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4 اثر از همدان 
در فهرست آثار 
ملى ثبت شد

شهردارى 
همدان 
در خانه متوقف 
شد

تالش ما 
مشاركت پ
ررنگ  مردم 
در انتخابات 
است
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 اختتاميه جشنواره تئاتر امروز برگزار مى شود
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تبريك و تهنيت

كارخانجات شن و ماسه رزن و رزن بتن 
 مهدوى

جناب آقاى 

مهندس مهدى حسنى
رياست محترم اداره 

امور مالياتى شهرستان رزن
بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى را به 
سمت جديد صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
نموده، اميد است در پناه الطاف الهى در راه 

خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت

شركت زحل نيروى غرب - كاظمى

جناب آقاى 

مهندس مهدى حسنى
رياست محترم اداره 

امور مالياتى شهرستان رزن
مسئوليت هاى سنگين را بر دوش مردانى مى 
نهند كه تعهد و مسئوليت پذيرى كارى داشته 
باشند، انتصاب حضرتعالى در سمت جديد را 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است 
در پناه ايزد متعال در راه خدمت همواره موفق و 

سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت

شركت تعاونى كشت و صنعت روستايى برادران شيخلر

جناب آقاى 

مهندس مهدى حسنى
رياست محترم اداره 

امور مالياتى شهرستان رزن
مسئوليت هاى سنگين را بر دوش مردانى مى 
نهند كه تعهد و مسئوليت پذيرى كارى داشته 
باشند، انتصاب حضرتعالى در سمت جديد را 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است 
در پناه ايزد متعال در راه خدمت همواره موفق و 

سربلند باشيد.

آگهى مزايده فروش پژو پارس 

شركت قند هكمتان( سهامى عام )

شركت قند هكمتان ( كارخانه قند همدان ) 
در نظــر دارد يــك دســتگاه پــژو پــارس ســفيد رنــگ ، 
مــدل 90، تخفيــف بيمــه كامــل، بــى رنــگ را از طريق 

مزايــده بفروش رســاند. 
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت دريافــت و تكميل برگ 
ــه  ــه آدرس كارخان ــخ 9 آذر 1398 ب ــا تاري شــرايط ت
ــر 20 جــاده همــدان  قنــد همــدان واقــع در كيلومت
تهــران ، روبــروى پليــس راه شــهيد خرمــرودى - 

واحــد بازرگانــى مراجعــه نماينــد.
تلفن : 081-34553253

 فرماندار شهرســتان همــدان از تخريب 
بناهاى غيرمجاز در حاشيه و بستر رودخانه ها 

خبر داد.
حسين افشارى در شوراى هماهنگى مديريت 
بحران شهرستان همدان با بيان اينكه آمادگى 
نســبى براى مقابله با بحران هاى ناشــى از 
حــوادث در قانون جديــد مديريت بحران 
وجود دارد اظهار كرد: اقدامات پيشــگيرانه 
خوبى در رابطه با سيل و سيالب انجام شده 

است.
وى افزود: پنج رودخانه در مســير دامنه هاى 
شــمالى الوند به سمت دشت بهار، قهاوند و 
همدان جريان دارد اين نقاط مســير به مسير 

چك و اليروبى شده است.
فرماندار شهرســتان همدان با بيان اينكه در 
شهرستان همدان يك سرى نقاط كور وجود 
دارد كــه ممكن اســت از ديدها پنهان مانده 
باشد افزود: امروز راه هاى روستايى قديم به 
نوعى راه اصلى و شــريانى تبديل شده  لذا 
اصالح اين راه ها بايد در بودجه سال آينده در 

نظر گرفته شود.
 وى با اشاره به اينكه با مديران و دهياران در 
ارتباط با مديريت بحران جلسه در نظر گرفته 
شــود و نقطه نظرات اين مجموعه دريافت 
شود ادامه داد: دهيارها و شوراى اسالمى در 
سيل فروردين امســال بسيار نقش ارزنده اى 

ايفا كردند.
به گــزارش فارس، افشــارى بــا تاكيد بر 
اينكه دســتگاه هايى كــه در مديريت بحران 
كمك كننده هســتند بايد آماده به كار باشند 
گفت: به محض اينكــه كار از حالت عادى 

خارج شــود اعضاى مديريت بحران بايد در 
محل كار و حوزه اســتحفاظى خود حضور 

داشته باشند.
وى با اشــاره به اينكه گاهى ممكن اســت 
در بروز بحران خطوط ارتباطى قطع شــود 
خاطرنشــان كرد: حضــور اعضاى مديريت 
بحران الزامى اســت و مى تواند خسارات را 

به حداقل برساند.
فرماندار شهرستان همدان با بيان اينكه چشم 
اميد مردم در هنگام بحران به دست مسووالن 
است اظهار كرد: در مديريت بحران هماهنگى 

حرف اول را مى زند.
وى در ادامــه به هماهنگى بين مســووالن 
در ســيل ابتداى امسال اشــاره كرد و گفت: 
هماهنگى خوبــى بين و مســووالن برقرار 
بود امــا مجدد نياز به تمريــن در اين زمينه 
وجود دارد.افشارى افزود: براى حل مشكل 
سيل برگردان غربى شهرستان همدان به رئيس 
دانشگاه بوعلى و علوم پزشكى همدان ابالغ 
شــود كه مسير براســاس طرح مشاور مورد 
تاييد شــوراى هماهنگــى مديريت بحران 

