادي و از هم 
گسستگي اجتماعي اروپا را  سازمان دهد و 

در واقع  همينگونه  هم شد.
خيلي از موضوع دور نشويم در سال 1394 
توافقــي بين ايــران و 1+5 صورت گرفت 
كه باعث ايجاد يك توافق بر ســر برداشتن 
تحريم هاي هســته اي عليه ايران شد اما بعد 
از روي كار آمدن دونالــد ترامپ به عنوان  
رياست جمهوري جديد آمريكا، اين توافق 
توسط آمريكا به صورت يك جانبه لغو شد 
و باعث شــد تا ايران با مابقي طرف ها، اين 

عهدنامه را ادامه دهد.
با توجه به خارج شدن آمريكا از اين توافق، 
تحريم ســخت اين  كشــور دوبــاره روي 
كارآمد و اروپا متعهد شــد براي اينكه ايران 
از اين توافق خارج نشــود اين عهدنامه را 
زنده نگه دارد آنها بعد از تأخير طوالني يك 
ســاز وكار مالي به نام SPV كه بعدها به 
نام اينســكس تغيير نــام داد عنوان كردند . 
اين سيســتم ايجاد شده اين اجازه را مي داد 
تا شــركت هاي اروپايي بتوانند به معامالت 
تجاري و سرمايه گذاري در ايران ادامه دهند، 
در اين مورد ايــاالت متحده آمريكا از قبل 
به كشورها هشــدار داده بود كه در صورت 
معامله و ارتباط با ايران با تحريم هاي شديد 

آمريكا مواجه خواهند شد.
بدين ترتيب كشورهاي اروپايي كه در گام 
اول طرح ارتباط و سرمايه گذاري را عنوان 
كردنــد اما اين طرح به دليــل تحريم هاى 
ســخت آمريكا با شكست مواجه شد . در 
گام دوم آنهــا (اروپايي ها) ايــده ارتباط با 
بانــك مركزي ايران بــا بانك هاي مركزي 
اروپــا را مطرح كردند كه بــه دليل تهديد 
آمريكا مبني بر تحريم اعضاي هيأت مديره 
ايــن بانك ها، اين شــيوه هم با شكســت 
روبه رو شد. در گام سوم آنها طرحي را به 

عنوان SPV مطرح كردند كه باعث مي شد 
مبادالت بين ايران و شــركت هاي اروپايي 
آسان شود و اين موضوع هم به خاطر ترس 
شركت هاي اروپايي از آمريكا كه گفته بود 
در صورت معامله هر شركت با ايران ديگر 
آن شركت ها حق ارتباط مالى  با آمريكا را 

ندارد، با شكست مواجه شد.
هــم  چهــارم  گام  در 
اينستكس  نام  به  طرحي 
مطرح شــد كه در واقع 
به  را  خــود  نفت  ايران 
اروپا مي فروشــد و هيچ 
دريافت  پولــي  گونــه 
نمي كند و فقط كاالهاي 
بشر دوستانه مانند غذا و 
دارو را مي توانــد از اين 
كند.  خريداري  كشورها 
اين  آمريكا  پيش تر  البته 
ايران  براي  را  اقالم  نوع 

مجاز دانسته بود.
ايــن موضوع بــا توجه 
نفت  خريد  كاهــش  به 
اروپا به دليل تحريم هاي 
باكاســتي هايي  آمريكا، 

روبرو شده و باعث شــده كه كماكان اين 
طرح هنوز به سرانجام مشخصى نرسد .در 
اين ارتباط بهرام قاسمى سخنگوى وزارت 
خارجه گفت" كه عليرغم ثبت اينســتكس 
موفقيت چندانــى از اروپايى ها نديده ايم 
،اينســتكس آغاز راه است اما كار با كندى 
رو به روست و خواست ما از اروپا اجرايى 
شــدن اين ســاز و كار 

است."
سوالى كه مطرح مى شود 
اين اســت كه داليل اين 
كــم كارى هــا از طرف 
چيســت؟  ها  اروپايــى 
ايــاالت متحــده آمريكا 
كرده  اعــالم  تــر  پيش 
بود،كــه هر  كشــور يا 
شــركتى كــه بخواهد با  
ايران  اسالمى  جمهورى 
معامله كنــد حق ارتباط 
مالى بــا آمريكا را ندارد 
ويژه  هــاى  تحريم  با  و 

مواجه خواهد شد.
بــه  راســتا  هميــن  در 
آمريكا  با  اروپا  معامالت 

در مقايســه با ايران نگاهى بياندازيم، حجم 
مبادالت كل اروپا بــا ايران 20 ميليارد دالر 
اســت اما حجم مبادالت اروپــا با آمريكا 
نزديك به 1000ميليارد دالر مى باشــد.در 
واقع اين حجــم مبادالت اروپا با آمريكا در 
مواجه با ايران بسيار پايين است و اين نشان 
ميدهد كه اروپايى ها با اين حجم مبادالتى 
كم ،هيچ گونه وابســتگى اقتصادى به ايران 
ندارند و برعكس با آمريكا مبادالت بســيار 
زيادى دارند كه در صورت خدشه دار شدن، 
هر دو طرف(آمريكا ،اروپا) با خسارت هاى 

گسترده اى رو به رو مى شوند.
با توجه به اين مســائل هــر چند اروپا در 
لفظ و بيــان از توافق هســته اى حمايت 
مى كنند اما در موضوعات موشــك هاى 
بالســتيك و نقش ايران در منطقه با كشور 
آمريكا همراه هستند.به هر حال اين ساز و 
كار ايجاد شده كه فقط كاالهايى مانند دارو، 
و غــذا را در بر مى گيرد پاســخگوى تمام 
تعهدات اروپايى ها به برجام نيســت و اين 
نشــان مى دهد كه اتحاديه اروپا هيچ گاه به 
صورت جدى مقابل اياالت متحده آمريكا 

قرار نخواهد گرفت.
* كارشناس ارشد روابط بين الملل

ــران در طــول  ــورى اســالمى اي  جمه
ايــن 40 ســال توانســته بــه ثبــات امنيتــى 
ــدار  ــت پاي ــد، و امني ــت ياب ــدار دس پاي
جمهــورى اســالمى ايــران حســادت 
خيلــى از كشــورها را برانگيختــه اســت. 
ــه يــك ابرقــدرت  ــا بعــد از انقــالب ب م

ــديم. ــل ش ــى تبدي ــى و سياس نظام
داخلــى  امــور  كميســيون  عضــو 
ــان كــرد: امنيــت  كشــور و شــوراها بي
منطقــه اى  در  ســاله   40 پايــدار 
ــزرگ  ــتاوردهاى ب ــن يكــى از دس ناام

اســت.  انقــالب 
ــر  ــورهايى نظي ــادت كش ــم حس على رغ

ــرائيل  ــكا و اس ــعودى، آمري ــتان س عربس
ــاد  ــراى ايج ــا ب ــاى آنه ــه دالره و هزين

ناامنــى در كشــورمان، امــروز جمهــورى 
اســالمى ايــران از ثبــات و امنيتــى پايــدار 

ــت. ــوردار اس برخ
ــى  ــنا،ابوالفضل ابوتراب ــزارش ايس ــه گ ب
پايــدار  امنيــت  ايــن  كــرد:  اظهــار 
را  كشــورها  از  خيلــى  حســادت 
ــه  ــى علي ــه اقدامات ــه اســت و ب برانگيخت

مــا دســت زده انــد. 
ــد  ــمن قص ــال ها دش ــن س ــول اي در ط
ــه  ــودن را ك ــى ب ــدرت نظام ــته ابرق داش
ــالب  ــزرگ انق ــتاوردهاى ب ــى از دس يك
ــق نشــده  ــا موف ــد ام ــا بگيرن اســت از م

اســت.

نقطه ضعــف  امــا  كــرد:  بيــان  وى 
ــران  ــاال مدي ــا ح ــت. ت ــاد اس ــا اقتص م
حركــت  يــك  كشــور  در  جهــادى 
ــد.  ــه جلــو انجــام نداده ان اقتصــادى رو ب
ــه  ــد ب ــا باي ــالب م ــم انق ــه پنج در ده
ــويم  ــل ش ــى تبدي ــدرت نظام ــك ابرق ي

ــت. ــدنى اس ــر ش ــن ام ــه اي ك
كــرد:  اظهــار  پايــان  در  ابوترابــى 
اگــر انقــالب اســالمى را بــا ســاير 
مى بينيــم  كنيــم  مقايســه  انقالب هــا 
كــه انقــالب مــا توانســته در طــول 
ــه  ــدات را ب ــام تهدي ــال تم ــن 40 س اي

فرصــت تبديــل كنــد.

دولت در بزرگ شمردن توانمندى هاى دشمن 
اشتباه محاسباتى كرد

 اشــتباه محاســباتى دربزرگ شمردن 
توانمندى هاى دشــمن، ضعيف انگاشتن 
ظرفيت هــاى داخلى و اميــد به لبخندو 
امضاى دشــمن، سه اشــتباه استراتژيك 

دولت بود.
عضو شوراى مركزى فراكسيون نمايندگان 
واليى گفت: مقام معظم رهبرى از ابتداى 
دولت يازدهــم، قوه مجريــه را بر لزوم 
تكيه بر ظرفيت ها و توان داخلى كشــور 
توصيه و بارها تاكيد كردند كه دولت بايد 
به واقعيت هاى كشــور كه توانمندى ها و 

ظرفيت هاى مردم است تكيه
بــه گــزارش مهر،احمــد عليرضابيگى 
افزود:رهبــرى همواره تاكيد داشــتند كه 
دولــت نبايد مرعوب توپ و تشــرهاى 
دشمن شده و يا فريب لبخندهاى دشمن 

را بخورد اما متاسفانه دولت يازدهم ابتدا 
فريب لبخند دشــمن را خــورد و امروز 
مرعوب توپ و تشــرهاى دشــمن شده 
است.وى تاكيد كرد: اشتباه محاسباتى در 
توانمندى هاى دشمن و ضعيف انگاشتن 
توانمندى ها و ظرفيتهاى داخلى كشور و 
اميد به لبخند دشــمن و امضاى كريه، سه 
اشتباه استراتژيك دولت يازدهم بود و اين 
اشــتباهات موجب شد در دولت يازدهم 
و دوازدهم هميشه در موضع ضعف قرار 
گيريم. بيگى گفت: دشمنان اوايل انقالب 
كه جمهورى اســالمى نهالى ضعيف بود 
نتوانســتند آن را از ريشــه بكنند؛ امروز 
جمهورى اسالمى درختى تنومند است و 
مى تواند در مقابل طوفان ها و مشــكالت 

تاب آورد.

شوراى عالى مديريت بحران 
تشكيل مى شود

 شوراى عالى مديريت بحران براساس 
مصوبه اخيــر مجلس و تاييد شــوراى 
نگهبان بــه رياســت رئيس جمهورى يا 
معــاون اول رئيــس جمهــورى و نايب 

رئيسى وزير كشور تشكيل مى شود.
ســخنگوى وزارت كشــور گفت: اظهار 
داشــت: اليحه مديريت بحران كشور در 
ســال 94 تقديم مجلس شوراى اسالمى 
شــد كه با تالش نماينــدگان اين اليحه 
در 26 ماده در جلســات اخير مجلس به 
تصويب رسيد كه با تاييد شوراى نگهبان 

به قانون دائمى تبديل مى شود.
به گزارش ايرنا، سيد سلمان سامانى افزود: 
در ماده 2 اين مصوبه مجلس، قواى سه گانه 
اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات 
و شــركت هاى دولتى، موسسات انتفاعى 

وابســته به دولت، بانك ها و موسســات 
اعتبارى دولتى، شــركت هاى بيمه دولتى 
و همچنين موسسات و نهادهاى عمومى 
غيردولتى، موسســات عمومى، بنيادها و 
نهادهاى انقالب اسالمى، نيروهاى نظامى، 
امنيتى و انتظامى، كليه نهادها و واحدهاى 
زير نظر رهبرى با اذن معظم له و دستگاه 
ها و واحدهايى كه شــمول قانون بر آنها 
مســتلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از 
اين كــه قانون خاص خود را داشــته يا 
از قوانين و مقــررات عام تبعيت كنند و 
موسســات و شركت هاى وابسته و تابعه 

آنها، مشمول احكام قانون مى باشند
وى گفت: بــا اجراى ايــن آن گام هاى 
مثبتى در جهت مديريت بهينه بحران هاى 

طبيعى در كشور برداشته خواهد شد.

هدف نشست ورشو 
تقابل كامل با تهران بود

 هدف اصلى نشســت ورشــو، همان طور كــه انتظار مى رفت، 
تالشــى براى همراهى حاضران آن با برنامــه مخرب آمريكا براى 
تقابل كامل با تهران بود كه مى بايست به عنوان منبع اصلى بى ثباتى 
در منطقه تلقى مى شــد. كنفرانس ورشو تبديل به تمثيلى ديگر از 
سياست دولت آمريكا شد كه بر ايجاد مرزهاى جداسازى جديدى 
در خاورميانه معطوف است؛ اين سياست در درگيرى ها و اختالفات 

زيادى غوطه ور است.
به گزارش ايسنا ، سخنگوى وزارت امور خارجه روسيه اظهار كرد: 
با در نظر داشتن اين كه تصميم ايجاد كارگروه هايى براى حل كردن 
مسائل منطقه اى، نشانگر خواسته آمريكا براى اقدام يك جانبه است، 
اين نشســت درباره خاورميانه، نشان داد كه آمريكا در پى مرزهاى 
جداســازى جديدى در منطقه خاورميانه  ماريا زاخارووا تشــريح 
كــرد: وى همچنين تصميم اين كنفرانس براى ايجاد كارگروه هايى 
براى مســائل خاورميانه را به عنوان تالش آمريكا براى حل كردن 

يك جانبه مسائل منطقه قلمداد كرد.

