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تحريم ها 
بهانه كوتاهي
 در كارها نباشد

درمان بيماران 
پروانه اى همدان 
رايگان شد

كنكور بار ديگر 
ميخش را محكم 
كرد

پيش بينى اعالم 
رسمى ثبت 
جهانى انگور 
مالير در دى ماه
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قدرت پايين چانه زني 
در همدان

 موضوع انتخاب استاندار در استاني 
كــه پايتخت تاريخ و تمدن لقب گرفته، 
همواره با قدرت ضعيــف چانه زني از 
سياســي  گروه هاي  و  نمايندگان  طرف 
به نتايج موثري از ســوي وزارت كشور 

براي اين استان نيانجاميده است.

3حكم تخريب ساخت  و ساز غيرمجاز در همدان اجرا شد
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جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي را 
و  درايت  از  نشان  كه  همدان  استاندار  عنوان  به 
ضمن  نموده  عرض  تبريك  را  دارد  شما  توانمندي 
مراحل  تمامي  در  را  تان  سربلندي  توفيق  آرزوي 

زندگي از خداوندگار بزرگ خواستاريم.

جناب آقاى

 سيد سعيد 
شاهرخى

استاندار محترم استان همدان
داشتن مديرى توانمند و دلسوز در رأس مديريت اجرايى استان 
حق مسلم مردم شريف دارالمومنين است بدون شك سوابق و 
استان  در  توسعه  و  رشد  راستاى  در  جنابعالى  ارزشمند  تجارب 
همدان نويد بخش حركت هاى بزرگ خواهد بود. ضمن تشكر و 
قدردانى از زحمات و خدمات دلسوزانه جناب آقاى مهندس نيك 
بخت در زمان تصدى استاندارى همدان از درگاه خداوند متعال 

سالمتى شما بزرگواران در راه خدمت را آرزومنديم.

برادر ارجمند جناب آقاى 
مهندس 

حسن ربانى ارشد
مدير كل محترم راه و 
شهرسازى استان همدان

كاردان  و  اليق  مردان  هاى  شانه  به  را  مديريت  و  مسئوليت 
مى سپارند و بى شك انتصاب حضرتعالى در سمت جديد نشان 
را  شايسته  انتصاب  اين  لذا  دارد  جنابعالى  لياقت  و  درايت  از 
حضور حضرتعالى تبريك و تهنيت عرض نموده و از زحمات بى 
سپاس  نهايت  تصدى  زمان  در  فرزانه  فرهاد  آقاى  جناب  شائبه 
هاى  موفقيت  شاهد  منان  خداوند  الطاف  سايه  داريم.در  را 

روزافزونتان باشيم.

جناب آقاي 

سيدسعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي را 
و  درايت  از  نشان  كه  همدان  استاندار  عنوان  به 
ضمن  نموده  عرض  تبريك  را  دارد  شما  توانمندي 
مراحل  تمامي  در  را  سربلنديتان  توفيق  آرزوي 

زندگي از خداوندگار بزرگ خواستاريم.

جناب آقاي 

سيد سعيد 
شاهرخى

انتصاب شايسته حضرتعالى را 
و  تعهد  بيانگر  كه  همدان  محترم  استاندار  عنوان  به 
كارآمدى حضرتعالى است را به شما و مردم فهيم استان 
همدان تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.اميد است در 

سايه ايزد متعال پيروز و سربلند باشيد.

جناب آقاي 

سيد سعيد 
شاهرخي 

انتصاب شايسته جنابعالي 
به سمت استاندار محترم استان همدان، كه نشان از تعهد، 
توانمندي و حسن سوابق خدمتي شما دارد را صميمانه 
خدمات  از  همچنين  مي نماييم.  عرض  تهنيت  و  تبريك 
ارزنده جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت در طول 

تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشكر را داريم. 

جناب آقاى

 سيد سعيد 
شاهرخى

استاندار محترم همدان
جنابعالى  شايسته  انتصاب  بخش  مسرت  نويد 
در سمت جديد مايه مباهات ما گرديد.از درگاه 
سرشار  خدمتى  براى  توفيقات  مزيد  ايزدمنان 
از شور و نشاط و مملو از توكل الهى را برايتان 

مسئلت داريم.

جناب آقاي 

سيد سعيد 
 شاهرخي

انتصاب شايسته جنابعالي را
 به عنوان استاندار محترم استان همدان كه نشان از 
تعهد، توانمندي و حسن سوابق خدمتي شما دارد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد است 

در سايه ايزد متعال پيروز و سربلند باشيد.

جناب آقاى

سيد سعيد 
شاهرخى

انتصاب شايسته جنابعالى 
به سمت استاندار محترم استان همدان،كه نشان 
از تعهد،توانمندى و حسن سوابق خدمتى شما 
مى  عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  دارد 

نماييم.

جناب آقاى

 سيد سعيد 
شاهرخى 

انتصاب شايسته حضرتعالى را 
بيانگر  كه  همدان  استان  محترم  استاندار  عنوان  به 
تعهد و درايت جنابعالى را دارد  به شما و مردم فهيم 
استان همدان تبريك و تهنيت عرض مى نماييم اميد 

است در سايه ايزد متعال پيروز و سربلند باشيد.

جناب آقاى 

سيد سعيد شاهرخى
انتصاب شايسته جنابعالي را 

به عنوان استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران تبريك 
و تهنيت عرض نموده از خداوند منان براي حضرتعالي 
همچنين  داريم.  سربلندي  و  سعادت  توفيق،  آرزوي 
مهندس  آقاي  جناب  خالصانه  و  ارزشمند  خدمات  از 
محمدناصر نيكبخت در طول تصدي استانداري همدان 
سالمتي  و  توفيقات  و  داشته  را  تشكر  و  تقدير  كمال 

روزافزون ايشان را از حضرت باريتعالي خواستاريم.
ضرغام سوري

علي اشرف زريني نهاوند

شركت سنجش نيرو-شركت الكترو 
فانوس الوند-جهانبخش قمرى

شركت جهاد نصر استان همدان

اعضاى شوراى اسالمى
 و شهردار گل تپه

مديريت و كاركنان هتل خاتم

 مديريت شركت سور شور 
سامـن

گاتريا (چيني نام) 
نصرت ا... ابراهيمي مفتخر

هيأت ورزشى نجات غريق 
و غواصى استان همدان

محمد احمدي نهاوند  اتحاديه شركتهاى تعاونى روستايى 
شهرستان اسدآباد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر آجين

شركت فرآورده هاي لبني احسان سپيده 
احسان ظفري 

تبريك و تهنيت
برادر ارجمند

جناب آقاى سيد سعيد شاهرخى
استاندار محترم استان همدان

مبناى انتخاب بزرگان در جايگاه هاى خدمتى بزرگ تجربه 
و كاردانى افراد بزرگ و اليق است حسن انتخاب جديد 

حضرتعالى را صميمانه خدمتتان تبريك و تهنيت عرض نموده،در ضمن از خدمات و زحمات 
دلسوزانه جناب آقاى مهندس محمد ناصر نيكبخت در زمان تصدى استاندارى همدان كمال 
تقدير و قدردانى را داريم. در پناه الطاف خداوند متعال و در راه خدمت به نظام مقدس جمهورى 

اسالمى ايران همواره موفق و سربلند باشيد. اتحاديه تعاون روستايي استان همدان 
 اتحاديه تعاوني توليد روستايي استان همدان

جناب آقايتقدير  و تبريك

 سيدسعيد شاهرخي 
انتصاب شايسته جنابعالي را 

به عنوان استاندار پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
تبريك و تهنيت عرض كرده، از خداوند منان براي حضرتعالي آرزوي 

توفيق، سعادت و سربلندي داريم و از خدمات ارزنده و زحمات 
بي دريغ و خالصانه 

جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت 
در راه توليد و اشتغال در طول تصدي استانداري همدان كمال تقدير و تشكر را داريم ،توفيقات و  خصوصاً 

سالمتي روزافزون ايشان را از حضرت باريتعالي خواستاريم.

نخستين هتل همدان 
در آستانه تخريب

آب
 زيراب 

جناني را زد 
■ نامه نگارى و اتالف وقت در 
ثبت بنا راهكارى براى كمك 

به تخريب؟ 
■ ناودان شريك جرم شد

تا جنانى تخريب شود 

دلسردي قهرمانان بازيهاي آسيايي آنان را راهي كرد

چمدان به دست
 خداحافظ همدان!

بررسي سكوت ديروز و انتظار امروز وكالي مردم در مجلس

نماينده ها از استاندار چه مي خواهند؟
عضو هيأت مديره اتحاديه مشاورين امالك همدان:

خانه گران تر مي شود 
خريداران منتظر نباشند 
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

همدان، مهر و آبان مشكل آبگرفتگى معابر نداشت
 معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان با تأكيد بر اينكه در بارندگى هاى مهر و آبان مشكلى در زمينه آبگرفتگى معابر 

نداشته ايم، گفت: در شهر همدان 24 نقطه بحرانى آبگرفتگى شناسايى شده است. 
وحيد على ضمير در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در بارش هاى ارديبهشت در برخى نقاط مشكل وجود داشت، اظهار 
كرد: طرح مطالعاتى جمع آورى آب هاى سطحى همدان در سال 90 انجام شد اما اين طرح به روز نبود و مشكالتى داشت كه 
طرح بازنگرى شد. وى با بيان اينكه قرار شد مشاور نقاط بحرانى را زودتر اعالم كند، تصريح كرد: مشاور اوايل شهريور طرح 

هدايت آب هاى تقاطع رسالت و بلوار چمران را به شهردارى همدان ارائه داد. 
على ضمير با اشــاره به اينكه پيمانكار اين طرح انتخاب شده كه در حال تجهيز كارگاه است، گفت: انتقال آب هاى سطحى از 

ميدان رسالت تا ميدان امام حسين(ع) به طول 3 كيلومتر است كه برآورد مى شود 13 ميليارد تومان هزينه نياز داشته باشد. 
وى ادامه داد: با وجود تمام مشكالت مالى و اقتصادى انتقال آب هاى سطحى از ميدان رسالت تا ميدان امام حسين(ع) اولويت 
شهردارى است اما ممكن است اين طرح امسال به اتمام نرسد. معاون خدمات شهرى شهردارى همدان يادآور شد: پيش بينى 

مى شود با كارهاى مسكنى كه انجام گرفت، امسال شاهد هيچ مشكلى نباشيم. 

درمان بيماران پروانه اى همدان رايگان شد
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان از رايگان شدن هزينه درمان بيماران پروانه اى در استان خبر داد و گفت: پيگير 

هستيم اين بيماران هزينه دارو و پانسمان پرداخت نكنند.
محمدرضا عباديان در گفت وگو با فارس با اشــاره به اقدامات صورت گرفته براى بيماران پروانه اى اســتان، اظهار كرد: اين 
بيماران ديگر نگران هزينه هاى درمانى خود نباشــند.وى بيان كرد: بيماران پروانه اى يا «EB» اســتان با ارائه مدارك به واحد 
بيماران خاص معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان و تشكيل پرونده، زير پوشش تمام خدمات درمانى رايگان قرار 
گيرند.معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با تاكيد به اينكه فعًال هزينه هاى درمانى بيماران پروانه اى رايگان محاسبه 
مى شود، خاطرنشان كرد: براى رايگان شدن دارو و پانسمان اين بيماران نيز با دكتر خدادادى؛ معاون غذا و داروى دانشگاه علوم 
پزشكى مكاتبه شده است.وى با اشاره به اينكه اميدوارم با دريافت مجوزهاى الزم از سوى معاونت غذا و دارو دارو و پانسمان 

نيز رايگان شود، افزود: تاكنون 29 بيمار پروانه اى در استان شناسايى شده اند كه  تمام آنها در معاونت درمان پرونده دارند.
وى  بيان كرد: بيمارى پروانه اى نوعى بيمارى پوستى و ژنتيكى است كه در صورت وجود اين بيمارى در خانواده اى بايد از 

ازدواج هاى فاميلى و تكرار تولد اين بيماران جلوگيرى شود.

قدرت پايين چانه زني در همدان
 موضوع انتخاب اســتاندار در اســتاني كــه پايتخت تاريخ و 
تمدن لقــب گرفته، همواره با قدرت ضعيــف چانه زني از طرف 
نمايندگان و گروه هاي سياســي به نتايج موثري از سوي وزارت 
كشــور براي اين استان نيانجاميده است. همانطور كه در سال هاي 
اخير در انتخاب هاي اســتانداران گذشــته و حال نيز در انتخاب 
استاندار جديد مشاهده كرديم؛ زيرا كه هيچكدام از اين انتخاب ها 
در راستاي خواست مردم بر اساس شايسته ساالري و بومي گزيني 
نبوده است و همواره گزينه هاي دست چندم به اين استان تحميل 
شده است كه ناشي از موضوع سهم خواهي نمايندگان افراد صاحب 
 نفوذ و گروه هاي سياسي و ضعف گفتمان آنان در رسيدن به اجماع 
روي گزينه هاي بومي قوي بوده است، كه به پاشنه آشيل استان در 

پذيرش غيربومي ها و گزينه هاي ضعيف تبديل شده است.
چند روز پيش يكي از نمايندگان نامه  اي به وزارت كشــور نوشته 
بود كه خواستار انتخاب استانداري بومي و قوي براي استان شده 
بود و ديگر نماينــده نيز اعالم كرده بود وزارت كشــور تصميم 
گرفتــه گزينه غيربومي براي همدان انتخاب كند. ولي اين نماينده 
هيچگونه موضع گيري شفاف نداشــت كه با اين انتخاب وزارت 
كشور مخالفت دارد يا نه؟ و يا آيا رويه وزارت كشور در انتخاب 
اســتاندار غيربومي و آنهم فقط با توجه به شاخص معاون سياسي 

بودن رويه درستي است يا نه؟
اين نوع موضع گيري هاي منفعالنه و محافظه كارانه نشان مي دهد كه 
نمايندگان اســتان از قدرت چانه زني پاييني براي انتخاب استاندار 
برخوردار مي باشند و وزارت كشور چندان وقعي به نظرات آنها كه 

به نوعي خواست افكار عمومي استان مي باشند، نمي نهد.
بديهي اســت آنگونه كه از تصميم هيأت دولت مشخص شد، در 
اســتان هايي مثل همدان و زنجان كه قــدرت چانه زني نمايندگان 
و گروه هاي سياســي آنان براي انتخــاب گزينه هاي قوي و بومي 
ضعيف است و اختالفات سياسي در آنها گسترده تر است. هيأت 
دولت و وزارت كشور در مدت زمان كوتاهي به جمع بندي رسيده 
و گزينــه مورد نظر خود را براي آنها معرفي مي كند. به طوري كه 
همدان جزو نخستين اســتان هايي بود كه استاندار آن در نخستين 
جلســه هيأت دولت براي بررســي گزينه هاي استانداري انتخاب 
و اعالم شد. اين در حاليســت كه در استان هايي نظير آذربايجان 
شرقي و اصفهان كه قدرت چانه زني نمايندگان و احزاب سياسي 
بسيار تأثيرگذار در انتخاب استانداران است، تاكنون وزارت كشور 

نتوانسته گزينه مورد نظر خود را به آنان تحميل نمايد.
در اينگونه اســتان ها به كارآمدي و تجربــه و بويژه بومي گزيني 
بسيار توجه مي شود و اصوالً گزينه هاي غيربومي در آنجاها جايي 
ندارند به طوري كه روزگذشــته تمامي استانداران بازنشسته جاي 
خود را به سرپرســت دادند ووزارت كشــورحكم سرپرستي 10

استاندارويك معاون وزيررا صادركرد.
بــه هــر حــال انتخاب هــا و انتصاب هــا بــه چشــم مــردم شــريف 
اســتان مــي رود و كســاني كــه بــدون توجــه بــه شايسته ســاالري 
و شــاخص هاي ذكــر شــده در بخشــنامه اجرايــي ســازمان امــور 
ــراي همــدان معرفــي مي كننــد در  اداري و اســتخدامي كشــور ب
پيشــگاه خــداي متعــال و مــردم شــهيدپرور همــدان و بــه تعبيــر 
ــئول  ــن، مس ــن و دارالمجاهدي ــري دارالمؤمني ــم رهب ــام معظ مق
بــوده و بايــد پاســخگوي اينگونــه تصميمــات خــود باشــند. ايــن 
اســتان در انقــالب اســالمي و بويــژه 8 ســال دوران دفــاع مقدس 
نقــش بســيار مهمــي در حمايــت از نظــام اســالمي داشــته اســت 
كــه در ايــن راه شــهداي زيــادي را تقديــم نظــام اســالمي نمــوده 
اســت كــه در رأس آنهــا ســردار بــزرگ اســالم شــهيد ســردار 
حســين همدانــي را مي تــوان نــام بــرد و بــه هميــن دليــل ايــن 
ــر از آنچــه كــه تاكنــون  اســتان شايســته خدمــات بيشــتر و بهت

ــوده اســت، مي باشــد. ب
بديهي است انتخاب استاندار قوي و بومي از جنس مردم اين استان 
يكي از خواســته هاي اين مردم شريف است كه در طول سال هاي 

گذشته بدان بي توجهي شده است. 
جالب اســت كه بدانيم از 14 اســتانداري كه پس از انقالب براي 
اين ِســمت انتخاب شده اند، 13 تاي آنها غيربومي بوده اند و فقط 
جابريان، همداني بوده اســت و علي اكبــر فاميل كريمي نيز مدتي 
سرپرستي استانداري را به عهده داشته است و اين موضوع ضعف 
آشكار استان در انتخاب نيروهاي بومي و توانمند را نشان مي دهد.

3 حكم تخريب ساخت  و ساز غيرمجاز 
در همدان اجرا شد

 سه حكم ساخت و ساز غيرمجاز در كمربند سبز همدان اجرايى 
شد و اين روند با قدرت ادامه مى يابد.

سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان گفت: اين ساخت و سازهاى غيرمجاز واقع در باغ هاى دره 
مراد بيگ همدان از ســوى واحد اجراى احكام مديريت پيشگيرى 
و رفع تخلفات شهرى شــهردارى و امور اراضى جهاد كشاورزى 

همدان تخريب شد.
حســين مردانى افزود: تخريب اين ســاخت و سازهاى غيرقانونى 
با نظــارت نماينده دادســتان و با همكارى امــور اراضى و جهاد 

كشاورزى، عوامل انتظامى و يگان امداد انجام شده است.
مردانى با اشــاره به مسئوليت پذيرى شهردارى و ساير ارگان هاى 
مرتبط نســبت به ســاخت و ســازهاى غيرمجاز خاطرنشان كرد: 
شهردارى و ســازمان جهاد كشاورزى در پاكسازى، رفع تصرف و 
مقابله با تغيير كاربرى اراضى كشــاورزى و جلوگيرى از ساخت و 

سازهاى غيرقانونى عزم راسخ دارد.
سرپرســت مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
همدان هشدار داد: با هرگونه تخلف و ساخت و سازغير قانونى در 
محدوده، حريم شهر و باغ ها به ويژه در كمربند سبزى شهر همدان 

قاطعانه و بدون اغماض برخورد مى شود.
شــهر همدان داراى ســه هزار هكتار باغ و 580 هكتار فضاى سبز 

است.
ــع  همچنيــن ميانگيــن ســرانه فضــاى ســبز در كشــور 12 مترمرب
و ميانگيــن ســرانه فضــاى ســبز در شــهر همــدان 10,6 مترمربــع 

اســت.
كميسيون ماده 100 متشكل از نمايندگان دادگسترى، وزارت كشور 
و شوراى اسالمى شهرى است كه طبق تبصره يك ماده صد قانون 
شــهرداريها ، در خصوص رعايت نكردن يك يا هر ســه مورد از 
اصول سه گانه فنى، بهداشتى و شهرسازى در ساخت و ساز اقدام 

به صدور راى تخريب مى كند.
واحد اجراى احكام مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى 
شــهردارى همدان 20 مورد حكم تخريب صادره از كميسيون ماده 
صد را از ابتداى ســال 97 با همكارى نيــروى انتظامى اجرا كرده 

است.

2 هزار حلقه الستيك ويژه تاكسى هاى 
شهر همدان توزيع شد

 معاون تاكسيرانى ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
همدان گفت: 2 هزار حلقه الستيك ويژه تاكسى هاى شهر همدان 

توزيع شد.
ميــالد كريمى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين الســتيك ها با 40 
درصد زير قيمت بازار براى خودرهاى پرايد، پژو و سمند از طريق 

تعاونى در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد.
وى اظهار داشت: مالكين تاكسى در شهر همدان مى توانند با ارايه 
كارت شــهرى معتبر در پايانه هگمتانه ، الستيك مورد نياز خود را 

تحويل بگيرند.
وى با بيان اينكه قطعات مورد نياز تاكسى داران نيز در اين تعاونى 
عرضه خواهد شــد افزود: در حال حاضر چهار هزار و 600 راننده 
و ســه هزار و 424 تاكسى درون شهرى در همدان فعاليت دارند و 

هشت هزار راننده همدانى داراى كارت شهرى هستند.
گفتنى است شهر همدان حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد.

1- اعتبــارات «همــدان 2018» هر روز آب مي رود. گفته مي شــود 
در حالي كه پيشــتر مســئوالن از بودجه 12 ميلياردي براي پايتخت 
كشــورهاي آســيايي «همدان 2018» خبر داده بودند، اين روزها اين 
رقم به كمتر از يك سوم كاهش يافته است. گفتني است پيشتر استاندار 
ســابق از تخصيص نيمي از بودجه خبر داده بــود. گويا با برگزاري 
نشســت اعضاي ACD و UNWTO خيــال همه از اين موضوع 
راحت و وعده ها به فراموشي سپرده شده است، در حالي كه 2 ماه تا 

پايان 2018 زمان باقيست.
2- مراســم تجليل از يكي از چهره هاي فرهنگي اســتان با حاشــيه 
مواجه شده است. گويا در مراســمي كه به همت فرهنگ و ارشاد و 
امور كتابخانه هاي اســتان در تاالر فجر برگزار شده است، با واكنش 
مواجه شده است. گفته مي شود علت اين واكنش منفي، حضور برخي 

ميهمانان در اين مراسم بوده است.
3- صدور بخشــنامه قديمي عدم هزينه كرد از منابع دولتي براي درج 
پيام تبريك انتصابات براي اســتانداري، مورد نقد قرار گرفته اســت. 
گويا روابط عمومي استانداري همدان در اقدامي عجيب به بخشنامه اي 
استناد كرده است كه در سال هاي گذشته موردي از آن در استان اتفاق 
نيفتاده اســت. برخي كارشناسان رسانه اي اين اقدام روابط عمومي را 

حركتي نمايشي تحليل كرده اند.
4- جابه جايي برخي مديران اســتان طبق برنامه قبلي اجرا خواهد 
شد. گويا در حالي كه قرار بود برخي از مديران استان در هفته هاي 
آتي جابه جا شــوند، بازنشسته شــدن نيكبخت و انتصاب استاندار 
جديد تأثيري نخواهد داشت. گفته مي شود در نخستين تغييرات 2 

مديركل در نوبت مي باشند.

مشكالت استان اولويت باشد
 نماينده مــردم همدان در 
مجلس هم با بيــان اينكه اگر 
مدير جوان باشد اما بى تجربه نه 
 تنها توسعه استان پيش نمى رود 
بلكه آسيب هم مى بيند، گفت: 
گاهى افــراد از تجربه بســيار 
خوبــى بهره منــد هســتند اما 

توانمنــدى الزم را ندارند كه اين موضوع نيز به توســعه 
كمــك نمى كند بنابراين بايد تجربــه و توانمندى توأمان 

موردتوجه باشد.
اميرخجسته شــاخصه اصلى انتخاب استاندار را پيش از 
اين جوان بــودن نيروى كار عنوان كرده و گفته بود؛ بايد 
از دانش و تجربه پيشكســوتان و بازنشستگان در كشور 
و استان اســتفاده شــود.نماينده مردم همدان در مجلس 
شوراى اســالمى با بيان اينكه البته بايد از دانش و تجربه 
پيشكسوتان و بازنشستگان در كشور و استان استفاده و در 

اختيار جوان ها قرار بگيرد. 
به گفته وى از اســتاندار  در اين شــرايط ويژه كشــور 
مخصوصاً ازلحــاظ اقتصادى، مجموعه دولت و  وزارت 
كشور، توقع دلسوزى ودر نظر داشتن نفع عمومى استان 
و به دور از بازى هاى سياسى، با اولويت مصلحت مردم و 

حل مشكالت استان را براى توسعه استان داريم.