شهرستان همدان است.
وى با بيان اينكه در محوطه قاســم آباد دچار 
مشكل هستيم و اين موضوع بايد به صورت 
ميدانى بررسى شــود خاطرنشان كرد: مردم 
نيز بايد نســبت به گذشته آگاه تر باشند و از 

ساخت و سازهاى غيرمجاز بپرهيزند.
فرماندار همدان به تخريب بناهاى غيرمجاز 
در حاشــيه و بســتر رودخانه اشــاره كرد 
و گفــت: به ناچــار در مواقــع خاص با 
هماهنگى مقامات قضايى  اقدام به تخريب 

اين بناها مى كنيم.
 بازنگرى طرح جمع آورى 
آب هاى سطحى در همدان

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان نيز 
گفت:  با توجه به نقاط بحرانى شــهر طرح 
بازنگرى جمع آورى آ ب هاى سطحى مجدد 

مورد مطالعه قرار گرفت.
وحيد على ضمير افزود:  با بيان اينكه قرارداد 
سطحى  آب هاى  جمع آورى  مطالعاتى  طرح 
در ســال 88  بسته شده اســت اظهار كرد: 
عمليات مطالعاتى اين طرح تا سال 90 ادامه 

داشت.
وى با اشــاره به اينكه طرح هاى شــهرى و 
اندازه جوى ها و نهرى ها در اين طرح به طور 
كامل در نظر گرفته شــده است ادامه داد: در 
منطقه شهيدچمران، تقاطع رسالت و بلوار 9

دى دچار مشكل و آبگرفتگى هستيم بنابراين 
طرح بازنگرى جمع آورى آب هاى ســطحى 

مجدد مورد مطالعه قرار گرفت.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
با تاكيد بر اينكه نقاط بحرانى در شهرســتان 
همدان به مشــاور طرح اعالم و نســبت به 
بازنگرى اين طرح اقدام شــده است گفت: 
با توجه بــه محدوديت بودجه قرارداد پروژه 
تقاطع رسالت امســال بسته شد و با قوت و 

قدرت در حال انجام است.
وى بــا بيان اينكــه خوشــبختانه اين طرح  
پيشــرفت فيزيكى 70 درصدى دارد افزود: 
موانعى بر سر راه بود كه با تعامل دستگاههاى 

ذيربط حل شد.
على ضمير تأكيد كرد: در حال حاضر يكى از 
كانون هاى بحران ناشى از سيل در شهرستان 

حل شده كه از دستاوردهاى خوب مديريت 
شهرى محسوب مى شود.

وى اشــاره به اينكه دغدغه اصلى ما ســيل 
برگردان غربى شهر همدان است تصريح كرد: 
اين طرح از اهميت ويژه اى برخوردار است 
و تمام دستگاه هاى اجرايى بايد نگاه ويژه اى  

نسبت به اين موضوع داشته باشند.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان در 
ادامــه به يكى ديگر از نقاط بحرانى شــهر 
همدان اشــاره كرد و گفت: بلــوار خليج 
فارس نيز از ديگر نقاط بحرانى محســوب 

مى شود.
وى با اشــاره به اينكه  پنــج رودخانه اصلى  
شــهر همدان را طى مى كند ادامه داد: طول 
اين رودخانه ها 63 كيلومتر است كه شهردارى 
40 كيلومتر از اين ميزان را پوشش داده است.

بناهاى غيرمجاز بستر رودخانه ها تخريب مى شوند
 سپيده راشدى- خبرنگار همدان پيام:  فعاليت 150 
واحد فناور وحدود50 شركت دانش بنيان در همدان، 
اين استان را جزو 12 استانى قرار داده است كه آمادگى 

استانداردسازى محصوالت دانش بنيان را دارند.
مديركل نوآورى و كســب و كار نوين معاونت علمى 
و فنــاورى رئيس جمهورى با بيــان اين مطلب گفت: 
كرمان، آذربايجان شــرقى، كرمانشاه، همدان، اصفهان، 
قزوين، خراســان رضوى، فارس، مركزى، البرز، يزد 
و قم اســتان هايى هستند كه براى اســتاندارد سازى 
محصوالت دانش بنيان آمادگى بيشترى دارند و صدور 
گواهينامه  coc (محصوالت دانش بنيانى هســتند كه 
اســتاندارد آنها  داراى يك نمونــه داخلى يا خارجى 
هست) وcop (محصوالتى هستند كه فاقد نمونه هاى 
مشــابه داخلى وخارجى مى باشــند) استانداردسازى 

محصوالت اين حوزه هستند.
مريم ملونى روز گذشته در نشست تبيين روند اجراى 
نظام استانداردســازى محصوالت دانش بنيان در اداره 
اســتاندارد اســتان همدان گفت: براى تســهيل روند 
تجارت ســازى نگاه ما بايد اكوسيستمى باشد و بايد 
هم افزايى بين ســازمانى در ادارات شــكل گيرد، هم 
بازيگران وهم زيرســاخت ها بايد كنار هم باشند كه 
ما بتوانيم  اكوسيستم را به گونه اى شكل بدهيم كه به 
اقتصاد دانش بنيان برسيم كه اين امر داراى چند مولفه 
اصلى است كه محوريت آن برمبناى كسب وكار نوين 
در شــكل مى گيرد در اصل كارآفرينانى كه خطرپذير 
هستند و مبتنى بر دانش وخالقيت ونوآورى  كسب و 
كار نوينى را شــكل مى دهند وچون پايه اين بر مبناى 
نوآورى هست، خروجى آن اشتغال براى نسل جوانان 