جمهورى اسالمى در طول 40 سال توانسته تهديدات را
به فرصت تبديل كند

آمريكا و اروپا همبستگي يا گسستگي

شــدن  خارج  به  توجه  با 
توافق،  ايــن  از  آمريــكا 
تحريم سخت اين  كشور 
اروپا  و  كارآمد  روي  دوباره 
اينكه  براي  شــد  متعهد 
خارج  توافق  اين  از  ايران 
نشود اين عهدنامه را زنده 
نگه دارد آنها بعد از تأخير 
طوالني يك ساز وكار مالي 
به  بعدها  كه   SPV نام به 
نام اينسكس تغيير نام داد 

عنوان كردند
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دستگاه ها بر اساس نشانى ثبت احوال به افراد 
خدمات ارائه مى دهند

 سخنگوى ســازمان ثبت احوال كشور با اشاره به راه اندازى سامانه «ثبت نشانى» از 
دى ماه ســال جارى گفت: الزم است افراد نشانى محل سكونت خود را در اين سامانه 
ثبت كنند زيرا از اين پس خدمات دســتگاه هاى مختلف بر اساس نشانى ثبت شده در 
اين سامانه ارائه مى شود.سيف ا... ابوترابى در گفت و گو با ايلنا افزود: افرادى كه نشانى 
آنها تغيير يافته است نيز حداكثر 20 روز بعد از تغيير نشانى مهلت دارند تا نشانى جديد 
خود را در ســامانه تغيير نشانى در پايگاه اطالع رسانى ثبت احوال ثبت كنند.وى ادامه 
داد: افرادى كه نشانى آنها تغيير كرده است، براى ثبت نشانى جديد مى توانند به آدرس 

اينترنتى www.sabteahval.ir مراجعه كنند. اين ثبت نشانى رايگان است.

جمعيت زنان سرپرست خانوار 3,5 ميليون نفر است
 بر اساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، اكنون جمعيت زنان سرپرست 
خانوار كشــور حدود 3,5 ميليون نفر اســت كه با تدوين طرح توانمندســازى زنان 

سرپرست خانواده، اين افراد تا چهار سال آينده شرايط بهترى خواهند داشت.
معاون امور زنان و خانواده رياســت جمهورى گفت: ســتادى با حضور دستگاه  هاى 
مرتبط كه داراى نقشه راه هستند، براى بررسى بيشتر وضعيت زنان سرپرست خانوار 
در اين معاونت تشكيل شده است تا اقدامات الزم براى بهبود شرايط آنان انجام شود. 
معصومــه ابتكار در گفت و گو با ايرنا ادامه داد: اين دســتگاه  هاى داراى نقشــه راه 
مشترك، تقسيم كار ملى براى فعاليت  هاى خود تعريف كرده اند كه اين تقسيم كار در 

حال تصويب نهايى در دولت است و مى  تواند تكليف هر دستگاه را، مشخص كند.

مشموالن داراى برگ آماده به خدمت اسفند 97 
فراخوانده شدند

 سازمان وظيفه عمومى مشموالن فارغ التحصيل دانشگاه ها را كه داراى برگ آماده 
به خدمت به تاريخ اول اسفند ماه 1397 هستند، به خدمت سربازى فراخواند.

به گزارش ايرنا، ســازمان وظيفه عمومى ناجا در اطالعيه اى اعالم كرد تمام مشموالن 
فارغ التحصيل دوره هاى كارشناسى و باالتر و همچنين مشموالن گروه پزشكى سراسر 
كشور، بايد با مراجعه به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+10)، برگ 
معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش را دريافت كنند.حضور نيافتن به موقع در زمان 
و محل هاى تعيين شــده، غيبت محسوب شــده و برابر ماده 10 و 58 قانون خدمت 

وظيفه عمومى، محروميت هاى اجتماعى را براى آنان دربرخواهد داشت.

حفاظت از خط قرمز جامعه پزشكى
 رئيس كل ســازمان نظام پزشكى، با اشــاره به تخريب هايى كه 
عليه جامعه پزشــكى صورت مى گيرد، بر ضرورت پااليش درونى 
جامعه پزشــكى به منظور شناسايى مشــكالت و اصالح آنها، تاكيد 

كرد.
محمدرضا ظفرقندى، در گفتگو با مهر، به برنامه هاى ســازمان نظام 
پزشكى اشــاره كرد و گفت: در برنامه هاى بنده براى سازمان نظام 

پزشكى، دو اولويت مد نظر است.
وى، ارائه خدمات پزشــكى به مردم در راستاى حفظ حقوق آنها را 
مورد تاكيد قرار داد و افزود: حفاظت و احترام به صنف پزشــكى و 
حل مشــكالت آنها، به عنوان دو اولويت سازمان نظام پزشكى قرار 
دارد كه اميدوارم با برنامه هايى كه ارائه داده ام، بتوانيم در اين مسير، 

موفق باشيم.
ظفرقندى در ارتبــاط با هجمه ها و تخريب هايــى كه عليه جامعه 
پزشــكى در ماه هاى اخير صورت گرفته اســت، گفت: مقدارى از 
تخريبى كه عليه جامعه پزشكى صورت مى گيرد، از بيرون است كه 

بايستى به عنوان خط قرمز جامعه پزشكى به آن توجه شود.
رئيس كل ســازمان نظام پزشــكى، اظهارداشــت: تخريب جامعه 
پزشكى، به اعتماد و سالمت مردم آسيب مى زند و از همين رو، نبايد 

اجازه داد چنين تخريب ها و هجمه هايى در جامعه شكل بگيرد.
ظفرقنــدى، در عين حــال به پااليش درونى جامعه پزشــكى براى 
شناســايى مشــكالت اشــاره كرد و افزود: خودمان بايد نسبت به 

شناسايى اين مشكالت و اصالح آنها اقدام كند.

وزارت بهداشت نبايد گرفتار بنگاهدارى شود
 وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: نبايد بگذاريم 
وزارت بهداشــت به جاى ارائه خدمت و فعاليت هاى اصلى، به كار 

بنگاهدارى گرفتار شود.
به گزارش خبرنگار ســالمت ايرنا، ســعيد نمكى روز دوشــنبه در 
مراســم توديع و معارفه معاون توســعه مديريــت و منابع وزارت 
بهداشــت  افزود: شــركت هايى كه مى توانند ابزار مهمى براى ادامه 
كار وزارت بهداشت باشند را با صورت هاى مالى صد درصد شفاف 
نگه مى داريــم و عطاى بقيه را به لقاى آنها خواهيم بخشــيد. يكى 
از مشكالت من در ســازمان برنامه و بودجه اين بود كه 95 درصد 
بودجه را اداره مى كردم، اما بزرگترين مشــكل ما شركت هاى دولتى 

بودند.
وى ادامه داد: اصال معتقد به شركت دارى و رقيب بخش خصوصى 
شدن نيستم. بايد از ابزارها استفاده كنيم، اما قرار نيست بنگاه داشته 
باشيم. زيرا با سياست هاى دولت و برنامه ششم توسعه مغاير است.

 حفظ معاونان وزارت بهداشت
نمكى بيان كرد: وقتى به وزارت بهداشــت آمدم يكى از ديدگاه هاى 
مــن اين بود كه معاونان را حفظ كنم و نگهدارم و  ابقاى معاونان به 
شكلى شــد كه حتى به طنز گفتند يك حكم هم براى دكتر هاشمى 

بزنيد. 
وى افزود: دو پديده را در مديريت رعايت كردم. اول اينكه واگن را 
نبايد به لوكوموتيو سياست بست. زيرا سياست زدگى مخرب است 
 و ما را به ســياه چاله ها مى برد. بايد اصالت را به كار و صداقت داد. 
دوم اينكــه اگر جايى مى روم با خودم نيــرو نمى برم و معتقدم اگر 

 كسى در جايى دارد كار مى كند لياقت دارد كه بماند و كار كند. 
وى ادامــه داد: در حوزه معاونت توســعه مديريت و منابع وزارت 
بهداشت، دكتر صدرالســادات را از زمانى مى شناسم كه به سازمان 
 برنامه و بودجه مى آمد. در آن ســازمان 95 درصد بودجه كشــور را 
اداره مى كردم و واقف بودم كه دســتگاه ها چه زحمتى مى كشــند. 
تالش مى كنم از مشورت هاى وى در وزارت بهداشت استفاده كنم، 

زيرا تجربه اين افراد جزو سرمايه ملى  محسوب مى شود. 
 صرفه جويى در منابع

وزير بهداشــت اظهار داشــت: سياســت ها و نقطه نظرها و تدابير 
مديران مبتنى بر نوعى خرد و عقالنيت و متفاوت است. در حكمى 
كه براى  دكتر تقوى نژاد نوشــتم، تكاليفى را مشخص كردم. وى نيز 
يكى از مهره هاى كم نظير جمهورى اســالمى و يكى از  افتخارات ما 

در وزارت بهداشت محسوب مى شود.
وى بيان كرد: به هر حال بايد بدانيم كه سال آينده بسيار سخت است 
و يكى از سال هاى دشوار از لحاظ اقتصادى را در پيش داريم.  اينكه 
در شــرايط مالى مناسب، مدير موفق باشيم كه هنر نيست.  در نتيجه 

بايد صرفه جويى كرده و به جيبمان نگاه و خرج كنيم.
 پيش از اين سيد على صدرالسادات معاون توسعه مديريت و منابع 
وزارت بهداشت بود كه با حكم نمكى در 27 بهمن،  سيد كامل تقوى 

نژاد به اين سمت منصوب شد. 

همشهري: مراقب نشتي گندم باشيم
 بدون شرح!!

ديار مفرغ: حبوبات لرستان به نام ديگر استان ها صادر مي شود 
 شايد از اينكه به نام استان خودشون صادر بشن راضى نيستن!!

ايران: نه مد ايراني داريم نه رنگ سال
  پس چى داريم؟!!

جام جم: اقامت در ماه جدي شد 
 البته براى پولدارها!!

جام جم: بارش برف سياه در سيبري
 بدون شرح!!

ايران: پيرزن با هوش دست سارقان را رو كرد 
 به اين ميگن پير زن واقعى!!

ايران: قتل اعضاي يك خانواده به خاطر 20 كيلو برنج 
 آخر عاقبتمون رو نگاه!!

همدان پيام: حجت تمام است مديران خسته بروند
  بزار پشت ميزشون چرت بزنن چيكارشون دارى!!

تجارت: اقتصاد خاكستري 
 البد سياست هم نارنجى، فرهنگ هم سورتى!!

ايران: طرح پشت بام فروشي
  اين ديگه از عجايب قرن حاضره!!

جوان: ايجاد 36 هزار شغل در همدان 
 يكــى نيســت بگــه آخــه كــى رفتــه ســر كار كــه ايــن آمار 

ــن؟!! رو مى دي
مهاجر غرب: پس لرزه هاي گراني به تاكسيراني رسيد 

 بدون شرح!!
هگمتانه: مسئوالن مكلفند به معيشت مردم برسند

  سخت نگيرين خسته مى شن با اين همه كار!! 
مردم ساالري: بازيكنان پرسپوليس نبايد سمت داور بروند

 مگه داور آتيشه؟!! 
ايران: گوسفندان سوار هواپيما شدند

 خوش به حالشون!!

سارق وسايل داخل خودرو دستگير شد
 فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: يك سارق باطرى و وسايل 

داخل خودرو پس از 20 فقره سرقت دستگير شد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس بخشعلى كامرانى صالح در تشريح اين 
خبر گفت: در پى وقوع چند فقره ســرقت داخل خودرو و باطرى در 
يكى از مناطق شهر همدان شناسايى و دستگيرى متهم در دستور كار 

ماموران كالنترى 16 شهرك شهيد مدنى قرار گرفت.
وى افزود: ماموران با انجام تحقيقات و شــگردهاى خاص پليسى و 
با بازبينى تصاوير دوربين هاى مدار بســته اطراف محل هاى سرقت، 
فردى را در اين خصوص شناســايى و بــا هماهنگى مقام قضايى در 
مخفيگاهش دستگير كردند.فرمانده انتظامى استان همدان اضافه كرد: 
متهم در بازجويى هاى فنى و تخصصى، به 20 فقره سرقت باطرى و 
داخل خودرو اعتراف و براى بررسى تخصصى جرايم به دايره مبارزه 

با سرقت پليس آگاهى استان منتقل شد.
 طرح برخورد با خرده فروشان موادمخدر اسدآباد

فرمانده انتظامى اسدآباد گفت: به منظور پاكسازى نقاط آلوده و ارتقاى 
احساس امنيت در بين شــهروندان طرح برخورد با خرده فروشان و 

جمع آورى معتادان متجاهر در يك هفته گذشته اجرا شد.
افشــين يارى افزود: با اجراى اين طرح 20 خرده فروش مواد مخدر 
دســتگير و 25 معتاد متجاهر نيز پس از غربالگرى با هماهنگى مرجع 

قضايى به اردوگاه هاى ترك اعتياد معرفى شدند.
 كشف آرد قاچاق در نهاوند

فرمانده انتظامى نهاوند بيان كرد: ماموران پليس آگاهى اين شهرستان 
هنگام گشــت زنى در سطح شهر به يك دســتگاه خودروى نيسان 

مشكوك و آن را متوقف كردند.
شااحمد ساكى افزود: ماموران در بازرسى هاى صورت گرفته از اين 
خودرو، 70 كيســه آرد 40 كيلوگرمى قاچاق و بدون مجوز كشف و 

يك متهم در اين خصوص به مرجع قضايى معرفى شد.
 كشف مخدر صنعتى در همدان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان گفت: در پى اشراف 
اطالعاتى ايجاد شده مشخص شد يكى از قاچاقچيان اقدام به تهيه و 

توزيع مواد مخدر از استان هاى غربى به شهرستان همدان مى كند.
هــادى قزوينه افزود: ماموران در يك اقدام هوشــمندانه و دقيق، 
منزل اين قاچاقچى را در شــهر همدان شناســايى و با اخذ مجوز 
قضايى در بازرســى از آن 360 گرم هروئين، 61 گرم شيشه، 20

گرم گل، چهار گرم حشــيش و پنج گرم ســوخته ترياك با لفافه 
شد. كشف 

 كشف يك هزار بسته تنباكوى قاچاق در فامنين
فرمانــده انتظامى فامنيــن گفت: ماموران انتظامى اين شهرســتان در 
راســتاى اجراى طرح مبارزه با قاچاق با كنترل محورهاى ارتباطى از 
يك خودروى سوارى يك هزار بسته تنباكوى قاچاق را كشف كردند.

 كشف دام قاچاق در مالير
فرمانــده انتظامى مالير گفــت: ماموران مبارزه بــا جرايم اقتصادى 
شهرســتان مالير حين كنتــرل محورهاى ارتباطى به يك دســتگاه 

خودروى نيسان مشكوك و آن را متوقف كردند.
داود على بخشى افزود: در بازرسى هاى صورت گرفته از اين خودرو 
13 راس گوسفند به ارزش 300 ميليون ريال كشف و متهم به مرجع 
قضايى معرفى شــد.وى اظهار داشت: برخورد جدى با افراد فرصت 

طلب و سود جو در دستور كار پليس شهرستان قرار دارد.