ادامه فعاليت مديران بى مسئوليت به صالح نيست
 عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: نمايندگان استان همدان 
بر انتصاب نيروى قوى و توانمند در امور اجرايى اصرار داشته و به خوبى اين 
مهم در انتخاب سيد سعيد شاهرخى استاندار جديد همدان رعايت شده است.
اكبر رنجبرزاده گفت: نمايندگان استان خالف سياست هاى دولت درخواستى 
نداشــته و دولت را همراهى كرده اند و تعامل بين دستگاه هاى اجرايى و به 
خط كردن مديران براى خدمت و تكريم مردم از مطالبه هاى نمايندگان استان 
از اســتاندار همدان است. نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى 

تاكيد كرد؛ اســتاندار جديد با تقويت پايه هاى اقتصادى همدان با جذب ســرمايه گذار طرح و برنامه 
داشــته باشــد.رنجبرزاده با تاكيد بر اينكه ادامه فعاليت مديران بى مســئوليت به صالح نيست، تصريح 
كــرد: در روند ارزيابى مديران، بايد نيروهاى ناكارآمد را به حاشــيه رانده و افراد پويا، خالق، نوآور و 
خدمتگذار به مردم را جايگزين كرد.عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: بى شك جابه 

جايى مديرانى كه مردم را ناديده گرفته و پاسخگو نيستند ضرورى است.

استاندار جديد همدان را 
حمايت كنيم

 نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: همه بايد استاندار جديد 
همدان را حمايت كنند.حميد رضا حاجى بابايى 
مي گويد: دولت تصميم گرفته كه هيچ استاندار 

بومى در استان ها در نظر گرفته نشود و اين دولت تدبير و اميد است كه بايد 
تصميم بگيرد.وى تاكيد كرد:در پيشــبرد امور به حزب و گروه و سياست و 
بومى و غيربومى بودن توجه نكنيم بلكه بايد استان را به سمت توسعه پيش 
ببريم.حاجى بابايى نمايندگان را موظف دانست تا در پيشرفت استان تالش 

كنند و گفت:اينگونه نيست كه به طور حتم تعيين استاندار با ميل ما باشد.
وى تاكيد كرد: فضاى اســتان بى حاشيه است و رسانه  ها هم براى توسعه 

گام برداشته اند و تاثير گذار هستند.

براى اشتغال استان انتظار تدبير 
داريم 

نهاونــد  نماينــده   
عضــو  و  مجلــس  در 
مجلس  انرژى  كميسيون 
شــوراى اســالمى بــه 
دو  گفت:  پيــام  همدان 
اولويــت را در اســتان 
اســتان  توســعه  براى 

داريم كه به اســتاندار اعالم كرده ايم ؛ نخســت 
اشــتغال و ديگر فعال شدن كارگاهها و واحدهاى 
توليدى صنعتى اشتغالزا در استان كه با استفاده از 
ظرفيــت بانك ها و ســرمايه در گردش آن ها را 

فعال و به چرخه توليد بازگرداند. 
حســن بهرام نيا گفت: توجه به مشــكل بيكارى و 
فعال كردن سيســتم اقتصادى براى حركت اســتان 
و جلوگيرى از عقب ماندگى ها و از دســت رفتن 
فرصــت ها و جديــدت در اجرا و تحقــق آن ها، 
از خواســته ها و اهداف مهم نماينــدگان در تاييد 

شاهرخى استاندار جديد همدان است. 
ايــن نماينده مجلس گفت: از قــدرت و تجربه اى 
كه شــاهرخى در اختيار دارد  براى اشتغال، توليد و 

اقتصاد،  انتظار تدبير استان داريم.

  استاندار به جريان خاصى گرايش 
نداشته باشد

 نماينــده مردم بهار و كبودراهنگ  
كه پيش از اين درباره انتخاب استاندار 
جديد همــدان گفته بود؛  بين وزارت 
كشــور و مجمع نمايندگان اســتان 
صحبت هايى در مورد انتخاب استاندار 
شده است واز انتخاب فردى غيربومى، 

به عنوان استاندار خبر داده بود. 
محمدعلى پورمختــار با اعالم اينكه  توانمنــدى و كارآمدى، 
وقت گذارى و فعاليت ويژه براى رفع مشــكالت اســتان، قرار 
دادن اســتان در جايــگاه واقعى  آن، توجه به ســرمايه گذارى 
و گردشــگرى از جمله ويژگى هاى يك استاندار مناسب براى 
همدان اســت،افزود: مجمــع نمايندگان اســتان انتظار دارد در 
عرصه سياسى نيز اســتاندار جديد همدان، همانند شعار دولت 
تدبير و اميد مشى اعتدال را پيشه كند و در عمل گرايش ويژه اى 
بــه جريانى كه خود را ذى حــق و مطالبه گر از دولت مى داند 
نداشته باشد.نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس  با تاكيد 
براينكه  انتظار داريم استاندار جديد همدان عملكرد و رفتارش 
در افزايش ارتباط با مردم  و تحكيم اصول انقالب  اسالمى در 
استان همدان باشد، عنوان كرد: توجه به اعتقادات عميق مذهبى 
و انقالبى مردم از ديگر درخواســت هاى ما از اســتاندار جديد 

همدان است.

 پس از معرفى شــاهرخى به عنوان 
استاندار همدان از ســوى هيئت دولت 
شــاهد اظهار و نظرهايى از سوى برخى 
از نمايندگان اســتان در مجلس شوراى 
اسالمى بوديم كه اين اظهارات در نماى 

كلى دو بخش دارد.
بخش نخست نگاه حمايتى وكالى مردم به 
مدير ارشد استان است كه به طور طبيعى 

چنين انتظارى از نمايندگان مى رفت. 
بخش دوم اين اظهارات مربوط به اهداف، 
برنامه ها و انتظارات از اســتاندار جديد 
است كه به نوعى در اظهارات نمايندگان 

نمود دارد. 
مجمع نمايندگان هر استانى يك ظرفيت 
بزرگ براى آن اســتان است كه عالوه بر 
معادالت  در  ترديد  غيرقابل  تاثيرگذارى 
استان، تحقق اهداف مهم در استان مستلزم 
نقش آفرينى محســوس اين نمايندگان 
اســت.البته اين ظرفيت در صورتى مى 
تواند به كمك توســعه بيايد كه هريك 
از نماينــدگان   براســاس اولويت ها و 
حركت  استان  روى  پيش  هاى  ضرورت 

كنند و مبناى عمل آنها منافع مردم باشد.
عــالوه بر اين هماهنگــى ميان اعضاى 
مجمع نمايندگان نيز از اهميت بســزايى 
برخوردار است موضوع استاندار از جمله 
موارد مهمى اســت كه به دليل جايگاه 
مدير ارشد استان و ارتباط تنگاتنگ اين 
مبحث با توسعه استان، نمايندگان استان 
در مجلس همــواره ورود جدى و همه 

جانبه اى به آن داشته اند كه اين امر تقريبا 
عادى است. براين اساس در مورد اخير 
نيز نمايندگان اســتان در مجلس شوراى 
اسالمى وارد شدند و به نوعى نقش خود 
را ايفا نمودند با اين تفاوت كه اين نقش 
آفرينى زواياى پنهان زيادى داشت كه چه 
بسا رســانه اى هم نشد.اينكه البى هاى 
پشت پرده هماهنگى هاى كه با نمايندگان 
در خصوص استاندار جديد به چه شكلى 
بوده است، خيلى نمى تواند موضوع اصلى 
بحث ما باشد.  مهم تر از آن توجه به اين 
نكته اساسى است كه اهداف و انگيزه هاى 

هريك از نمايندگان و البته حاميان آنها در 
شرايط كنونى چه بوده است.

بدون ترديد مسائل مهمى چون انتخابات 
سال آتى مجلس مى تواند در شكل گيرى 
انگيزه هاى الزم براى ورود جدى تر موثر 

باشد. 
با اين حال انتظار افكار عمومى آن است 
كه تحرك و اقــدام نمايندگان در بحث 
اســتاندار صرفا با هدف كمك به توسعه 
استان و پاسخگويى به مطالبات مردم باشد 
وگرنه اگر انگيزه ديگرى در كار باشد مى 
تواند بعدها آسيب هايى را متوجه استان 

كند.اظهارات  نمايندگان  نشان مى دهد 
كه دغدغه توسعه اســتان در ميان آنها 
وجود دارد، بــا اين حال پررنگ بودن 
زواياى پنهان البى ها و احيانا توافقات 
قبلى  ميان اســتاندار  و نمايندگان مى 
تواند شائبه هايى را نيز در اذهان ايجاد 
كند مگر اينكه رفتار و عملكرد وكالى 
مردم در ماه هاى آتى به گونه اى باشد 
كه زمينه هر گونه ذهنيتى را از بين برده 
و زمينــه را براى هماهنگــى و تعامل  
ســازنده ميان نمايندگان و مدير ارشد 

استان بر مبناى توسعه فراهم نمايد.

بررسي سكوت ديروز و انتظار امروز وكالي مردم در مجلس

نماينده ها از استاندار چه مي خواهند؟

جشنواره تئاتر فردا كليد مي خورد
 برنامه هاى روز افتتاحيه بيست و پنجمين جشنواره تئاتر كودك 
و نوجــوان در روز دوشــنبه 28 آبان با 3 نمايــش خيايانى در 3

مدرسه سطح شهر همدان آغاز خواهد شد.
بــه گزارش ايســنا، ايــن اجراها در مدرســه شــهيد صديقه 
عابدى(فقيره) از ســاعت 8:30 تا 9:30 صبح، مدرســه شهيد 
صدقى(حصار اسالمشــهر) از ســاعت 9:45 تا 10:45 صبح و 
مدرســه شهيد خورشيد پور(اسالمشــهر) از ساعت 11 تا 12

برگزار مى شود.
برنامه هاى روز افتتاحيه از ساعت 14 با رونمايى از اِلمان جشنواره 
در محوطه تاالر فجر آغاز مى شود و شادپيمايى كودكان از ساعت 
15 در ميدان امام خمينى(ره) شــهره مدان ادامه پيدا خواهد كرد 
و مراسم افتتاحيه نيز ســاعت 18:30 در سالن ورزشى فردوسى 

برگزار خواهد شد.
مراسم اختتاميه بيست و پنجمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
و نوجوان نيز روز يكشــنبه 4 آذر ســاعت 10 صبح در مجتمع 

فرهنگى بوعلى برگزار خواهد شد.

مساعدت  410 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان در همدان
 مســئول امور مددكارى مجمع خيرين 
ســالمت همدان از مساعدت  410 ميليون 
ريالــى مجمع خيرين ســالمت همدان به 

بيماران سخت درمان خبر داد.
حميد شــاكرى صفت با اشاره به برگزارى 
يكصد و پنجاهين جلســه امور مددكارى 
مجمع خيرين سالمت همدان، اظهار كرد: 
12 پرونده بيمار سخت درمان در اين جلسه 

بررسى شد.

وى با اشــاره بــه اينكه از ايــن تعداد 10 
پرونده متعلق به بيماران مبتال به سرطان و 
دو پرونده جزو ساير بيماران بود، افزود:  در 
اين جلسه مساعدت بالعوض 250 ميليون 
ريالى به بيماران سخت درمان مورد موافقت 

قرار گرفت.
خيرين  مجمــع  مددكارى  امور  مســئول 
سالمت همدان با بيان اينكه 60 ميليون ريال 
وام قرض الحســنه به بيماران سخت درمان 

تعلق مى گيرد، گفت: از ســاير مراكز 100 
ميليــون ريال براى بيماران ســخت درمان 

تخفيف گرفته ايم.
وى با اشــاره به اينكه در اين جلسه چهار 
بيمار در طرح «ســخاوت» و سه بيمار در 
طرح «طعــم مهربانى» قــرار گرفتند، بيان 
كرد: مجمــوع مســاعدت ها 410 ميليون 
ريالى بوده است.شــاكرى صفت ابراز كرد: 
گروهى از بيماران سخت درمان زير پوشش 

مجمع خيرين ســالمت از اقشار ضعيف 
و آســيب پذير جامعه و در معرض ناامنى 
غذايى هســتند كه نياز به كمك خيرين در 

حمايت از اين بيماران داريم.
وى خاطرنشــان كرد: خيريــن مى توانند 
كمك هاى خود را به شماره كارت 8096ـ 
9952 ـ 9911 ـ 6037 مجمــع خيريــن 
سالمت همدان واريز كنند تا مساعدت ها 

به دست نيازمندان واقعى برسد.
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پيش بينى اعالم رسمى ثبت جهانى انگور مالير در دى ماه
 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: هماهنگى هــاى الزم براى حضور رئيس 
سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد(فائو) و عالى ترين مقام فائو به كشور در دى ماه جارى صورت 

پذيرفته است.
محمد كاظمى در گفت وگو با ايسنا، ، با اعالم اين خبر ابرازاميدوارى كرد: ثبت جهانى انگور مالير با 
اين ســفر نهايى و به طور رسمى اعالم شده و امكان بهره گيرى از اين مزيت ارزشمند براى شهرستان 

بيش از پيش فراهم شود.
وى افزود: انتظار ما اعالم رســمى ثبت جهانى انگور مالير همزمان با ســفر رئيس سازمان خواربار و 

كشاورزى ملل متحد به ايران در دى ماه است.

كاظمــى اظهار كــرد: متعاقب پيگيرى هاى صــورت گرفته و اقدامات كارشناســى براى ثبت جهانى 
انگور مالير مطابق شــاخص هاى جياس و برگزارى نشســت هاى تخصصى با مديران ارشد وزارت 
جهادكشاورزى، مقدمات امر فراهم و در همين راستا بررسى هاى الزم در سفر كارشناسان و نمايندگان 

فائو به مالير در مهرماه، ساير موانع نيز مرتفع شد.
وى در ادامه از تخصيص بيش از 12 ميليارد ريال اعتبار براى تكميل و تجهيز استخر آموزش و پرورش 
مالير خبر داد و اختصاص اعتبارات مذكور را بسترســاز تســريع در بهره بردارى از استخر آموزش و 
پرورش عنوان كرد و مبلغ 10 ميليارد ريال از اعتبار مذكور را مختص تكميل استخر آموزش و پرورش 
دانست.نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى گفت: همچنين مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون ريال 
از اين اعتبار براى تجهيز مدارس شهرستان در بخش هاى مركزى، جوكار و سامن اختصاص يافته است.

خبـر

اشتغالزايى روستايى با استفاده از 
توانمندى  روستاييان

 فرماندار مالير از افزايش اشتغال روستايى با استفاده از ظرفيت ها 
و توانمندى هاى خود روستاييان خبر داد و تحقق اين مهم را آسان تر 

از مناطق صنعتى و شهرى برشمرد.
به گزارش فارس ،باب اهللا فتحى در بازديد از دو روستاى كهريزتوسك 
و كله بيد مالير با اشــاره به جايگاه و نقش روســتاها در ايجاد امنيت 
غذايى، خودكفايى و توليدات كشــاورزى اظهار كرد: ســبك زندگى 
روستايى شيوه اى ارزشمند و سازگار با محيط زيست و شرايط اقليمى 

هر منطقه است.
وى ساده زيســتى، صداقت در گفتــار، امانتدارى در عمل و تالش 
مســتمر را از ويژگى هاى فرهنگ روســتايى برشمرد و افزود: اين 
ويژگى هــاى ارزنده در كنار ســنن و آيين هــاى ارزنده موجود و 
جاذبه هاى طبيعى و محيطى، روســتاها را به ظرفيتى ارزشمند براى 

توسعه تبديل مى كند.
فرماندار مالير بر توجه بيشتر مسووالن به روستاها و رفع مشكالت آن 
تاكيد كرد و گفت: تاكنون خدمات خوبى در راســتاى خدمات رسانى 

بيشتر به روستاها صورت گرفته اما كافى نيست.
وى اتمام گازرســانى روستايى در شهرستان، برق رسانى، آسفالت راه 
روســتاهاى داراى 20 خانوار و بيشــتر، اجراى فاز يك و 2 بهسازى 
و ايجاد مجتمع هاى آبرســانى در كنار اجــراى پروژه هاى حمايتى و 

اجتماعى را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد.
فتحى تصريح كرد: اجراى پوشــش سراســرى بيمه روستاييان و 
عشــاير، اجراى طرح تحول نظام ســالمت و احــداث ده ها مركز 
بهداشت و خانه سالمت در روستاهاى شهرستان از ديگر اقدامات 
انجام شــده در راستاى ارتقاى شــاخص هاى زندگى در روستاها 

بوده است.
وى از افزايش اشتغال روستايى با استفاده از ظرفيت ها و توانمندى هاى 
خود روستاييان خبر داد و تحقق اين مهم را آسان تر از مناطق صنعتى 

و شهرى برشمرد.
فرماندار مالير گفت: جوانان خالق روســتايى بعضا موفق شــده با 
خالقيت، ايده هاى نو و ســرمايه اندك با بهــره گيرى از منابع كمتر 
شناخته شده گام هاى موثرى در راستاى كارآفرينى و اشتغالزاى بردارند 

كه بايد مورد توجه و حمايت قرار گيرند.
وى رفع مشــكل و برداشتن موانع از پيش پاى مردم، توليدكنندگان و 
روستاييان را وظيفه اصلى مديران دانست و خاطرنشان كرد: نمى توان 
به صرف اينكه ما به وظيفه مصــوب و قانونى خود عمل كرده ايم از 
زير بار مسئوليت شانه خالى كرد بنابراين همه موظفند در راستاى رفع 

مشكالت مردم به طور مستمر تالش كنند.

پيش بينى برداشت 39 كيلوگرم  زعفران
 در نهاوند 

 نهاوند -خبرنگار همدان پيام: رئيس اداره جهاد كشاورزى شهرستان 
نهاوند گفت: 25 بهره بردار زعفران در شهرستان نهاوند مشغول به كشت 

اين محصول هستند.
حســين خردمند ميزان اراضى زير كشت زعفران در نهاوند  10و يك 

دهن هكتار اعالم كرد كه از اين مقدار 6و نيم هكتار بارور مى شود.
وى افزود: زمان كشت زعفران اوايل تابستان و زمان برداشت اين محصول 
مهر و آبان است.خردمند بيان داشت: پيش بينى مى شود از 6و نين هكتار 
اراضى شهرستان نهاوند 39 كيلوگرم زعفران با عملكرد نسبى 6 كيلوگرم 
در هر هكتار شهرســتان نهاوند برداشت شود.خردمند  پيش بينى توليد 
زعفران را ســاالنه 39 كيلو در هكتار براى شهرســتان اعالم كرد كه هر 
كيلو دســت كم ده ميليون 390 ميليون تومان درآمدزايى دارد.وى نهاوند 
را داراى رتبه دوم اســتان در كشت اين محصول عنوان كرد و گفت:اين 
محصول در نهاوند بيشــتر بصورت محلى و براى عرضه به مســافران 
وگردشــگران به فروش مى رســد و به شهر هاى همجوار صادرهم مى 

شود.ميزان اشتغال دائم براى كشت زعفران هر هكتار 2 نفر است. 

90درصد اراضى كشاورزى مالير 
زير كشت پاييزه رفت

 مدير جهاد كشــاورزى شهرستان مالير گفت: 90 درصد از اراضى 
كشاورزى مالير زير كشت پاييزه رفته است.

على مروت اميرى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در كشــت پاييزه 
امســال 6 هزار و 800 هكتار زير كشــت گندم آبى رفته است، افزود: 

پيش بينى مى شود 27 هزار و 200 تن محصول برداشت شود.
وى سطح زير كشت گندم ديم را  26 هزار هكتار دانست و با بيان اينكه 
پيش بينى برداشت محصول از اراضى ديم 31 هزار تن است، سطح زير 

كشت جو آبى را نيز 4 هزار و 980 هكتار اعالم كرد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان مالير با اشاره به برداشت 25 هزار تن  
جو آبى، سطح زير كشت جو ديم را 5 هزار هكتار عنوان كرد و گفت: 
پيش بينى مى كنيم برداشت سطح زير كشت جو ديم 7 هزار و 500 تن 
باشد.وى با اشاره به كاشت كلزا در اراضى شهرستان تصريح كرد: 160 
هكتار از اراضى شهرســتان نيز زير كشت پاييزه دانه هاى روغنى كلزا 
قرار گرفت كه پيش بينى عملكرد اين محصول نيز 400 تن خواهد بود.

اهداى اعضاى بيمار مرگ مغزى در نهاوند
 نهاونــد -خبرنگار همدان پيام: خانــواده يك بيمار مرگ مغزى در 
شهرستان نهاوند با رضايت خود اعضاى وى را به بيماران نيازمند اهدا 

كردند.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند با اعالم اين خبر گفت: 
خانم طاهره ابوالفتحى بيمار 61ســاله ســاكن روســتاى ميالب كه با 
نشــانه هاى سكته مغزى و سطح هوشيارى پايين به بيمارستان آيت اله 
عليمراديان نهاوند مراجعه كرده بود، اقدامات اوليه درمانى براى احياى 

اين بيمار انجام و در بخش آى سى يو بسترى شد.
مومنعلى دارابى افزود: با قطعى شدن مرگ مغزى اين بيمار، كارشناس 
رابط اهدا عضو بيمارستان آيت اهللا عليمراديان پس از صحبت با خانواده 
وى رضايت خود را براى اهدا اعضاى وى اعالم و شــب گذشــته به 

بيمارستان سينا تهران اعزام شد.
وى گفت: اعضاى اهدا شده مرحومه شامل كبد و تمام نسوج قابل پيوند 
اين بيمار به بانك اهداى اعضا منتقل شده و به بيماران نيازمند پيوند داده 
مى شــود.دارابى ضمن تسليت ، از اين اقدام ايثارگرانه و انسان دوستانه 

خانواده ابوالفتحى تقدير كرد.

اجالس نماز در شهرستان نهاوند برگزار شد
 فرماندار نهاوند دراجالس نماز شهرستان نهاوند با محوريت شيوه ها 
و مهارت هاى دعوت به نماز گفت: در صورتى كه به روح نماز توجه 
شود و فقط براى رفع تكليف نماز اقامه نشود تا تاثيرگذارى اين فريضه 

الهى را شاهد باشيم.
مراد ناصرى با بيان اينكه براى تضمين ســعادت انسان بايد جامعه در 
مســير رشد و تعالى قرار گيرد، گفت: نماز راه برون رفت از مشكالت 
فرهنگى در جامعه دينى است و نبايد نماز به صورت نظام مند و ادارى 
اقامه شــود.وى تصريح كرد: ادارات شهرســتان در اوقات اذان و نماز 
جلســات كارى را تعطيل نموده و در صورت محيا بودن شرايط، نماز 
جماعت در ادارات اقامه شــود و نماز جماعت در دسترس ترين اتاق 

برپا شود.
وى افــزود: وحدت رويه و همدلى يكى از شــاخصه هاى مهم اقامه 
كنندگان نماز اســت و در قرآن كريم و روايــات ما نيز به برپايى نماز 
بصورت جماعت توصيه شده است كه همين امر موجب وفاق و همدلى 

بين مردم ميشود.
فرماندار نهاوند گفت: كسانى كه به نماز به خصوص ، اقامه آن در اول 
وقت تاكيد ميورزند عالوه بر بهره مندى از تاثيرات معنوى اين فريضه 
بزرگ الهى در محيط كارى و ادارى خود با احساس مسووليت بيشترى 
به فعاليت مى پردازند و سعى مى كنند با وجدان كارى و به نحو احسن 

وظيفه خود را انجام دهند.