است.
ملونى با تاكيد بر اينكه 110 خدمت متنوع به شــركت 

هاى دانش بنيان در سراسر كشور ارائه مى شود افزود: 
حمايت ها وتسهيالت مستقيم، جواز تاسيس، معافيت 
گمركى، ســازوكار تبادل صادرات جز اين حمايت ها 
محسوب مى شوند اما استاندارد سازى محصوالت اين 
شركت ها زيرســاختى ضرورى براى تقويت و رونق 

گرقتن اقتصاد دانش بنيان است.
وى گفت: گواهينامه انطباق سى.ا.ســى به محصوالت 
دانش بنيانى اعطا مى شــود كه با يك استاندارد ملى، 
منطقه اى، جامعه اى و يا كارخانه اى مطابقت داشــته 
باشدگواهينامه سى.ا.پى به آن دسته محصوالت دانش 
بنيان داده مى شــود كه با هيچكدام از انواع استاندارد 
مطابقت نداشته و محصولى جديد باشد كه گواهينامه 
مورد نظر بر اســاس ويژگى هــاى محصول و خود 

اظهارى توليد كننده صادر مى شود.
 معاون مديركل دفتر ارزيابى كيفيت كاال و خدمات 
ســازمان ملى اســتاندارد گفت:  محصوالت دانش 
بنيانى كه قادر به دريافت 17 پروانه در ســه ســال 
اخير شــده اند  شامل:سامانه هاى جراحى هوشمند، 
تجهيزات پزشــكى، صنايع نفــت و گاز، نازل هاى 
ســى.ان.جى و صنايــع مخابراتى هســتند كه براى 
نخســتين بار پروانه استاندارد سى.او.سى و سى.او.

پى را هم دريافت كرده اند.
ســعيد ميرنظامى مدنى در پايان گفت:  اعطاى پروانه 
نشان استاندارد محدود به استاندارد اجبارى و تشويقى 
نيست و موارد جديدى به سبد استاندارد سازى كشور 
افزوده شده است و كاهش واردات، افزايش صادرات 
و توسعه اقتصاد بدون نفت مهمترين مولفه هاى اقتصاد 
مقاومتى محسوب مى شود كه محصوالت دانش بنيان 
مى تواند كمك بزرگى به تحقق اقتصاد مقاومتى كرده 

و از صادرات تك محصولى كشور بكاهد.

12 استان كشور طرح استاندارد دانش بنيان را  اعطا مى كنند 
همدان پيشرو در استانداردسازى فناورى

با هزينه 330 ميليون تومانى

پل تاريخى نهاوند 
مرمت شد

پوستر هفته كتاب 
در منزل استاد 
فاميل روحانى 
رونمايى شد

 
اهالى قلم 

ميهمان 
نويسنده 

همدانى 

5

رئيس صنف لوازم خانگى همدان:

نمايندگي ها كاالي قاچاق مي فروشند

روز
ت 

داش
دادستانى ياد

عالقه مند به اطالع رسانى
 1- مسئوالن قوه قضاييه پس از انقالب در 
هر رده كارى، نســبت به مقوله اطالع رسانى، 
زياد عالقه اى بروز نداده اند شايد نوع فعاليت 

و كارى كه انجام مى شود.

2

/قرائت لوح اهداى كتاب هاى استاد فاميل روحانى كه به دست خط خود خطاب به كتابخانه مركزى استان همدان نوشته شده است/قرائت لوح اهداى كتاب هاى استاد فاميل روحانى كه به دست خط خود خطاب به كتابخانه مركزى استان همدان نوشته شده است
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شاپره
ويژه جشنواره 

تئاتر كودك و نوجوان 
ضميمه روزنامه امروز
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

دادستانى عالقه مند به اطالع رسانى
 1- مســئوالن قوه قضاييه پس از انقالب در هر رده كارى، نسبت 
به مقوله اطالع رسانى، زياد عالقه اى بروز نداده اند شايد نوع فعاليت 
و كارى كه انجام مى شود و نسبت آن با آبروى مردم دليل اصلى اين 

محافظه كارى در حوزه اطالع رسانى باشد.
اين بى تمايلى در شــرايطى باعث شكل گيرى شــايعات و افزايش 

ابهامات در خصوص عملكرد قوه قضائيه شده بود.
2- در دوره گذشــته مديريت قوه قضائيه تالش شــد تا از اين روند 
فاصله گرفته شــود و تالش براى اطالع رسانى و پاسخ به ابهامات به 

منظور پيشگيرى از ايجاد شايعات انجام شود.
به اين منظور راه اندازى خبرگزارى ميزان و برگزارى منظم جلســات 
ســخنگو و اطالع رســانى از عملكردها انجام و آغاز شــد هر چند 

همچنان روحيه محافظه كارى در متن اقدامات قابل مشاهده بود.
3- آغاز به كار رئيســى در قوه قضائيه ســرآغاز نگاه جدى به مقوله 
شفافيت و اطالع رسانى است.تحوالت اين حوزه در اين مدت كوتاه 
رياست رئيسى بر اين قوه، بسيار موثر و قابل دركتر است زيرا رئيسى 
خود را عالقه مند به گفت و گو و ارتباط  نشان داده و اين مهم را در 

تعامل با رسانه ها با سواد رسانه اى باال اثبات كرده است.
4- در دوره جديــد آنچه در اين حوزه اتفاق افتاده اعتقاد مســئوالن 
دســتگاه قضا به رسانه به عنوان ابزارى مهم در اطالع رسانى عملكرد 