شبنم طهماسبي  »
 گســترش فقر، گرســنگي، تبعيض 
آشكارحقوق بشر توســط دولتمردان با 
نام برقراري نظم از جمله خبرهاي تكان 
دهنده اســت كه همواره منتشر مي شود 
اما در برخي مواقع تنها واكنش نســبت 
به اين فجايع صدور اعالميه اي از سوي 

كشورهاي ديگر است.
با  همراه  اجتماعــي  عدالت  برقــراري 
حذف موانع جنسيتي، سن، نژاد، قوميت، 
مذهب، فرهنگ و... در زندگي انســان ها 
اجتماعي  عدالت  اصول  رعايت  با  است 
از برابرى جنسيتي و يا حقوق مردم بومي 

و مهاجرين حمايت مي شود.
مجمع عمومي ســازمان ملل در ســال 
2007، 20 فوريه مصادف با اول اســفند 
ماه را بــه عنــوان روز جهاني عدالت 
كشــورهاي  از  و  كرد  معرفي  اجتماعي 
عضو دعوت كــرد كه با اختصاص روز 
عدالت اجتماعي براي ترويج فعاليت هاي 
ملــي مطابق با اهــداف اجالس جهاني 
توســط اجتماعــي گام بردارنــد و در 
ريشه كن كردن فقر، ارتقاء اشتغال كامل 
و كارمناسب، برابري جنسيتي و دسترسي 

به رفاه اجتماعي و عدالت تالش كنند.
در همين راســتا به مناسبت "روز جهاني 
صفايي  صفــي ا...  با  اجتماعي"  عدالت 
جامعه شــناس و رئيس دانشگاه پيام نور 
اســتان گفت وگو كرديم كــه در ادامه 

مي خوانيد:
 از ديدگاه شما عدالت اجتماعي به 

چه معنا است؟
عدالت اجتماعــي در واقع به معناي امكان 
دسترسي برابر براي همه مردم يك جامعه 
و يك كشور به فرصت هاي موجود است.

بلكــه  و  ابعــاد  مهمتريــن  از  برابــري 
اصلي تريــن معناي عدالت اســت معناي 
برابرى اين اســت كه همــه افراد صرف 
نظــر از مليــت، جنس، نــژاد و مذهب 
در ازاي كار انجــام شــده، از حق برابر 
به منظــور اســتفاده از نعمت هاي مادي 
و معنــوي موجود در جامعــه برخوردار 
باشــند. مبنــاي برابــري اين اســت كه 
انسان ها بر حسب گوهر و ذات برابرند و 
از اين نظــر دو گونه يا چند گونه آفريده 
شــده اند از طرف ديگر عــده اي برپايي 
مساوات عادالنه را در دادن ميزان آزادي، 
معقــول مي دانند تا ميدان بــراي فعاليت 
كليه افــراد فراهم گردد بــه موجب اين 
كه مقدار فعاليت ها و كوشــش ها يكسان 
نيســت اختالف و تفاوت به ميان مي آيد 
يكي جلو مي افتد و يكــي عقب مي ماند 
يكــي جلوتر مــي رود و يكــي عقب تر 
پس معناي مســاوات اين اســت كه هيچ 

نباشد. كار  در  مالحظه مشخصي 
در  اجتماعي  عدالت  اندازه  چه  تا   

كشور ما محقق شده است؟
در خصوص تحقق اجتماعي در جامعه بايد 
گفت كه عالوه بر اين كه عدالت اجتماعي 
تحقق پيدا نكرده متأسفانه گاهي اوقات اين 
عدالت اجتماعي بــا واقعيت و آن چه كه 

بايد باشد فاصله زيادي دارد.
ــده  ــبب ش ــي س ــل مختلف ــفانه عوام متأس
تــا عدالــت اجتماعــي و فرصــت برابــري 
ــدا  ــا تحقــق پي ــه تنه ــراد ن ــراي همــه اف ب

نكننــد بلكــه از ديــد بنــده شــرايط آن نيــز 
بدتــر شــده اســت عواملــي از قبيــل فســاد 
اداري، عــدم برخــورد قاطــع بــا فســادهاي 
اقتصــادي در جامعــه، رانت خــواري و بــه 
ــن  ــه اي ــق در جامع ــراد ناالي ــري اف كارگي
هــا فرصــت برابــري و عدالــت اجتماعــي 
را بــراي همــه ايجــاد نكــرده اســت و بــا 
توجــه بــه تغييــر و تحــول اجتماعــي كــه 
ــا  ــده ت ــبب ش ــود دارد س ــران وج در اي
ــي  ــا دسترس ــراد ب ــران بعضــي از اف در اي
ــبه  ــك ش ــا ي ــت ه ــات و ران ــه اطالع ب

ــد شــوند. ثروتمن
 كوتاه تريــن و بــا صرفه تريــن راه براي 
وجود  اجتماعــي،  عدالــت  به  دســتيابي 
انســان هاي عادل و با تقوايى است كه نهاد 
آنان مزين به ملكه عدالت شده است و راه 
پر پيچ و خم نيل بــه عدالت جمعي را به 
دور از دغدغه شيوه هاي سازماني و نهادمند 

پيچيده امروزى طي مي نمايند.
و  مولفه هــا  ابعــاد،  بــه  عــادل  انســان 
ــه  ــت آشناســت و هم ــاخص هاي عدال ش
ــش  ــار خوي ــال گفتار، رفت ــا را در اعم آنه
ــوق  ــاق حق ــي احق ــد در پ ــت مي كن رعاي
ــوق  ــا حق ــي ب ــه خوب ــت ب ــش اس خوي
ــن  ــه قواني ــت ب ــايرين آشناس ــود و س خ
عمــل مي كننــد و ســعي در ايجــاد تــوازن 
ــي  ــا جامعه اي ــه دارد ت ــري در جامع و براب
ــه  ــازات ناعادالن ــض و امتي ــارغ از تبعي ف

ــردد. ايجــاد گ
 منشــور حقوق شــهروندي در 
كشــور ما تا چه اندازه در راســتاي 

عدالت اجتماعي گام برمي دارد؟
خوشــبختانه منشور حقوق شهروندي در 
دولت جديــد روحانــي اقدامات خوبي 
صورت گرفته اســت در واقع با تشكيل 
معاونــت حقوقــي و تدويــن كتابچه و 
مســائلي در آن در جهت رعايت عدالت 
تدوين  شــهروندي  حقوق  و  اجتماعــي 
شده اســت همچنين اقدامات مناسبي در 
حوزه تئــوري و نظري نيز صورت گرفته 
اســت و اين حوزه تئــوري و نظري تا 
حوزه عمل و اجرا فاصله وجود دارد لذا 
مي توان گفت كشــور ما در تدوين حوزه 
حقوق شــهروندي موفق بوده اســت اما 
شهروندي  حقوق  نتوانســته ايم  متأسفانه 
را آن چه كه مدنظــر قانون و آيين نامه ها 

مي باشد به عمل برسانيم و رعايت آن در 
حد مطلوب نبوده است.

از تدويــن منشــور حقوق شــهروندي به 
موضوعاتــي چون حق حيات، ســالمت، 
كيفيــت زندگي،حق مشــاركت در تعيين 
سرنوشــت و حق اداره شايســته و حسن 
تدبير پرداخته شــده كه ايــن امر گامي در 

راستاي تحقق مطالعات مردمي است.
قوانين، آگاهي، اراده حاكميت و مطالبه گري 
مردم پيش نيازهاي تحقق حقوق شهروندي 

در جامعه است.
ما  جامعه  در  اجتماعي  عدالت  آيا   

تك جنسيتي شده است؟
منظــور از عدالت جنســيتي فرايند تدوين 
برنامه ها و تخصيص منابع و منافع به زنان 
و مردان بــه صورت منصفانــه و عادالنه 
مي باشــد يعني بدون هيچ گونه تبعيض بر 

اساس جنسيتي زن و مردم بودن.
اين بدان معنا نيست كه برنامه هاي مشابه و 
يكسان براي زن و مرد در نظر بگيريم بلكه 
رفتــار منصفانه با زنان و مردان بر اســاس 

نيازها و عاليق آنان ها مي باشد.
از آن جايي كه نظام جمهوري اسالمي مبني 
بر اسالم است خوشــبختانه نظام اسالمي 
شرايط بسيار خوبي را براي زنان قائل شده 
اســت به اين معنا كه بر اساس آموزه هاي 
اسالمي هم بخواهيم به زنان و مردان رفتار 
كنيم بســياري از اين تفاوت ها و تبعيض ها 
رفع خواهد شــد اما متأسفانه آن چه كه در 
جامعــه ما وجود دارد و آن چه كه اســالم 
براي زنان در نظر گرفته اســت مشــاهده 

مي كنيم كه گاهي بر آن عمل نمي شود.
نقطه  به  اجتماعي  عدالت  در  چرا   

مورد نظر نرسيده ايم؟
متأســفانه در بعضــي مــوارد مشــكالت 
اقتصادي سبب شــده است بعضي از افراد 
اين ادعا را داشــته باشــند كه زنان فقط به 
كار نپردازنــد و از تخصص و آگاهيشــان 

استفاده نكنند.
امروزه ما شــاهد آن هستيم كه بيش از 50

درصد دانشجويان اگر دختر نباشند حداقل 
بيش تر آنها دختر مي باشند.

پــس زمانــي كه در حــوزه دانشــگاهي 
فارغ التحصيل به صــورت برابر داريم پس 
بايد از تخصــص و آموزش و آگاهي آنان 
به صورت برابر استفاده شود و حتمًا بدانيم 

اگر بخواهيم به توســعه و رشد دست پيدا 
كنيم بايد شرايطي را در جامعه فراهم كنيم 
كه زنــان هم همانند مردان البته متناســب 
بــا شــرايط فيزيكي و جســمي و روحي 
مشغول به كار شوند به طور مثال در حوزه 
ســالمت، بهداشــت و تدريس اگر زنان 
توانمندي هايشــان در ايــن زمينه از مردان 
كمتر نباشد قطعًا بيشــتر خواهد بود اما به 
علت مشــكالت اقتصادي و نبود اشتغال، 
فقر و نگاه سنتي به گذشته، حاكميت مردان 
و نگاه برتري مردان سبب شده تا هيچ گونه 
فرصت برابري به زنان داده نشود اما امروزه 
خوشبختانه با گسترش شبكه هاي اجتماعي 
مخصوصًا فضاي مجازي سطح آگاهي زنان 
هم باال رفته است و زنان مطالبه گر حقوق 
خود هســتند و دولت و مجلس هر دو در 
تالش هســتند كه بتوانند در حد توان اين 

حقوق و عدالت را رعايت كنند.
 مقايسه ايران با ديگر كشورهاي 
منطقــه از نظــر عدالــت اجتماعي 

چيست؟
در مقايسه ايران با كشورهاي حوزه خليج 
فارس مي توانيم با نظر قاطع اعالم كنيم كه 
خوشــبختانه ايران جز كشورهاي بسيار با 
ترقي مي باشــد جمهوري اســالمي يعني 
اســالميت در كنار جمهوريت، نظر مردم 
به خوبي توانســته در حوزه عمل مشخص 
شــود به طور مثال عربســتان به تازگي در 
يكسال گذشــته به زنان اجازه داده شده تا 
بــه بعضي از حقوق اجتماعي دســت پيدا 
كنند در حالي كه ما مشــاهده مي كنيم زنان 
ما همســان با مردان در تحوالت اجتماعي 
بســيار موثــر بودند مخصوصًا شــاهد آن 
هستيم در شــروع انقالب اسالمي در تمام 
تظاهرات زنان حضور موثر و قوي داشتند 
به طوري كه امام راحل مي فرمايند: از دامن 

زن مرد به معراج مي رسد.
يا مي توان از تشــويق زنان كه مردان خود 
را بــراي دفــاع از نظام مقــدس به جبهه 

مي فرستادند نام برد.
ــا  ــازمان ها و نهاده ــروزه در ادارات س  ام
ــان  ودر بســياري از موسســات كشــور زن
ــم  ــرايطي فراه ــتند و ش ــغول كار هس مش
فرصــت  از  بتواننــد  زنــان  كــه  شــده 
از  بتواننــد  و  كننــد  اســتفاده  بــاروري 

ــند. ــوردار باش ــل برخ ــوق كام حق

به مناسبت "روز جهانى عدالت اجتماعى" بررسى شد

 برابري مهمترين وجه عدالت

شركت 
توان ديدآتى مروج  
بازى هاى رايانه اى
 DOTA۲ بزرگترين مسابقات حرفه اى، بازى 
در نمايندگى شركت توان ديدآتى همدان برگزار شد. 
اولين دوره مسابقات رايانه اى با حمايت شركت توان 
ديد آتى (نماينده آسياتك ) با هدف ترويج صنعت 
بازى هاى رايانه اى و معرفى پتانسيل هاى نهفته براى 
كارآفرينى همچنين جذب ســرمايه و ايجاد اشتغال 

فعال در استان همدان برگزار شد.
با همكارى گيم سنتر پيك اين تورنمنت بازى هاى 
رايانه اى با اســتقبال و هيجان تيم ها و تماشاچيان با 
برگزارى مراســم افتتاحيه با حضور نماينده انجمن 

بازيهاى رايانه اى اســتان همــدان (دبير انجمن) و 
نماينده شركت توان ديد آتى شروع شد.