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيد
لطفاً  بـه كانال تلگرامى زير  مراجعه نـمايـيد

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

كارت دانشجويي فاطمه بداق فرزند سبزعلي به شماره 
ملي 4060574783 رشته مديريت آموزشي دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9613321002 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى 
ارائه خدمات امداد و تعميرات، نگهداري، انجام خدمات پيشگيرانه و حفاظت چاه ها، خطوط انتقال

شبكه هاي توزيع و انشعابات آب شهر مالير  به شماره ج/2-97/175 (نوبت اول)
امداد  خدمات  ارائه  مناقصه گزار  دستگاه  عنوان  با  دارد  نظر  در  خاص)  همدان (سهامي  استان  آب وفاضالب  شركت 
و تعميرات، نگهداري، انجام خدمات پيشگيرانه و حفاظت چاه ها ، خطوط انتقال، شبكه هاي توزيع  و انشعابات آب 
شهر مالير با برآورد اوليه5/635/601/766 ريال را به مدت يكسال به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت معتبر از 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (حداقل پايه 5 در رشته آب) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
از كليه پيمانكاران واجد شرايط  كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت  مي شود با ارائه درخواست كتبي و 
فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال  به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از 97/8/27  لغايت 97/9/1 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را 

دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 265/678/009 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده تضمين 
معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي 
تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را  ضميمه پيشنهاد به شركت 

تسليم نمايد.
 به پيشنهادهاي فاقد سپرده فاقد امضاء مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود  
سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است. مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1397/9/11 
و محل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مي باشد. پاكات ساعت 11 مورخ 1397/9/12 در كميسيون مناقصه 

در محل شركت بازگشايي خواهد شد. 
محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب وفاضالب 

استان همدان و ساعت اداري (شنبه تا چهارشنبه 7:45  تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت www.hww.ir درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

آگهي مناقصه مرحله اول 

علي جاللي- شهردار گيان 

استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  مورخ 1397/6/18   307412 شماره  نامه  موافقت  استناد  به  دارد  نظر  در  گيان  شهرداري 
همدان و مجوز شوراي اسالمي شهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها اقدام به 
واگذاري نيروهاي خدماتي شهرداري به بخش خصوصي و شركت خدماتي با شرايط زير اقدام نمايد لذا كليه پيمانكاران و 

دست اندركاران واجد شرايط مي توانند در اين مناقصه شركت نمايند.
1- متقاضيان مي توانند جهت شركت در مناقصه از تاريخ 1397/8/8 لغايت 1397/8/17  اقدام نمايند.

2- متقاضيان مي بايست 5٪درصد قيمت پايه را به مبلغ 90/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي و يا ساير ضمانت نامه هاي 
معتبر به نام شهرداري گيان واريز و با در دست داشتن پاكت مربوط به تضمين- اسناد مناقصه- پيشنهاد قيمت به دبيرخانه 

شهرداري گيان مراجعه و رسيد دريافت نمايند.
3- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1397/8/19 لغايت 1397/8/27 مي باشد 

4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
5- كليه هزينه هاي كارشناسي و آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- كليه شركت كنندگان در مناقصه مي بايست تمكن مالي داشته باشند.
7- به درخواست هاي مخدوش مشروط و بدون فيش واريزي سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- قيمت پايه معادل 1/800/000/000 ريال مي باشد.
9- كليه پيمانكاران و شركت ها و متقاضيان شركت كننده در مناقصه مي بايست داراي مجوزهاي الزم باشند.

10- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كاري مي باشد.

تماس  شماره  با  يا  مراجعه  گيان  شهرداري  عمران  واحد  به  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مي توانند  كنندگان  شركت   -12
08133422450 تماس حاصل نمايند.

13- آدرس و محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل مدارك و پاكات، استان همدان شهرستان نهاوند، شهر گيان، بلوار ورودي 
شهر، ساختمان شهرداري گيان- واحد مالي شهرداري 

14- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها آزاد مي باشد.
15- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 و 08133423060 مي باشد.

16- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 1397/8/28 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله 
رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري 

ضبط و در صورت انصراف نفر دوم سپرده وي طبق مفاد قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفر سوم عقد قرارداد مي شود.

تاريخ انتشار: 8/22//97
نوبت دوم

پروين سليمى»
 شــهر فرسفج در مركز بخش قلقل رود از 
توابع شهرســتان تويسركان است كه در 105
كيلومتري مركز اســتان همدان همچنين 23
كيلومتري شهرســتان تويســركان واقع شده 

است.
در بيان مزيتهاى مختلف فرسفج ابتدا به بحث 

كشاورزى آن مى پردازيم
اين شــهر 457 خانوار و 1526 نفر جمعيت 
دارد و از پتانسيل هاي كشاورزي آن مي توان 
محصول سيب سرخ را معرفي كرد كه داراى 
رتبه اول استاني اســت .همين مزيت باعث 
شده اين شهر به شــهر "شكوفه هاي سيب"

معروف شــود. بــه همين دليل امســال نيز 
نخستين آيين شكرگذاري برداشت سيب در 

اين شهر برگزار شد.
در اين باره بايد گفت: اين شهر 43 هكتار باغ 
ســيب دارد كه سيب آن جزو با كيفيت ترين 
محصول كشاورزى استان محسوب مي شود 
و ســاالنه از هــر هكتار باغ ســيب بين 25
الي 40تن محصول برداشــت مي شود. آيين 
شكرگزاري سيب سرخ فرسفج كه در مهر ماه 
ســال جارى برگزار شد فرصتى براى حذف 
دالالن از عرضه سيب به بازار همچنين ترغيب 
كشــاورزان به افزايش توليد را فراهم كرد و 
باعث مى شود كشاورزان سود بيشترى ببرند .
فرماندار تويســركان نيز با بيان استعدادهاى 
كشاورزي، توريستي و صنايع دستي فرسفج 
گفت: بايد بــه رونق كشــاورزي و معرفي 
محصوالت، بهاي بيشــتري داده شــود و به 
حفظ منابع آب در همه مناطق شهرســتان به 
ويژه بخش هاي قلقرود و شهر فرسفج بيشتر 

بپردازيم .
جبيب موميوند افزود: به دليل اينكه امروزه 
شــاهد افزايش جمعيت در شــهر فرسفج 
هســتيم بايد برنامه ريزي هاي سازنده اي در 
اين باره داشــته باشــيم و بهره وري حداكثر 
را از موقعيت هــاي موجــود انســانى در 
دســتور كار قرار دهيم. همچنين استفاده از 
پتانسيل هاي گردشگري وكشاورزي بهترين 
روشــي اســت كه محصوالت شاخص و 
توانمندي هــاي موجود اين منطقه معرفي و 

تقويت  شوند.
الزم به ذكر است فرسفج شاخصه ديگرى هم 
دارد و آن وجود خاك بســيار مرغوب و هنر 
سفال و كارگاه هاى متعدد اين شهر در منطقه 

اى به نام گلشكو است كه اگر از اين پتانسيل 
استفاد شود فرسفج به مانند گذشته هاى دور 

مهاجر پذير خواهد شد.
در اين باره بايد گفت قدمت سفال فرسفج به 
قبل از اللجين مي رسد كه به دليل وجودخاك 
مناسب كه در زمان هاى گذشته از اين خاك 
براي ســاخت آجر، تنور و ســفال استفاده 
مي شــده اســت و بســياري از مردم شهرو 
مهاجران در اين كارگاه هاي ســفال مشغول 
بــه كار بودند ولي به دليــل حمايت نكردن 
مسئوالن در ســال هاي پيشــين 14 كارگاه 
موجود به تعطيل شده و توليد سفال از چرخه 

اشتغال فرسفج خارج شده است.
شهردار فرسفج در بيان اين موضوع مهم ضمن 
برشــمردن اهميت برخوردارى از اين مزيت 
گفت : از سال گذشته طبق هماهنگي هايي كه 
با اتاق بازرگاني و فني وحرفه اي انجام داده ايم، 
اين دو اورگان توافــق كرده اند در راه اندازي 
كارگاه هاي ســفال فرسفج شــوراي شهر و 

شهرداري را ياري كنند.
عباس جاللوند از به كار گيرى جوانان مستعد 
و هر مند شهر و دانشجويان دانشگاه  شهرستان 
تويســركان در فعال كردن صنعت سســفال 
فرســفج خبر داد و گفت : در نظر دارييم با 
آموزش جوانان عالقمند همچنين دانشجويان 
رشته هاي هنر و سفال با همكارى فنى حرفه 
اى واتاق اصناف شهرك سفال فرسفج را فعال 

مى كنيم.

فرسفج شهري بدوِن زباله 
در بيان ويژگى هاى شــهرى فرسفج و تالش 
مسئوالن شهرى براى زيباسازى هر چه بهتر 
اين شهر بايد گفت: امسال توسط شهردارى 
در شــهر فرســفج طرح جديدى بــا عنوان 
"فرسفج شهري بدوِن زباله" تصويب و اجرا 

شده است.
اين طرح از جمع آوري و حذف پالستيك از 
ادارات و محيط زيســت فرسفج شروع شده 
و اجراى آن تا رســيدن به نتيجه كامل ادامه 

خواهد داشت.
گردشگرى فرسفج در اولويت

در نهايت با توجه به اينكه اين شهر داراى آثار 
خوبى در حــوزه طبيعى و تاريخى دارد الزم 
است گردشگرى شهر در اولويت قرار گيرد. 
از اين مزيتها ميتوان به كاروانسراى شاه عباسى 
فرســفج كه مربوط به دوره صفويه بوده و از 
شــاخصه هاى شهرستان تويسركان در بخش 
قلقل رود و شهر فرسفج اســت اشاره كرد.

مرمت اين كاروانسرا از سال 82
شروع شده و تاكنون 400 ميليون 
تومان اعتبار براي مرمت اين بنا 

هزينه شده است.
تا  قديمى  محــالت  از 
خانه هاى بهداشت فرسفج

فرســفج ســه محله جانبى به 
نامهاى اميرآباد، فتح آباد و برگچه 
نيز دارد و روســتاهاى تابع آن 

شامل منجان، چاشخوره، جرا (گرا)، برفيان، 
گليان، اكبرآبار، قاسم آباد، حاجى تو، يعقوب 
شاه (يعقوب آباد)، قلى الله سفلى و قلى الله 

عليا است.
مركز بهداشــتى-درمانى فرســفج، درمانگاه 
گلوگاه در منطقه بوده و با داشتن هفت خانه 
بهداشــت خدمات ســالمت و درمان را در 
سطح گسترده اى به جمعيتى بالغ بر 8000 نفر 

ارائه مى  دهد.
در هر حــال با توجه به ركود اشــتغال در 
اســتان و به تبع آن در شهرستان تويسركان 
مى طلبد كه از مزيتهاى كشــاورزى، جاذبه 
هاى گردشــگرى و طبيعى ، استعداد هاى 
توليدى و هنرى اين شهرستان استفاده شود 
و زمينه اشــتغال جوانان و جذب ســرمايه 
گذاران توســط مديران اســتان فراهم آيد 
تا شاهد ارتقاى ســطح زندگى و برگشت 
مهخاجران هچنين مهجر پذيرى در شــهر 

شكوفه هاى سيب سرخ باشيم.

شهري با 2 نشان معروف

فرسفج دومين شهر سفال استان است

دفتـر

 در شهرستان ماليرتغيير كرد
آدرس : مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوكار، نبش بن بست احمدى پور، ساختمان زنديه 
تلفن: تلفن: 3225220032252200--081081
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روحانى در نشست خبرى مشترك با رئيس جمهور عراق:
امكان ارتقا روابط اقتصادى ايران و عراق تا 

20 ميليارد دالر وجود دارد
 رئيس جمهورى با تاكيد بر اينكه ظرفيت هاى بيشترى براى توسعه 
روابط ميان دو كشــور ايران و عراق وجــود دارد، گفت: امروز روابط 
اقتصادى بين دو كشــور حدود 12 ميليارد دالر اســت كه مى توانيم با 

تالش دوجانبه آن را به 20 ميليارد دالر برسانيم.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در نشست 
خبرى مشــترك با رييس جمهورى عراق، افزود: براى همه ما واضح 
است كه روابط ايران و عراق از لحاظ تاريخى، فرهنگى و مصالح ملى و 

منطقه اى روابط بسيارى مهم و ويژه اى است.
وى ادامه داد: همه مسئوالن فعلى جمهورى عراق با مسئوالن جمهورى 
اسالمى ايران بيش از 30 سال سابقه مبارزه با استبداد در عراق و استمرار 
امنيت در اين كشور داشــته اند.وى اضافه كرد: امروز روابط دو كشور 
ميان هيات هاى ايرانى و عراقى مورد بررســى قرار گرفت و دوطرف 
ضمن تاكيد بر ادامه روابط سياســى، اقتصادى و فرهنگى بر اين نكته 
تاكيد داشتند كه ظرفيت هاى بيشترى براى توسعه روابط ميان دو كشور 
وجود دارد.برهم صالح رييس جمهورى عراق كه صبح شنبه براى ديدار 
با مقامات كشــورمان به تهران سفر كرده است، در مجموعه فرهنگى - 
تاريخى سعدآباد مورد استقبال رسمى حجت االسالم و المسلمين حسن 

روحانى رييس جمهورى اسالمى ايران قرار گرفت.
گســترش و تعميق بيش از پيش مناســبات دو جانبه، منطقه اى و بين 
المللى و همچنين ارتقاى ســطح همكارى هاى مشترك در زمينه هاى 
گوناگون سياسى، اقتصادى، تجارى و فرهنگى ميان تهران و بغداد ، از 

جمله اهداف سفر رسمى رييس جمهورى عراق به ايران است.
برهم صالح 10 مهرماه 97 توانست پس از دو دور راى گيرى در پارلمان 
عراق با كسب 175 راى تصدى پست رياست جمهورى اين كشور را 

به دست آورد و سومين رييس جمهورى عراق شود.
اين چهارمين سفر منطقه اى رييس جمهورى عراق از زمان تصدى اين 
مسئوليت و نخستين سفر وى به تهران است. وى پيش از اين به كويت، 

امارات متحده عربى و اردن سفر كرد.

جانشين فرمانده نيروى زمينى ارتش :
بدون امنيت هيچ فعاليتى به نتيجه دلخواه 

خود نخواهد رسيد
 جانشين فرمانده نيروى زمينى ارتش با تاكيد بر لزوم ارتقاى امنيت 
پايدار در مناطق مرزى، اظهار كرد: اگر در مرزها به فكر توسعه نباشيم، 

در داخل هيچ فردى نمى تواند از كار خود بهره كامل ببرد.
به گزارش ايســنا، امير نوذر نعمتى در نخســتين كنفرانس بين المللى 
امنيت، پيشرفت و توسعه پايدار مناطق مرزى، سرزمينى و كالن شهرها، 
راهكارها و چالش ها كه در وزارت كشور برگزار شد، اظهار كرد: كشور 
پهناور ايران با قرار گرفتن در منطقه بســيار حســاس غرب آسيا با 15
كشور مرز مشــترك دارد و يكى از كشورهايى است كه در اين حوزه 
در رتبه بااليى دارد. همچنين 17 اســتان كشــور داراى مرز مشترك با 
كشــورهاى همسايه هستند كه اين مى تواند فرصت بسيار خوبى براى 

مسئوالن نظام فراهم كند.
وى با بيان اينكه در تعدادى از كشــورهاى همســايه به واسطه سلطه 
ابرقدرت ها، شــرايط امنيتى خوبى حاكم نيســت، خاطر نشــان كرد: 
مسئولين، مردم و نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران در برخى از 
مرزهاى مشــترك به دليل شرايط موجود براى جلوگيرى از ناامنى هاى 
برخى كشورها مجبورند تالش هاى مضاعفى نسبت به اقدامات مرسوم 

بين المللى مرزبانى انجام دهند.
جانشــين فرمانده نيروى زمينى ارتش در ادامه با تاكيد بر اينكه بدون 
امنيــت هيچ فعاليتى در عرصه هاى مختلف در داخل كشــور به نتيجه 
دلخواه خود نخواهد رسيد، گفت: توسعه و پيشرفت از موضوعاتى است 
كه تا امنيت نباشد، حاصل نمى شود، اما همين توسعه و پيشرفت مكمل 
و زير ســاخت امنيت نيز است. نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران با 
برخوردارى از رهبرى بى نظير امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى و 
مسئولين توانمند و مومن در همه بخش هاى كشورى و لشكرى و مردم 

شجاع در منطقه پر آشوب غرب آسيا داراى امنيت بسيار خوبى است.

استفاده از مديران كهن سال ايراد 
مديريتى است

 يك عضو فراكسيون اميد مجلس گفت: متاسفانه يكى از ايرادات 
مديريتى كشــور ما حضور مديران كهن ســال در سمت هاى متعدد 
اســت كه اين جاى ســوال دارد كه اين مديران چه زمانى فرصت 
عمل به دســتورالعمل هاى جلســات متعددى را كه شركت مى كنند 

پيدا خواهند كرد.
جالل ميرزايى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به ضرورت جوان 
گرايى در كشــور  با بيان اينكه «جوان گرايى به معناى ناديده گرفتن 
ســوابق و تخصص افراد نيست»، اظهار داشت: اگر در يك سازمان 
فردى كه سه سال است استخدام شده و تجربه خاصى نيز ندارد در 
راس امور قرار گيرد انگيزه به شدت در نزد كاركنان با سابقه سازمان 

كاهش مى يابد.
وى در ادامه با بيان اينكه «تخصص و تجربه را بايد در كنار يكديگر 
ديد»، تصريح كرد: جوان گرايى يعنى افرادى كه بازنشســته شده اند 
با كناره گيرى از كارها فرصت كســب تجربه و ارتقاء را به جوانان 
بدهند. نبايد به دنبال حفظ افرادى باشــيم كه چندين ســال اســت 
بازنشسته شده اند. اينگونه افرادى كه استخدام مى شوند انگيزه كافى 

براى كسب تجربه پيدا مى كنند.
نماينده مردم ايالم در مجلس گفت: متاســفانه ما درصدد نگهدارى 
مديرانى هستيم كه 70 سال اســت سابقه كار دارند در اين صورت 
ديگر انگيزه اى براى فعاليت و پيشــرفت در جوانان باقى نمى ماند. 
مى توان از افراد با تجربه به عنوان يك مشــاور اســتفاده كرد و در 
يك چارچوب تعيين شــده بازنشستگانى كه داراى تخصص هستند 
تجارب خود را به اشتراك بگذارند. اينگونه ميدان عمل براى جوانان 
باز مى شــود و اميد دارند كه روزى بتوانند با تالش به مقام هاى باال 

برسند.
اين عضو فراكســيون اميد مجلس در ادامه تصريح كرد: متاســفانه 
افــراط و تفريط در هر دو بخش ديده مى شــود. از يك ســو ما به 
دنبال حفظ مديران 90 ســاله به بهانه تخصص و تجربه هســتيم يا 
از ســوى ديگر جوانى را كه هيچ تجربه اى و كار حرفه اى ندارد در 
مقام عالى قرار مى دهيم كه هر دو اشــتباه است. ما بايد از سازمان ها 

و شركت هاى موفق در دنيا الگوبردارى كنيم.
ميرزايى خاطرنشــان كــرد: در برخى از موارد يــك جوان پس از 
گذشــت پنج سال كار چشــمگيرى را انجام مى دهد كه يك تحول 
بنيادى را به دنبال دارد. اين جوان اســتحقاق مديريت يك سازمان 
را دارد اما متاســفانه ما در انتخاب مديران معيار درستى نداريم و به 
طور كلى ديمى عمل مى كنيم. افرادى كه داراى بيش از 10 ســمت 
در جايگاه هاى مختلف در كشور هستند از نوادر سيستم هاى ادارى 

است كه در كشور ما يافت مى شود.

برخى تريبون داران 
غيرمسئوالنه صحبت مى كنند

 يك عضــو فراكســيون روحانيــون مجلس با بيــان اينكه 
«برخــى تريبون داران غيرمســئوالنه صحبت مــى كنند» گفت: 
ســخنرانى احساســى افراد و جنجال آفرينى بيشــترين منشــاء 

است. كشور  در  تالطم  و  نااميدى 
حجت االســالم حســن نوروزى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه 
«بايد تريبون داران متوجه پيامد حرف هايشان باشند» گفت: هر كسى 
كــه تريبونــى دارد بداند كه حرف هايش جزء اعمال او محســوب 
مى شــود پس چه معنايى دارد نماينده اى پشــت تريبون، كل كشور 
را ســياه جلوه دهد و بگويد مجلس، دولت و قوه قضاييه همه فاسد 

هستند، همين حرف ها نااميدى ايجاد مى كند.
اين عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس افزود: از طرف ديگر 
اينكه امام جمعه اى على رغم داشــتن حق براى بيان مسائل سياسى 
و تحليل بخواهد بدون اطالع از مجلس و دولت مطالب نادرســتى 
را بگويد درســت نيست، يا اينكه افراد در فضاى مجازى هر مطلبى 
را كه بخواهند عليه مســئوالن بيان كنند قابل قبول نيست نمونه آن 

درباره FATF است كه نمايندگان را به خيانت متهم كردند.
بــه گفتــه نــوروزى، 90 درصــد نااميــدى و تالطــم در كشــور بــه 
خاطــر ســخنرانى احساســى و جنجال آفرينــى در حــوزه، دانشــگاه، 
قــواى ســه گانــه و حتــى نهادهــاى فرهنگــى اســت كــه بــه جــاى 
ــى  ــه حق ــس چ ــده مجل ــد؛ نماين ــاد مى زنن ــود فري ــام كار خ انج
دارد غيــر از گــزارش كار و كار فنــى و تحصصــى پشــت تريبــون 
موضــوع ديگــرى را مطــرح كنــد؟ اگــر مشــكل وجــود دارد بايــد 
ــه اينكــه هــر چــه مى خواهنــد  از طــرق قانونــى پيگيــرى شــود ن
از پشــت تريبون هــا بگوينــد كــه نتيجــه آن تنهــا بحــران آفرينــى 
ــون  ــرى همچ ــون ديگ ــر تريب ــت از ه ــن اس ــن ممك ــت. اي اس

دانشــگاه و مصــال هــم شــنيده شــود.
ايــن نماينــده مجلــس ادامــه داد: اينكــه يــك منبــرى پشــت منبــر 
ــى  ــه معناي ــظ دارد چ ــور محاف ــس جمه ــرا ريي ــد چ ــرود بگوي ب
دارد؟ بايــد شــرايط زمــان را ببينيــد، شــما كــه ترورهــا را 
ديده ايــد؛ يــا اينكــه مــى گوينــد چــرا نماينــده مجلــس بــه جــاى 
پرشــيا از پيــكان اســتفاده نمــى كنــد آن هــم نماينــده اى كــه بيــش 

ــد. ــى كن ــاعت در روز كار م از 14 س

نگرانى مردم از معيشتشان بر طرف شود
 يك فعال سياســى گفت: مردم مى خواهند نگرانى شــان از بابت وضعيت 

معيشتى امروز و آينده شان بر طرف شود.
ايرج نديمى در گفت و  گو با ايسنا،  اظهار كرد: مسئه مردم از ميان نشست ها 
و همايش ها ، خواندن نامه ها و شنيدن حرف هايشان معلوم مى شود. موضوع 
آن ها عيان اســت؛ نگرانى وضعيت امروز را دارند و بايد معيشتشــان تامين 

شود.
وى ادامه داد: بايد هزينه و درآمد مردم به كفاف برسد. نخستين موضوع وضعيت 
امروز مردم معيشــت است. آن ها بيش از هميشه نگران كاهش درآمد و ثروت 

خود از يك سو و تامين معيشتشان  از سوى ديگر هستند.
نديمى تصريح كرد: دومين درخواســتى كه جامعه ما از حاكميت دارد پيگيرى 

برنامه ريزى ها از جهت تامين معيشت و نيازهايشان براى آينده است.

وزارتخانه ها جوان شوند
 سخنگوى فراكسيون جوانان مجلس از 4 وزير جديدى  كه به تازگى با راى 
اعتماد نمايندگان مجلس به كابينه دوازدهم راه يافتند خواست به وعده هاى خود 
درباره بهره گيرى از جوانان شايســته، متخصــص و توانمند در وزارتخانه هاى 

متبوعشان عمل كنند.
ســيده فاطمه حسينى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات حسن روحانى 
رئيس جمهورى در جلسه بررسى راى اعتماد 4 وزير «راه و شهرسازى»، «اقتصاد 
و دارايــى»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعى» و تاكيد 
بر انتخاب معاونان و دستيارانشان از ميان جوانان متخصص، گفت: هر 4 وزير 
پس از معرفى به مجلس، در فراكسيون جوانان مجلس اظهار داشتند كه از وجود 
نيروهاى شايســته و متخصص جوان در سمت هاى مديريتى وزارتخانه هايشان 

بهره مى گيرند.

آخرين اخبار از مرزبانان گروگان گرفته شده 
در ميرجاوه

 وزير كشــور گفت: با تالش دســتگاه هــاى امنيتــى و انتظامى و 
خصوصــا وزارت امور خارجه، فعال 5 نفر از مرزبانان ما را در اختيار 
پاكســتانى ها قرار دارند؛ پيگير هســتيم تا همه عزيزانى كه در اختيار 

شوند. آزاد  هستند،  اشرار 
به گزارش ايســنا، عبدالرضا رحمانى فضلى ادامه داد: دولت پاكســتان تاكنون  
همكارى بسيار خوبى داشته و توقع اين است كه اين همكارى را به اتمام برساند 

تا همه عزيزان به وطن خود بازگردند. 
توقع ديگر ما از دولت پاكستان، تقويت همكارى هاى امنيتى در مرزها است.وى  
خاطرنشان كرد: با وزير كشور پاكستان كه صحبت كردم، وعده داد اتفاقاتى در 

اين خصوص بيفتد و همكارى هاى مشترك مرزى داشته باشيم.