وگزارش تخلفات و فساد است.
تالش براى ارتباط بيشــتر با رسانه ها و زمينه سازى براى بهره مندى 
بيشتر از توان اطالع رسانى به مردم و به قوه قضاييه اتفاق مهمى است 

كه در كشور و استان مشهود و نمايان است.
5- زمانى در اســتان ، ارتباط تلفنى خبرنگارى با برخى مسئوالن رده 
باالى قضايى اســتان نيازمند جرات باال و ريســك خبرنگار بود زيرا 

احتمال هر نوع برخوردى وجود داشت.
اين فضا اكنون تغيير كرده و نه تنها ارتباط تلفنى براى خبرنگاران ديگر 
استرس زا نيست بلكه تالش براى بهبود رابطه در جهت سالم سازى 
فضاى عمومى جامعه و صيانت از افكار عمومى از ســوى مسئوالن 

دستگاه قضا در استان با قوت ادامه دارد.
6- دادســتان جايگاه بااليى در دفــاع از بيت المال و منافع عمومى و 
صيانــت از افكار عمومى دارد. عنوان مدعى العموم به دادســتان اين 
امكان را مى دهد تا در هر موضوعى به نفع مردم وارد شــده و اقامه 
دعوى كند.فردى با اين جايگاه حتما بايد فردى متقى و خداترس باشد 

تا بتواند با پرهيزكارى منافع عموم را بر هر نفع ديگرى ترجيح دهد.
7- ديدار مديران همدان پيام با دادســتان همدان در نوع خود اقدامى 
نو در عرصه اطالع رســانى بود و در اين ديدار شــناخت دادســتان 

پرهيزكار،مجرب وكاربلد همدان از رسانه به خوبى مشخص تر شد.
قطعا اين عالقه درست به اطالع رسانى و اطالع گيرى از طريق رسانه 
تاثير خود را در هدف دادستان كه دفاع از حقوق مردم و اجراى قانون 
به خصوص در حوزه مبارزه با فساد است، خواهد گذاشت و رسانه ها 
اين تعامل را به بهترين شكل با يارى دادستان در پيگيرى حقوق مردم، 

پاسخ خواهند داد.

بارنامه براى وانت ها الزامى شد
 رئيس اداره كاال اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان از ممنوعيت 

تردد وانت بارهاى حامل بار بدون بارنامه در جاده هاى بين شهرى خبر داد.
جمشــيد عظيمى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با توجه بــه افزايش تقاضا در حمل و 
نقل ناوگان وانت بار بين شــهرى به دليل پايين بودن كرايه حمل، تخليه آســان و سرعت 
بارگيرى باال، ضرورت اخذ بارنامه از طريق شركت هاى حمل و نقل كاال در دستور كار 

قرار گرفت.
وى افزود: با توجه به الزامى بودن دريافت كارت هوشمند و بارنامه از سوى ناوگان وانت 
بار از سال 94 و اطالع رسانى هاى انجام شده و گذشت زمان مناسب براى تطبيق اين دسته 

ناوگان با ضوابط قانونى، با هماهنگى انجام شــده با قرارگاه پليس راه در ســال جارى از 
تردد ناوگان وانت بار حامل بار فاقد بارنامه در جاده هاى برون شهرى جلوگيرى مى شود.
رئيس اداره كاال اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان ادامه داد: به همين منظور 
الزم اســت مالكان و رانندگان اين دسته ناوگان كه قصد فعاليت در جاده هاى بين شهرى 
را دارند، هر چه ســريع تر براى دريافت كارت هوشــمند راننده و ناوگان به ادارات كل 

راهدارى و حمل و نقل جاده اى مراجعه كنند.
وى تصريح كرد: الزمه صدور بارنامه براى رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومى داشتن 
صالحيت هاى فردى راننده و ناوگان است كه در اين خصوص رانندگان قبال بايد نسبت 

به دريافت كارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام كرده باشند.
عظيمى يادآور شد: بر اســاس تكاليف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

و نيز به منظور تســهيل فرايند صدور بارنامه براى وانت بارها و حذف واسطه ها 
در نحوه فعاليت ناوگان وانت بار در جاده هاى برون شــهرى به زودى سيســتم 
صدور بارنامه الكترونيكى وانت بارها از ســوى سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى كشــور راه اندازى و فعال مى شود.وى ســاماندهى و ايجاد نظم در نحوه 
بهره بردارى و تردد وانت بارها در جاده هاى بين شــهرى و ارتقاى ايمنى جاده ها 
را از ديگر اهداف برشــمرد و بيان كرد: ارائه هرگونه خدمات به ناوگان حمل و 
نقل وانت بارها با توجه به پيمايش و صدور بارنامه انجام مى شــود.اين مســئول 
اضافه كرد: رانندگان وانت بارهاى اســتان همدان مى توانند براى كسب اطالعات 
بيشــتر به انجمن هاى صنفى رانندگان كاال در شهرســتان هاى محل سكونت خود 

مراجعه كنند.