 تيم هــاى مطرح اســتان با آمادگى كامــل در اين 
تورنمنت شركت كردند و توانمندى هاى خود را به 
چالش كشــيدند. اين تورنمنت با حضور60 نفر در 
قالب12 تيم 5 نفره به صورت لَن (LAN)با هم به 
رقابت پرداختند. شــايان ذكر است: مسابقات كامال 
منطبق با استاندارد هاى جهانى برگذار شد و 6 نفر از 
پيشكسوتان استان به عنوان داور به بازى ها نظارت 

كامل داشتند. 
در اين دوره از مسابقات 12 تيم با هم رقابت كردند 
و روز اول مســابقات تيم ها در سه گروه 4 نفره به 
صورت گروهى به رقابت پرداختند و هر تيم 3 بازى 

با هم گروهى هاى خود انجام داد.
در جدول گروهى دو تيم كه بيشترين امتياز را كسب 
كرده بود به جدول رده بندى صعود كرده و دو تيمى 

كه پايين ترين امتياز را داشتند از دور مسابقات حذف 
شدند.در روز دوم، مسابقات كه با حضور 6 تيم برتر 
، DREAMLANDباتيم PICK به ترتيب، تيم
تيم SMOKING WOIFبا تيم DADA، تيم

 SUPREME باHANGOVER
 كــه به جــدول رده بندى صعود كــرده بودند، به 
مسابقات پرداختند و با توجه به رقابت هاى تنگاتنگ 
 HANGOVER و DADA بين تيم ها، دو تيم
از ادامه مســابقات باز ماندند و از اين مرحله حذف 
 PICK , SMOKING تيم هــاى،  و  شــدند 
 WOIF،  SUPREME , DREAMLAND

نيز  به مرحله ى نيمه نهايى صعود كردند .
مســابقات نيمه نهايى نيز در شركت توان ديد آتى 
برگزار شد و با توجه به هيجان باال و استقبال خوب 
عالقمندان، رقابتها مورد توجه و استقبال قرار گرفت 
چنانچه از ســاعت 9 صبح تا ساعت 23 شب ادامه 

داشت و در پايان  تيم PIKE به مقام نخست دست 
يافت.تيــم SMOKING WOLF  دوم و تيم  

SUPREME سوم شد.
در مراسم اختتاميه عالوه بر جوايز  نقدى به هرتيم 

يك تنديس يادبود و مدال اهداشد.

الزم به ذكر اســت. سعيد زارعى، از تيم PICK به 
عنوان برترين بازيكن اين جام شــناخته و تنديس، 

مدال و جايزه نقدى دريافت كرد.
در اين دوره از مسابقات انجمن بازيهاى رايانه اى و 

عوامل گيم سنتر پيك همكارى صميمانه اى داشتند.
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جريمه 8 ميلياردى قاچاقچيان دام زنده 
در همدان

ــه 8 ــدان از جريم ــتان هم ــى اس ــرات حكومت ــركل تعزي  مدي
ــر داد. ــدان خب ــده در هم ــان دام زن ــاردى قاچاقچي ميلي

و  دالالن  بــا  قاطــع  برخــورد  از  حســن پور  عليرضــا 
ــر  ــدان خب ــى هم ــرات حكومت ــط تعزي ــان دام توس قاچاقچي
6 نفــر از دالالن و قاچاقچيــان دام  داد و گفــت: پرونــده 
در  ســنگين  دام  راس   39 قاچــاق  بــه  اقــدام  كــه  زنــده 

8 جريمــه  بــه  و  رســيدگى  بودنــد  كــرده  شهرســتان   2
شــدند. محكــوم  ميليــاردى 

ــازار گوشــت  ــده تخلــف ب ــزود: باوصــول تعــدادى پرون وي اف
قرمــز مشــخص شــد 6 نفــر قاچاقچــى دام شــامل 2 نفــر مالــك 
ــه  ــنگين ب ــال 39 راس دام س ــد انتق ــه قص ــل ك ــر حام و 4 نف
ــه وســيله  ــال ب ــارد و997 ميليــون و 944 هــزار ري ارزش 3 ميلي
ــار  ــگ و به ــتان هاى كبودراهن ــون از شهرس ــتگاه كامي ــد دس چن
ــدم اخــذ  ــل ع ــه دلي ــتند ب ــرزى را داش ــه مقصــد شــهرهاى م ب

ــدند. ــتگير ش ــدا دس ــال دام از دامپزشــكى مب مجــوز انتق

وى بــه مهــر گفــت: تعزيــرات حكومتــى شهرســتان كبودراهنــگ 
در 5 فقــره پرونــده و شــعبه ويــژه گلــوگاه شــهيد زارعــى نيــز در 
ــده پــس از جــرى تشــريفات قانونــى مالكيــن و  يــك فقــره پرون
حامليــن دام قاچــاق را عــالوه بــر ضبــط كاال، بــه پرداخــت مبلــغ 
ــت  ــق دول ــدى درح ــزاى نق ــال ج ــون ري ــارد و 936 ميلي 7 ميلي

محكــوم كــرد.
وى گفــت: تلفــن 32523442 اداره كل تعزيــرات حكومتــى و 
تلفــن گويــاى 124 ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و تارنمــاى 

ــاده دريافــت گــزارش مــردم اســت. t۱۳۵.ir  آم

خبـر

چگونه از قيمت و جعلى بودن بليت هواپيما 
مطلع شويم؟

 افزايــش تقاضا در بازه هاى زمانــى ويژه نظير ايام نوروز 1398 و 
تعطيالت چند روزه 22 بهمن ماه سال جارى موجب مى شود تا برخى 
ســودجويان از طريق سايت هاى اينترنى اقدام به فروش بليت جعلى 
هواپيما و يا با هزينه غيرقانونى كنند، مساله اى كه نيازمند توجه جدى 
متقاضيان و لزوم راستى آزمايى آنان جهت مصون ماندن از خسارت 

است.
به گزارش ايسنا، متقاضيان خريد بليت هواپيما مى توانند با مراجعه به 
سايت انجمن شركت هاى هواپيمايى و سازمان هواپيمايى كشورى از 
ليست دفاتر و شركت هاى خدمات مسافرت هوايى و نيز ليست دفاتر 
معتبر فروش بليت الكترونيكى مطلع شوند و عالوه بر اين به دامنه نرخ 
بليت پروازهاى داخلى خطوط هوايى كشــور كه شامل سقف و كف 
قيمت ها در نوروز ســال 1398 كه مطابق با نرخ هاى مصوب آذرماه 

سال جارى است دست يابند.
متقاضيــان پرواز همواره و نــه صرفا در ايام نــوروز و يا تعطيالت 
كه با افزايش ســطح تقاضا همراه هســتيم مى توانند از طريق سايت 
شــركت هاى هواپيمايى و آژانس هاى مسافرتى نسبت به خريد بليت 
ســفر خود اقدام و اگر قصد دارند بليت خود را از طريق سايت هاى 
اينترنتى خريد كنند بايد حتما با راســتى آزمايى از معتبر بودن سايت 
مربوطه اطمينان حاصل نمايند و بليتى را با قيمتى باالتر از نرخ تعيين 
شــده در سايت انجمن شــركت هاى هواپيمايى و نيز سايت سازمان 
هواپيمايى كشــورى خريد نكنند.در ايام تعطيالت 22 بهمن شــاهد 
تخلف برخى ســايت هاى اينترنتى در فروش بليت هواپيما بوديم، به 
نحوى كه يك ســايت اينترنتى اقدام به فروش 300 فقره بليت جعلى 
كــرده بود و پرونده آن در حال حاضر توســط ســازمان هواپيمايى 
كشورى و پليس در حال پيگيرى است. بنابراين متقاضيان خريد بليت 
اينترنتى هواپيما مى توانند با هشيارى و مراجعه به مبادى فوق عالوه بر 
اطالع از دامنه قيمت بليت ها در تمامى مسيرهاى پروازى، سايت هاى 
اينترنتى فروش را اعتبار سنجى كنند تا مانع از وقوع خسارات احتمالى 

و دردسرهاى به وجود آمده در اين زمينه شوند.  

براى مقابله با سودجويان ارزى دولت 
دست به كار شد

 امســال نوسانات بازار ارز بسيار زياد بود كه بسيارى از مردم تحت 
تأثير تحريم ها و افزايش قيمت كاالهاى مختلف، به خريد بيش از حد 
نياز كاال روى آوردند و همين امر به مشــكالت اقتصادى دامن زد. اما 
رفته رفته بانك مركزى با اجراى سياست هاى مختلف ارزى، سعى كرد 

كنترل بازار را به دست بگيرد.
قيمت دالر كه افســار گسيخته رشد كرد باعث افزايش قيمت كاالهاى 
مختلف شد و حتى پيش بينى مى شد كه نرخ اين به روند رشد خود ادامه 
دهد كه در همين زمان ها بود بانك مركزى با اجراى برخى سياست هاى 

ارزى توانست بازار را تا حدودى كنترل كند.
تزريق ارز در بازار در راســتاى افزايش عرضه و كاهش تقاضا، اعمال 
سياست هاى محدوديتى براى خريد فروش ارز توسط مردم و صرافى ها، 
برخورد جدى با دالالن و ســاير اقداماتى كه در اين زمينه انجام شــد، 
قيمت ارز را كاهشــى كرد؛ تا جايى كه در ابتدا، قيمت هر دالر به 15 
هزار تومان و در هفته هاى پس از آن حتى به زير 10 هزار تومان رسيد.

با ادامه اين سياست ها، قيمت ارز به ثبات نسبى رسيد و تغيير قيمت آن 
هرچند قابل توجه اما نسبت به آمار و ارقام قبلى قابل چشم پوشى بود و 

به حدود 11 تا 12 هزار تومان رسيد.
به گزارش ايسنا،اما طى روزهاى اخير، قيمت ارز بار ديگر روند صعودى 
به خود گرفته و به بيش از 12 هزار تومان رسيده، اين در حالى است كه 
كارشناســان اقتصادى و حتى تاجران قيمت ذاتى دالر را بسيار كمتر از 
ارقام فعلى مى دانند.در هفته هاى اخير هربار كه قيمت ارز افزايشى شده، 
بانك مركزى با انجام اقداماتى از افزايش بيشتر آن جلوگيرى كرده است، 
اما اين بار عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى بر اين باور اســت 
كه افزايش اخير قيمت ارز، تحت تاثير برخى اظهارنظرهاى سياسى و 

اقدامات سودجويان و عالقه مندان به افزايش قيمت ارز است.
افرادى كه همتى آن ها را عالقه مندان به افزايش نرخ ارز خوانده در اين 
روزها تالش مى كنند با ايجاد جو روانى و تبليغاتى پايان سال، قيمت ارز 
را با افزايش روبرو كنند تا در صورت افزايش عرضه، كاهش قيمت ارز 

چندان چشم گير نباشد.
به گفته رئيس كل بانك مركزى، در اين شــرايط اين بانك با حضور در 

بازار ارز، اين گونه تحركات را مديريت خواهد كرد.
بنابراين هرچند كه قيمت ارز در روزهاى پايانى ســال به دليل افزايش 
تقاضا براى ســفرهاى خارجى اندكى افزايش مى يابد، اما بانك مركزى 
معتقد است كه با ورود ارز به بازار، اين افزايش قيمت مديريت مى شود.

در اين ميان شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى مصوب كرده با رعايت 
قوانيــن بانك مركزى هر شــخص حقيقى و حقوقــى مى تواند بدون 
محدوديت اسكناس ارز وارد كند و اين مصوبه امروز به گمركات كشور 

ابالغ شده است.
بر اين اســاس، واردات به صورت اسكناس توسط هر مسافر ورودى 
از خارج به كشــور تا سقف 10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها، 
نياز اظهار گمرك ندارد اما جهت مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر 
بايد به گمرك مراجعه و ارز همراه خود را اظهار كند. همچنين ورود و 
خروج ارز يا اسناد بانكى و اوراق بهادار بى نام از طريق مرسوالت پستى 
و حمل بار بيش از 5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها ممنوع است.

پ
اطالعيه اتحاديه صنف فرش همدان 

اتحـاديه صنـف فــرش همــدان

شماره تماس نام و نام خانوادگي مديريت نام قاليشويي
09188112131حميدرضا عدالتي مرفه عدالت
09183115987محمدحسن قاسمي قاسمي
09183161711داوود ناظري راد ساحل 

09189043226حسين زندي خليج فارس 
09181117332مسعود سهل البيع سپهر 
09183177921حسين موسيوند البرز

09183164460علي محمد موسيوندهگمتانه
09183147658محمود فتحي ناز

09185431900عباس جوشقانيان اكباتان 
09183179039اصغر موسيوند گلها
09181114978جمال ميرزاخاني الوند

09181112668محمد جواد حبيبيان ايران زمين
09181114444مرتضي قلي اسماعيلي بحري 
09183155378علي موسيوند منظم

09188117300سيامك صدقي سيار نفشينه 
09186105153ارشد اقبالپوراقبال

09183142515بهمن صدقي سيار صدقي 
09186771029احمد موحدي رادموحدي راد

09128487971رسام داللي رسام 
09181112824اكبر نيك پيام روژان 
09188115782مجيد اسكندري هنر 

09189136546رحمن صابري نسب صابري 
09183197581اعظم عين آبادي نسيم

همشهريان محترمي كه قصد شست شوي فرش هاي خانگي خود دارند حتمًا به قاليشويان معتبر داراي پروانه كسب از اتحاديه  
صنف فرش كه اسامي آنها در زير درج شده است مراجعه فرمايند.

تـوجـه : از همشهريان محترم تقاضامند است به هر گونه تبليغات قاليشويي با اسامي متفرقه و خارج از ليست ذيل اعتماد نكنيد و 
در هنگام تحويل فرش حتمًا كارت شناسايي راننده قالشويي با مهر اتحاديه را رويت نمايند و در ازاي تحويل فرش رسيد دريافت 

نماييد در غير اين صورت اتحاديه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

مهدي ناصرنژاد»
ارتباط هاي  واحد  با  تماس هايي  اخيراً   
مردمــي همدان پيــام به عمــل مي آيد كه 
محتواي ايــن تماس ها حاكــي از نوعي 
كم فروشي است و حاصل تعديل قيمت ها 
كارخانه اي  محصوالت  بســته بندي  روي 

مي باشد!
يكي از شــهروندان همداني دقيقــاً به اين 
موضوع اشاره دارد كه ماست دبه اي كارخانه 
آويسا با بسته سبز رنگ به وزن 2كيلو و 300

گرم تا قبل از تعديل قيمت (اوايل بهمن ماه) 
حدود 10 هزار و 500 تومان قيمت گذاري 
شــده بود كه با اعمال قانون تعديل قيمت 
محصــوالت لبني، فقــط وزن دبه محتواي 
ماســت كاهــش داده شــده و اصل قيمت 
محصول در واقع همان رقم قبلي اســت به 
اين معني كه دبه ماست با وزن جديد حدود 
يك 1/800كيلو گرم تا 1/900 كيلو گرم به 
قيمت 8500 تومان عرضه مي شــود كه در 
واقــع درصد كمي هم گرانتر از قيمت قبلي 
است به گفته اين شــهروند گله مند، مدتي 
هم ماســت 8500 توماني در همان دبه هاي 
2/300 كيلوگرمــي توزيع مي شــد، با اين 
ترفند كه به اندازه دو مالقه پر از سر دبه هاي 

كذايي خالي بود!
متأســفانه چنين شــيوه مردم فريب عرضه 
كاالهاي بســته بندي شده توسط بسياري از 
واحدهاي توليد انواع محصوالت خوراكي 
در جامعــه امروز رايج اســت و اگر چه از 
سوي دستگاه هاي نظارتي دولت در برخي 
موارد با آن برخورد مي شــود، وليكن دامنه 
چنين تخلفات آزاردهنده و مخرب آن چنان 
وسيع است كه تمام مردم بايد عضو و مأمور 
دستگاه هاي نظارتي و اجراي قانون باشند، تا 
بشود چنين عارضه ويرانگر و راهزني هاي 
ناجوانمردانه را در جامعه ريشه كن ساخت!