 مديــركل آژانس بين المللى انرژى اتمى 
در گزارش اخير خود تاييد كرده اســت كه 
"ايران تحت پروتكل الحاقى دسترسى هاى 
تكميلى به همه سايت ها و اماكن مورد نياز 
براى بازديد را فراهم كرده و ايران همكارى 
"به موقــع" و "فعاالنــه" در ارائــه چنين 
داشته كه موجب تسهيل در  دسترسى هايى 
اجراى پروتكل الحاقــى و افزايش اعتماد 

شده است.
به گــزارش ايســنا، جديدتريــن گزارش 
آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره اجراى 
تعهــدات ايران تحت برجام روز دوشــنبه 
هفته گذشــته در حالى در اختيار 35 عضو 
شــوراى حكام براى بررســى قرار گرفت 
كــه آمريكا چندى پيش دوميــن مرحله از 
تحريم هاى يك جانبــه اش عليه ايران كه بر 

اساس برجام تعليق شده بود را بازگرداند.
تحريم هاى مرحلــه دوم آمريكا عليه ايران، 
بخش هــاى مختلف انرژى و بانك را در بر 
مى گيرد. متاســفانه اين تحريم ها كه به آنها 
حدود 300 گروه و فرد و شــركت اضافه 
شده است، بخش هاى مربوط به غذا، دارو 
و ديگــر كاالهــا و خدمات بشردوســتانه 
از جملــه در حــوزه راديوداروها را نيز در 
برمى گيــرد كه با انتقاد شــديد ايران و نيز 
برخى كشــورهاى ديگر به ويژه كشورهاى 

باقى مانده در برجام شده است.
مايــك پمپئو، وزير خارجــه آمريكا اخيرا 
در اظهاراتــى توهين آميز درباره مردم ايران 
گفــت: ايران اگر مى خواهــد مردمش غذا 

بخورند بايد به حرف آمريكا گوش كند.
او گفته اســت كه "به نفع ايران اســت كه 
به حــرف آمريكا گوش كنــد؛ در غير اين 
صــورت، مردم ايران بهــاى آن را خواهند 

پرداخت."
پمپئو افزود: ايران بايد تصميم بگيرد كه آيا 

مى خواهد مردمش غذا بخورند يا نه.
انجمن علمى پزشــكى هســته اى كشــور 
هفته گذشــته در بيانيه اى ضمــن انتقاد به 
به  نســبت  آمريكا  يك جانبه  تحريم هــاى 
قرار گرفتن نام شــركت "پارس ايزوتوپ"

در ليســت تحريم هاى آمريكا به شــدت 
اعتراض و از مجامع بين المللى و نهادهاى 
مدعى حقوق بشر خواست،"نسبت به رفع 
تحريم داروهاى راديواكتيو اقدام جدى به 

عمل آورند."
شــركت پارس ايزوتوپ تنهــا تامين كننده 
داروهــاى راديواكتيو مــورد مصرف مراكز 

پزشكى هسته اى كشور است.
اين اقدام غيرانســانى به توقف فعاليت هاى 
تشــخيصى و درمانى وابســته به داروهاى 
راديواكتيو در بيش از 180 مركز پزشــكى 
هسته اى كشــور كه ســاليانه به متجاوز از 
يــك ميليون بيمار خدمات ســالمت ارايه 
مى دهنــد، منجر خواهد شــد.همكارى "به 
موقــع" و"فعاالنه" از ســوى ايران در ارايه 

چنين دسترسى هاى تكميلى، موجب تسهيل 
در اجراى پروتكل الحاقى شده كه اعتماد را 

افزايش مى دهد.
بنــا بر اين گزارش، بعــد از خروج آمريكا 
از برجام بســيارى بر ايــن اعتقاد بودند كه 
ترامپ بر اين تصور بــوده كه با خروج او 
از برجام،  از يك ســو ايران واكنش شديد 
نشــان داده و از برجام خارج مى شود و از 
سويى كشورهاى اروپايى نيز با او همراهى 

كدام  هيچ  امــا  مى كنند، 
از ايــن پيش بينى هــا تا 
است  نشده  محقق  كنون 
و ايران و ســه كشــور 
اروپايــى بــا همراهــى 
چين و روســيه بر ســر 
حمايت از اجراى برجام 
و رسيدن به ساز و كارى 
براى منتفع شدن ايران از 
حال  در  برجــام  اجراى 

مذاكره هستند. 
كه  اســت  ذكر  شــايان 
مقاومــت و تالش ايران 
و 1+4 در ايــن مســير، 
آمريــكا را بــه اقدامات 
شــديدتر و بيش تر عليه 
كشورهاى  حتى  و  ايران 

1+4 كه از متحدان و رقباى اصلى سياســى 
و اقتصادى آن محسوب مى شوند، وا داشته 
اســت. با اين حال تالش اروپا براى دست  
يافتن به مكانيســمى كه بر اساس آن ايران 
بتواند به معادالت نفتى و بانكى خود ادامه 

دهد به طور جدى ادامه دارد.
شايد برخى كارشناسان انتظار داشتند ايران 
براى نشان دادن واكنش خود به تحريم هاى 
آمريكا، اقدامى هســته اى را ترتيب دهد اما 
ســيزدهمين گزارش مديركل آژانس نشان 
داد كــه همكارى هــاى ايران بــا ديده بان 
هســته اى بين المللى در بهترين سطح ادامه 

يافته است.

در بخشــى از اين گزارش آمده اســت كه 
"آژانس به ارزيابى اظهارنامه هاى ايران ذيل 
پروتــكل الحاقى ادامه داده اســت و تحت 
تكميلى  دسترســى هاى  الحاقــى  پروتكل 
به همه ســايت ها و اماكن مــورد نياز براى 
بازديد در ايران داشــته است. همكارى به 
موقع و فعاالنه از سوى ايران در ارايه چنين 
دسترسى، موجب تسهيل در اجراى پروتكل 
الحاقى شده كه اعتماد را افزايش مى دهد".

كماكان  ايران   ، هم چنين 
به آژانس اجــازه داده تا 
و  مهر  و  نظاره گرهــا  از 
الكترونيكــى  موم هــاى 
زمينــه  در  آناليــن 
غنى سازى اســتفاده كند 
وضعيت  بدينوســيله  تا 
آنها در اماكن هسته اى به 
بازرسان آژانس مخابره و 
ثبت  خودكار  جمع آورى 
سوابق اندازه گيرى توسط 
اندازه گيــرى  ادوات 
نصــب شــده آژانــس 
بنا  ايران  گردد.  تســهيل 
بــه درخواســت آژانس 
رواديد  صدور  به  نسبت 
بازرسان   براى  درازمدت 
منصوب آژانــس اقدام كرده و براى آژانس 
در اماكن هسته اى، محل كار مناسب فراهم 
كرده و اســتفاده از محل كار در مكان هاى 
نزديك ســايت هاى هســته اى در ايران را 

تسهيل كرده است.
عالوه بــر اين، ايــران تمامــى اطالعات 
ضرورى بــراى قادر كــردن آژانس جهت 
راستى آزمايى توليد كنسانتره سنگ اورانيوم 
(UOC) و موجــودى انبار UOC توليد 
شــده در ايران يا به دست آمده از هر منبع 

ديگرى را ارايه كرده است.
در بازه زمانى گــزارش اخير آژانس، "كل 
موجودى ذخيره شــده اورانيوم غنى سازى 

UF۶ شــده ايران از ميزان 300 كيلوگرم
غنى شــده تا ميــزان 3.67 درصد اورانيوم 
235 (يــا معــادل آن در اشــكال مختلف 
شــيميايى) فراتر نرفته اســت. تا تاريخ 4
نوامبــر 2018، ميزان اورانيوم غنى شــده تا 
3.67 درصــد اورانيــوم 235 ايران 149.4
كيلوگرم بوده اســت؛ بر اســاس برجام و 

مصوبات كميسيون مشترك."
ايــران 1,7 تن آب ســنگين از ايران خارج 
كرده است. ذخيره آب سنگين ايران 122,8

متريك تن و كمتر از 130 تن است.
يكى از نكات قابل توجه در گزارش آژانس، 
اشــاره آمانو به خروج آمريــكا از برجام و 
اجراى تعهداتش اســت. آمانــو در بخش 
"ســابقه" گزارشش آورده اســت كه "در 
تاريــخ 8 مى 2018، رئيس جمهور آمريكا، 
دونالد ترامپ، اعالم كرد كه "اياالت متحده 
از توافق هسته اى ايران عقب نشينى خواهد 

كرد."
نكته ديگر در سيزدهمين گزارش يوكيا آمانو 
اين است كه تاييد مى كند،"از گزارش قبلى 
مديركل، 1,7 تن آب سنگين از ايران خارج 
شــده اســت و هم چنين ايران 1,5 تن آب 
ســنگين براى تحقيق و توسعه  فعاليت هاى 
deuterated مربوط به توليــد تركيبات

نظارت  تحــت  پزشــكى  برنامه هاى  براى 
مستمر توسط آژانس استفاده كرده است.

بر اســاس اين گزارش، ذخيره آب سنگين 
ايران 122.8 متريك تن اســت و در طول 
دوره گزارش دهــى اين ذخايــر به بيش از 

130 متريك تن نرسيده است.
در چارچــوب توافق هســته اى ذخاير آب 
ســنگين ايــران نبايد از 130 تــن بيش تر 
شــود از ايــن رو ايران بعــد از آنكه يكى 
دو بار ذخايــرش به ميــزان ناچيز از مرز 
130 تن عبور كرد و آژانس اين مســاله را 
"نگران كننــده" خوانــد در ترتيباتى،  مازاد 
ذخايــرش را به خــارج از كشــور تحت 

نظارت آژانس منتقل مى كند.

 رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: نبايد تمام 
مســائل را به تحريم ربط دهيــم و در انجام كارها 

كوتاهى كنيم.
«محمد باقر نوبخــت» در آيين امضاى تفاهم نامه 
ايجاد اشتغال ميان سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
جهادكشــاورزى كه در محل اين ســازمان برگزار 
شد، اظهار داشت: با وجود اينكه آمريكا، جهانى را 
درخصوص تحريم معطل كرده و تمام تالش خود 
را براى به زانو در آوردن ايران به كار بسته است، ما 

مصمم و با اراده پيش مى رويم.
وى افزود: ممكن اســت آمريــكا مزاحمت هايى 
براى ايران ايجاد كند، ولى ما متوقف نمى شــويم 
و با ســرعت راه خود را ادامه مى دهيم و من بسيار 

اميدوارم كه سرافرازانه اين مسير را ادامه دهيم. 
به گزارش ايرنــا، وى ادامه داد: اكنون دغدغه همه 
ما اين است كه با توجه به شرايط موجود كشور و 
بدخواهان نظام در خارج، ثبات را در كشور حاكم 

و خواسته آنها را خنثى كنيم. 
نوبخت با بيان اينكه ما به دنبال ايجاد ثبات اقتصادى 
در كشور هستيم، گفت: بخشى از اقتصاد به خاطر 
متغيرهاى برون زا كه اثر گذار اســت زودتر تحت 
تأثير تكانه ها قــرار گرفته آمد كه ارز و متغيرهاى 

ارزى يكى از آنها است. 

وى در ادامه ســخنان خود ضمــن عذرخواهى از 
مردم، از بانك مركزى بابت ايجاد ثبات ارزى تشكر 

كرد.
معاون رييس جمهورى با اعالم اينكه ايران كشور 
بزرگ و ثروتمندى اســت،كه مــى تواند حتى در 
شــرايط تحريم به مســير خود ادامه دهد، اظهار 
داشــت: خود آمريكايى ها اذعــان دارند كه ايران 
كشور ثروتمند و با اقتصادى بزرگ است. بنابراين 

آنها نمى توانند حركت ايران را متوقف كنند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نظرسنجى 
از مــردم درخصوص عبور از تحريم ها، گفت: در 
يك نظرسنجى 70 درصد مردم اعالم كردند كه ما 
مى توانيم با برنامه ريزى به سالمت از اين شرايط 
عبور كنيم و من نيز معتقدم آمريكا نمى تواند ايران 
را با تحريم هاى خود به زانو درآورده و پشــت ميز 

مذاكره بنشاند. 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: بايد به 
آمريكا گفت كه نتيجه مذاكرات قبلى شما چه بود؟ 

و از تعهدات خود ســر باز زديــد. در صورتى كه 
بنا به اعالم سازمان ملل ايران به پيمان خود پايبند 

بوده است. 
 82 هزار و 300 فرصت شــغلى ايجاد 

كرديم 
رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درخصوص 
امضاى تفاهــم نامه ميان اين ســازمان و وزارت 
جهادكشاورزى، گفت: براساس اين تفاهمنامه 82 
هزار و فرصت شغلى جديد با سه برنامه اجرا مى 

شود. 
وى افزود: در 10 رسته سرمايه گذارى كرديم كه 6 
رسته از اين فعاليت ها براى حفظ اشتغال موجود 
بــوده و برنامه ديگر مربوط به توســعه باغ ها در 

مناطق مرزى است. 
نوبخت در پايــان به پرداخت مطالبات گندمكاران 
اشاره كرد و گفت: تاكنون 12 هزار و 700 ميليارد 
تومان براى خريد تضمينى گندم پرداخت كرده ايم 

كه هفت درصد بيشتر از پارسال است. 

وى افــزود: اين ميزان در 2 دوره و در فاصله 6 ماه 
پرداخت مى شــود كه امسال نيز نسبت به پارسال 
زودتر انجام شد و پايان مهرماه اعالم كرديم كه اگر 

فردى شكايت دارد اعالم كند. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه توضيح داد: دليل اين 
فاصله 6 ماهه پرداخت مستمرى بازنشستگان، امور 
جارى و پرداخت مطالبات طرح تحول ســالمت 
است عالوه بر آن امســال 31 هزار ميليارد تومان 
براى طرح هاى عمرانى به صورت نقد و اســنادى 

پرداخت كرديم. 
 كشت گلخانه به 13 هزار و 500 هكتار 

رسيده 
در ادامــه ايــن آييــن «محمــود حجتــى» وزير 
جهادكشــاورزى به تحوالت در بخش كشاورزى 
در استان ها اشــاره كرد و گفت: در ابتداى دولت 
يازدهم حدود 70 هزار هكتار زمين كشاورزى در 
ايالم داشتيم كه اكنون به 200 هزار هكتار رسيده و 
اين خود نشان دهنده انقالبى در اين حوزه است. 

وى با بيان اينكه 18 درصد اشتغال مروبط به بخش 
كشــاورزى است، گفت: وقتى كشت آبى داريم به 
ازاى هر هكتار 10 اشــتغال ايجاد مى شــود و در 
كاشت گلخانه اى به ازاى هر هكتار 10 شغل نياز 
است.  حجتى گفت: در 6 ماهه اول كاشت گلخانه 
اى 1400 هكتار رشد داشتيم و در ركورد جديد به 
13 هزار و 500 هكتار رسيديم اما باز هم نسبت به 

ركورد جهانى عقب هستيم. 
بــه گزارش ايرنا، در آيين امضا و مبادله تفاهم نامه 
برنامه توليد و اشــتغال در حوزه جهاد كشاورزى 
مرتضى شــهيدزاده رييس صندوق توسعه ملى نيز 

حضور داشت.
در اين تفاهــم نامه براى ايجــاد 82 هزار و 300 
فرصت شغلى برنامه ريزى شــده كه اعتبار مورد 
نياز آن 18 هزار و 140 ميليارد تومان اســت؛ سهم 
صندوق توسعه ملى از اين رقم چهار هزار ميليارد 

تومان تعيين شده است.
از اعتبار مورد نياز ايــن برنامه، هفت هزار و 500 
ميليارد تومان نيز از محل تســهيالت بانكى، چهار 
هزار ميليارد تومان از محل قانون اعطاى تسهيالت 
مناطق روســتايى و 887 ميليارد تومان نيز توسط 
يارانه اى كه سازمان برنامه و بودجه مى دهد، تامين 

خواهد شد.

افزايش اعتماد آژانس به ايران 
به خاطر همكارى "فعاالنه" و "به موقع"

تحريم ها بهانه كوتاهي در كارها نباشد

بعــد از خــروج آمريكا از 
برجــام بســيارى بر اين 
ترامپ  كه  بودنــد  اعتقاد 
بر اين تصور بــوده كه با 
يك  از  برجام،   از  او  خروج 
ســو ايران واكنش شديد 
نشــان داده و از برجــام 
سويى  از  و  مى شود  خارج 
كشــورهاى اروپايى نيز با 
او همراهى مى كنند، اما هيچ 
كدام از اين پيش بينى ها تا 

كنون محقق نشده است
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يادداشت

آخرين آمار بازگشت دانشمندان ايرانى
 مقيم خارج به كشور

 طى سه سال گذشــته يك هزار و 65 نفر از دانشمندان ايرانى 
مقيم خارج به كشور بازگشته اند و به فعاليت هاى علمى آموزشى 

خود مى پردازند.
معــاون امور بين الملل و تبادل فنــاورى معاونت علمى و فناورى 
گفت: طرح همكارى با متخصصان و دانشــمندان ايرانى خارج از 
كشور از ســوى معاونت علمى و فناورى بيش از 3 سال است كه 

آغاز شده و دستاورد هاى خوبى به همراه داشته است.
علــى مرتضى بيرنگ در گفتگو با مهر با بيان اينكه تا كنون هزار 
و65 نفر از دانشــمندان ايرانى مقيم خارج به كشور بازگشته اند 
و هــم اكنون به فعاليت هاى علمى آموزشــى خود مى پردازند، 
بيــان كرد: برخى از آنها يك شــركت دانش بنيــان راه اندازى 
كرده اند؛ برخى  در يك شــركت دانش بنيان در واحد تحقيق و 
توسعه مشــغول به كارند يا اينكه عضو هيات علمى دانشگاه يا 

پژوهشگاه شده اند.
به گفته وى، اين دانشمندان ايرانى بيشتر عالقمند هستند تا كسب و 

كار دانش بنيان راه اندازى كنند.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه

كمبود 200هزار پرستار در كشور
 عضو شــوراى عالى نظام پرستارى، با اشاره به كمبود 200 هزار پرستار در مراكز 
درمانى كشور، گفت: متاسفانه كمبود نيروى پرستارى، مشكالت عديده اى را متوجه 

نظام سالمت كرده است.
به گزارش مهر، حميد ساالرى، براساس استانداردهاى جهانى به ازاى هر 1000 نفر 4 
پرستار بايد وجود داشته داشته باشد كه مجموعا 320 هزار پرستار در حال حاضر بايد 
مشــغول به كار باشند اما متاسفانه 150 هزار پرستار در بيمارستان ها مشغول فعاليت 
هستند.عضو شوراى عالى نظام پرستارى، خاطر نشان كرد: عالوه بر پرستاران مردم نيز 
از كمبود پرستار متضرر خواهند شد زيرا خدمات با كيفيت پايين دريافت نمى كنند و 

احتمال خطا در پرستارى افزايش خواهد يافت. 

تصويب "اليحه نظام رتبه بندى معلمان"
 در كميسيون تخصصى دولت

 اليحه نظام رتبه بندى معلمان پس از دو ماه بررســى در كميسيون تخصصى امور 
اجتماعــى و دولت الكترونيك دفتر هيأت دولت، به تصويب رســيد.به گزارش ايلنا، 
اليحه نظام رتبه بندى معلمان كه بررسى آن از دو ماه پيش در كميسيون امور اجتماعى 
و دولت الكترونيك دفتر هيأت دولت آغاز شــده، به منظور ايجاد ساز و كارهاى الزم 
براى ارتقاى شايســتگى هاى حرفه اى، منزلت و مرجعيت علمى و اجتماعى معلمان 
و افزايش انگيزه براى ارتقاى فعاليت هاى آموزشى و پرورشى آنان تهيه شده است.بر 
اساس گزارش مركز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش، با اين 

نظام رتبه بندى، رتبه هاى حرفه اى براى طبقه بندى معلمان در نظر گرفته مى شود.

سرانجام رشد تعرفه هاى پزشكى در نيمه دوم 97 
 با توجه به تغييرات بازار و به دنبال افزايش هزينه هاى مراكز درمانى، شوراى عالى 
بيمه مصوبه اى براى همه بخش ها داشت كه بر اساس آن قرار شد به تعرفه هاى فعلى 

5.5 درصد اضافه شود.
وزير بهداشــت گفت: براى تعرفه هاى 98 حداقل انتظارمان اين است كه هزينه تمام 
شده در سال 97 به عالوه نرخ تورم در سال 98 به صورت دقيق ديده و محاسبه شود.

سيدحســن هاشمى در گفت وگو با ايسنا،  گفت: با توجه به اينكه رشد دستمزد صفر 
بوده، اگر در اين زمينه اصرار شــود و نخواهند كه به دستمزدها رقمى را اضافه كنند، 
حداقل در بخش هتلينگ كه شامل تهيه ارزاق، اياب وذهاب و خدماتى كه به صورت 

سرپايى براى بيماران انجام مى شود بايد تعرفه ها، 5.5 درصد اضافه شود. 

فرهنگ عمومي را دريابيد
مهدي ناصرنژاد »

 فرهنگ عمومي و ضرورت توسعه اين مقوله اجتماعي، اين روزها 
به موضوع روز بسياري از رسانه اي كشورمان تبديل شده است. 

در واقع فرهنگ عمومي تاكنون در صدر برنامه هاي خبري و گزارش 
مطبوعات و صداوســيما مغفول و مهجور مانده اســت، در حالي كه 
جامعــه در همــه ابعاد و همه اوقات 24 ســاعته خود به نبض منظم 
فرهنــگ عمومي احتيــاج دارد واال هرج ومــرج و هر حرف و عمل 

خودسرانه اي در حوزه هاي اجتماعي فرد، فرد جامعه را خفه مي كند.
البته در اين خصوص بيشترين سؤال و موضوع هاي عكس و مصاحبه 
خبرنگاران با مردم چرايي بي توجهي به چراغ هاي سبز و قرمز ميادين 
و چهارراه هاي پرفت وآمد شــهرها براي عبورومرور ســواره و پياده، 
بي اعتنايي به حريم خط كشــي عابر پياده، رهاســازي آت وآشــغال 
ريز و درشــت توســط افراد ناآگاه در معابر و محيط اماكن عمومي 
و تفريحــي، بوق  زدن هاي بيهــوده و بخصوص بي احترامي به حريم 
و حقوق ديگران مي باشــد كه اتفاقاً اغلب كســاني كه مورد ســؤال 
خبرنگاران تيزهوش قرار مي گيرند، از پاســخ منطقي و عقاليي طفره 
مي روند. در واقع هنگامي كه كســي در خصوص رفتار غلط و دور از 
شأن اجتماعي مورد ســؤال قرار مي گيرد، با پاسخي بي ربط و لحني 
پرخاشــگرانه، عذري بدتر از گناه مي آورد و اشتباهش را با اشتباهي 

بزرگ تر خراب تر مي كند.
در يكي از ســاعات عصرگاهي روز شــنبه (19 آبان ماه) بود كه يك 
خودروي شــخصي با پالكي غير از 18 دقيقــاً روي پل ارتباط يك 
كوچه و خيابان در حريم ميدان آرامگاه بوعلي و جنب ساختمان بانك 
كشــاورزي توقف كرده و راننده هم بي خيال هر آيين نامه و مقرراتي 
دنبال كار خودش رفته بــود. در اين حال معدود خودروهايي هم كه 
از كوچه خارج شــده و پل را به روي خود بســته مي ديدند، ناگزير 
وارد حريم پياده رو شده و اعتراض مردم را برمي انگيختند. تقريباً جّو 
آن محدوده داشــت بهم مي ريخت كه راننده خودروي متخلف سر و 
كله اش پيدا شد و با مشاهده اوضاع و احوال نامساعد قصد داشت به 
آرامي خودرويش را روشــن كرده و از معركه خارج شود كه توسط 

يكي از ساكانان كوچه غافلگير شد! 
جالب اســت راننده متخلف با لهجه شــيرين شهرستاني خود سعي 
مي كرد، ســاكنان كوچه را متقاعد سازد كه چون كوچه آنها بن بست 
مي باشــد و عبورومرور كم است، حريم ممنوعه براي توقف و پارك 
ضــروري ندارد و اعتراض آنان بي مورد مي باشــد!!! يعني همان عذر 
بدتر از گناه و توجيه من درآوردي كه معموالً هر كس در مواقع تخلف 
و رفتارهاي هنجارشــكنانه از خود بروز مي دهد و از ديگران طلبكار 

مي شود!
يكي از دوســتان هم تعريف مي كرد، به همســايه شريف و مردمدار 
خود اعتراض كردم كه فالني چرا فقط شما كيسه آشغال خود را وقت 
و بي وقت جلوي در خانه مــا و بيخ اين تير چراغ برق مي گذاري! و 
او هم بدون هيچ عذر و بهانه اي اســتدالل آورد كه اگر شــما راست 
مي گويي چرا اجازه دادي تير برق را اينجا بكارند!؟ يعني اينكه از منظر 
آدم هــاي حق به جانب و طلبكار، هر كجا تير چراغ برق باشــد، بايد 
به محل تجمع زباله اهل محل تبديل شــود، حتي اگر حريم شخصي 
ديگران و در انظار عمومي باشــد كه صحنه اي زشت و ناخوشايند به 

وجود مي آورد!