پوستر هفته كتاب در منزل استاد فاميل روحانى رونمايى شد 

اهالى قلم 
ميهمان نويسنده همدانى 

در ثبت اسناد استان از روشهاي نوين 
استفاده شود

 در ديدار  استاندار همدان با ذبيح ا... خدائيان ، رئيس سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشــور مذاكراتي در راستاي توسعه و پيشرفت حوزه 
ثبتي اســتان همدان صورت گرفت و در اين مذاكرات، درخواست ها 
و موارد مطرح شــده از سوي اســتاندار، مورد تاييد و حمايت رئيس 

سازمان ثبت اسناد كشور قرار گرفت.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري همدان 
ســيد ســعيد شــاهرخي  در اين باره گفت: موارد مختلفي از جمله 
بهبود شــرايط حوزه ثبتي استان و تامين و تجهيز امكانات الزم براي 
شهرستان ها و مركز استان در اين جلسه مطرح و مورد تاكيد و حمايت 

رئيس سازمان قرار گرفت.
شــاهرخي افزود: همچنين استفاده از روش هاي نوين ثبتي و خدمات 
متنوع در مجموعه ثبت اســتان همزمان با سراســر كشور نيز از ديگر 

نكات مورد بحث و بررسي بود كه مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت.

فضاي سرمايه گذاري شهرستان درگزين 
خوب است

 فرماندار درگزين در ســالي كه رونق توليد نام گذاري شده است 
و از سياست هاى جدى دولت بحث ايجاد اشتغال مي باشد با جديت 

همين سياست ها را از طريق دستگاه ها در حال پيگيري هستيم.
على اصغر ناظرى پــور در گفتگو با همدان پيام در رابطه با پرداخت 
تســهيالت اشتغالزايي در شهرستان گفت: از ابتداي سال 250 ميليارد 

ريال تسهيالت اشتغالزايي پرداخت شده است
وى گفت: اين ميزان تسهيالت براي 540 نفر فرصت شغلي ايجاد كرده 
است.  ناظرى پور درحوزه اشتغالزايي درگزين را از برترين شهرستانها 
برشمرد و گفت: بنا بر ارزيابي هاي صورت گرفته در رتبه خوبى قرار 
داريم و از برنامه هاي پيش بيني شده در سند توسعه شهرستان جلوتر 
هســتيم . هم اكنون حدود بيش از 110 درصد توانستيم اشتغال ايجاد 
كنيم. ناظرى پور در پايان فضاي سرمايه گذاري را در شهرستان بسيار 
خوب عنوان كرد و گفت: با اقدامات انجام شده  فضاي بسيار خوبي را 
براي سرمايه گذاري درتمامي حوزه ها بخصوص كشاورزي محياكرده 
ايم واميدواريم با حمايتهاي مردم اين روند رو به رشــد را ادامه دهيم 
تســهيالت گوناگوني به مردم اين منطقه اعطا شده است كه درحوزه 

اشتغال روستايي هم شهرستان درگزين در استان رتبه اول را دارد.

رئيس كميسيون اقتصاد شوراى شهر همدان:
دستاوردهاى  اجالس راه ابريشم ارائه شود

 رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى 
اسالمى شــهر همدان با اشاره به درخواست اصحاب رسانه و فعاالن 
گردشــگرى براى حضور در صحن شــورا و دريافت پاسخ سواالت 
خود از شورا و شهردارى در زمينه نتايج برگزارى اجالس بين المللى 
راه ابريشــم، گفت: مطالبات به حق مــردم مبنى بر آورده اين اجالس 

جهانى بايد پاسخ داده شود.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر همدان؛ حسين قراباغى 
در پنجاه و چهارمين جلسه صحن شورا، با طرح چرايى اينكه چقدر 
رويداد جهانى «راه ابريشــم» به آثار ثبت جهانى همدان كمك كرد؟؛ 
تأكيد كرد: بيايند گزارش بدهند و بگويند كه چه اقدامى شده است؟

قراباغى، بيان دســتاوردهايى كه توســط ايوبى دبيركل يونســكو در 
خصوص دســتاوردهاى اجالس راه ابريشم بيان شد را مثبت ارزيابى 
كرد و يادآور شــد: عالوه بر اين موضوع ما به عنوان نمايندگان مردم 
در پارلمان شــهرى موظف به پيگيرى اين موضوع هستيم تا به مردم 

نيز گزارش دهيم.
وى با تأكيد بر اينكه تحقق «شــهر سبز» در راستاى مطالبه گرى است؛ 
اظهار كرد: در اين ســالها شاهد برپايى رويدادهاى مختلف در همدان 
بوديم و مردم، نخبگان، خبرنگاران و حتى اعضاى شورا اعتقاد داشتند 
هر رويدادى كه برگزار مى شــود، بايد نتايج اجرايى و ملموس داشته 
باشد.قراباغى با بيان اينكه به منظور برگزارى اجالس راه ابريشم، هزينه 
500 ميليون تومان از سوى شــهردارى را مصوب كرديم، افزود: اين 
اجالس فرصت خوبى بود تا نقــاط قوت و ضعف همدان در حوزه 
گردشــگرى بيان شــود و به مانند رويدادهايى نبود كه اثراتى نداشته 
باشد.وى گفت: اجالس بين المللى راه ابريشم بايد دستاوردهايى داشته 
باشــد كه گزارش اين مهم بايد به نمايندگان پارلمان شــهرى و مردم 
ارائه شــود؛ البته بايد گفت در حالى كه هرمزگان هزينه اى نكرده، اما 
ثبت شهر بندرعباس از سوى يونسكو به عنوان «شهر خالق» در حوزه 

صنايع دستى مورد توجه است كه بسى جاى سوال دارد.
قراباغى با انتقاد از اينكه برندسازى شهرى در ين اجالس مغفول مانده 
است؛ گفت: متأسفانه اجالس راه ابريشم هيچگونه پيوست اقتصادى 