بــا اين حــال وقتي قبــح كم فروشــي و 

گران فروشي پنهان و خائنانه بيشتر مي شود 
كــه تقلب و تخلف توســط يك شــركت 
رسمي و پرســابقه كه تا حدودي هم مورد 
اطمينــان مردم و افكار عمومي اســت، رخ 
دهد و يك شركت شناخته شده مرتكب اين 

تخلف و گناه بزرگ بشود.
متأســفانه شــركت هاي بــزرگ و بــه نام 
خودروسازي نيز در كشورمان از جمله اين 
راهزن هاي آشكار و بدون نقاب هستند كه 
با وجود حساســيت شديد افكار عمومي به 
مســأله قيمت گذاري هاي رسمي نسبت به 
محصوالت آن، آشكارا گردن كلفتي مي كنند 
و به هر شيوه اي كه دلشان بخواهد با وجود 
قراردادهاي رســمي و قانوني با مشــتريان 
خــود، لحظه به لحظه بــر قيمت هاي خود 
اضافــه مي كند تا بلكــه از قيمت هاي رايج 
بازار آزاد جا نمانند و چيزي كم نياورند! كه 
با اين روش تاجر مآبانه و بر ساختار ضعيف 

اقتصاد جامعه ضربه وارد مي سازند.
البته بايد پذيرفت كه صددرصد كارخانجات 
و واحدهاي گوناگون توليدي در كشورمان 
متأثر از نوسانات لحظه اي قيمت مواد اوليه 
هستند و از اين روند مخرب آسيب مي بينند، 
وليكن وقتي هيأت و جمعي از كارشناسان 
و خبرگان حوزه هــاي اقتصادي و صنعتي 
و توليــدي و واردات و صادرات، زير نظر 

نماينــدگان مــردم و وكالي دولــت روي 
يك كاال قيمت گذاري مي كنند و برچســب 
قيمت مي زنند و اجناس گوناگون خود را از 
زواياي مختلف استاندارد سازي مي نمايند، 
ديگر جاي تخلف و تقلب نيســت و چنين 
قاعده خارج از عرفي مردم و افكار عمومي 
جامعــه را آزار مي دهــد و آنوقت خيلي از 

گراني ها را نمي توان هضم كرد!

اسم اين مورد جديد هم گران فروشي 
است و هم كم فروشي
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ملى پوش سابق بوكس دچار سوختگى شد

ــدى  ــم هن ــدان گفــت: ميث ــتان هم ــأت بوكــس شهرس  رئيــس هي
ملــى پــوش ســابق بوكــس ايــن اســتان دچــار ســوختگى شــديد شــده 

و اكنــون در يكــى از بيمارســتان هــاى شــهر اهــواز بســترى اســت.
ــراى  منوچهــر هنــدى اظهــار داشــت: ايــن ملــى پــوش ســابق كــه ب
دوره آموزشــى بــه جنــوب كشــور ســفر كــرده بــود، در حيــن 
بازگشــت بــه همــدان و بــه دليــل خســتگى در يكــى از خوابــگاه هــاى 

ــول اســكان موقــت يافــت. شــهر دزف

ــدر ايــن بوكســور قهرمــان ملــى و بيــن المللــى خاطرنشــان كــرد:  پ
پســرم شــب در خوابگاهــى در دزفــول قصــد اســتراحت داشــت امــا 
بــه دليــل كاهــش دمــا نيمــه شــب اقــدام بــه روشــن كــردن خــوراك 

پــزى كــرد و ايــن موضــوع در نهايــت حادثــه آفريــد.
ــا اضافــه كــرد: اكنــون حــال عمومــى او  ــا ايرن وى در گفــت وگــو ب
ــا 60 ــكان ب ــخيص پزش ــه تش ــت بخــش نيســت و ب ــدان رضاي چن

ــده اســت. درصــد ســوختگى مواجــه ش
ــطح  ــه س ــته ب ــب گذش ــن وى ش ــرد: همچني ــان ك ــدى خاطرنش هن
هوشــيارى رســيده امــا همچنــان بــه دليــل شــدت ســوختگى در اتــاق 

ــرار دارد. ــه تحــت مراقــب پزشــكى ق ايزول
وى يــادآور شــد: ايــن حادثــه دو شــب پيــش اتفــاق افتــاد و ســپس 

بــه مــا اطــالع دادنــد.
رئيــس هيــأت بوكــس همــدان افــزود: از مردم ورزش دوســت كشــور 
ــا  ــاره پســرم دع ــراى ســالمتى دوب ــم ب ــى خواه ــدان م ــتان هم و اس

كننــد.
ميثــم هنــدى بيــش از 6 ســال ســابقه عضويــت در تيــم ملــى بوكــس 
ــى  ــاى پياپ ــان ه ــن دوره قهرم كشــور در ســبك وزن را دارد و چندي

ملــى و تورنمنــت هــاى بيــن المللــى را تجربــه كــرده اســت.

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

قهرمانان جودو بانوان همدان معرفى شدند

 نائــب رئيس هيأت جودو همدان گفــت: قهرمانان جودو بانوان 
نونهال همدان با برگزارى يك دوره مســابقه در خانه جودو اين شهر 

معرفى شدند.
كبرى كرمى اظهار داشــت: در اين پيكارها يكصد جودوكار در قالب 

هشت وزن باهم رقابت كردند.
وى اضافه كرد: در پايان اين دوره از مســابقات و در وزن منهاى 36

كيلوگرم مريم الماســى، در وزن منهاى 40 كيلوگرم شقايق زارع، در 
وزن منهاى 44 كيلوگرم مينا ربيعى، در وزن منهاى 48 كيلوگرم حديث 
قراگوزلــو و در وزن منهاى 52 كيلوگرم زينــب فاضلى عنوان هاى 

قهرمانى را كسب كردند.
كرمــى در گفت و گو با ايرنــا افزود: همچنيــن در وزن منهاى 57
كيلوگرم ناديا كارپســند، در وزن منهاى 63 كيلوگرم مهسا ربيعى، در 
وزن منهاى 70 كيلوگرم ســمانه خوشــرويى و در وزن به اضافه 70

كيلوگرم زهرا فالحى در جايگاه نخست قرار گرفتند.
وى يادآور شــد: نفرات برتر اين رقابت ها جواز حضور در مسابقات 

منطقه 6 كشور را كسب كردند.
نائب رئيس هيأت جودو همدان خاطرنشان كرد: در اين مسابقات 10

داور برجسته كشور قضاوت داشتند.
استان همدان يكى از قطب هاى اصلى جودو بانوان كشور است.

مريوان قهرمان دور مقدماتى ليگ فوتبال 
نونهاالن كشور شد

 دبيــر هيأت فوتبال همدان گفت: تيم هيــأت مريوان با 13 امتياز 
قهرمان دور مقدماتى رقابت هاى ليگ فوتبال نونهاالن كشور شد.

مهدى بوجاريان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در اين پيكارها و 
از گروه غرب كشــور تيم هاى علم و ادب همدان، شهردارى همدان، 
اتحاد شــهركرد، طاليى پوشــان خرم آباد، استعداد گهر گيالنعرب و 

هيأت مريوان به ميزبانى همدان با هم رقابت كردند.
وى اضافه كرد: در آخرين روز از اين رقابت ها امروز در ورزشــگاه 
شــهداى قدس همدان، تيم شهردارى با چهار گل نماينده شهركرد را 
بدرقــه كرد و در ديگر بازى اين گــروه هيأت مريوان با نتيجه 2 بر2 

مقابل طاليى پوشان خرم آباد متوقف شد.
بوجاريان يادآور شــد: با اين نتايج تيم هيــأت مريوان با 13 امتياز به 
عنوان صدرنشــين صعود كرد و شهردارى همدان نيز با 12 امتياز تيم 
دوم صعود كننده از منطقه غرب به مرحله دوم مسابقات لقب گرفت.

دبيــر هيأت فوتبال همدان افزود: علم و ادب ديگر تيم همدانى موفق 
به صعود از اين گروه نشد.

همدان مركز استعدادهاى برتر فوتبال غرب كشور به شمار مى رود.

AFC مكاتبه فدراسيون فوتبال با
براى تغيير ميزبانى تيم ملى بانوان

 فدراســيون فوتبال براى تغيير ميزبانى گروه تيم ملى فوتبال بانوان 
ايران از فلسطين اشغالى به كشورى ديگر با AFC مكاتبه كرده است. 
به گزارش ايسنا، تيم ملى فوتبال بانوان در مرحله دوم انتخابى المپيك 
2020 در قاره آســيا، با تيم هاى چين تايپه، فيليپين و فلسطين اشغالى 
هم گروه شــده است. طبق مقررات AFC، يكى از تيم هاى هر گروه 
مى تواند ميزبانى يك دوره را در اختيار بگيرد كه فلســطين اشغالى از 

قبل براى اين مسابقات ميزبان شده است.
مطابق با قوانين ايران هيچ شهروند ايرانى حق ورود به فلسطين اشغالى 
را نــدارد. در پى اين اتفاق فدراســيون فوتبال ايران با Afc مكاتباتى 
انجام داده اســت تا يا ميزبانى اين مســابقات تغيير پيدا كنند يا اينكه 
گروه ايران عوض شــود تا ملى پوشان ايران نيز بتوانند در مسابقات 

شركت كنند.
حســين عبدى مشاور فنى تيم هاى ملى فوتبال بانوان در گفت وگو با 
ايسنا اين موضوع راتاييد و اظهار كرد: نامه نگارى ها قبل از قرعه كشى 
مرحله دوم انتخابى المپيك انجام شده و بعد از قرعه كشى نيز دوباره 

پيگيرى كردند اما نتيجه آن هنوز مشخص نيست.

دعوت چهار بانوى هاكى 
باز همدانى به اردوى 

تيم ملى 
 چهار بانوى هاكــى باز همدانى به 

اردوى تيم ملى هاكى دعوت شدند.
به گــزارش اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان همــدان به نقل از شهرســتان 
همدان؛ در پــى برگزارى اولين مرحله 
اردوى آمادگــى تيم ملى بزرگســاالن 
هاكى داخل ســالن بانوان كشور كه در 
تاريخ سيم بهمن ماه سال جارى لغايت 
دراســتان آذربايجان  اســفندماه  هفتم 
شــرقى برگزار مى شــود، چهار بانوى 
هاكى بــاز همدانى بــه نامهاى زينب 
احمدى، سميرا يادگارى، سمانه قاسمى 
و ســاناز بهرامى از تيم همدان به اين 

اردو دعوت شدند.
اين اردو كه اولين اردوى آماده ســازى 
تيم ملى بزرگساالن بانوان بمنظور آماده 
سازى بهتر جهت شركت در مسابقات 
جام ملتهاى داخل ســالن آســيا كه در 
تيرماه نود و هشــت در بانكوگ تايلند 

برگزار خواهد شد انجام مى گردد.

بانوى همدانى مربى 
تيم ملى هاكى 

 فاطمه رجبيان بانــوى همدانى به 
مربيگــرى تيم ملى هاكى بزگســاالن 

كشور منصوب شد. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان ، روز 
گذشته طى ابالغى از سوى سرپرست 
مربى  رجبيان  فاطمه  هاكى؛  فدراسيون 
همدانى به سمت مربى تيم ملى هاكى 
بزرگســاالن بانوان ايران منصوب شد. 
لــذا الزم به ذكر اســت اولين مرحله 
بانوان  بزرگســاالن  ملــى  تيم  اردوى 
ايــران در مورخ 30 بهمن ماه لغايت 7 
اسفندماه در استان تبريز با حضور سى 
و دو ورزشــكار منتخب ايران برگزار 

ميگردد.
اين اردو جهت آماده ســازى تيم ملى 
كشورمان براى شــركت در مسابقات 
جام ملتهاى داخل ســالن آســيا كه در 
تيرماه نود و هشــت در بانكوگ تايلند 

برگزار مى گردد.

مريوان قهرمان دور 
مقدماتى ليگ فوتبال 
نونهاالن كشور شد

 دبير هيأت فوتبــال همدان گفت: 
تيم هيأت مريــوان با 13 امتياز قهرمان 
دور مقدماتى رقابت هاى ليگ فوتبال 

نونهاالن كشور شد.
مهــدى بوجاريان در گفــت و گو با 
ايرنا اظهار داشــت: در اين پيكارها و 
از گروه غرب كشــور تيم هاى علم و 
ادب همدان، شــهردارى همدان، اتحاد 
شــهركرد، طاليى پوشــان خرم آباد، 
استعداد گهر گيالنعرب و هيأت مريوان 

به ميزبانى همدان با هم رقابت كردند.
وى اضافــه كرد: در آخرين روز از اين 
رقابت ها امروز در ورزشــگاه شهداى 
قدس همدان، تيم شــهردارى با چهار 
گل نماينده شهركرد را بدرقه كرد و در 
ديگر بازى ايــن گروه هيأت مريوان با 
نتيجه 2 بر2 مقابل طاليى پوشان خرم 
آباد متوقف شد. بوجاريان يادآور شد: 
بــا اين نتايج تيم هيــأت مريوان با 13
امتياز به عنوان صدرنشــين صعود كرد 
و شهردارى همدان نيز با 12 امتياز تيم 
دوم صعــود كننــده از منطقه غرب به 

مرحله دوم مسابقات لقب گرفت.
دبير هيأت فوتبال همدان افزود: علم و 
ادب ديگر تيم همدانى موفق به صعود 

از اين گروه نشد.