آفتاب: زنان بر فراز قله اولين ها 
 حاال ديگه خانوما روى كار اومدن!! 

جوان: خريدوفروش ارز و سكه ديگر سود ندارد
 آره بريدتوكار ميوه و سبزى!!

همدان پيام: عمل زيبايي در همدان رو به افزايش است
 همدانى ها پيش به سوى زيبايى!!

ايران ورزشي: توافق مخفيانه باشگاه دهان برانكو را بست
 جل الخالق!! 

ابراز ورزش: تابش: دعوت نشدن بازيكنان سپاهان به تيم ملي عجيب است 
 اونا هم مشمول تحريم هاى ترامپ شدن!!

ايران ورزشي: حسين: نگاه به پرسپوليس اصًال ملي نبود 
 نگاه ملى چه شكليه؟!! 

شرق: آخوندي و حناچي زير ضرب رسانه هاي اصولگرا
 بندگان خدا از چه مصيبت هايى بايد بگذرن!!

جام جم: چه كسي نبايد شهردار شود؟
 هر كى كه بلد نيست شهر رو خوب تميز كنه!!

هدف: فرهاد سر به سر پرسپوليس ها گذاشت!
 بدون شرح!!

ايران ورزشــي: فاصله نگران كننده بين مردم رسانه و جامعه فوتبال 
با تيم ملي

 حاال اين فاصله رو چطور پر كنيم
خبر ورزشي: آنقدر فساد زياد شده بايد برق را خاموش كنيم

 يعنى تا اين حد!!
گل ورزشي: سيدجالل حسيني نبايد در اتاق در بسته كاپ سوپرجام 

را مي دادند
 هى مى گن اتاق مديرا بايد شيشه اى باشه گوش نميدن كه!!

همدان پيام: قيمت گوچه فرنگي در همدان 6500 تومان 
 حاال ديگه گوجه فرنگى طال شد!!

ايسنا: قدرت ايران را از زبان ترامپ بشنويد
 ترامپ كال ايرانو دوســت داره فقط يه خورده از موشك هاى 

ايران مى ترسه!! 

عامل مرگ جوان از سانحه تصادف 
متوارى شد

 راننده وانت نيســان پس از زير گرفتن يك مرد 26 ساله از صحنه 
تصادف متوارى شد.

رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: راننده يك دستگاه سوارى كه 
از جاده فيروزان به سمت كرمانشاه در حال حركت بود براى خريد از 
دستفروشان حاشيه جاده، خودرو را متوقف كرده و پس از بازگشت از 
خريد از سمت ديگر جاده ، زير چرخ هاى وانت نيسان قرار مى گيرد.
رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: همســر وى كه از داخل 
خودرو شــاهد اين ماجرا بود به سرعت به سمت وى حركت كرده و 
درخواست كمك مى كند اما راننده وانت بى درنگ محل را ترك كرده 

و متوارى مى شود.
عزيزى گفت: همسر اين جوان پالك انتظامى خودروى متخلف را در 

اختيار پليس قرار داده و پيگيرى ها در اين زمينه ادامه دارد.
وى بيان كرد: آمار مرگ عابران در سوانح جاده اى نيمه نخست امسال 

رو به افزايش بوده و در بيشتر سوانح، عابران مقصر هستند.
رئيس پليس راه همدان افزود: جاده هاى برون شــهرى همانند درون 
شهر داراى خط كشــى براى تردد عابران نيســت همچنين سرعت 

خودروها در اين قبيل جاده ها بسيار باال است.
عزيــزى اضافه كرد: حتى در صــورت مواجهه راننده با عابر در حال 

عبور از عرض جاده، متوقف كردن خودرو دشوار است.
وى درباره آخرين وضعيت جاده هاى همدان اظهار داشــت: در حال 
حاضر شاهد مه گرفتگى در گردنه ها، آزاد راه همدان - تهران و جاده 

همدان - كرمانشاه هستيم.

وقوع آتش سوزى در خيابان اكباتان
 يك مورد آتش سوزى در خيابان اكباتان به علت روشن كردن آتش 

در ملك مخروبه اى در مجاورت مغازه هاى خيابان اكباتان رخ داد.
 و كارشناس روابط عمومى آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان با بيان 
اينكه آتش سوزى در خيابان اكباتان هيچ گونه خسارات و تلفات جانى 
نداشــته اســت، گفت: با توجه به وجود تير چوبى در بافت مغازه ها، 

آتش به سرعت به ساير مغازه ها سرايت كرده است.
محمداميــن عقيلى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره بــه اينكه اين 
آتش سوزى در پشــت مغازه هاى اصلى خيابان اكباتان اتفاق افتاده و 
تعداد بيشترشان انبار بوده است، افزود: خوشبختانه با اقدامات سريع 
و به موقع نيروهاى آتش نشان، از سرايت آتش به مغازه هاى اصلى كه 
ارزش مادى و معنوى زيادى به لحاظ بافت تاريخى در خيابان اكباتان 
دارند، جلوگيرى شد. وى در تشريح عمليات اطفاء حريق اظهار كرد: 
آتش سوزى ساعت 6 و 27 دقيقه صبح به آتش نشانى اطالع داده شد؛ 
3 اكيپ عملياتى از ايستگاه مركزى باباطاهر با 10 نيروى آتش نشان و 
3 خودرو عملياتى، ســاعت 6 و 29 دقيقه به محل حادثه اعزام شدند 
و با اســتفاده از شيلنگ آبدهى و سيستم تهويه دود و انواع تجهيزات 
مانند ديلم، ســاعت 8 و 5  دقيقه صبح اطفاء حريق به اتمام رسيد و 
در مجموع عمليات، 1 ساعت و 36 دقيقه به طول انجاميد. كارشناس 
روابط عمومى آتش نشانى همدان با بيان اينكه عمليات اصلى در زمان 
كوتاهى به اتمام رسيد، عنوان كرد: علت طوالنى شدن عمليات، وجود 
تير چوبى در بافت انبارها بوده و تالش كرديم تا از ســرايت آتش به 

مغازه هاى اصلى جلوگيرى شود.

تخصيص 68 درصد بودجه دانشگاه ها 
در 9 ماه سال جارى

 وزير علوم از تخصيص 68 درصدى بودجه دانشــگاه ها و مراكز پژوهشى در سال 
جارى خبرداد و گفت: ســازمان برنامه و بودجه كشور براى تخصيص صددرصدى اين 

بودجه ها قول مساعد داده است.
منصور غالمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: باوجود محدوديت هايى 
كه دولت در تامين بودجه و تخصيص هاى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى براى سال جارى 
داشت خوشبختانه با همكارى هاى سازمان برنامه و بودجه كشور توانستيم تخصيص هاى 

دانشگاه ها را بيشتر از آنچه پيش بينى مى شد، بگيريم.
وى در ادامه تصريح كرد: درحال حاضر بطور متوسط حدود 68 درصد بودجه دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشــى در 9 ماه ســال تخصيص يافته است و برخى از دانشگاه هايى كه در 
مناطق محروم بودند و مشكالت بيشترى داشتند تخصيص هاى بيشتر و برخى نيز كمتر 

از 68 درصد دريافت كردند.

تاثير حمام آب گرم بر سوخت وساز بدن
 محققان بر اين باورند كه حمام آب گرم ممكن است التهاب را كاهش داده و سوخت 

و ساز در بدن را بهبود دهد.
به گزارش سالمت نيوز، حمام آب گرم در بيماران مبتال به ديابت نوع دو حساسيت به 

انسولين را افزايش مى دهد. هرچند، چگونگى تاثيرگذارى آن مشخص نبود.
محققان اين تئورى را مطرح كردند كه تاثير حمام آب گرم بر سوخت و ساز گلوكز بر 

محور واكنش هاى التهابى استوار است.
شــواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد التهاب مزمن و در سطح پايين مقاومت انسولين 
را افزايش مى دهد. به بيان ديگر، التهاب توانايى ســلول را در واكنش به انسولين كاهش 
داده و به خطر ابتال به ديابت كمك مى كند. همچنين، حركات ورزشــى ميزان التهاب را 
كاهش داده و حساسيت به انسولين را بهبود مى دهد. پزشكان اغلب ورزش كردن را به 
منظور كاهش خطر ابتال به اختالل هاى متابوليك توصيه مى كنند اما تمامى افراد شرايط 

انجام حركات ورزشى را ندارند. 

افراد در معرض ديابت 7 درصد از وزن خود را 
كاهش دهند

 معاون دفتر مديريت بيمارى هاى غيرواگير معاونت بهداشــت وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــكى گفت: افراد در معــرض ديابت 7 درصد از وزن خود را 

كاهش دهند.
به گزارش خبرآنالين، عليرضا مهدوى درباره ميزان شــيوع ديابت در جمعيت باالى 
25 سال كشور اظهار كرد: بر اساس آخرين مطالعه بررسى عوامل خطر بيمارى هاى 
غيرواگير در كشــور 11 درصد از جمعيت باالى 25 ســال در ايران به ديابت دچار 

هستند.
وى بيان كرد: حدود 5.3 ميليون نفر از افراد باالى 25 سال در كشور از ديابت نوع 2 رنج 
مى برند و 18 درصد از جمعيت باالى 25 سال در كشور به اختالل قند خون ناشتا دچار 
هستند، يعنى قند خون اين افراد بين 100 تا 125 ميلى گرم در دسى ليتر است بنابراين اين 

اشخاص مستعد مبتال به ديابت در آينده هستند.

 به دنبال نقد و نظرهاى بســيار بار ديگر 
تاثير معــدل در كنكور از صورت قطعى به 
صورت مثبــت درآمد و به نظر مى رســد 
بار ديگر چالش هاى كنكور و تاثير ســوابق 

تحصيلى به نقطه صفر بازگشت.
در جلســه فوق العاده شوراى سنجش و 
پذيرش دانشــجو مصوب شد كه سوابق 
تحصيلى متقاضيان ورود به دانشــگاه ها و 
موسســات آموزش عالى از طريق آزمون 
سراسرى در ســال 1398 با «حداكثر 30

درصد تأثير مثبت» درنظر گرفته شود. اين 
در حالى اســت كه مركز سنجش آموزش 
و پرورش با تالش بسيار به دنبال اين بود 
كه تاثير معــدل در كنكور به صورت 30
درصد تاثير قطعــى در بيايد و در نهايت 
در آخرين اطالع رســانى پيش از جلسه 
شوراى سنجش قرار بر تاثير 20 درصدى 
قطعــى و 10 درصدى مثبــت معدل در 
كنكور شده بود. مصوبه اى كه بار ديگر به 
وضعيت اوليه چرخش كرد و تاثير قطعى 

حذف شد.
مدتهاســت اعتراض هايى دربــاره چالش 
اجراى تاثيــر قطعى ســوابق تحصيلى در 
كنكور از ســوى كارشناســان و نمايندگان 
مجلس شــوراى اســالمى و دانش آموزان 
مطرح شــده بود تــا جاييكه عبدالرســول 
عمادى رئيــس مركز ســنجش آموزش و 
پرورش چندى پيش در اردوگاه شهيد باهنر 
در جمع خبرنگاران گفت: به نظر مى رسد 
نمايندگان از طرف گروه هايى تحت فشار 
قــرار گرفته اند و حتى پيــام هاى مختلف 
تهديدآميزى برايشــان ارسال شده است تا 
قانون سنجش و پذيرش دانشجو كه قانون 
مصوب مجلس شــوراى اســالمى در سال 
92 اســت و پنج ســال از اجرايى شدن آن 
مى گذرد را مورد بازنگرى قرار دهند و اين 
قانــون را متزلزل كرده تا به شــرايط قبل از 
آن كه حاكميت صرف كنكور بوده اســت، 

بازگرديم.
وى ادامــه داد: همــه صاحــب نظران مى 
داننــد كه كنكور چه اثراتى در نظام تعليم و 
تربيت دارد و خوشبختانه مصوبه سنجش و 
پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلى 
اين حاكميت را تا حدودى شكست و بازار 
دالالن كنكور و مافياهاى كنكور را تا اندازه 
اى تخريب كرد. در پنج ســال اخير با طرح 
اين قانون و اجرايى شدن آن فضا تا حدودى 
به سمت عدالت آموزشى حركت كرد و اين 

امكانى اســت كه دانش آمــوزان بتوانند با 
آوردن نمره خوب در امتحان نهايى به رتبه 

بهترى در دانشگاه دست پيدا كنند. 
رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش در 
ادامــه بيان كرد: در حــال حاضر حدود 90
درصد كد رشــته محل هاى دانشگاهى از 
كنكور آزاد است و اين يكى از بركات قانون 
سنجش و پذيرش كنكور است كه حاكميت 
كنكور را شكســته و كنكــور به 10 درصد 
رشته محل ها محدود شده است اما متاسفانه 
در اين سال ها در دفترچه، رشته محل هاى 
آزاد كنكور اعالم نشده است و براى همين 
جو كنكور زده ادامــه دارد. در حال حاضر 
فضاى تندى عليه قانون سنجش و پذيرش 
دانشجويان بر اساس سوابق تحصيلى وجود 
دارد كه ما مى دانيم اين فضاسازى ها توسط 
چه كسانى اتفاق مى افتد. اميدوارم همچنان 
از ظرفيت ارزشــمند اين قانــون بهره مند 
شــويم و حتى ما خواهان اين هستيم در آن 
10 درصد رشــته هايى كه رقابتى هستند و 
نياز به برگزارى كنكور دارند ســهم سوابق 
تحصيلى افزايش يابد و به 50 درصد برسد. 
اين پيشنهاد را به سازمان سنجش نيز اعالم 

كرده ايم.
اما تفــاوت تاثير مثبــت و قطعى معدل در 
كنكور چيست كه تا اين اندازه محل مناقشه 
شده است؟ و آيا تاثير قطعى سوابق تحصيلى 

مى تواند سيطره كنكور را از ميان بردارد؟
نكته در اين است كه درصدهايى كه دانش 
آموزان سر كنكور در دروس مختلف كسب 

مــى كنند در نهايت بــا واژه تراز و رتبه در 
كارنامه آنها معنا مى شــود. از ســوى ديگر 
وقتى دانــش آمــوزان در امتحانات نهايى 
شركت مى كنند، معدل آنها نيز به يك تراز 
تبديل مى شود. حال موضوع اين است كه 
در صورتــى كه تاثير معــدل قطعى در نظر 
گرفته شــود، تراز معدل يا همان ســوابق 
تحصيلى با تراز نمرات آزمون سراسرى در 
عددى ضرب و با يكديگر جمع مى شود تا 
تراز و رتبه نهايى قبولى به دست بيايد. يعنى 
عــدد 20 درصد در تــراز معدل و عدد 80

درصد در تراز نمره آزمون ضرب و ماحصل 
جمع اين دو عدد مى شود تراز واقعى دانش 

آموز كه دوباره به رتبه تغيير پيدا مى كند.
در صورتيكه اين تاثير مثبت لحاظ شــود، 
اگر حاصل به دســت آمده باعث شود رتبه 
دانش آموز بــاال برود، لحاظ مى شــود و 
در صورتيكه سبب شــود رتبه دانش آموز 
را پاييــن بياورد همان تــراز و رتبه آزمون 

سراسرى مالك قرار مى گيرد.
نكتــه قابل تامل هم در هميــن معادله به 
ظاهر ساده رياضى است. يعنى اگر معدل 
دانش آمــوزى 19 و معــدل دانش آموز 
ديگرى 13 باشــد و هر دو مثال رتبه 400

كنكور را كسب كنند، براى اولى رتبه اش 
نزديك به 250 رتبه اضافه و تبديل به رتبه 
650 كنكور (به طور تقريبى و فرضى) مى 
شــود و براى دومى رتبه تبديل به عددى 
شــبيه به رتبه 6 هزار (بــه طور تقريبى و 

فرضى) مى شود.

 نــكات ابهام و چالــش بر انگيز 
تاثير قطعى معدل در كنكور چيست؟

كارشناســان مختلف اظهار مى كنند كه اين 
موضوع از چند جهت داراى ايراد اســت. 
يكى آنكه در رقابت بين رتبه هاى زير 500
در كنكــور و آن 10 درصــد صندلى هاى 
دانشگاهى كه واقعا از طريق كنكور پذيرش 
صورت مــى گيرد، چند صــدم تفاوت در 
معدل مى تواند رتبه دانش آموزى را صدها 
عدد جا به جا كند. يعنى دو نفر با معدل هاى 
20 و 19 و رتبه و تراز يكسان ناگهان صدها 
رتبه جا به جا مى شــوند. حاال فرض كنيد 
فردى با معدل 16 بخواهد در اين رقابت با 

اين معادله حاضر شود.
 يعنى فرض كنيد يك شــخصى در ســال 
انتهايى تحصيل به هر دليلى موفق به درس 
خواندن نشده باشــد و معدل پايينى آورده 
باشــد و با همان معدل ســال بعد بخواهد 
با جديت بيشــترى براى شركت در آزمون 

سراسرى درس بخواند. 
حال بگذريم از اين موضوع كه مســئوالن 
آموزش و پرورش اعــالم كردند افراد مى 
توانند در هر ســال براى ترميم معدل خود 
اقدام كنند كه به نظر مى رســد خود همين 
موضوع چالش جديــدى ايجاد مى كند و 
بگذريم از اين مساله كه تكليف كسانى كه 
10 ســال از ديپلم گرفتــن آنها مى گذرد و 
بخواهند در آزمون سراســرى شركت كنند 
چه مى شــود، اين دانش آموزان تقريبا بايد 

قيد كنكور دادن را بزند.

چالش هاى تغيير يك نظام آموزشي

كنكور بار ديگر ميخش را محكم كرد

 يك ميليون و 500 هزار شــغل توسط 
كميته امــداد امام خمينى از ســال 1374
تاكنــون براى مددجويان و افــراد نيازمند 
ايجاد شده كه از اين تعداد يك ميليون طرح 
منجر به خودكفايــى و خروج مددجويان 

اين شده است.
 به گــزارش مهر، حجــت ا... عبدالملكى 
گفت: يك ســوم كل بيكاران كشــور افراد 
محرومى هستند كه بخشى تحت حمايت 
كميته امداد و بخشى نيازمندانى هستند كه 
اين نهاد بايد به آن ها خدمات اشتغال ارائه 

دهد.
وى با اشاره به فعال بودن 700 هزار شغل 

ايجاد شده توســط كميته امداد در كشور 
گفت: از ســال 1374 تاكنــون يك ميليون 
و 500 هزار شــغل توســط اين نهاد براى 
مددجويان و افراد نيازمند ايجاد شــده كه 
از ايــن تعداد يك  ميليــون طرح منجر به 
خودكفايــى و خروج مددجويان از چرخه 
حمايتى و 500 هزار طرح در حال حاضر 

تحت نظارت كميته امداد هستند.
عبدالملكى تصريح كرد: سال گذشته 170
هزار شغل توسط كميته امداد اجرا شده كه 
اين تعداد شغل يك چهارم آمار اشتغال كل 

كشور است.
وى به هدف گذارى براى ايجاد 205 هزار 

فرصت شــغلى توســط اين نهاد در سال 
جارى اشــاره و بيان كرد: از ابتداى ســال 
جارى تاكنون 40 هزار شــغل اجرا شده و 
يكصد هزار فرصت شغلى نيز پرونده سازى 
و به بانك ها ارسال شده و به  مرور پرداخت 

خواهد شد.
عبدالملكى رمز موفقيت طرح هاى اشتغال 
كميته امداد را نظارت اين نهاد بر حســن 
اجراى طرح هــا اعالم كرد و افزود: قبل از 
پرداخت تسهيالت، مددجو مورد مشاوره 
شغلى قرار مى گيرد و در حين اجراى طرح 
نيز نظارت الزم بر طرح ها انجام مى شــود 
و سه تا پنج ســال كارشناسان كميته امداد 

بر طرح هاى اجرايــى نظارت دارند و اگر 
طرحى نياز به تسهيالت مجدد، مشاوره و 
ساير موارد داشته باشد توسط كارشناسان و 

ناظران اين نهاد گره گشايى مى شود.

معاون خودكفايى و اشــتغال كميته امداد 
بابيان اينكه ما در كميته امداد به دنبال اين 
هســتيم كه خيران كارآفريــن را در برنامه 
اشــتغال كميته امداد بكار بگيريم ، گفت: 
حــدود 400 هــزار كارآفرين در كشــور 
داريم كه قصد داريم با ايجاد كانون خيران 
كارآفريــن كار خود را شــروع كرده براى 

مددجويان و نيازمندان شغل ايجاد كنيم.

معاون خودكفايى و اشتغال خبر داد:

ايجاد كانون خيران كارآفرين در دستور كار كميته امداد
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نوبخت اعالم كرد
افزايش حقوق سال 98 بيشتر از سال 97 خواهد بود

 رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره افزايش حقوق كاركنان، گفت: ميزان افزايش 
حقوق ســال 98 كارمندان دولت، به طور قطع بيشتر از سال 97 خواهد بود كه پس از 

تصويب در هيات وزيران، اعالم مى شود.
محمدباقر نوبخت افزود: براى ســال 98 قطعًا افزايش حقوق خواهيم داشت؛ به گونه 
اى كه ميزان رشــد آن بيشتر از سال جارى خواهد بود. البته تعيين رقم دقيق حقوق و 

دستمزد، بستگى به تصويب هيات وزيران دارد.

ــا اشــاره بــه ارائــه بســته حمايتــى، گفــت: قــرار  رئيــس ســازمان برنامــه بودجــه، ب
ــه  ــى ب ــه بســته هاى جبران ــراى اقشــار خــاص و اراي ــى ب ــر اعطــاى بســته حمايت ب
ــئول  ــى مس ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــه وزارت تع ــه البت ــت اســت ك ــان دول كاركن

ايــن كار شــده اســت.
ــرار اســت از  ــه مهــر گفــت: ق ــع مالــى ايــن بســته ها، ب نوبخــت در خصــوص مناب

ــى بســته ها تاميــن شــود. ــع مال ــه التفــاوت پتروشــيمى، مناب محــل ماب
ــه  ــژه خزان ــف وي ــا در ردي ــيمى ه ــرخ ارز پتروش ــاوت ن ــه التف ــا ب ــزود: م وى اف

ــردد. ــاز مى گ ــردم ب ــود م ــه خ ــال ب ــن ري ــا آخري ــد و ت مى آي
نوبخت در خصوص افزايش نرخ حامل هاى انرژى گفت: منابع مربوط به حامل هاى 

انــرژى را به هيچ وجه در بودجه نمى آوريــم كه صرف پرداخت ها كنيم، اگر افزايش 
نرخى هم صورت گيرد به صورت انتقالى به مردم باز مى گردد.

معاون رئيس جمهور ادامه داد: در اليحه بودجه ســال آينده، در خصوص افزايش نرخ 
حامل هاى انرژى، پيش بينى نداشته ايم.

وى در پاســخ به اين سوال كه آيا سهم صندوق توسعه ملى از درآمد نفت و گاز براى 
بودجه ســال آينده كاهش پيدا مى كند، گفت: ما قانــون را رعايت مى كنيم با اين حال 
منابع صندوق پاى ركن توســعه كشور است و در بودجه منابع آن پيش بينى مى شود و 
توســط بخش غيردولتى مصرف خواهد شد. اعتقاد داريم بايد منابع صندوق در اختيار 

خود صندوق قرار گيرد.