و سرمايه گذارى براى شهر همدان نداشته است.
وى با اشاره به اينكه تشكيل تيم خبرى ضعيف موجب شد خبرى در 
حوزه بين المللى مخابره نشود؛ عنوان كرد: قرار بر اين بود از ظرفيت 
استان هاى مختلف بهره مند شويم و تعدادى افراد به عنوان ميهمان به 

اين شهر بيايند؛ اما اين مهم رخ نداد و دبيرخانه مخالفت كرد.
 تبديل بناهاى قديمى به سفره خانه سنتى

رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان در ادامه با اشاره به نامه اى در خصوص تبديل اماكن و امالك 
با ســابقه قديم واقع در بافت هاى ارزشــى به ويژه پياده راه بوعلى و 
اكباتان به موزه، هتل سنتى و...، گفت: اين مهم در تعرفه مصوب سال 
98 به منظــور ترغيب و بهبود فضاى ظاهرى ســاختمان هاى واقع در 
رينگ اول منتهى به ميدان امام(ره) در صورتى كه شــهروندان نسبت 
به زيباســازى مزبور اقدام كنند، تمام عوارض تعميرات جزئى، نما و 

كسب پيشه همان سال مشمول عوارض نخواهد بود.
قراباغى افزود: تعرفه عوارض ســال 98 شهردارى همدان در راستاى 
كمك به احيا و باززنده سازى محالت و بافت هاى واجد ارز تاريخى، 
اين بناها و بافت ها مشــمول اخذ عوارض نمى شود. وى ادامه داد: در 
راســتاى مساعدت بيشــتر و كمك به امر گردشگرى پيشنهاد شد كه 
تعرفه 98 تبديل بناهاى واجد ارزش تاريخى به ســفره خانه  سنتى با 

اعمال 50 درصد ضريب تعرفه صنعتى محاسبه و اخذ شود.

1- تــالش نمايندگان فعلى براى خــروج داوطلبان رقيب از گردونه 
انتخابات ادامه دارد. گويا اين تالش ها با توفيقاتى همراه بوده اســت. 
گفتنى اســت امتيازگيرى و انصراف از داوطلبى به يكى از شيوه هاى 

ورود به مديريت در اين سالها  تبديل شده است.
2- طرح كارگزاران براى تشــكيل پارلمان اصالحات رونمايى شده 
اســت. گويا ايــن پارلمان 570 عضــو از جمله نماينــدگان ادوار و 
اســتانداران دارد و تعداد زياد اعضا از اشــكاالت وارده به آن است.

گفتنى است  كارگزاران از احزاب مخالف طرح سرا است.
3- حاشــيه هاى حضور قاليباف در تلويزيون تمامى ندارد. گويا اين 
حضــور حمايت تلويزيون از اصولگرايان در انتخابات قلمداد شــده 
است. گفتنى است يكى از نزديكان قاليباف از داوطلب نشدن وى در 

انتخابات مجلس خبر داده است.
4- احمدى نژاد ، حسن روحانى را به مناظره دعوت كرده است. گويا 
اين دعوت بعد از سخنرانى روحانى در يزد و ايراد اتهاماتى به دولت 
احمدى نژاد بوده كه وى با انتشــار نامــه اى روحانى را به مناظره در 
اين خصوص دعوت كرده است. گفتنى است با توجه به تبحر هر دو 
طرف در مناظره در صورت پذيرش اســت دعوت از سوى روحانى، 

مناظره اى ديدنى براى سرگرمى ملت فراهم خواهد شد.
5- آينده سياســى نعمتى در پرده اى از ابهام قرار گرفته اســت. گويا 
نزديكان الريجانــى با توجه به احتمال نيامــدن وى براى رقابت در 
انتخابات مجلس به دنبال ســاخت آينده سياســى خود در بيرون از 
مجلس هســتند. گفتنى است نعمتى، دوره قبل نماينده اسداباد بوده و 
احتمال بازگشت وى براى رقابت از اين حوزه انتخابيه نيز باال است.

6- بيمه حوادث طبيعى هنوز مبهم اســت. گويا برغم بروز حوادث 
طبيعى بسيار در كشور،دولت و مجلس قصد ندارند به 16 سال انتظار 
براى تصويب وتوافق بر روى بيمه حوادث طبيعى عمومى پايان دهند. 
گفتنى است اين تعلل در شرايطى است كه ايران ، سومين كشور حادثه 

خيز جهان است.

 راهى شديم تا شاهد رونمايى پوستر هفته 
كتاب باشــيم اما سر از خانه مردى درآورديم 
كه كمتر دانش آموز يا دانشــجوى دهه 70 و 
80 و 90 اســت كه با نام صاحب خانه ناآشنا 
باشــد. دور تا دور اتاق مســئوالن و فعاالن 
فرهنگى همدانى نشســته بودند . خانه لبريز 
از انــرژى هاى مثبت بود. از همان بدو ورود 
مى توانستى بفهمى اينجا صداقت و يكرنگى 

حرف اول را ميزند . 
آئين رونمايى پوســتر هفته كتاب، كتابخوانى 
و كتابــدار امســال در منزل اســتاد على اكبر 
فاميل روحانــى برگزار شــد خــوش نامى و 
بزرگ منشى استاد پيشكسوت علم اطالعات 
و دانش شناســى كه حاال به منظور تقدير از 
58 ســال مداوم كار فرهنگى در حوزه كتاب 
و كتابدارى دوستداران فرهنگ را زير سقف 
اين خانه جمع كرده بود  . در اين مراسم قرار 
بود على اكبر فاميل روحانى استاد پيشكسوت 
دانشــگاه و مدير مسئول نشــريه محراب  4
هــزار جلد كتاب از كتابخانه شــخصى خود 
را به كتابخانه هاى عمومى استان همدان اهدا 