 خــروج فــورى كاركنــان اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان از بدنه 
هيأت هاى ورزشى استان شوك اثرگذار 
بر پيكره ســنتى سيستم مديريت دستگاه 

ورزش اين ديار بود.
محسن جهانشير دى ماه امسال به محض 
انتصاب بــه عنوان مديــركل ورزش و 
جوانان همدان نســبت به خروج فورى 
كاركنان دســتگاه ورزش از هيأت هاى 

ورزشى اين استان اولتيماتوم صادر كرد.
ايــن اقدام به آن ســبب بــود كه تمركز 
كاركنان دســتگاه ورزش بيشتر به سمت 
و ســوى هيأت هاى خاص كــه با آنها 
همكارى داشتند، بود و در مجموع كيفيت 
نظارت و ارزيابى ها نيــز با افت مواجه 

مى شد.
در واقــع كاركنــان دســتگاه ورزش كه 
عضو هيأت هاى ورزشى شدند به نوعى 
مى  محســوب  ها  هيأت  زيرمجموعــه 
شــدند و در عمل نمى توانستند نسبت 
به كارشناســى پيرامون آنها اقدامى داشته 

باشند.
از سوى ديگر وقت اغلب همين كاركنان 
نيز به امور هيأت هاى ورزشى سپرى مى 
شد و سيستم ادارى دســتگاه ورزش را 

تحت تاثير نامطلوب قرار داده بود.
به گزارش ايرنا جهانشير نيز با اين نگرش 
كه كارمنــدان اداره ورزش و جوانان بايد 
مســتقل عمل كرده و نقــش نظارتى و 
ارزيابى داشــته باشند، مانع از حضورشان 

در هيأت هاى ورزشى شد.

اگرچــه برخى از كاركنان نســبت به اين 
ابالغ ايســتادگى كردند و پافشــارى آنها 
حتى بــه واســطه قــرار دادن برخى از 

مسئوالن نيز منجر شد.
با اين حال اصرار و تاكيد مديركل ورزش 
و جوانان به سرانجام نشست تا جايى كه 
پايان بهمن مــاه را آخرين فرصت براى 
خــروج كاركنان از هيأت هاى ورزشــى 

اعالم كرد.
اين تصميم از چند زاويــه قابل تقدير و 
تمجيد است و مهمتر از آن ايجاد اشتغالى 
جديد در هيأت هاى ورزشى خواهد بود.

در واقع برخى از كاركنان دستگاه ورزش 
در قبال فعاليتى كه در هيأت هاى ورزشى 
داشتند، حق الزحمه دريافت مى كردند و 
حاال اين فرصــت در اختيار ديگران قرار 

مى گيرد.
حضور كاركنان در هيأت ها باعث مى شد 
تا نتواند ارزيابى درستى از عملكرد هيأت 
ها داشته باشند و استقالل الزم در ارزيابى 
وجود نداشــت و در مقابل، عضويت در 

هيأت ها شائبه هايى را ايجاد مى كرد.
در وقت ادارى نيز كاركنان بيشــتر درگير 
امــور هيأت هاى ورزشــى عضو شــده 

بودند و اين مســاله نيــز بازدهى كارى 
دستگاه ورزش را دچار چالش كرده بود.

با اين تصميم خداحافظى هميشــگى در 
انتظــار ورود بى رويه كاركنان دســتگاه 
ورزش در هيأت هاى ورزشــى اســتان 

همدان خواهد بود.
حتــى تركش ايــن تصميم به روســاى 
پروازى هيأت هاى ورزشــى همدان كه 
مقيم اين اســتان نبودنــد نيز اصابت كرد 
و آنها نيــز از گردونه هيأت هاى ورزش 

حذف شدند.
حتى برخى از كاركنان ورزش همدان به 

اميد در اختيار گرفتن سكان هدايت هيأت 
هاى ورزشى، سرپرســتى آن را برعهده 
گرفتند اما هميــن ترفند نيز از آنها گرفته 

شد.
بودند سرپرســتان هيأت هاى ورزشى كه 
براى ماندگارى دســت به دامن مسئوالن 
اجرايى شــدند تا بلكه با رايزنى مانع از 
تصميم مديركل ورزش و جوانان همدان 
شوند اما جهانشير با تصميم قاطعانه خود، 

آخرين اميد آنها را نيز مايوس ساخت.
حــاال روح تازه اى بر بدنــه هيأت هاى 
ورزشــى استان دميده اســت و اميد مى 
رود زمينه حضور چهره هاى متخصص و 

جوان در اين حوزه هموار شود.
مديركل ورزش و جوانان همدان در اين 
باره گفت: مهلت اعالم شده براى خروج 
كاركنان دستگاه ورزش از بدنه هيأت ها 

تا پايان بهمن ماه جارى است.
محســن جهانشــير افزود: هيــچ يك از 
كارمندان از ابتداى اســفندماه امسال حق 
فعاليت در بدنه هيأت هاى ورزشــى را 

نخواهد داشت.
وى اضافه كرد: حضور آنها تخلف ادارى 
محسوب مى شــود چرا كه بايد براساس 
سياستگذارى هاى تعريف شده در چارت 

سازمانى خود فعاليت كنند.
جهانشير بيان كرد: حتى كاركنان دستگاه 
ورزش حق حضور در انتخابات رياست 
هيأت هاى ورزشــى را نــدارد و نمونه 
آن هيأت كشــتى بود كه اجــازه نداديم 
سرپرســت هيأت كه كارمند ما محسوب 

مى شود، در انتخابات ثبت نام كند.
وى اضافه كــرد: تنها يكــى از كاركنان 
دستگاه ورزش استان همدان در رياست 
يكى از هيأت هاى ورزشى قرار دارد كه 
نامه استعفاى خود را به فدراسيون ارسال 
كرده و او نيز براساس چارچوب ضوابط 

خواهد كرد.و قوانين عمل 

خانه تكانى هيأت هاى ورزشى همدان

 وعده اى كه عملياتى شد

آگهي ابالغ اجرائيه 
تقاضاي صدور اجرائيه، پرونده اجرايي به كالسه هاي 9700285 و 9700282 متعهد له (متعهد له): 
بانك توسعه تعاون تاريخ ايجاد: 1388/5/20 به نشاني: نهاوند ابتداي خاقاني بانك توسعه تعاون 

متعهد:
علي جاللوند نام پدر: محمد تاريخ تولد 1343/1/1 شماره ملي: 3960786115 شماره شناسنامه 174 به 

نشاني: نهاوند شهرك طالقاني باالتر از تقاطع فرمانداري پالك 34
كلثوم جاللوند نام پدر: علي تولد 1356/6/27 به شماره ملي 3962584560 شماره شناسنامه 

3233 به نشاني: نهاوند شهرك طالقاني باالتر از تأمين اجتماعي تعهد (متعهد):
ايوب جاللوند نام پدر: علي نادر تاريخ تولد: 1366/11/23 به شماره ملي 3962746609 شماره 

شناسنامه 233 به نشاني: نهاوند ميدان بسيج بلوار شاهد 
مژگان محســني نام پدر: علي حســين تاريخ تولد: 1349/4/1 شماره ملي 3961777713 به 

شماره شناسنامه 287 به نشاني: نهاوند روبروي بيمارستان شهيد حيدري 
معصومه زشــتي نام پدر: باقر تاريخ تولد 1376/6/17 شــماره ملي 3950429743 شــماره 
شناســنامه 3950429743 به نشاني: نهاوند خيابان 17 شــهريور پايين تراز بانك ملي كوچه 

شهيد دارايي 
و چون آدرس ها شناسايي نگرديده اســت لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمايند، ادامه عمليات بدون 

انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.(م الف 259)
تاريخ انتشار: 97/12/1

محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در حال تصفيه سبك سقف الينا
در پرونده كالسه 9609988110500084 شعبه هفتم دادگاه حقوقي همدان كه منتهي به صدور 
دادنامه شماره 9709978110700339 مورخ 97/4/23 گرديده حكم ورشكستگي شركت سبك 
ســقف الينا به شماره ثبت 7050 مقيم همدان صادر گرديده اســت. لذا در اجراي 462 قانون 

تجارت و ماده نظامنامه امور ورشكستگي آگهي مي شود كه:
1- اخطار به كليه بستانكاران شركت ظرف مهلت هاي زير از تاريخ نشر آخرين اعالن، اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه ادعايي با طلبي نسبت به شركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد 
مصدق شده آن را بانضمام فهرســتي كه كليه مطالبات آنها را تعيين مي نمايد به دفتر محترم 

شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان تسليم كرده و فبض دريافت دارند.
2- طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 

3- طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن 
4- طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 

5- اخطار به بدهكاران شــركت ظرف مهلت هاي فوق از تاريخ نشر اعالن خود را معرفي كنند 
و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيســت و پنــج درصد دين به نفع صندوق دولت محكوم 

خواهند شد.
اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در   -6
ظرف مدت هاي مقرر فوق از تاريخ نشــر آگهي در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي 
كه نسبت به آن مال دارند از آن سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.(م الف 

(4073
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه سبك سقف الينا 

علي هاشم كريمي 

آگهى مزايده اموال منقول نوبت (اول)
در پرونده كالسه974333/اج ص اجرايى طى نيابت واصله از مجتمع 15 تهران آقاى رسول سليمانى 
فر فرزند قربــان محكومند به پرداخت مبلغ 150/049/496 ريــال در حق اقاى على اكبر قلى نژاد 
كردآبادى و مبلغ 5/000/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى لذا با توجه به اينكه محكوم عليه-عليهما- 
عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامى ننموده اين اجرا به درخواست محكوم له- لهما- لهم اقدام 
به توقيف اموالى به شــرح ذيل نموده كه در تاريخ 97/12/15 روز چهارشنبه ساعت10 صبح اقدام به 
عمليات مزايده جهت تاديه دين محكوم عليه-عليهما-عليهم مى نمايد. فلذا كســانى كه تمايل به 
شــركت در مزايده دارند مى توانند در مدت پنج روز قبل از روزى كه براى فروش معين شده است 
اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند. ضمنا مزايده در دايره اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف 

همدان برگزار مى گردد (آ)
مورد مزايده يك دستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 858  ه 94 ايران 99 كه در حال حاضر در 
پاركينگ ملت با (مشخصات خودرو) نوع: سوارى- سيستم: پژو- تيپ: GLX۴۰۵  - رنگ : خاكسترى 
متاليك- مدل: 1388- نوع سوخت بنزين- ظرفيت 750 كيلوگرم- تعداد سيلندر 4عدد- تعداد چرخ 
4 عدد- شــماره موتور 12487185545 و شماره شاسى 284977 (وضعيت ظاهرى و فنى خودرو در 
زمان بازديد) وضعيت اتاق سالم- داشبورد سالم- تودوزى سالم- وضعيت ظاهرى (شيشه ها، چراغ ها، 
سپرهاى جلو و عقب ســالم مى باشد) وضعيت موتور سالم- وضعيت گيربكس سالم- وضعيت تايرها 
دو حلقه الســتيك جلو 40٪ آج دار و دو حلقه الستيك هاى عقب30٪ آج دارد. با توجه به موارد فوق 
قيمت پايه پژو 405 به شماره انتظامى 858 ه 94/ ايران 99 مدل 1388 خاكسترى رنگ در حال حاضر 
و با شــرايط فوق به قيمت كارشناسى 220/000/000 ريال معادل بيست و دو ميليون تومان بنام رسول 

سليمانى فر مى باشد٪ (آ)
بديهى است برنده مزايده كســى تلقى مى گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مى بايست ده 

درصدى را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه تاديه كند (4058)
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاى روح اهللا حاجى رفيعى داراى شــماره شناســنامه  3376 به شــرح دادخواست كالسه 
97/1066ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان علي اوسط مرجانى به شماره شناسنامه  78 در تاريخ 1397/11/20 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-قربان مرجانى 
فرزند موسى به شماره شناسنامه4051501582 متولد1319 پدر متوفي 2-سيده فاطمه موسوى 
فرزند سيد نعمت اهللا  به شماره شناســنامه4050501899 متولد1329 مادر متوفي 3-بهشته 
مرجانى فرزند علي اوســط به شماره شناسنامه4040410416 متولد1381 فرزند 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 نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 789)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي اعالم ورشكستگي شركت در حال تصفيه سبك سقف الينا به شماره 
ثبت 7050

در پرونده كالسه 9609988110500084 شعبه هفتم دادگاه حقوقي همدان كه منتهي به صدور 
دادنامه شماره 9709978110700339 مورخ 97/4/23 گرديده حكم ورشكستگي شركت سبك 

سقف الينا به شماره ثبت 7050 مقيم همدان صادر گرديده است.( 4071)
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه سبك سقف الينا 

علي هاشم كريمي

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

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 139760326005000709 مــورخ 1397/10/29 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
حســين مرادخزايي فرزند عزيزمراد به شماره شناســنامه 5 و شماره ملى 
3961984425 صادره از نهاوند در ششــدانگ يك قطعه زمين مزرعي آبيزار 
به مســاحت 67418/65 مترمربع قسمتى از پالك - فرعي از 69 اصلي بخش 
ســه ثبت نهاوند واقع در روستاي شــيراوند  حقوق ارتفاقي ندارد خريداري 
از مالك رســمي صفرعلي ســراقي وغيره محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 243)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/1

محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

 سرمربى پرتغالى سابق يونايتد كه بارها با آرسن ونگر درگيرى 
داشت، اين مربى را يكى از بهترين مربيان جهان توصيف كرد.