بازار

مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان خبر داد
عرضه نفت گاز يورو 4 در 9 جايگاه همدان

ــدان از  ــه هم ــى منطق ــاي نفت ــركت پخــش فرآورده ه ــر ش  مدي
ــر داد و گفــت: از اوايــل  ــورو 4 در همــدان خب ــع نفــت گاز ي توزي
ــاي  ــورو 4 در جايگاه ه ــت ي ــا كيفي ــت گاز ب ــال 97، نف ــاه س مهرم

ــه دارد. ــع شــده و ادام اســتان همــدان توزي
اميــن روســتايى بــا تأكيــد بــر اينكــه نفــت گاز معمولــى در 
ــود،  ــه نمى ش ــتان عرض ــى اس ــوخت ديزل ــه س ــاى عرض جايگاه ه
اظهــار كــرد: در فــاز اول، فــرآورده نفــت گاز بــا اســتاندارد جهانــى 
(يــورو 4) در بخــش حمــل و نقــل توســط 9 بــاب جايــگاه عرضــه 

ــت. ــه اس ــال عرض ــاري در ح ــل مهرماه ج ــوخت از اواي س
ــي  ــردى شــركت مل ــى اتخــاذ سياســت هاى راهب ــزود: در پ وى اف
ــر پيگيرى هــاى مســتمر  ــا ب ــران و بن پخــش فرآورده هــاي نفتــي اي
ايــن منطقــه، 9 بــاب جايــگاه سوخت رســانى مســتقر در محورهــاي 
مواصالتــي شهرســتان هاي همــدان، ماليــر، نهاونــد، بهــار و 
ــتانداردهاى روز  ــا اس ــدآباد، عرضــه نفــت گاز (GAS OIL) ب اس

EURO) را عهده دارنــد. اروپــا (4
ــد  ــوان تولي ــش ت ــا افزاي ــم ب ــنا گفــت: اميدواري ــه ايس ــتايى ب روس
نفــت گاز يــورو 4 در پااليشــگاه ها و بــا پيگيري هــاي مســتمر 
بتوانيــم گام هــاي بعــدي را بــا هــدف كاهــش آلودگــي هوا برداشــته 
ــاي  ــي جايگاه ه ــراى تمام ــورو 4 را ب ــكان عرضــه نفــت گاز ي و ام

ســوخت منطقــه فراهــم آوريــم.
مديــر شــركت پخــش فرآورده هــاى نفتــى منطقــه همــدان كاهــش 
آاليندگــى هــوا بــه علــت كاهــش گوگــرد موجــود در اين ســوخت 
ــه زيــر  ppm ب ــاالي حداقــل +6000 ــا ب از يــك درصــد وزنــي ي
ــرى  ــا، جلوگي ــان ســوخت در خودروه PPm، افزايــش راندم 60
از خوردگــي و فرســودگى زودهنــگام قطعــات داخلــى ادوات 
ــاوگان  ــط ن ــر متوس ــول عم ــش ط ــن افزاي ــوز و همچني نفت گازس
ــرآورده  ــن ف ــم اي ــاى مه ــه مزاي ــنگين را از جمل ــل س ــل و نق حم

برشــمرد.
وى خاطرنشــان كــرد: مجتمع هــاي خدماتــي رفاهــي آفتــاب 
ــان  ــان و ازندري ــاوه، آري ــدان ـ س ــان هم ــير اتوب ــالك در مس و اف
ماليــر، ســفينه غــرب در خروجــي جــاده همــدانـ  بهــار، پاســارگاد 
ــاى  ــاه و جايگاه ه ــدآبادـ كرمانش ــي اس ــير خروج ــدآباد در مس اس
كيــوان واقــع در محــور نهاونــدـ بروجــرد، دوراهــي نورآبــاد، جهــان 
نفــت در خروجــي همــدان بــه ماليــر و پايانــه مســافربري همــدان، 

ــه عرضــه ايــن فــرآورده هســتند. مراكــز تخصيــص يافتــه ب
روســتايى يــادآور شــد: روزانــه بيــش از 300 هــزار ليتــر نفــت گاز 
ــل و  ــاوگان حم ــق ن ــگاه اراك و از طري ــدأ پااليش ــورو 4 از مب ي
ــال  ــن بخــش درح ــدگان اي ــه مصرف كنن ــن و ب ــي تأمي ــل زمين نق

عرضــه اســت.

ساختار و معرفى كانون كارآفرينان
 استان همدان

 كانون كارآفرينان در ســال 1390 مجوز رسمى فعالت خود را در 
استان همدان دريافت كرد و در راستاي توليد علم و محصوالت نوين، 
فرهنگ سازي و در نهايت اجرايي نمودن حمايت از كارآفرينان و ساير 
خالقان كســب وكارهاي مبتني بر شيوه هاي نوين در توليد محصول و 

خدمات در استان گام برداشته است.
كانون كارآفرينان متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان 
حوزه كارآفريني اســتان كه بطور مستقل و غيردولتي بعنوان اتاق فكر 
حوزه كارآفريني استان به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف 

تشكيل شده است.
 در زير به شرح اهداف كانون مى پردازيم:

■ ايجاد نظام مديريت يكپارچه راهبردي در توسعه كارآفريني استان
■ كشف و بهره گيري مطلوب از ظرفيت هاي نهفته كارآفرينان استان

■ انسجام بخشى به كارآفرينى متناسب بانيازهاى توسعه استانى و ملى
■ نهادينه ســازي فرهنــگ كارآفريني در جامعــه و تقويت نهادهاي 

پشتيباني كننده توسعه كارآفريني
■ كشــف و بهره گيري از تمامي ظرفيتهاى نهفته و موجود مناطق و 

استانها به ويژه در عرصه مزيتهاى نسبى در امر توسعه كارآفريني
■ تعامل مســتمر بين مديران و كارشناســان ارگانهــاى حاكميتى با 
كارآفرينــان بخش غير دولتى در جهت تصميم ســازى و پيشــبرد 

برنامه هاى توسعه استان و كشور

گفت وگوبا كارآفرين برترملى
تمام اشياى گم شده خود را بيابيد

 عليرضــا رضايــى عــارف متولــد1351، كارآفريــن برتــر 
اســتانى، مدير عامــل شــركت جوينــده و يابنــده راهگشــا اســت. 
وى مــى گويــد: مــردم مى تواننــد تمــام اشــياى گــم شــده خــود را 
بيابنــد بــه شــرطي كــه مــدارك پيــدا شــده را بــه شــركت پســت 
بســپارند. مراكــز بســيار زيــادى در كشــور وجــود دارد كــه اشــيا 
ــالح  ــه اصط ــه ب ــزى ك ــا مراك ــد. ب ــان مى رس ــده بدستش پيداش
ــدا  ــى مدركــى پي ــا وقت ــده هســتند همــكارى دارم. آنه ــدا كنن پي
ــه  ــردى ك ــر ف ــرف ديگ ــد از ط ــالع مى دهن ــا اط ــه م ــود ب مى ش
مدركــى را نيــز گــم كــرده مى توانــد بــه مراكــز پســتى مراجعــه 

ــد. ــل كن ــده ها را تكمي ــم ش ــرم گ و ف
وى افــزود: ايــده خالقانــه بعــدى مــن بســته هايى اســت كــه بــه 
ــدد برچســب  ــدام 18 ع ــر ك ــه در ه ــم ك ــى كني ــردم عرضــه م م
ــد هربرچســب را  ــدار مى توان ــا كداختصاصــى وجــود دارد. خري ب
روى يكــى از وســايل ضــرورى اش مثــل شناســنامه، كارت ملــى، 

كيــف ، ســوئيچ و ... بزنــد. 
روى باركدهــا يــك عــدد اختصاصــى وجــود دارد و زيــر آن 
نوشــته شــده "تمــاس ســريع بــا مالــك" در صــورت گــم شــدن آن 
شــىء شــخص امانتــدار بــا شــماره تلفــن روى برچســب تمــاس 
ــت را  ــد مالكي ــت ورود ك ــامانه از وى درخواس ــرد و س ــى گي م

مــى نمايــد.
ــردن  ــض وارد ك ــه مح ــي، ب ــن همدان ــن كارآفري ــه اي ــه گفت ب
ــك  ــن مال ــماره گيرى تلف ــه ش ــدام ب ــامانه اق ــت س ــد مالكي ك
كــرده و در كمتــر از يــك دقيقــه مالــك و شــخص امانتــدار را 
ــده داراى  ــاط مــى دهد.بســته يابن ــا هــم ارتب بصــورت تلفنــى ب
ــا كيفيــت عالــى بــراى نصــب بــر روى مــدارك  12 برچســب ب
ــل اول و  ــراى گوشــى موباي و اســناد مشــتريان و 2 برچســب ب
دوم ، 1 برچســب بــراى كيــف پــول و 1 برچســب بــراى كيــف 
ــاعت  ــت س ــر پش ــراى نصــب ب ــز ب ــب ني ــدارك و 2 برچس م
ــوئيچى  ــدد جاس ــك ع ــن ي ــته همچني ــن بس ــت. اي مشترياناس
ــد  ــر روى دســته كلي اســتيل ضــد آب و اســيد جهــت نصــب ب

ــراه دارد. ــوئيچ خــودرو بهم ــا س ي
ــب  ــن، عجي ــن بزرگتري ــد: م ــه مى گوي ــارف در ادام ــى ع رضاي
تريــن ،ســنگين تريــن و قطورتريــن كتــاب دنيــا را نوشــته ام. ايــن 
ــن وزن دارد،  ــته و 15 ت ــه داش ــون هزين ــدود 140 ميلي ــاب ح كت
ــاى  ــه ج ــده وب ــتفاده نش ــر اس ــره اى جوه ــتن آن قط ــراى نوش ب
جوهــر بــا اســتفاده از ليــزر كلمــات را روى صفحــات ســوزاندم؛ 

ــس ام.دى. اف اســت . ــاب از جن ــن كت صفحــات 85×1,20 اي
100 صفحــه ايــن كتــاب 700 صفحــه اى دربــاره همــدان ، 
مشــاهير و گردشــگرى آن و 600صفحــه دربــاره مشــاهير و 

گردشــگرى ايرانوجهــان اســت. 

بيمه نامه رازي  خودرو پژو 206 تيپ آران به شماره بيمه نامه 
31220229/97/000019 شماره پالك 466ب57 ايران 18 شماره 
موتور 15090041335 به شماره شاسي 343447 به نام يعقوب 
سهرابي كيا به شماره شناسنامه 381 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي فراخوان داوطلبان عضويت در هيأت مديره 
و بازرس اتحاديه هاي صنفي

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
اتحاديه درب وپنجره سازان

علي سليماني- رئيس هيأت اجرايي انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه 
درب وپنجره سازان شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه 
صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد از روز دوشنبه مورخه 97/8/28   لغايت 
 iranianasnaf.ir شنبه مورخه  97/9/10 به مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه
(در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي) نسبت 
به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، مدرك تحصيلي يا اعتبارنامه 

و عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
*شرايط داوطلبين: 

1.تابعيت جمهوري اسالمي ايران
2.اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران

3.عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس
4.نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به موادمخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از سوي هيأت 

اجرايي صادر مي شود).
5.عدم اشتهار به فساد

6.داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلي و 
يا گواهينامه معتبر از اداره آموزش وپرورش).

7.حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال
8.داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، 
صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن 

تغيير نيافته باشد.
9.وثاقت و امانت

*مدارك مورد نياز ثبت نام:
1.دو قطعه عكس 4×3 جديد

2.يك برگ تصوير پروانه كسب
3.يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه

4.يك برگ تصوير كارت ملي
5.يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

6.يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره مي باشند.
7.آدرس: تلفن و كدپستي منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه

تاريخ انتشار97/8/27 
(نوبت سوم)

ر آگهى تشكيل مجمع موسسين انجمن 
صنايع دستى استان همدان 

بــه اطالع ميرســاند در اجــراى موافقت اصولى شــماره 
43/7943/ص در مورخ 1397/7/31 اتاق بازرگانى ، صنايع 
، معادن و كشاورزى ايران ، مجمع عمومى موسسين انجمن 
صنايع دستى استان همدان روز چهارشنبه مورخ 1397/9/14 
ساعت 11:00 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانى ، صنايع 

، معادن و كشاورزى همدان برگزار ميگردد.
كليه فعاالن اقتصادى در حوزه صنايع دستى دعوت به عمل 
مى آيد كه براى عضويت در اين انجمن با داشــتن مدارك 

شناسايى الزم حضور بعمل ميرساند.
شرايط عضويت 

1-داشتن تابعيت ايرانى
2-دارابودن كارت عضويت ياكارت بازرگانى معتبرازاتاق

3-داشــتن مجوزهاى الزم ازســازمان ميــراث فرهنگى ، 
گردشگرى و صنايع دستى ، مجوز توليد از سازمان صنعت 
و معدن و تجارت ،مجوز از ســازمان فنــى و حرفه اى و 

پروانه كسب (صنايع دستى )
دستورجلسه 

1-تصويب اساسنامه
2-تعيين روزنامه كثيراالنتشار

3- تعيين ميزان حق عضويت ساليانه و وروديه
4-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره و بازرس

5 - ساير موارد 
انجمن صنايع دستى استان همدان

 قيمت و حجم خريد و فروش مســكن 
در همدان از ابتداي ســال 97 تا هفته دوم 
آبان ماه حدود يك سوم افزايش داشته است. 
بنابراين اغلب مردم به دنبال خريد واحدهاي 
آپارتمانــي با قدمت باال و در شــهرك هاي 

ارزان قيمت و حواشي شهر هستند.
آنطور كــه عضو هيــأت مديــره اتحاديه 
مشاورين امالك همدان عنوان كرد: مسكن 
همدان از ابتداي ســال 97 تا نيمه اول آبان 
38 درصد گران تر از ســال گذشته  شده و 
از نظر حجم معامالت هم 31 درصد رشــد 

داشته است.
شــهرام رحيم بخش گفت: حجم معامالت 
مسكن در همدان در مهر و آبان 25/9درصد 
كاهش يافته اســت و از معامالت مســكن 
كاسته شده اما همچنان سير صعودى قيمتى 

با شيب كم وجود دارد.
وى با بيان اينكه مهرماه امســال نســبت به 
شــهريور يك درصد افزايش قيمتى داشته 
اســت، افزود: از مرداد شاهد كاهش حجم 
معامالت بوده ايم كه نشان دهنده ركود است.

رحيم بخش با اشــاره بــه اينكه تقاضا براى 
آپارتمان هــاى قديمــى كامًال محســوس 
اســت، بيان كرد: افزايش شديد قيمت ها در 
ســالجارى باعث شده ســهم متقاضيان در 
آپارتمان هاى با سن و قدمت باال وحواشى 

شــهر و شــهرك هايى كه ارزان قيمت ترند، 
افزايش يافته كه نشان مى دهد قدرت خريد 

مردم كاهش يافته است.
عضو هيأت مديره اتحاديه مشاورين امالك 
همدان به ايســنا يادآور شــد: آمــار ارائه 
تسهيالت مســكن و ميزان ســپرده گذاران 
صنــدوق يكــم و پروانه هاى صادر شــده 

حكايت از اين دارد كه روند كاهشي تعداد 
معامالت و افزايش قيمت مسكن را تا پايان 

سال خواهيم داشت.
وى افزود: اميدواريم با اجراى درست طرح 
نوسازى و بهســازى بافت فرسوده شهرى 
اتفاقات خوبى در حوزه مسكن اتفاق بيفتد.

رحيم بخــش بيان كــرد: كســانى كه واقعًا 

مصرف كننده مســكن هســتند بهتر است 
خريــدارى كنند و منتظر اتفاقات خاص در 
حوزه مسكن نباشــند چرا كه تجربه نشان 
مى دهد حتى اگر بخواهيم به كاهش قيمت 
برســيم بازار بعد از ركود مدت دار مقاومت 

نشان مى دهد بعد به سمت كاهش مى رود.

وضعيت بازار ميوه 
و تره بار همدان 
نرمال است
 معــاون نظارت و بازرســى ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان 
با بيان اينكه وضعيت بــازار ميوه و تره بار 
همدان در مقايسه با شهرهاى اطراف نرمال 
است، گفت: مشــكلى در تأمين، توزيع و 

قيمت ميوه و تره بار نمى بينيم.
عليرضا شــجاعى با تأكيد بر اينكه امسال 
ســال پربارى اســت، بيان كرد: هم اكنون 
پرتقال و نارنگى تازه وارد اســتان شده و 

با استان هاى همجوار قيمت يكسانى دارد.
وى با اشــاره به اينكه بازار منطق دارد، به 
ايســنا گفت: حجم ميوه، تقاضا و كشش 
قيمتى در فروش تأثيــر دارد و اينكه گفته 
شــود ديگر ميوه اى كمتر از 5000 تومان 
نخواهيم داشــت قابل قبول نيست چرا كه 

بازار قابل پيش بينى نيست.
شجاعى درباره باال بودن قيمت گوجه فرنگى 
در بــازار، ادامــه داد: گوجه فرنگى كاالى 
خاصى اســت كه فصل توليــد دارد و هر 
ســال در دى و بهمن ماه با مشكل مواجه 
هستيم تا زمانى كه گوجه فرنگى ميناب وارد 
بازار شود به طوريكه اين كاال را نمى توان 
نگهدارى كرد اما دولت در اين زمان بازار 

را مديريت مى كند.

معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه 
امسال عرضه ميوه شب عيد بر عهده بازار 
است، تصريح كرد: توليد ميوه امسال خوب 
بوده و دولت تا زمانى كه بازار را نســنجد 

وارد نمى شود.
وى با تأكيد بر اينكه امسال طرح تأمين ميوه 
دولتى براى شــب عيد نداريم، خاطرنشان 
بــراى تأمين بخش  كــرد: برنامه ريــزى 

خصوصى صورت گرفته است.
شــجاعى درباره فعاليــت ارزانكده ها در 
همدان نيز بيان كرد: اين فروشــگاه ها كه 
با عنــوان ارزانى فعاليت مى كنند، بر مبناى 
حداقل سود و باالترين فروش كار مى كنند 

كه از نظر قانونى مشكلى ندارد.

وى ادامــه داد: در برخــى از ارزانى هــا 
كاالهاى ويژه حراجى عرضه مى شود كه 
ارزان تر به فروش مى رســد و در برخى 
خود  سود  حاشيه  از  فروشــندگان  ديگر 

مى كاهند.
معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان همــدان با بيان 
اينكه از نظر قانونى شــيفت قيمتى وجود 
دارد، يادآور شــد: هر فــردى اجازه دارد 
ارزان فروشــى كند اما فــروش فوق العاده 

آئين نامه دارد.
وى درباره اينكه گفته مى شود ارزانكده ها 
پولشــويى مى كنند، افزود: پولشويى بحث 
پيچيده اى است كه نمى توان به اين راحتى 

درباره آن اظهارنظر كرد.

شيركيلويى
2000 تومان

 مديرعامــل اتحاديه دامــداران از تصويب قيمت 
جديد شــير خام به نــرخ 2000 تومان براى تحويل 
درب دامــدارى، خبر داد.عليرضــا عزيزاللهى افزود: 
كارگروه تنظيم بازار در جلسه اخير خود مصوب كرد 
كه شير خام با مشــخصات 3.2 درصد چربى درب 
دامدارى كيلويى 2000 تومان عرضه شود.وى با بيان 
اين كه افزايش قيمت اخير شير خام عاملى براى گرانى 
محصوالت لبنى نخواهد بود، به ايسنا گفت: پيش از 
ايــن قيمت لبنيات بيش از نرخ جديد شــير خام كه 
اعالم شده، افزايش داشــته است و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد بر مبناى قيمت 
جديد شير خام، قيمت محصوالت لبنى را تعيين كند. 
عزيزاللهى خاطرنشــان كرد: درباره افزايش يا كاهش 
قيمت شــير خام به ازاى هر يك دهم درصد چربى، 

هنوز تصميمى گرفته نشده است.

عالــى  كانــون  رئيــس  نائــب   
ــا اعــالم  انجمن هــاى صنفــى كارگــران ب
آخريــن رقــم هزينــه ســبد معيشــت 
ــدرت  ــت: ق ــرى، گف ــاى كارگ خانواره
خريــد جامعــه كارگــرى از ســال گذشــته 
ــزار  ــون و 180 ه ــك ميلي ــروز ي ــا ام ت

ــت. ــه اس ــش يافت ــان كاه توم
متاســفانه  داد:  ادامــه  چمنــى  ناصــر 
آخريــن جلســه كميتــه دســتمزد مربــوط 
بــه زمــان قبــل از اســتيضاح آقــاي ربيعــى 
تاخيــر  و  تعويــق  بــا  ماه هــا  و  بــود 
ــه ارســال  ــا توجــه ب همــراه شــد ولــى ب

جلســه  جــارى  هفتــه  دعوتنامه هــا، 
ــه دســتمزد برگــزار خواهــد شــد و  كميت
اميدواريــم مباحــث خوبــى دربــاره ترميم 
دســتمزد و ارتقــاى قــدرت معيشــت 

ــيم. ــته باش ــران داش كارگ
چمنــى دربــاره بــه روزرســانى ارقــام مزد 
و ســبد معيشــت كارگــران در جلســه 
ــت:  ــنا گف ــه ايس ــم ب ــتمزد ه ــه دس كميت
ــاده  ــود را آم ــام خ ــات و ارق ــا اطالع م
كرده ايــم و در جلســه بعــدى كميتــه 
دســتمزد ارائــه مى كنيــم. ســال گذشــته و 
قبــل از تصويــب دســتمزد كارگــران،  رقم 

ــوار كارگــرى  هزينــه ســبد معيشــت خان
دو ميليــون و 480 هــزار تومــان بــود كــه 
بعــد از عيــد و بــا شــروع نوســانات نــرخ 
ارز، فاصلــه بيــن حداقــل مــزد كارگــران 
ــد  ــدرت خري ــد و ق ــتر ش ــورم بيش و ت
كارگــران بــه شــدت كاهــش پيــدا كــرد؛ 
ــه  ــه ب ــون ايــن فاصل ــه نحــوى كــه اكن ب
ــان  ــزار توم ــون و 180 ه ــم يــك ميلي رق
ــه ســبد معيشــت  ــه ماهان رســيده و هزين
ــه  ــش از س ــه بي ــرى ب ــاى كارگ خانواره
ميليــون و 500 هــزار تومــان افزايــش 

ــه اســت. يافت

عضو هيأت مديره اتحاديه مشاورين امالك همدان:

خانه گران تر مي شود 
خريداران منتظر نباشند 

آخرين رقم هزينه سبد معيشت كارگران اعالم شد
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7
نايب قهرمانى همدان در مسابقات جودو يگان 

ويژه كشور 
 همدان نايب قهرمان مسابقات جودو يگان ويژه كشور شد. فرمانده 

يگان ويژه استان همدان گفت: 
محمدمراد حسن آبادى با اشاره برگزارى اختتاميه مسابقات جودو يگان 
ويژه ناجاى كشور روز جمعه  در شهرستان بهار اظهار كرد: امسال 130

جودوكار از 28 اســتان كشور بر روى تشــك در 8 وزن با يكديگر به 
رقابت پرداختند.