كند 
پوســتر هفتــه كتــاب بــا شــعار حــال خــوش 
خوانــدن در منــزل ســيدعلى اكبر فاميــل 
ــم اطالعــات  ــا ســابقه عل ــى اســتاد ب روحان
و دانــش شناســى اســتان همــدان زيــر يــك 
ــا  ــه ب ــود و هم ــان ب ــگ پنه ــى رن ــاتن آب س
جمــالت و كلمــات متينــى تــالش ميكردنــد 
بــزرگ منشــى اســتاد را بــه نحــوى شايســته 
در قالــب شــعر يــا روايتــى عنــوان كننــد . 
ــى  ــش شناس ــات و دان ــم اطالع ــتاد عل اس
لــب  بــر  را  ســخنانى  مراســم  ايــن  در 
آورد كــه هــر كالمــش قابــل تامــل اســت 
حاضــران  جمــع  در  روحانــى  فاميــل 
ــى  ــات اهل ــف و عناي ــه از لط ــت: آنچ گف
ــوان  ــه عن ــاب و نوشــته، ب ــه صــورت كت ب
امانــت الهــى نــزد ايــن بنــده بــود و 
ــم  ــراى او را فراه ــدى ب ــات بهره من موجب
ــا افتخــار، عشــق، شــور،  ــوده اســت، ب نم
از  بى پايــان  شــكرگزارى  و  شــادمانى 
ــن  ــب  م ــه نصي ــل ك ــت بى بدي ــن نعم اي
ــدار در  ــگر بى مق ــك پرسش ــوان ي ــه عن ب
درگاه خداونــد متعــال نمــوده را در اختيــار 
شــايقان پويــش و پژوهش هــاى عملــى 
ايــن زمــان و آينــدگان قــرار مى دهــم.

افــزود:  روحانــى  فاميــل  على اكبــر 
ــراى  ــات ب ــازى مقدم ــم س مســؤوليت فراه
اســتفاده كننــدگان و جوينــدگان از ايــن 
كتابخانه هــاى  كل  اداره  بــه  مجموعــه 
ــود. ــپرده مى ش ــدان س ــتان هم ــى اس عموم

اســتان  عمومــى  كتابخانه هــاى  مديــركل 
ــرد:  ــار ك ــن اظه ــن آيي ــز در اي ــدان ني هم
ــى و  ــاب، كتابخوان ــه كت ــبت هفت ــه مناس ب
ــدار بيــش از يــك هــزار و 200 برنامــه  كتاب
ــى  ــتگاه هاى فرهنگ ــه دس ــكارى هم ــا هم ب
و اداره كل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان 

همــدان انجــام مى شــود.
اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  زارعــى  عاطفــه 
از  يــك  هــر  در  ميانگيــن  طــور  بــه 
ــزار  ــه برگ ــى 12 برنام ــاى عموم كتابخانه ه
مى شــود، افــزود: 116 كتابخانــه عمومــى 
ــه  ــتند ك ــه هس ــن برنام ــراى اي ــال اج در ح
ــا  ــات كتابخانه ه ــا خدم ــه ارتق ــم ب اميدواري

ــود. ــر ش ــردم منج ــه م ب
ــن  ــان اينكــه در بيســت و هفتمي ــا بي وى ب
ــدار  ــى و كتاب ــاب، كتابخوان ــه كت دوره هفت
ســاختارهاى  در  كــه  اســت  تأكيــدى 
ــه صــورت عميــق نيــاز  مختلــف جامعــه ب
بــه فرهنــگ مطالعــه داريــم تصريــح كــرد: 
ــاخت ها  ــعه زيرس ــن در توس ــش خيري نق
در كنــار دولــت بســيار تأثيــر گــذار اســت 
ــارى  ــداف ي ــه اه ــيدن ب ــا را در رس و م

مى رســاند.
اســتان  عمومــى  كتابخانه هــاى  مديــركل 
همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه كمــك خيــران 
ــه شــاخص هاى  ــريعتر ب ــود س باعــث مى ش
ــل  ــا ناي ــاخت كتابخانه ه ــر س ــع و زي مناب
ــران  ــن از همــه خي ــه داد: بنابراي شــويم ادام
كــه مــا در ســاخت كتابخانــه و تأميــن منابــع 
قدردانــى  مى كننــد،  كمــك  اطالعاتــى 

مى كنيــم.
ــه اينكــه ســال گذشــته  ــا اشــاره ب زارعــى ب
آييــن رونمايــى از پوســتر هفتــه كتــاب  در 
ــرى  ــم مي ــى ميرهاش ــه گرام ــزل فرهيخت من
انجــام شــد خاطرنشــان كــرد: در ســال 
ــام  ــت مق ــور پسداش ــه منظ ــز ب ــارى ني ج
ــى  ــل روحان ــر فامي ــى دكت ــى و فرهنگ علم
انجــام  كتــاب  هفتــه  پوســتر  رونمايــى 

مى شــود.
وى بــا بيــان اينكــه مدت هااســت كــه دكتــر 
روحانــى درصــدد اهــدا كتابخانــه شــخصى 
خــود بــه كتابخانه هــاى عمومــى اســتان 
هســتند گفــت: ايــن كتابخانــه نشــان دهنــده 
ســير مطالعاتــى ايــن شــخصيت اســت كــه 
ســال ها تحقيــق و و پژوهــش ايشــان را 