به گزارش ايســنا، در مراسم الروس كه دوشنبه شب برگزار شد، 
از آرســن ونگر سرمربى فرانسوى نيز تجليل ويژه اى به عمل آمد 

و از اين مربى تقدير شد.
ــود كــه بارهــا   در حالــى كــه ژوزه مورينيــو يكــى از افــرادى ب
ــت و  ــى داش ــى فيزيك ــى و حت ــاى لفظ ــو درگيرى ه ــا موريني ب
ــود، در  ــه متخصــص ناكامــى توصيــف كــرده ب ايــن مربــى را ب
ــر  ــد از ونگ ــه تمجي ــى ب ــه ويدئوي ــو در مصاحب ــم موريني مراس
ــوده  پرداخــت و گفــت: هميشــه تنش هــا و اتفاقاتــى بيــن مــا ب
ولــى مــن از طــرف خــودم صحبــت مى كنــم كــه رقابــت كــردن 
را دوســت دارم. البتــه هميشــه احتــرام نيــز بيــن مــا وجود داشــته 

اســت. ونگــر در آرســنال تاريــخ ســازى كــرد و 
لقــب شكســت ناپذيــر را بــراى خــود ســاخت. 
او فلســفه فوتبالــى خيلــى خوبــى دارد و قطعــا 
يكــى از بهتريــن مربيــان جهــان اســت. ونگــر 
ــود را  ــال خ ــفه فوتب ــنال فلس ــال ها در آرس س

اجرايــى كــرد. 
ــم آرســنال موفــق شــده  آرســن ونگــر در تي
ــرده  ــاد ك ــر ايج ــگ برت ــى در لي ــه قهرمان س

اســت و 7 بــار نيــز عنــوان قهرمانــى بــه 
ــار  ــنال كن ــم آرس ــت. او از تي ــت آورده اس دس

ــامبر از ســمت  ــاه دس ــز در م ــو ني ــت و موريني رف
ــار شــد. ــد بركن ــوان ســرمربى يونايت ــه عن خــود ب

آشتى آقاى خاص با ونگر؛

مورينيو: ونگــر قطعا يكى از بهترين 
مربيان جهان است
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مسى تنها نابغه كنونى فوتبال است
 سرمربى ايتاليايى سابق رئال مادريد درباره بازيكن جوان اين تيم و البته ليونل 

مسى سخن به ميان آورد.
به  گزارش  ايسنا، فابيو كاپلو، يكى از بهترين مربيان تاريخ فوتبال ايتالياست كه در 

تيم هاى زيادى مربيگرى كرده است.
كاپلو كه ســابقه حضور در رئال مادريد را هم دارد درباره وينيســيوس، بازيكن 
جوان رئال مادريد گفت : وينيســيوس نشان داد كه استعداد بااليى دارد. او آينده 

فوتبال برزيل است.
ســرمربى سابق تيم   ملى فوتبال روســيه و رئال مادريد، اضافه كرد: با وجود اين 
كــه بازيكنان بزرگ زيادى هم اكنون در فوتبال اروپا حضور دارند اما بايد تاكيد 
كنم كه مسى تنها نابغه كنونى فوتبال جهان است. مسى يك بازيكن نيست،   بلكه 
يك نابغه در فوتبال جهان اســت. او نتوانست قهرمان جام جهانى شود چرا كه 
فوتبال يك بازى گروهى است. با اين حال تالش بسيار زيادى از خود نشان داد.
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حاال با اين حال نا بسامان 
مردم  اطمينــان  حتــى 
بــه پروازهاى فــرودگاه 
صفر  به  همــدان  در  هم 
آنهايى  و  اســت  رسيده 
گذرشــان  گاهى  كه  هم 
بــه پروازهاى فــرودگاه 
مى دهند  ترجيح  افتد  مى 
از ايــن پايانه حمل و نقل 
ســراغ  و  كنند  اميد  قطع 

فرودگاه تهران بروند

خبـر

گزارش 

سراشيبيگردشگري

فرهنگ

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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■ حديث:
امام صادق(ع):

بر حسين (ع)پنج سال گريسته شد. اُّم جعفر ِكالبى (اّم البنين)، براى حسين (ع) مرثيه 
مى سراييد و مى گريست تا اين كه چشمانش نابينا شد. مروان، حاكم مدينه، به صورت ناشناس 

مى آمد و پشِت در مى ايستاد و به گريه و مرثيه سرايى او گوش مى داد. 
الكافي : ج 2 ص 460 ح 3

■ دوبيتي:
خدايا خسته و زارم ازين دل                                     شو و روزان در آزارم ازين دل
مو از دل نالم و دل نالد از مو                                     زمو بستان كه بيزارم ازين دل

در 9 ماهه امسال
خارجى ها 300 ميليون دالر صنايع دستى 

ايران را صادر كردند
 معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان ميــراث فرهنگى، گفت: در 
9 ماه امســال 490 ميليون دالر صنايع دستى ايران به خارج كشور صادر 

شده است.
على اصغر مونسان در ادامه سفر خود به استان با حضور در مراسم انتخاب 
ميبد به عنوان شــهر جهانى زيلو با بيان اين كه توسعه زيلوبافى دو بعد 
اقتصادى و فرهنگى دارد، اظهار كرد: در 9 ماهه امسال 190 ميليون دالر از 

مبادى گمركى صادرات صنايع دستى انجام شده است.
وى صادرات 300 ميليون دالر صنايع دستى توسط گردشگران خارجى 
را از ديگر دستاوردهاى 9 ماهه امسال دانست و افزود: طبق بررسى هاى 
انجام شده امســال بيش از شش ميليون گردشگر خارجى از كشورهاى 

مختلف جهان در ايران حضور داشتند.
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با بيان اينكه 
بخش گردشگرى و صنايع دستى كشور توانسته به ازاى هر نفر 50 ميليون 
تومان يك فرصت شغلى پايدار ايجاد كرده است، گفت: در سال گذشته 

يكى از سازمان هاى اشتغالزاى كشور ميراث فرهنگى بوده است.
به گزارش ايسنا، مونسان در بخش ديگرى از سخنان خود به ظرفيت هاى 
فراوان اســتان يزد در حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اشاره كرد و گفت: گردشگران داخلى و خارجى فراوانى به اين استان در 
سال هاى اخير آمده اند و اميدواريم با ثبت جهانى زيلو در شهرستان ميبد 

شاهد حضور گردشگران بيشترى در اين شهرستان و استان يزد باشيم.
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى ادامــه داد: هنر صنعت زيلوى ميبد هنر 
غنى ايرانى اسالمى اســت و در اين هنر خانواده هاى زيادى توانسته اند 

درآمدزايى كنند.

ارزيابى خصوصى ها
 از نمايشگاه گردشگرى تهران

 پس از پايان يافتن دوازدهمين نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته، 
فعاالن بخش خصوصى بــه اظهارنظر درباره برگزارى اين نمايشــگاه 
پرداختند. رئيــس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى ايران گفت: 
«حضور مســتمر رئيس سازمان ميراث فرهنگى در نمايشگاه گردشگرى 

توقع بخش خصوصى بود كه به شايستگى برآورده شد.»
حرمت اهللا رفيعى افزود: «يكى از مهم ترين مزاياى نمايشگاه امسال، حضور 
پررنگ و متفاوت استان ها و معرفى ظرفيت ها و جاذبه هاى نقاط مختلف 
كشور بود. استان ها در نمايشــگاه دوازدهم فرصت خودنمايى و ظهور 
پيدا كردند و با ارائه بســته كاملى از ســفر موفق شدند نظر مخاطبان و 
بازديدكنندگان بســيارى را جلب كنند.» رفيعى با اشاره به اينكه نگاه و 
رويكرد تخصصى در نمايشگاه گردشگرى امسال بسيار قابل توجه بود، 
گفت: «خوشبختانه بخش خصوصى شركت كننده در اين نمايشگاه اعالم 
كردند كه در ارائه محصول و حضور در اين رويداد بزرگ رضايت داشتند 

و اين موضوع نشان مى دهد امسال نمايشگاهى موفق داشتيم.»
وي اضافه كرد: «عدم حضور ايرالين ها در نمايشگاه تخصصى گردشگرى 
بسيار محسوس بود، ايرالين ها بايد در اين رويداد بزرگ خانواده صنعت 
توريسم كشور حضور پيدا مى كردند و بازنده اين عدم حضور خود آنها 
هستند.» اكبر غمخوار، عضو هيأت مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرتى 
ايران نيز در اين زمينه گفت: «نمايشگاه گردشگرى و صنايع وابسته امسال 
توانست به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا كند. در نمايشگاه هاى 
سال هاى گذشته بيشترين فضا به دفاتر خدمات گردشگرى استان تهران 
و فروش تورهاى خروجى اختصاص داشت، اما با تغيير نگرش در اين 
حوزه و در اولويت قرار گرفتن توسعه ايرانگردى، امسال بيشترين فضا به 
استان ها و معرفى ظرفيت هاى تاريخى، طبيعى و جاذبه هاى نقاط مختلف 

كشور اختصاص داده شد.» 

 پرواز را به خاطر بسپار
 فرودگاه تعطيلى ندارد!

مهرداد حمزه »
  در خبرهــا آمده بود كه مديرفــرودگاه همدان 
با اشــاره به اظهارات غيركارشناســى برخى درباره 
وضعيت فرودگاه همدان فرمودند: مشــكل مســافر 
داريم، اما فرودگاه تعطيل نيســت!  در همين راستا 
شــاهدان عينى ضمن تاييد فرمايشات جناب مدير 
اذعان كردند كه همين ديروز يك دســته كالغ پس 
از طى مسافت طوالنى در باند فرودگاه همدان فرود 
آمده و ســاعاتى بعد پس از انجام تشريفات قانونى 
همدان را به مقصد پايتخت ترك كردند. اين شاهدان 
عينى مى گويند اين پــرواز چارترى فقط مربوط به 
يك روز نبوده و فرودگاه همدان تقريباً هفته اى ســه 

الى چهار روز ميزبان كالغ ها است.
هم چنين براســاس شواهد موجود عالوه بر كالغ ها، 
فرودگاه همــدان بارها ميزبــان پرواز هاى پرندگان 
كوچك تر از جمله گنجشــك ها و ســارها نيز بوده 
اســت تا جايى كه مدير محترم فرودگاه صبح  هنگام 
شخصا بر روى باند فرودگاه حاضر شده و براى اين 

پرندگان عزيز دانه مى پاشد.
در همين راستا رايزنى هاى گسترده اى صورت گرفته 
تا فرودگاه همدان ميزبــان پرندگانى چون قنارى و 
بلبل نيز باشــد چرا كه اين پرندگان عالوه بر پرواز، 
صداى زيبايى داشــته و مى توانند به جذبتوريســت 
كمك كنند!يكى از اتفاقات مهم پروازى در فرودگاه 
همدان كه به زودى شــاهد آن خواهيم بود و باعث 
خواهد شد تا فرودگاه همدان بين المللى شود، پرواز 
درناهاى سفيد از سمت سيبرى به طرف خط استوا 
بوده كه با توافق صورت گرفته قرار است در فرودگاه 
همــدان «لــى اُوِور» كنند. با توقف ايــن درنا ها در 
فرودگاه همدان اســتارت پروازهاى خارجى در اين 
استان زده خواهد شد. پس مردم خيلى نگران نباشند 
و به حرف هاى غيركارشناســى! اهميت ندهند. تنها 

پرواز را به خاطر بسپارند، فرودگاه تعطيلى ندارد!!!

كودكان همدانى در مسابقه 
نقاشى بلغارستان مقام آوردند

 مديــركل كانون پــرورش فكرى كــودكان و 
نوجوانان همدان گفت: كودكان اســتان در مســابقه 
بين المللى نقاشى «بنسكا» كشور بلغارستان موفق به 

دريافت نشان هاى برنز و ديپلم افتخار شدند.
محمدرضــا جوادى در گفت و گو بــا  ايرنا اظهار 
داشت: «حسنى اســكندرى» هشت ساله از «شيرين 
سو» نشان برنز و ديپلم افتخار، «محمدجواد سالمى» 
11 ســاله از اسدآباد و «فاطمه موسعلى» 12 ساله از 

همدان ديپلم افتخار اين مسابقه را كسب كردند. 
وى بــا بيان اينكــه اين كــودكان از اعضاى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان هســتند، گفت: 
مسابقه نقاشى «بنسكا» در كشور بلغارستان با موضوع 

«جشن و شادى به همراه دوستان» برگزار شد.
مديركل كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
همدان افزود: شــش هزار و 610 اثر از 53 كشــور 
جهان به اين مسابقه ارســال شده بود كه 23 نفر از 
اعضــاى مراكز فرهنگى و هنرى كانون كشــورمان 
نشان هاى طال، نقره، برنز و ديپلم افتخار را از آن خود 
كردند.41 مركز ثابت، ســيار و پستى كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان در ســطح استان همدان 
فعال است و اين مراكز حدود 70 هزار عضو اسمى 

و 30 هزار عضو فعال دارند.

اميد به كشف داروى آلزايمر شدت گرفت
 نتايــج آزمايش هاى گروهى از محققــان در تورنتو كانادا بر روى 
حيوانات نشــان مى دهد يك داروى جديــد مى تواند اثرات بيمارى 
آلزايمر را تا حــد قابل توجهى كاهش دهد. محققان اميدوار به تأييد 

اين دارو بر روى انسان هستند.
به گزارش ايســنا محققان پيش از اين نشان داده بودند كه اختالل در 
گيرنده هاى مغز در سيســتم انتقال دهنده عصبى GABA با عالئم 
خلقى و حافظه در افراد مبتال به افســردگى يا پيرى ارتباط دارد. گابا 
يك ميانجى عصبى مهم در سيســتم عصبى مركزى پستانداران است 
كه عموماً نقش مهارى دارد يعنــى موجب مهار تحريكات نورون ها 
يا تضعيف آن ها مى شــود. گابا ناقل عصبى اصلــى به وجود آورنده 

IPSPs در نورون هاى مغز است و در نخاع نيز اهميت دارد.

زير زمين نيز پر از كوه است!
 يك زمين لرزه بزرگ فاش كرد كه درون زمين نيز احتماالً همانند 
سطح آن پر از پستى و بلندى است و كوه هايى در عمق 660 كيلومترى 

زمين قرار دارند.
به گزارش ايرنا ، در حال حاضر اليه كشف شده از طريق داده هاى اين 
زلزله قديمى توســط محققان به نام "مرز 660 كيلومترى" نامگذارى 
شده است و بر اساس گفته آنها مرزى فوق العاده سخت است. به بيان 

ديگر توپوگرافى قوى ترى نسبت به كوه هاى راكى يا آپاالچى دارد.
محققان همچنين معتقدند اين كوه هاى زيرزمينى ممكن است بزرگ تر 
از هر كوه موجود در سطح زمين باشند. عالوه بر اين محققان دريافتند 
كه سختى آنها درست مانند سطح زمين يكسان نيست و داراى انواع 

ناخالصى و نواحى صاف هستند.

فناورى هاى نو به كشاورزى ايران نفوذ مى كند
علمى وفنــاورى  معاونــت  زيســت فناورى  توســعه  ســتاد   
رياشت جمهورى، پروژه تدوين نقشــه راه زيست فناورى كشاورزى 
ايران را با هدف دستيابى به اهداف مطرح شده در برنامه هاى توسعه اى 
كشــور و رسيدن به 3 درصد بازار جهانى به بخش خصوصى واگذار 
كرد.به گزارش ايسنا، تهيه نقشه راه زيست فناورى در سه مرحله مطالعه 
و شناخت وضع موجود زيست فناورى كشاورزى در ايران و جهان، 
تهيه نقشه راه فنـاورانه محصـوالت و در زيست فناورى كشـاورزى 
و تهيه برنامه ملى توســعه فناورى ها و محصوالت زيستى در حوزه 
كشاورزى انجام مى شود.در اين طرح در حوزه هاى تراريخته، كشت 
بافت، زيست مهارگرها، كود زيستى، واكسن ها، افزودنى هاى خوراك 

دام و طيور و كيت تشخيص تعيين شد.