وى با اشــاره اينكه اين مســابقات طى دو روز در همدان برگزار شد،از 
قهرمانى تيم تيپ يكم اميرالمومنين تهــران خبر داد و افزود: اين تيم با 

كسب دو مدال طال و سه نقره اول شد.
فرمانده يگان ويژه استان همدان در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه 
تيم يگان ويژه همدان با دو طال، يك نقره و يك برنز دومى اين رقابت ها 
را از آن خود كرد گفت: تيم تيپ ســوم موسى بن جعفر از تهران با دو  

طال و دو برنز سوم شد.
 حســن آبادى با بيان اينكه سال گذشته نيز تهران اول و همدان دوم شد، 
خاطرنشــان كرد: تيم جودو يگان ويژه همــدان همواره جزو برترين ها 

بوده است.
وى بــا تاكيد بــه اينكه هــدف از برگزارى اين جشــنواره ايجاد 
همبســتگى، همدلى و حفظ و تقويت روحيه پهلوانى بين نيروهاى 
يگان ويژه ناجاســت، گفت: ورزشــكاران يــگان ويژه جداى از 
كسب مدال و عناوين در اخالق و روحيه خدمتگزارى به مردم از 

مى گيرند. پيشى  يكديگر 
فرمانده يگان ويژه اســتان همدان سطح برگزارى مسابقات جودو يگان 
ويژه كشور را  در همدان را باال عنوان كرد و افزود: سعى كرديم ميزبانى 

مسابقات به بهترين نحو برگزار شود.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

كارنامه قبولى همدان در كشتى قهرمانى 
كشور

 ارزيابى نتايج كسب شده تيم منتخب كشتى آزاد همدان در رقابت 
هاى قهرمانى كشور به نسبت سال هاى گذشته، كارنامه قبولى را براى 

گوش شكسته هاى اين استان رقم زد.
به گزارش ايرنا، رقابت هاى كشتى آزاد بزرگساالن كشور كه به مدت 
2 روز در سرســراى ورزشى امام حسن مجتبى (ع) شهرستان مرزى 
قصرشــيرين برگزار شد، روز جمعه با عنوان چهارمى همدان به پايان 

رسيد.
همدان در شــرايطى به مقام چهارمى اين رقابت ها بسنده كرد كه در 
ســال هاى اخير مقامى بهتر از پنجمــى آن هم در قرعه اى به مراتب 

راحت تر كسب نكرده بود.
در واقع كشــتى گيران اين استان در هم گروهى با تيم هاى قدرتمند 
تهران و مازندران نبرد ســختى را امسال پشت سرگذاشت و با قبول 
شكست برابر مازنى ها در گروه خود راهى مسابقات رده بندى شدند 
و در نهايت به دليل غيبت در پنج وزن نتوانستند برابر البرز به پيروزى 

برسند و عنوان سومى را با بدشانسى از دست داندد.
مصدوميت مرتضى فرزين فر، عليرضا كريمى و مهران ميرزايى و سر 
وزن نرســيدن كشــتى گيران همدانى در 2 وزن باعث شد تا سكوى 
ســومى كه حداقل عنوان برازنده تيم همدان بود، به البرزى ها هديه 

شود.
تيم همدان با اين شــرايط بوجود آمده، با قبول شكست 6 بر 4 برابر 
البرز عنوان چهارمى مسابقات قهرمانى بزرگساالن كشور را كسب كرد.
همدان ســال قبل و در همگروهى با تيم هايــى چون قزوين و البرز 
به پنجمى بسنده كرده بود اما امســال با وجود رويارويى با تيم هاى 
قدرتمندى نظير تهران، مازندران، گيالن و گلستان توانست نتايج قابل 

قبولى را كسب كند.
نكته جالب توجه اينكه همدانى ها با همان تركيب سال قبل، امسال در 
مسابقات كشورى حضور يافتند و نتيجه اى به مراتب بهتر آن هم در 
گروهى سخت كه به گروه مرگ در مسابقات مطرح بود، دست يافتند.

كشــتى گيران همدانى در رده هاى انفرادى نيــز نتايج مطلوبى را به 
ارمغان آوردند و مسعود كمروند نايب قهرمان وزن 74 كيلوگرم شد. 

همچنين رضا اسدى پور در 61 كيلوگرم دوم شد، وحيد شاه محمدى 
در 92 كيلوگرم و دانيال شــريعتى در 97 كيلوگرم عنوان هاى سومى 

را كسب كردند.
دبير هيات كشتى همدان در اين باره گفت: اين مسابقات شروع خوبى 
براى كادر جديد هيات كشتى استان براى برنامه ريزى بهتر در راستاى 

كسب موفقيت هاى درخشان است.
محمد سلطانى افزود: تيم اعزامى همدان را كشتى گيرانى تشكيل دادند 
كه در مســابقات انتخابى استان برتر معرفى شدند و مربيان حاضر در 

مسابقات نيز در واقع مربى همين كشتى گيران بودند.
وى بيان كرد: مســابقات به صورت فشرده و با آمادگى حداكثرى تيم 

هاى شركت كننده برگزار شد و در گروه سختى به ميدان رفتيم.
ســلطانى اظهار داشت: اگر در اين مسابقات بدشانسى همراه ما نبود، 
حداقل عنوان سومى را كسب مى كرديم منتهى مصدوميت چند مهره 
كليدى تيم نيز تاثيرگذار بود.دبير هيات كشتى همدان خاطرنشان كرد: 
برنامه ريزى بسيار خوبى براى هدفمند كردن فعاليت هاى كشتى استان 
در راستاى استعداديابى، پرورش و شكوفايى نخبه ها تدوين كرده ايم 

و ثمره آن در سال هاى آينده به خوبى قابل رويت است.
وى افــزود: عنوان چهارمى هم چيزى از ارزش هاى تيم كم نمى كند 
چرا كه عملكرد آنها نزد حاضران در مســابقات قابل تمجيد بود و از 

مجموعه تيم رضايت داريم.

بى نظيرترين مجموعه سنگنوردى كشور 
در همدان بازسازى شد

 رئيس هيات كوهنــوردى و صعودهاى ورزشــى همدان گفت: 
ديواره هاى بى نظيرترين مجموعه سنگنوردى كشور در همدان مرمت 

و بازسازى شد.
عليرضا گوهرى در گفت وگو با ايرنا افزود: بخش ديواره هاى«بلدر» 
اين مجموعه نياز به بازســازى اساسى داشــت و با 40 ميليون ريال 
اعتبار از محل بودجه هيات كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى استان 

همدان ترميم شد.
وى اضافه كرد: مجموعه سنگنوردى «فرهاد» در همدان داراى ديواره 
هاى سنگنوردى ليد، بولدرينگ و سرعت، سالن قرنطينه و بدنسازى، 
خوابگاه و سوئيت هاى اقامتى، سالن غذاخورى، سالن آموزش، بوفه 

فروش مواد غذايى و تجهيزات كوهنوردى و بخش ادارى است.
رئيس هيات كوهنوردى و صعودهاى ورزشى همدان خاطرنشان كرد: 
در آينده اى نزديك نيز در اســتان موزه كوهنوردى در اين مجموعه 

ايجاد مى شود.
وى افــزود: 500 ميليون ريال براى ســاخت اين موزه كوهنوردى كه 
تاريخ مفاخر و بزرگان اين رشــته ورزشى را به تصوير مى كشد، نياز 
اســت. گوهرى يادآور شد: اين موزه مى تواند گنجينه ماندگار از آثار 
و تصاويــر تاريخى كوهنوردى همدان باشــد و اميدوارم با حمايت 
مسئوالن اجرايى بتوانيم نسبت به ساخت آن در سال جارى اقدام كنيم.

روزانه يكصد ورزشكار از امكانات مجموعه سگنوردى فرهاد همدان 
بهره مند مى شوند.

كبودراهنگ صدرنشين ليگ برتر كبدى 
كشور شد

 تيم فتح كبودراهنگ صدرنشــين دور مقدماتى سيزدهمين ليگ 
برتر كبدى باشگاه هاى كشور شد.
رئيس هيات كبدى همدان گفت: 

ــار داشــت:  ــا اظه ــا ايرن ــو ب ــرد در گفــت وگ ــرى ف ــود كوث محم
ــت  ــالن والي ــى س ــه ميزبان ــون ب ــم اكن ــه ه ــا ك ــن پيكاره در اي
شهرســتان كبودراهنــگ از توابــع اســتان همــدان در جريــان اســت، 

ــرار گرفــت. ــى در صــدر جــدول ق ــرد پياپ ــا 2 ب ــان ب ــم ميزب تي
وى اضافــه كــرد: همچنيــن تيــم پايــا تردينــگ آذربايجــان غربــى 
بــا يــك بــرد و يــك شكســت در جايــگاه دوم قــرار گرفتــه اســت.

ــگ  ــح كبودراهن ــاى فت ــم ه ــرد: تي ــان ك ــرد خاطرنش ــرى ف كوث
ــا  ــز، پاي ــتقالل رامهرم ــك، اس ــير انديمش ــوار گرمس ــدان، ال هم
ــتان و  ــى سيس ــد هواي ــد پدافن ــى، رع ــان غرب ــگ آذربايج تردين
بلوچســتان، عقــاب تالــش، عقــاب نيــروى هوايــى چابهــار، 
ــان در  ــدران و اصفه ــارس، مازن ــرگان، ف ــاد گ ــارى محمدآب دهي

ــد. ــور دارن ــال حض ــر امس ــگ برت لي
وى يــادآور شــد: 17 داور ملــى و بيــن المللــى ايــن دوره از 

ــد. ــى كنن ــاوت م ــا را قض ــت ه رقاب
رئيس هيات كبدى همدان با اشــاره به پوشــش خبرى مناسب اين 
دوره از مســابقات گفت: نماينده كبدى كبودراهنگ از ســاعت 15
امروز جمعه مقابل تيم قدرتمند فجر سارى به ميدان مى رود كه اين 
مسابقه از شبكه استانى و شبكه سراسرى ورزش به صورت مستقيم 

پخش خواهد شد.
وى بيــان كرد: اين پيكارها تا 26 آبان ماه جارى در ســالن واليت 
كبودراهنگ برگزار مى شــود و در نهايت هشــت تيم برتر به دور 

دوم صعود مى كنند.

پومسه كار همدانى قهرمان جهان شد

ــوان ارزشــمند قهرمانــى  ــوى رشــته پومســه ايــن اســتان عن  بان
جهــان را كســب كــرد.

ــدو همــدان گفــت: يازدهميــن دوره مســابقات  ــات تكوان ــر هي دبي
ــه برگــزار شــد و  ــن تايپ ــى كشــور چي ــه ميزبان ــان ب ــى جه قهرمان
ســيده معصومــه حســينى ملــى پــوش همدانــى كشــورمان بــه مــدال 

طــال دســت يافــت.
اميــر فرنيــا در گفــت و گــو بــا  ايرنــا اضافــه كــرد: در رقابت هــاى 
تيمــى رده ســنى 31 تــا 40 ســال گــروه زنــان، تيم پومســه ســه نفره 
كشــورمان بــا تركيــب آتوســا فرهمنــد، ســيده معصومــه حســينى و 

ســونا رزاقــى بــر ســكوى قهرمانــى ايســتاد.
فرنيــا بيان كــرد: مهــدى صمديان تبار بــه عنوان مربــى تيم ملى 
تكواندو(پومسه) كشورمان به همراه سيده معصومه حسينى و محمد 
امين گماريان ملى پوشان همدانى اعزامى به مسابقات جهانى هستند.

وى خاطرنشــان كــرد: يازدهميــن دوره مســابقات قهرمانــى جهــان 
پومســه از پنجشــنبه گذشــته بــا حضــور يــك هــزار و 274 پومســه 
رو از 54 كشــور در ورزشــگاه «تيــان مــو» چيــن تايپــه در جريــان 

اســت.
ــدو  ــه ورزش تكوان ــر مجموع ــاى زي ــته ه ــى از رش ــه يك پومس
(غيرمبــارزه اى) اســت و اســتان همــدان از قطــب هــاى اصلــى ايــن 

رشــته در كشــور محســوب مــى شــود.
تاكنــون دســتيابى بــه مــدال هــاى رنگارنــگ جهانــى و آســيايى در 

كارنامــه پومســه همــدان بــه ثبــت رســيده اســت.

خامس به رئال 
بازخواهد گشت

 هافبك كلمبيايى بايرن مونيخ بعد 
از اتمام قــرارداد قرضى خود با بايرن 
مونيخ به تيم ســابق خود باز خواهد 

گشت.
به  گزارش  ايسنا ، خامس رودريگس، 
مهاجــم و هافبك تيم بايــرن مونيخ 
عملكــرد چندان خوبــى در اين تيم 
نداشته است. او كه به صورت قرضى 
در بايرن مونيخ توپ مى زند نتوانسته 
رضايــت اين تيم را به دســت بياورد 
و طبق گفته رســانه هاى آلمانى او در 
پايــان فصل به تيم ســابق خود يعنى 

رئال مادريد باز خواهد گشت.
بايــرن مونيخ در رقابت هاى اين فصل 
نداشــته  خوبى  عملكرد  بوندســليگا 
و بعــد از شكســت 3 بــر 2 برابــر 
كواچ  نيكو  شاگردان  بورسيادورتموند 
رده سوم جدول رده بندى قرار گرفتند.

واكنش دشان بعد از 
شكست برابر هلند

 ســرمربى تيم ملى فوتبال فرانسه 
بعد از شكســت برابر هلند به انتقاد از 

عملكرد شاگردانش پرداخت.
به  گزارش  ايســنا ، تيم   ملــى فوتبال 
فرانســه در ليگ ملت هــاى اروپا به 
مصــاف هلند رفت و بــا دو گل تن 
به شكســت داد امــا در صدر جدول 

رده بندى گروه خود باقى ماند.
ديديه دشان از عملكرد تيمش در اين 
ديدار راضى نيســت و از دليل اصلى 

شكست سخن به ميان آورد.
ســرمربى تيم   ملى فوتبال فرانســه در 
نشست خبرى بعد از بازى، گفت : در 
اين ديدار تن به شكســت داديم، چرا 
كه بازيكنان بدون انگيزه ظاهر شــدند 
و خبرى از شــور و هيجان آنها نبود 
برعكس بازيكنان هلند كه مصمم براى 

پيروزى بودند.
او ادامــه  داد: بازيكنــان خود را براى 
پيروزى آماده نكرده بودند و به نوعى 
خيال شان از صعود راحت بود و همين 
باعث شــد تا نتوانيم بازى هميشگى 
خــود را به نمايش گذاريــم. همه ما 
مســئول اين شكست هســتيم. بازى 
خوبى به نمايش نگذاشــتيم و بر اين  
باور هســتم كه شايســته شكست هم 

بوديم.

غيبت نامعلوم 17 
ورزشكار ايران در رژه 
بازى هاى پاراآسيايى

  كميته ملى پارالمپيك در پى غيبت 
نامعلوم 17 ورزشكار اعزامى ايران به 
بازى هاى پاراآسيايى 2018 جاكارتا در 

مراسم رژه واكنش نشان داد.
بــه گــزارش ايرنــا؛ ســومين دوره 
به  امسال  مهرماه  پاراآسيايى  بازى هاى 
ميزبانى اندونزى برگزار شد و ايران با 
مجموع 136 مــدال مختلف و با يك 
پله صعود بر ســكوى سوم قاره كهن 

ايستاد.
امــا در آييــن افتتاحيه ايــن بازى ها 
يك اتفاق ناخوشــايند و آن غيب 17
ورزشــكار در مراســم رژه بود كه تا 

امروز مسكوت مانده است.
ــدون هماهنگــى  ايــن موضــوع كــه ب
ــام  ــى انج ــئوالن كاروان اعزام ــا مس ب
شــد و در آن مقطــع موضــع گيــرى از 
ســوى مســئوالن اتخــاذ نشــده اكنــون 
بــه دنبــال برخــورد بــا ايــن موضــوع 

هســتند.
حال قــرار اســت كميتــه انضباطى 
پارالمپيك هم جلســه تشكيل دهد تا 
ابعاد اين رفتار غيرحرفه اى بررســى 

كند.

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

برابــر رأي شــماره 139760326002000740-1397/7/18 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي مسلم عابدي فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 43 صادره 
از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مســاحت 11784/46 مترمربع 
پــالك 540 فرعي از 244 اصلي  بخش 4 همدان واقع در طاســران خريدارى 
بالواسطه از مالك رســمى آقاى محمد ابراهيم عابدي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 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 رســيد، 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 سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 176)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

موضوع  اول  هيأت  شــماره 1397/7/18-139760326002000744  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي مســلم عابدي فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 43  در 
يك قطعه زمين مزروعي به مســاحت  89/50 466 مترمربع پالك 543 فرعي 
از 244 اصلي  بخش 4 همدان واقع در طاســران خريدارى بالواسطه از مالك 
رســمى آقايان علي محمد باقري و حسين عسگري محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، 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 سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 172)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

برابــر رأي شــماره 139760326002000739-7/18/ 1397 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى آقاي مسلم عابدي فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 43 صادره از 
كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 109622/50 مترمربع  پالك 
544 فرعي از 244 اصلي بخش 4 همدان واقع در طاسران خريدارى بالواسطه از 
مالك رسمى آقايان علي محمد قربان، فتح اله عسگري و محسن فرزند جهانبخش 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 182)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/8/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/27
محمدصادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاي حسين رحيميان فر داراى شماره شناسنامه  3366 به شرح 
دادخواست كالســه 112/970718/97ح از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نازي 
رحيميان اقدسي به شماره شناسنامه  330 در تاريخ 1397/8/21 
در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-حســين رحيميان فر به 
شــماره شناســنامه3346 صادره از همدان متولد1362 فرزند 
متوفي 2-عبداله رحيميان فر به شــماره شناسنامه4840 صادره 
از همدان متولد1352 فرزند متوفي 3-محمد رحيميان اقدس به 
شماره شناسنامه4839 صادره از همدان متولد1351 فرزند متوفي 
4-كبري رحيميان اقدس به شــماره شناســنامه4841 صادره از 
همدان متولد1352 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 3307)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

حامد صيفى»
 روز گذشــته خبــرى در يكــى از 
خبرگزارى هــا روى خروجــى رفت كه 
اگرچه موجبات تعجب اهالى ورزش را 
فراهم كرد، اما بــا روندى كه بر ورزش 
اســتان همدان حاكم است، كامال طبيعى 

به نظر مى رسيد.
حميد اسالمى و وحيد على نجيمى كه در 
بازى هاى پارآســيايى 2018 جاكارتا سه 
مدال طال براى كاروان ورزشى كشورمان 
به ارمغان آوردند قصد عزيمت به شهرى 
ديگــر دارند تا از اين پس آنها را با لباس 
استان هايى ديگر در مسابقات تماشا كنيم.

خبرى تلخ، اما طبيعى. پيشــتر نيز شاهد 
دلســردى و گاليه خيلى از ورزشكاران 
همدانــى بوديم و ماجــراى ديروز وقتى 
جالب مى شود كه رئيس هيات نابينايان و 
كم بينايان استان در حمايت از ورزشكاران 
خــود مى گويد: اينكه قهرمانان ما تصميم 
بــه رفتن از همــدان دارند خيلى عجيب 
نيســت و من هم جلودار آنها نمى شــوم 
چراكه خود من هم خســته شــده ام و به 
دنبال اين هســتم تا از سمت خود استعفا 

بدهم.
ورزش همدان روز به روز بيشتر دلسردى 
قهرمانان خود را فراهم مى كند و حاال بايد 
شــاهد اين باشيم كه يكى از سرمايه هاى 
ورزش استان همدان به نام حميد اسالمى 

براى هميشه از شهر خود برود.
پيشتر شــاهد چنين اتفاقاتى بوديم. يك 
روز آرزو حكيمــى، يــك روز آرميــن 
تشــكرى و حاال حميد اسالمى. اما چرا 

كار به اينجا رسيده است؟
ورزشــكاران همدانى در شرايطى امسال 
در هجدهمين دوره بازى هاى آســيايى و 
پارآســيايى به ميدان رقابت پا گذاشــتند 
افتخارآفرينى،  صورت  در  مى دانستند  كه 
پاداشــى ناچيز از سوى اداره كل ورزش 

و جوانان همدان دريافت خواهند كرد.
از چند هفته قبل از برگزارى اين رويداد 
معتبر و با فشردگى تمرينات تيم هاى ملى 
در رشته هاى مختلف، شاهد وعده هايى 
بوديم كه مســئوالن ارشــد اســتانى و 
مديران كل ورزش و جوانان استان هاى 
مختلف به ورزشكاران و نمايندگان خود 
مى دادند تا بــه قول معروف روحيه آنها 

تقويت شود.
نكتــه جالب در اين بيــن، وعده عجيب 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
در نشســت مطبوعاتــى بــا خبرنگاران 
بود. رســول منعــم اعالم كــرده بود كه 
ورزشكاران همدانى حاضر در بازى هاى 
آسيايى 2018 جاكارتا در صورت كسب 
مدال طال 100 ميليون ريال، مدال نقره 70

ميليون ريال و مدال برنز 50 ميليون ريال 
پاداش مى گيرند.

نكته جالب اينجاست كه استان هاى ديگر 
ارقامى كامال متفاوت با پاداش همدانى ها 
را براى ورزشــكاران مــدال آور خود در 
نظر گرفتند تا بار ديگر شاهد بى توجهى 
دســتگاه ورزش همدان به قهرمانان خود 

باشيم.
فقــط در يــك فقره، رضــا گل محمدى 
مديركل ورزش و جوانان اســتان تهران 
و امير غفرانى مديركل ورزش و جوانان 
اســتان البرز ضمن اهداى پاداش نقدى 
قبل از سفر به 5 كشتى گير اعزامى خود، 
براى مدال هاى طال، نقره و برنز بازى هاى 
آســيايى به ترتيب 50، 30 و 20 ميليون 

تومان قول پاداش دادند.
نكته جالب تر اينكه پاداش فوق تنها براى 
رشــته كشتى و 5 كشــتى گير به نام هاى 
حســين نورى، يوســف قادريان، بهنام 
مصطفى  و  كريمى  عليرضــا  مهدى زاده، 
حسين خانى، ورزشــكاران اهل تهران و 
البرز بود كه هداياى نقدى خود را دريافت 
و بعد از كسب مدال در بازى هاى آسيايى 
2018 (ماننــد كريمى) نيــز پاداش هاى 

بهترى را به خود اختصاص دادند.
مسووالن ورزش و جوانان استان اصفهان 
هم براى ورزشكاران اصفهانى كه در اين 
مســابقات هر يك از مدال هاى طال، نقره 
و يا برنز را كســب كردند به ترتيب 50
ميليــون تومان، 30 ميليــون تومان و 20

ميليون تومان در نظر گرفتند.
همچنين قبــل از مســابقات طبق اعالم 
مديركل ورزش و جوانان استان كرمانشاه، 
ورزشكاران كرمانشاهى كه در رقابت هاى 
آســيايى 2018 بتوانند مدال طال كســب 
كنند 300 ميليون ريال، به مدال آوران نقره 
200 ميليون ريال و بــه مدال آوران برنز 
نيز 150 ميليون ريال پاداش اهدا مى شود.

قصه اينجاســت كه مسئوالن همدانى در 
مراسم بدرقه هم طبق وعده هايى كه داده 
بودند عمل نكردنــد. مديركل ورزش و 
مصاحبه هاى  در  بارهــا  اســتان  جوانان 
مختلــف با كلمــات بازى كــرد و قول 
ورزشكاران  برگزارى مراسم بدرقه براى 
اعزامــى را داد، امــا آنقدر دســت روى 
دســت گذاشــت تا اردوها فشرده شد و 
تمام ورزشــكاران اعزامــى، در گيرودار 
حضــور در اردوهاى پايانى تيم هاى ملى 

خود بودند.
بهتر بود حداقل در فقره جاكارتا، مسئوالن 
ورزش و جوانان اســتان همدان كمى از 
روى دست ديگر استان ها تقلب مى كردند 
و ســليقه به خرج مى دادند. مازندرانى ها 
براى ورزشــكاران اعزامى خود در هتل 
المپيك تهران مراسم بدرقه برگزار كردند 
و كرمانشــاهى ها نيز در برج ميالد تهران 

چنين برنامه اى را تدارك ديدند.
جوانــان  و  ورزش  مســئوالن  اى كاش 
همدان به جاى اينكه هــرروز پُز افزايش 
تعداد ســهميه هاى اعزامــى را مى دادند، 
كمى به فكر حمايــت از قهرمانان بودند 
تا روز به روز شــاهد دلسردى قهرمانان 
و نام آوران اســتان از ديــار مادرى خود 

نباشيم.
نرســيم جايى كه حميد اسالمى اينگونه 
سخن كند: هميشه براى موفقيت و كسب 
افتخار براى شــهر خود از هيچ تالش و 
تمرينى دريغ نكردم اما انگار آقايان براى 
يــك بار هم كه شــده نمى خواهند مانند 
بقيه اســتان ها با ما رفتــار كنند. 40 روز 
اســت كه از بازى هاى پارآسيايى 2018
از  اســتان ها  همه  برگشــته ايم،  جاكارتا 
ورزشــكاران خود تجليل كرده اند، حتى 
به ديــدار مقام معظم رهبــرى هم رفتيم 
اما انگار در اســتان ما مســووالن بيخيال 
هستند. حتى اســتاندارى برخى استان ها 
به ورزشــكاران خود زمين داده اما اينجا 
هيچكــس به فكر ما نبوده و نيســت. در 
شيراز ورزشــكارانى كه در جاكارتا مقام 
نياوردند هم هشــت ميليون تومان جايزه 
گرفتنــد اما من و وحيــد على نجيمى كه 
3 مدال طال براى اســتان خود به ارمغان 
آورديــم و آقايان در آمارهاى خود پز آن 

را مى دهند هنوز تجليل نشده ايم.

دلسردي قهرمانان بازيهاي آسيايي آنان را راهي كرد

چمدان به دست
 خداحافظ همدان!
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■ حديث:
امام مهدي(عج):

از تو مى خواهم كه بر محّمد و خاندان محّمد، درود فرستى و كارم را به 
فرجام رسانى و در َفَرجم تعجيل كنى و مرا كفايت كنى و عافيت بخشى و 

حاجت هايم را برآورده كنى، ...».

دليل تعليق 54 دفتر خدمات هوايى 
گران فروشى است؟

 در شــش ماه نخســت امســال 54 مجوز دفتر خدمات مسافرت 
هوايى، لغو و مجوز 137 دفتر ديگر تعليق شده است.