فسيل عنكبوت 113ميليون ساله با چشمان 
درخشان كشف شد

 يك جستجوگر آماتور در كره جنوبى فسيلى 113 ميليون ساله از 
عنكبوتى با چشمان درخشان كشف كرده است.

به گزارش مهر ، يك جســتجوگر آماتور فسيل در كره جنوبى نمونه 
جالبى يافته اســت. اين جســتجوگر آماتور نمونه اى از فسيل يك 
عنكبوت كشف كرده كه چشــمانى درخشان دارد. اكنون گروهى از 
محققان  معتقدند قدمت اين فســيل به 113 ميليون ســال قبل برمى 
گردد. تپتوم بخشى از مشيميه چشم حيوانات است كه نور تابيده شده 
را به شبكيه باز مى تاباند. اين اليه در چشم جانورانى كه در شب ديد 
خوبى دارند، مثل گربه و گاو وجود دارد و به همين دليل چشــم اين 

جانوران در تاريكى مى درخشد.

روسيه توريست به مدار زمين مى برد
 روسيه تصميم دارد كشــتى هاى فضايى براى حمل توريست به 
مدار زمين بســازد. هزينه چنين پروازى 250 هزار دالر خواهد بود و 

نخستين پرواز نيز طى 5 سال آتى انجام مى شود.
به گزارش مهر، «الكســاندر بيگاگ» طراح ارشد فناورى هاى فضايى 
و فضانوردى NPO در مصاحبه اى با اسپوتنيك اعالم كرده روسيه 
مشغول ســاخت يك كشتى فضايى است كه بتواند  از فرودگاه هاى 
معمولى مانند يك هواپيما بلند شــود و توريست ها را به مدار زمين 

ببرد.
به گفته او طرح ســاخت كشتى فضايى توريستى از دوسال قبل آغاز 
شــده است. اين گردشــگر مى تواند در هر فرودگاهى مانند هواپيما 

فرود بيايد.  

سينـما

■ قد  س......... .قانون مورني- ماموريت غيرممكن 
■ قد  س2....................................  ترانه - پاستاريوني
■ فلسطين1.............................................. ضربه-تخت گاز
فلسطين 2................................. سوتفاهم- درساژ
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

مريم مقدم»
 فــرودگاه همدان بــا عنوانــى بين المللى كه 
گاه وبيــگاه به خواب مــى رود در آخرين پرده از 
نابسامانى ها دچار تعطيلى هاى پراكنده و راه اندازى  
مجدد پروازهاى كيش و مشــهد شده تا بار ديگر 
مشــكالت آن قد علــم كند. حاال بــا اين حال نا 
بســامان حتى اطمينان مردم به پروازهاى فرودگاه 
هم در همدان به صفر رســيده است و آنهايى هم 
كه گاهى گذرشــان به پروازهاى فرودگاه مى افتد 
ترجيح مى دهند از اين پايانه حمل و نقل قطع اميد 

كنند و سراغ فرودگاه تهران بروند.
 در هفته هاى اخير شــوراى شــهرى ها آخرين 
غريقــان نجات اين پايانه بودنــد  كه با برگزارى 
جلسه و پيچيدن نســخه اى براى خريد هواپيما ، 
در فرودگاه تالش كردند تكاپويى را رقم زنند . به 
دنبال آن  هم شهردار همدان  با تشكيل جلسه اى 
اميد همدانى ها را براى اتخاذ تصميم گيرى جديد 

بارور كرد كه خبرهايى در راه است.
اما پس از مدتى خبر رسيد  كه اميدى به اين حرفها 
نيســت و گويا شوراى شــهرى ها اعالم كرده اند 
ورودشان براى حل مشكالت فرودگاه كارشناسانه 
نبوده اســت و نمى توانند براى سروســامان دادن 
به حال آشــفته اين پايانه نيمــه تعطيل در همدان 

كارى كنند .
 روز هاى اخير هم خجســته نماينده مردم همدان 
به ميدان آمد و در مجلــس مطرح كرد: "فرودگاه 
همــدان در آســتانه تعطيلى و تعطيلــى فرودگاه 
مســاوى با عزل مدير و اســتيضاح وزير اســت. 
مسئوالن اســتان بايد تمام قد براى رونق فرودگاه 
همدان تــالش كنند ، بيــش از 80 ميليارد تومان 
در فرودگاه همدان هزينه شــده و برج مراقبت نيز 
تكميــل و آماده بهره بردارى اســت و بايد از اين 

ظرفيت در راستاى توسعه استان بهره گيرى شود.
 ايــن فــرودگاه با پيگيرى مســتمر مســئوالن و 
نماينــدگان بــه نتيجه رســيده و امــروز يكى از 
فرودگاه هــاى خوب كشــور به حســاب مى آيد. 
فرودگاه ما بايد هر روز پوياتر از گذشــته شــود 
اما اخبارى كه به ما مى رســد، نشــان مى دهد اين 
سرمايه گذارى بزرگ در حال تعطيل شدن است."

اما چندى از اين تذكر نگذشته بود كه مديرفرودگاه 
همدان اعالم كرد : فرودگاه همدان تعطيل نيســت 

وپروازهادرحال انجام است.
اظهارات  به  اشــاره  با  كلوندى 
غيركارشناســى برخــى درباره 
گفت:  همدان  فرودگاه  وضعيت 
مشكل مسافر داريم اما در حال 
حاضر هر هفته پرواز مشــهد و 
پرواز كيــش از فرودگاه همدان 
به صــورت رفت و برگشــت 
اظهارات در  . اين  انجام ميشود 
حالى مطرح شد كه در روزهاى 
آه  پروازها  شدن  سيستمى  اخير 
برگزارى پروازها را ســرد كرده 
بود و پروازهاى كيش و مشــهد 
هم با چالش هاى متعدد دست 
به گريبــان بودند . حاال به واقع 
حال فرودگاه همدان ناخوش و 
تن مريض آن تب دارتر شــده 

است .
 فــرودگاه همدان كــه در ســطح بين الملل با كد 
شناســايى OIHH تعيين شــده توســط سازمان 
بين المللى هواپيمايى كشــورى  شناخته مى شود با 

توجه به جايــگاه منحصربه فرد 
مهم تريــن  از  يكــى  خــود 
فرودگاه هــاى غرب كشــور به 

شمار مى رود.
اين فرودگاه يكى از قديمى ترين 
فرودگاه هــاى ايران بــا قدمتى 
حدود 8 دهه اســت تا جايى كه 
پروژه  شمسى  ســال 1345  در 
ســاخت فرودگاه جديد كه در 
حوالى  فرودگاه قديم واقع شده 
بود موردمطالعه قرار گرفت و در 
سال 1349 ساخت اين فرودگاه 
آغاز شد و پروژه در سال 1351

اتمام و به  بهره بردارى رسيد.
داراى  همدان  فرودگاه   

مجوز مرز هوايى بوده 
مجوز  داراى  همــدان  فرودگاه 
مرز هوايى بوده و يك فرودگاه بين المللى است اما 
بااين حال از ظرفيت هاى اين فرودگاه در راســتاى 
تقويــت زيرســاخت هاى حمل ونقل و توســعه 

سرمايه گذارى در استان كمتر استفاده شده است.

 تعطيلــى مســتمر پروازهــاى ايــن فــرودگاه 
مشــكالت جدى بــراى مســافران اين مســير 
به وجــود آورده كــه آخرين پــرده از تعطيلى 
پروازهاى ايــن فرودگاه مربوط به تعطيلى پرواز 
كيش و مشهد است. تعطيلى پروازهاى فرودگاه 
بين المللــى همــدان به قدرى تكرارى شــده كه 
ديگــر آن جذابيــت خبرى كه بايــد را ندارد و 
هرگاه از تعطيلى پرواز صحبت مى شــود گويى 

است. نيفتاده  اتفاقى  هيچ 
گذشــته از ايــن موضوع؛ طى ســال جــارى و 
درحالى كه استاندار همدان و ساير مسئوالن استان 
معتقــد بودند راه اندازى پــرواز همدان - تهران و 
بالعكس به توســعه همدان كمك خواهد كرد، در 
برنامه اى با حضور خبرنگاران برقرارى پروازهاى 
اين مســير كليد خورد اما پس از گذشت چند ماه 
نه تنهــا رونقى در پرواز همــدان - تهران صورت 
نگرفت بلكه دو پرواز همــدان - كيش و همدان 
- مشــهد نيز كه رفته رفته جايگاه خود را در بين 
مردم همدان پيدا مى كردند به يك باره لغو شدند تا 
داغ تعطيلــى گا و بيگاه پروازهاى فرودگاه همدان 

مجدد تازه شود.

در آسمان فرودگاه همدان
پرنده پر نمي زند 

يكم تا 7 اسفندماه 
شب هاى هگمتانه 
موسيقايى مى شود

 معاون امور هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان از برگزارى جشــنواره موسيقى شب هاى هگمتانه از 
يكم تا هفتم اسفندماه در مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى سينا 
خبــر داد . هادى فيض منــش ، اظهار كــرد: همزمان با اين 
جشنواره سراسرى، بيست و يكمين جشنواره موسيقى استان 
از تاريخ يكم تا هفتم اسفندماه در همدان برگزار مى شود.وى 
با بيان اينكه اين جشنواره با عنوان شب هاى موسيقى هگمتانه 
در مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى سينا برگزار مى شود، افزود: 
از 27 گروه موســيقى متقاضى براى شركت در اين جشنواره 

14 گروه براى هنرنمايى در اين ايام انتخاب شده اند.
معاون امور هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان ادامه داد: در اين جشــنواره ســه گروه نيز از تهران 
بــه هنرنمايى مى پردازند.فيض منش گفت: مراســم افتتاحيه 
جشنواره موسيقى شــب هاى هگمتانه روز يكم اسفندماه از 

ساعت 16 در مجتمع بوعلى سينا برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه موســيقى با فطرت انسان ها تناسب 
بســيارى دارد خاطرنشان كرد: حوزه هنر و موسيقى با روح 

و روان انســان ها سروكار دارد و اداره كل فرهنگ و ارشاد به 
عنوان متولى بايد در راستاى حمايت و تقويت از گروه هاى 

موسيقى تالش كند.
بــه گزارش فارس، فيض منــش در خصوص ويژگى خوب 
جشنواره موسيقى استان همدان تصريح كرد: ويژگى خوب 
اين جشــنواره توجه ويژه به موســيقى فاخر و اصيل ايرانى 
اســت چرا كه نمى تــوان جامعه بدون موســيقى را متصور 
شــد.مديرعامل انجمن موسيقى اســتان همدان نيز در اين 
نشست با بيان اينكه موسيقى زبان همه هنرهاست بيان كرد: 

موسيقى تنها هنرى است كه نياز به تجربه ندارد.
على آقا محمدى با اشــاره به اين نكته كــه اعضاى انجمن 
موسيقى از اساتيد دانشگاه و فارغ التحصيالن اين رشته هنرى 
هســتند اضافه كرد: جشنواره موسيقى شــب هاى هگمتانه 
امســال با رويكرد متفــاوت در قالب موســيقى رفاقتى نه 
رقابت برگزار مى شود. وى گفت: در اين جشنواره عالوه بر 
برگزارى كنسرت هاى موسيقى شبانه بخش پژوهشى و نقد 
و بررســى، كارگاه هاى آموزشى، آسيب شناسى موسيقى نيز 
برگزار مى شود. آقامحمدى در خصوص مبلغ بليت هاى اين 
جشنواره نيز افزود: هزينه كنسرت هاى داخلى 40 هزار تومان 
و هزينه كنسرت هاى خارجى نيز مابين 40 تا 70 هزار تومان 
پيش بينى شده است. وى خاطرنشان كرد: اين بليت ها توسط 
ســايت ايران كنسرت، شــهر كتاب و در كنار درب ورودى 

سالن هاى اجرا براى عالقمندان به فروش مى رسد.

 مدير معاونت اتوبوسرانى و پايانه هاى 
مسافربرى سازمان شهردارى همدان از 
فعاليت 12 اتوبوس گردشگرى طى ايام 
نوروز در همدان خبــر داد. به گزارش 
فارس ، بابك اســدى با اشاره به اينكه 
معاونت اتوبوســرانى شهردارى همدان 
امسال نيز در ايام نوروز خدمات خاصى 
را به مســافران ارائــه خواهد داد اظهار 
كرد: در اين ايام تعدادى از اتوبوس ها به 
صورت گردشى در سطح شهر فعاليت 

خواهند داشت. 
وى با اشــاره به اينكه اين اتوبوس ها از 
ســاعت 8:30 تا 17 هر روز در سطح 
شهر فعال اند خاطرنشان كرد: رانندگان 
نيز به صورت شيفت بندى در ايام نوروز 
فعاليت دارند. مدير معاونت اتوبوسرانى 
ســازمان  مســافربرى  پايانه هــاى  و 
شهردارى همدان با اشاره به آماده باش 

پرسنل اتوبوسرانى در  تعطيالت نوروز 
گفت: شــيفت اول كارى نيروها از 29
اسفندماه تا هفتم فروردين و شيفت دوم 

از 7 تا 13 فروردين خواهد بود.
وى با بيــان اينكه امســال 14 و 15

فروردين نيز تعطيل اســت و به همين 
دليل تــا پايــان تعطيــالت خدمات 
كرد:  خاطرنشــان  شــد  خواهد  ارائه 
در تعطيــالت نــوروز 12 اتوبــوس 
گردشگرى در سطح شــهر فعالند كه 
اگر نياز باشــد تعــداد آنها را افزايش 
خواهيــم داد. اســدى بــا اشــاره به 
اينكه هر ســال مــكان اصلى حركت 
يادمــان  گردشــگرى  اتوبوس هــاى 
عين القضــات در خيابان باباطاهر بوده 
كه امســال نيز احتمــاالً همين مكان 
باشــد گفت: ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان و مسافران از اهداف است.

فعاليت 12 اتوبوس گردشگرى 
در همدان