 همچنيــن 310 ســايت فروش غيرمجــاز بليت با معرفى ســازمان 
هواپيمايى كشورى به مراجع ذى صالح فيلتر شد.

ــه گــزارش ايســنا ، مديــركل دفتــر نظــارت ســازمان هواپيمايــى   ب
ــى  ــا گران فروش ــا ب ــو مجوزه ــن لغ ــه اي ــح داده ك ــورى توضي كش
ــردن  ــد نك ــى آن تمدي ــت اصل ــته و عل ــتقيمى نداش ــاط مس ارتب
ضمانت نامــه، احــراز نشــدن شــرايط راه انــدازى پــس از تعليــق در 
مــدت تعييــن شــده و بى توجهــى بــه اخطارهــا و دســتورالعمل هاى 

ايــن ســازمان بــوده اســت.
 على اصغــر باريكانــى بى آنكــه اشــاره صريحــى بــه تخلفــات 
ــه  ــه مســافران توصي ــا داشــته باشــد، ب گران فروشــى بليــت هواپيم
كــرد: «بــراى خريــد بليــت از طريــق منابــع معتبــر اعــم از دفاتــر و 
ــال ســازمان  ســايت هاى داراى مجــوز كــه فهرســت آنهــا روى پرت
ــتن  ــورت داش ــدام و در ص ــت، اق ــى اس ــل دسترس ــى قاب هواپيماي
هرگونــه شــكايت موضــوع را از طريــق ســامانه حقــوق مســافر بــه 

ايــن ســازمان اعــالم كننــد.»

جزئيات تفاهم نامه صندوق احيا و 
كميسيون ملى يونسكوى ايران

 ميراث آريــا : صندوق احيا و بهره بــردارى از بناهاى تاريخى و 
فرهنگى و كميسيون ملى يونسكو ايران با يكديگر تفاهم نامه همكارى 
امضا كردند. براســاس بند نخست اين تفاهم نامه، طرفيـــن به منظور 
معرفى ظرفيت هـــاى صندوق احيا، در سطوح منطقه اى و بين المللى 
و اطالع رسانى بـــراى معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى و شناسايى 
و جذب ســرمايه گذاران خارجى در زمينه احيا و بهره بردارى بناهاى 
تاريخى و همچنين استفاده از ظرفيت هاى نشريات داخلى و خارجى 
بــه منظور تبيين فعاليت هاى يكديگر در امر حفاظت و احياى بناهاى 

تاريخى مشاركت خواهند كرد.
ــبت  ــن نس ــده اســت طرفي ــرر ش ــه مق ــن تفاهم نام ــن در اي همچني
بــه برگــزارى گردهمايى هــا، ســمينارها و تهيــه مصاديــق ترويجــى 
ــا  ــى مزيت ه ــور معرف ــاى تاريخــى به منظ ــن و بافت ه ــاى اماك احي
و قابليت هــاى ايــن حــوزه در زمينــه گردشــگرى اقــدام و همچنيــن 
در برگــزارى نمايشــگاه ها و بازديدهــاى علمــى و ســخنرانى ها 
ــن  ــايى اماك ــراى شناس ــى ب ــكارى و هماهنگ ــد. هم ــاركت كنن مش
ــه ســمت  تاريخــى و فرهنگــى واجــد ارزش راهبــرى و هدايــت ب
تعييــن كاربــرى متناســب بــا هــدف جــذب ســرمايه گذار خارجــى 
ــى از  ــاى قانون ــتفاده از قابليت ه ــا اس ــردارى ب ــا و بهره ب ــراى احي ب

ــه اســت. ــن تفاهم نام ــاد اي ديگــر مف
ــه منظــور  ــن ب ــرر شــد، طرفي ــه مق ــن تفاهم نام ــق اي ــن طب  همچني
اشــاعه دانــش و توانمنــدى متخصصــان حفاظــت از ابنيــه تاريخــى 
ــن  ــن اماك ــدد از اي ــردارى مج ــا و بهره ب ــه احي ــى در زمين و فرهنگ
در داخــل و خــارج از ايــران مشــاركت و همكارى هــاى الزم 
ــا و  جهــت برگــزارى كارگاه هــاى آموزشــى در زمينــه مرمــت، احي
ــام  ــدوق انج ــه صن ــى ب ــاى تاريخــى و فرهنگ ــردارى از بناه بهره ب
خواهنــد داد تــا صنــدوق بتوانــد نســبت بــه برگــزارى ايــن رويــداد 
در داخــل كشــور و جهــت آمــوزش نيروهــاى متخصص كشــورهاى 
حــوزه نفــوذ ايــن تفاهم نامــه اقــدام كنــد. اســتفاده از ظرفيـــت هاى 
ــا همتاهــاى خــود در ســاير  كميســيون ملــى يونســكو در تعامــل ب
كشــورها بــه منظــور معـــرفى ظرفيت هــاى طــرف اول در حـــوزه 
ــات  ــال تجربي ــى و انتق ــاى تاريخ ــرمايه گذارى در بناه ــيا و س احـ

ــه اســت. ــن تفاهم نام ــاى اي ــر بنده ــى از ديگ فن

پهپادى كه موشك ها را فريب مى دهد
  نيــروى دريايى ارتش امريكا پهپادى را توليد كرده كه با انتشــار 
امــواج راديويى مختل كننده مى تواند موشــك ها را فريب داده و از 
اصابت آنهــا به هدف جلوگيرى كند.به گــزارش مهر، اين پهپاد كه 
ظاهرى شــبيه به يك لوله باريك دارد، نومد نام دارد و احتمال توليد 
نمونه هاى تجارى آن نيز وجود دارد.پهپاد يادشده 90 سانتيمتر طول 
دارد و 2 پره چرخنده آن در زمان عدم اســتفاده در كناره ها خم مى 
شــوند. در زمان حركت انفجار دى اكسيد كربن فشرده شده در لوله 
اصلى پهپاد موجب حركت شــتابان آن به ســمت باال مى شود و پره 
ها نيز تداوم حركت آن را تضمين مى كنند.پهپاد يادشده مى تواند در 
هر جهت و مســيرى حركت كند و بعد از پايان ماموريت به صورت 

عمودى بر روى چهار پاى خود فرود مى آيد. 

تلسكوپ فضايى كپلر بازنشسته شد
  بعد از 9 ســال فعاليت، ناسا تلسكوپ فضايى كپلر را بازنشسته 
كرد. اين تلســكوپ در مدت فعاليت طوالنى خود موفق به كشــف 

هزاران سياره در خارج از منظومه شمسى شده بود.
به گزارش مهر، يكى از كشــفيات مهم اين تلســكوپ فضايى اين 
بود كه كهكشان راه شيرى حاوى سيارات بيشترى نسبت به ستاره 
هاســت. اين نوع اكتشــافات با توجه به عوامــل مزاحم مختلف 
محيطى و با اســتفاده از تلســكوپ هاى نصب شده بر روى كره 

زمين ممكن نبودند.
تلســكوپ كپلر آخرين بار در پنج شنبه هفته گذشته فرامين راديويى 
پايانى خود را براى رايانه مركزى اين تلسكوپ دريافت كرد تا تمامى 

سيستم هاى آن خاموش شده و از كار بيفتند. 

رفع درد مفاصل به كمك داروى ايرانى
 كامال گياهى 

 يكى از شــركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت داروى گياهى 
جديدى براى رفع درد مفاصل شده است. 

بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛  فعاليت جوانــان نخبه در 
شــركت هاى دانش بنيان در كنار طرح هاى اســتارت آپى سبب رشد 
و پيشــرفت كشور مى شود.اين شــركت دانش بنيان با بهره گيرى از 
داروهاى طبيعى و گياهى و همچنين به كار بردن مواد طبيعى و معدنى 
موفق به ساخت پماد هاى جديد براى سهولت در حركت مفاصل و 
كاهش درد آنها شــده است.اين داروى جديد به واسطه ريز مولكولى 
بودن داراى قدرت جذب بااليى اســت و بــه راحتى در فضاى بين 

مفصلى نفوذ مى كند و سبب سهولت در حركت آنها مى شود.

بررسى آخرين دستاوردهاى محققان در 
حوزه سامانه هاى هوشمند پليمرى 

 دانشگاه صنعتى اميركبير ميزبان سيزدهمين دوره سمينار بين المللى 
علوم و تكنولوژى پليمرى با حضور محققانى از 7 كشور جهان است. 
 به گزارش فارس ، حميد ميرزاده دبير سيزدهمين سمينار بين المللى علوم 
و تكنولوزى پليمرها (ISPST 2018) با بيان اينكه اين سمينار با تمركز بر 
علوم و تكنولوژى پليمرها از سال 1365 در دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار 
شد، گفت: 5 دوره از اين سمينار در دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار شده و 
امسال نيز اين دانشگاه ميزبان ششمين دوره اين رويداد خواهد بود.وى زمان 
برگزارى اين سمينار را 28 آبان تا اول آذر ماه جارى دانست و خاطر نشان 
كرد: سمنار ISPST در دوره  هاى قبل در دانشگاه هاى صنعتى شريف، 

دانشگاه شيراز و پژوهشگاه پليمر و پتروشيمى برگزار شده است.

ساخت كفى كفش سيليكونى براى درمان 
زخم هاى ديابتى

 محققان دانشگاه پردو واقع در اينديانا نمونه اوليه نوعى كفى كفش 
را ساختند كه قادر است زخم هاى ديابتى را درمان كند.

به گــزارش ايرنا ، اين كفى كفش دواليــه از جنس پلى دى متيل 
سيلوكســان ساخته شده است و اليه زيرين آن در واقع يك مخزن 
گاز اكسيژن اســت. اليه بااليى اين كفى با استفاده از ليزر به گونه 
اى ســوراخ شده است كه اكســيژن را دقيقا در محل وجود زخم 

آزاد مى كند.
هنگامى كه شــخص از اين كفى استفاده مى كند در اثر فشار پاى او، 
اكسيژن از مخزن خارج شده و از طريق اليه بااليى كفى به طور مستمر 

در طول روز آزاد مى شود.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- پيشوني سفيد
■ قد  س2................................ ... الزانيا- گرگ بازي
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب

■بهمن مالير....... . هشتگ - مغزهاي كوچك 
زنگ زده - پيشوني سفيد

 نامه نگاريهاى ادارى 
■ نخســتين بار نيروى انتظامــى در بازديدى كه در 
تاريخ 4 اســفند ماه از بنا انجام ميشود صورتجلسه 
اى تدوين و به امضاى كسبه ميرساند مبنى بر اينكه 
ديوارهاى بنا در حال تخريب اســت و امكان ضرر 
مالى و جانى براى اهالى خواهد بود كه شــرح نامه 

در "تصوير 1" قابل رويت است 
■ پــس از نامه نگاريها و پيگيرى مكرر كســبه در 
اطراف بنا تاريخ 24 شــهريور 1397مالمير مديركل 
ميراث فرهنگى اســتان همدان نامــه اى به صوفى  
شهردار همدان ميزند مبنى بر آنكه مالك بر خالف 
شرايط نامطلوب بنا در خصوص رفع خطر اقدام به 
تخريب بنا شبانه كرده است كه شرح كامل نامه در 

"تصوير 2" قابل رويت است
و باالخره در تاريخ 29 شــهريور فرمانداري همدان 
نامه اى به شــهردار ارســال ميكند مبنــى بر آنكه 
هشــدارى از خطر آفرينى بنا به شهردار اعالم كرده 
اند كه شرح نامه در "تصوير 3" قابل رويت است

■ و بار ديگــر فرمانداري همدان در تاريخ 15 آبان 
ماه  نامه اى به شــهردار همدان مبنى بر اعالم موارد 
پيگيرى شــده ارسال كرده اســت كه شرح آن در 

"تصوير 4" قابل رويت است
■ ســرانجام باز هم كسبه دست به كار مى شوند و 
نامه اى به رياست بازرسى شهردارى مينويسند و از 
تخريب شبانه و عمدى عمارت تاريخى همدان خبر 
ميدهند كه شرح آن در "تصوير 5" قابل رويت است

 بناى تعطيل؛ معطل براى تخريب
اين عمارت چند طبقه به قدرى معمارى شــكيلى 
داشت كه در دهه 20 با حضور رضاخان عمارت 
افتتاح شــد. عمــارت جنانى در يكى از شــش 
خيابان اصلــى منتهى به ميدان مركزى شــهر به 
نام "شــورين" ديروز و خيابان "شــهدا"ى امروز 
قرار گرفته اســت كه گرچه در زمان هاى مختلف 
كاربرى هاى مختلفى داشــته است اما همسايگان 
مــى گويند از اواخر دهه 50 بــدون كاربرى رها 
شده اســت. در حالى كه به اصرار كسبه قرار بود 
ايــن بنا در رديف اثار ثبت شــده ملى قرار گيرد 
اما شــواهد بيانگر آن است هنوز بنا كد ثبت ملى 
در فهرست آثار تاريخى كشور را نگرفته است و 

معطل مانده است تا شايد خراب شود 
عمــارت آن روزهــا  محل زندگــى  خانواده هاى 
ارمنى ســاكن در همدان بوده است بعد كاربرى آن 
به ميهمانپذيرى كه به نام آبادان است تغيير مى كند. 
مردم محلى معتقدند دليل ايــن نام گذارى حضور 
بيشتر مســافران اين مسافرخانه از جنوب كشور به 
ويژه آبادان وخوزســتان بوده اســت، از آن پس بنا 
به شــخصى به نام طغرلى و پس از آن به تراب زاده 
فروخته مى شــود و در حال حاضــر مالكيت بنا به 

فردى به نام جواهرى تعلق دارد.
"عمارت جنانى" نخســتين بناى چند طبقه همدان 
كه به عنوان يك اقامتگاه و مســافرخانه به يك برند 
در همدان تبديل شده اســت، در حالى به تخريب 
نزديك مى شــود كه با تبديل آن به يك هتل سنتى، 
مى تواند يكى از برندهاى گردشــگرى در اين شهر 
باشد. اما اين پيشــنهاد پيش كش امروز سوال اين 
است چرا بايد بنايى كه نقل آن به بيمارى اورژانسى 

مى ماند هنوز به گفته مســئوالن مرتبط به ثبت 20
درصد از كار ثبت آن به انجام نرسيده باشد 

اين بار ســايه تخريب عمدى ، عمارت "جنانى" يا 
همان "مسافرخانه آبادان" در همدان را نشانه گرفته 

است.
بنايى كه با بيش از 80 سال عمر  و نمونه ى خاصى 
از معمارى اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوى كه آن 
را نخستين بناى سه طبقه در شهر همدان مى دانند و 
حتى براى افتتاح اش رضا پهلوى تا همدان مى رود. 
اين روزها يكى از نگرانى هاى دوســتداران ميراث 
فرهنگى در همدان مســئله ى عمــارت "جنانى" يا 
مســافرخانه آبادان اســت بنايى كه نمونه اى از آثار 
معمارى دوره پهلوى اول اســت. ايــن بنا در نيمه 
خيابان شــهدا كه در گذشته با نام خيابان "شورين"

شناخته مى شد، واقع شده است.
 با مالك بنا برخورد قانونى نشده

كســبه و همســايگان اطراف اين بنا بــه خبرنگار 
همدان پيــام  مى گويند از حدود 4 دهه ى قبل اين 
مســافرخانه تعطيل شــده و به حال خود رها شده 
اســت، نه تنهامالك خصوصى توجهــى به اين بنا 
نداشــته اســت، بلكه نهادهايى مانند شهردارى و 
ميــراث فرهنگى نيز  براى حفاظــت اين بناى كم 
نظير قدم تاثيرگذارى بر نداشــته اند و با مالك براى 
تخريــب بنا ممانعت قانونى نكــرده اند و با مالك 
بنا برخورد قانونى براى ممانعت در تخريب نشــده 

است .
بــه اذعان حاضــران محل و برخى 
كســبه ؛ مدتى اســت مالك جديد 
بنا بــه بهانه هاى مختلف قصد دارد 
اين بنا را تخريب كند، گفته مى شود 
مالك بنا در نظر دارد پس از تخريب 
بنا، آن را به يك مركز تجارى تبديل 
كند. حتى به گفته ى همســايه هاى 
اين عمارت تاريخــى، مالك آن به 
تازگى نيز بخشــى از بنا را تخريب 

كرده است.
همدانى هاى اصيل كه سالهاســت 
با تصوير اين عمــارت در همدان 
آشنا هســتند  با تاكيد بر اين كه اين 
بنا پيشــينه بسيار خوبى در حوزه ى 
گردشگرى دارد، معتقدند ،  اين بنا 
به عنوان يك اقامتگاه و مسافرخانه 

به يك برند تبديل شــده است، امروز نيز مى توان با 
مرمت و بازســازى آن را به يك هتل سنتى تبديل 
كرد به شرطى كه مديران شهرى، مالك مسافرخانه 
آبادان ديروز و خانه روبــه ويران امروز را ترغيب 

كنند تا براى حفاظت آن تالش كند.
شــواهد بيانگر آن اســت ؛ مالــكان فعلى عمارت 
"جنانى" نميخواهند بدانند  چــه گنجى در اختيار 
دارند و بــه راحتى مى توانند بــا تبديل آن به يك 
اقامتگاه بومى يا هتل سنتى، تاريخ معمارى شهر را 

حفظ كنندو درآمد كالنى از آن به دست  آورد.
 شهردارى با مشوق حذف عوارض ميراث 

با ثبت 
در چنيــن مواردى شــهردارى ها ميتوانند با حذف 
عوارض باعث نجات بنا شوند. اميدواريم مديريت 

شــهرى با مشــوقهايى كه در اختيار مالكان چنين 
بناهايى قرار مى دهند باعث نجات بخشى آنها شوند.

متاســفانه مديران استان، شعارِ گردشگرى را مهم تر 
از مســئله ى زيرساخت ها مى دانند و  به طور مداوم 
از اولويت گردشــگرى حرف مى زننــد، اما به اين 
نكتــه توجه ندارنــد كه يكــى از مهمترين عناصر 
گردشــگرپذيرى بناهاى تاريخى هر منطقه است و 
عمارت جنانى نيز اين ظرفيت را دارد، به شــرطى 
كه مديران از حرف زدن دست بردارند و عملگرايى 

را پيشه كنند.
خيابان هاى قديمى شــهر و ساختمان هايش بخشى 
از ميــراث ملمــوس و ناملمــوس و البته هويت 
محســوب  افــراد  شــهرى 
آن ها  قدر  بايد  كه  مى شــوند 
در  قدم زدن  هنگام  دانست.  را 
ايــن خيابان ها انديشــيدن به 
داســتان ها و اتفاقات احتمالى 
كه در طــول زمان بــر آن ها 
گذشــته، ذهــن را ميهمــاِن 
تاريــِخ دور و نزديك شــهر 
مى كنــد. ســاختمان هايى كه 
سال هاى ســال شاهد عبور و 
مرور شــهروندان بوده و اگر 
زبان داشــتند قصه ها و اسرار 
بسيارى را از آن ها مى شنيديم. 
از تغيير و تحوالت خيابان تا 
كه  تصميماتى  و  انتخاب هــا 
اهالى بــراى زندگــى در آن 

خيابان و در نهايت شهر.

اين چرخه زندگى شهرى، با آدم هايى كه در زمان 
و مــكان آن قرار مى گيرند، معنا پيدا مى كند،: مهم 
است اين نكته را دريابيم كه شهر واقعيتى انسانى 
دارد، واقعيتى كه انكار آن در عمل حذف هويت 
شــهر و الاقل بروز نقص و كاستى در آن است. 
ارتباط دوســويه اى كه پيشــتر در زندگى شهرى 
به ســبب توجه به درونيات آدمى بسيار پررنگ تر 

بود.
حفظ و بقاى هويت شهرى با حفظ بنا

در انسان شناسى شهرى سعى بر اين است كه با نگاه 
جامع  و تحليل آن با همــه رويكردهايش، در عين 
حفظ گذشته و هويت فرهنگى شهر، شرايط را براى 

رشد و پيشرفت فراهم كند.
توجــه بــه اين عمــارت و احيــاى آن مى تواند 
براى حفظ و بقاى هويت شــهرى و حتى جذب 
گردشگر بسيار موثر باشد، البته مشروط بر اين كه 
براى مردم، با هدف مشاركت و براى سازمان هاى 
مرتبط، از نظر تسهيل در اجرا، ضرورت حفظ بنا 
درك و مهم در نظر گرفته شود تا بار ديگر تجربه 
تلخ تخريب خانه هاى محله كبابيان تكرار نشــود، 
بنايــى كه مى تواند با حفظ و احياى آن و كاربرى 
متناسب با آن زندگى را دوباره به  كالبد آدم هاى 
آن خيابان و آن شــهر  برگرداند. راستى همه اينها 
به كنــار اگر بنا تخريب شــد و جــان عابران و 
كاســبان را تهديد كرد چه كسى پاسخگو خواهد 
بود ؟ ميراث فرهنگى ؟ شــهردارى ؟ مالك ؟ يا 
شايد اينجا نوبت پاى كار آوردن كسبه اى ميرسد 
كه از هيچ تالشــى براى حفظ حيات بنا فروگذار 

نكرده اند .....

نخستين هتل همدان در آستانه تخريب

آب زيراب جناني را زد 
■ نامه نگارى و اتالف وقت در ثبت بنا راهكارى براى كمك به تخريب؟ 

■ ناودان شريك جرم شد تا جنانى تخريب شود 

مريم مقدم »
 وقتــى شــامگاه 24 آبــان مــاه 1397 بــارش 
بــاران شــدت ميگيــرد ، نــاودان هــاى عمارت 
ــتين  ــادان) نخس ــافرخانه آب ــا (مس ــى ي جنان
ــود ؛  ــدود ميش ــدان مس ــه  هم ــه طبق ــاى س بن
ــه  ــه جــاى هدايــت شــدن ب ــاران ب ــا آب ب ت
حيــاط زيــرآب بنــا را بزنــد  و ديــوار جنانــى 

را تخريــب كنــد.
ــاال  ــر ب ــه اگ ــتانى اســت ك ــه داس ــن هم اي
ــم دوغ  ــن بيايي ــد و پايي ــت باش ــم ماس بري
قصــه مــا دروغ خواهــد بــود . شــايد آن روز 
ــهر را  ــعاعى ش ــه ش ــش نقش ــه كارل فري ك
ترســيم ميكــرد و خيابــان شــهدا را تعريــض 
ــارت را  ــن عم ــاخت اي ــه س ــرد و زمين ك
ايجــاد كــرد هرگــز بــاور نميكــرد نســلى از 
راه برســد كــه  آب بــه دامــان عمــارت ببندد 
تــا عمــارت زودتــر خــراب شــود و بــرج و 
پاســاژِ بــى دروپيكــرى چيــزى جــاى آن را 

بگيــرد . ســبك معمــارى آن شــيروانى كوبى 
و طــرح هاللــى در ســطح فوقانــى بنــا، كــه 
روزگارى در همــدان محبــوب و فراگير شــده 
بــود، ميباشــد بــا آنكــه بنــا رو بــه ويرانــى 
اســت امــا هنــوز چشــم را خيــره بــه خــود 
و هنــر معمــارى ايــران زميــن نــگاه ميــدارد . 
ــگاه  ــان چشــم انداز بيرونــى آن در ن و همچن
عابــران خــاص و متفــاوت اســت. عمارتــى 
ــان و خســتگى اش  ــذر زم ــا گ ــى ب ــه حت ك
هنــوز صبورانــه چشــم انتظار  توجــه اســت 
ــا  ــد بن ــى از راه ميرس ــه مالك ــل از آنك غاف
را ميخــرد و پرونــده بــه ثبــت ملــى رســيدن 
اثــر در ميــراث فرهنگــى الى پرونــده هــاى 
ــر  ــماره اث ــورد و ش ــى خ ــاك م ــادى خ ع
ــه عبارتــى  ملــى را دريافــت نمــى كنــد . ب
انــگار بنــا ثبــت نمــى شــود تــا كســى فــردا 
پــس فــردا مســئول تخريــب آن بــه حســاب 

نيايــد . 

 از حدود 4 دهه ى قبل اين 
و  شده  تعطيل  مسافرخانه 
به حال خود رها شده است، 
نــه تنهامالــك خصوصى 
توجهى به اين بنا نداشــته 
مانند  نهادهايى  بلكه  است، 
شهردارى و ميراث فرهنگى 
نيز  براى حفاظت اين بناى 
تاثيرگذارى  قدم  نظير  كم 
بــر نداشــته اند و با مالك 
براى تخريــب بنا ممانعت 

قانونى نكرده اند
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