ــد. ــن مى كن ــا روش ــراى م ب

اســتان  عمومــى  كتابخانه هــاى  مديــركل 
ــاب  ــدا كت ــه اه ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــى  ــز اذكاي ــر پروي ــته دكت ــدام برجس ــا اق ب
ــر  ــه دكت ــرد: مجموع ــار ك ــد اظه ــاز ش آغ
فاميل روحانــى يكــى ديگــر از اقدامــات 
ــاب در بحــث  ــدا كت برجســته در حــوزه اه

ــت. ــت اس ــت و كيفي كمي
زارعى افزود: اســتان همدان شــاخص هاى 
بسيار برجسته اى در حوزه فرهنگ و هنر دارد 
و كتابخانه هــا بايد در بهترين و مطلوب ترين 

شرايط ممكن باشد.
وى تصريح كرد: ما به دنبال اين هســتيم كه 
كتابخانه هاى  بــراى  اجتماعى  كاركردهــاى 
عمومــى در نظــر بگيريم تا بــه كاهش هاى 

اجتماعى منجر شود.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با 

بيان اينكه كتابخانه هاى عمومى به دنبال كمك 
به كســب وكارهاى محلى هســتند ادامه داد: 
بدون ترديد جامعه اى كــه با مطالعه حركت 

كند، كمتر دچار چالش مى شود.
زارعى بــا اشــاره بــه اينكه خوشــبختانه 
شركت هاى توليدى چون سحر و بانك هايى 
چون ســپه، كشاورزى و پاسارگاد به مباحث 
كتابخانه اى ورود كردند خاطرنشان كرد: اين 
رويــه را دنبال مى كنيم تا بتوانيم ســواد را به 

مرحله عمل بياوريم.
عمومى  كتابخانه هاى  ارتقــا  علمى  انجمن 
از  تقديرنامه  يــك  ارســال  با  نيــز  ايران 
خدمــات على اكبر فاميل روحانى قدردانى 
كتابخانه هاى  مديــركل  توســط  كــه  كرد 
عمومى اســتان همدان به اين اســتاد علم 

شد. تقديم  اطالعات 

فاميل روحانى 
مرد كتاب و ادب 
 على اكبــر فاميــل روحانــى، در تاريخ 
1323  چشــم به جهان گشود. سيد على اكبر 
در ســال 1340 به دانشسرا  ورود و در سال 
1342  فعاليت آموزشى خود را  در آموزش 
و پرورش آغاز كرد. فاميل روحانى كه هنوز 
احســاس مى كرد بايد بيشتر بياموزد در سال 
1346 فراگيــرى آموزش هاى حوزوى را در 
پيش گرفت. در سال 1348 موفق به  پذيرش 
در دانشسراى تربيت معلم  شد و در نهايت 
در سال 1350 به عنوان دبير مدارس راهنمائى 
همدان آغاز به كار كــرد. فاميل روحانى اين 
ســطح از دانش را كافى نمى دانست بنابراين 
در ســال 1353 موفق شــد در رشته زبان و 
ادبيات فرانســه وارد دانشگاه تهران شود. با 
اوج گيرى مبــارزات عليه طاغوت، او كه با 
دين عجين بود،  با انقالب  همراه و در سال 
1357 مسؤل هماهنگى اعتصابات در كميتهء 
انقالب اســالمى شــد. با پيــروزى انقالب 
اســالمى او مسؤوليت هاى متعددى از جمله  
مســؤل و دبير هماهنگى جلسات مسؤالن 
اســتان، مســؤل دفتر ارتباط مردم با مجلس 
شــوراى اسالمى  و ... را بر عهده گرفت. در 
سال 1358 دبير دبيرستان هاى همدان شد و 
مطالعــات حوزى را ادامــه داد. و در همين 
ســال  در تدوين كتب نهضت سواد آموزى 
نقش آفرينى كرد و مربى تربيت آموزشيار در 

همدان شد.
در سال 1360 رياســت  مركز تربيت معلم 
شهيد رجائى همدان را بر عهده گرفت و در 
مراكز تربيت معلم مشغول تدريس و در سال 
بعد از آن يعنى 1361  به عنوان كارشــناس 
مســؤل مراكز تربيت معلم اســتان همدان 

منصوب شد. 
فاميــل روحانى به دليــل قابليت هايى كه از 
خود نشــان داده بود در سال  1363 رئيس 
آموزش و پرورش شهرســتان همدان شد و 
در ادامه با تأســيس دانشگاه آزاد اسالمى در 
كشور، مســؤوليت راه اندازى دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد همدان را بر عهده گرفت. او 
از ســال هاى  1366 تا 1372 رئيس دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد همدان بود و به عضويت  
هيأت علمى  اين دانشگاه درآمد.

فاميل روحانى در باره تأســيس دانشگاه آزاد 
همدان مى گويد: «زمســتان سال 63 به دنبال 
راه اندازى برخى از واحدهاى دانشــگاه آزاد 
اســالمى در تعــدادى از شــهرها برخى از 
عالقه مندان فرهنگى و بــازارى نيز درصدد 
راه انــدازى چنيــن دانشــگاهى در همدان 
برآمدند و حجت االســالم اكبريان، عهده دار 
پى گيرى اين كار شــده بود كه با دعوت از 
علماى حوزه، خيران، فرهنگيان، دانشگاهيان 
و بازاريان جلسه اى در مسجد جامع همدان 
برگزار كرد و با توجــه به اطالعاتى كه اين 
جانب در اين زمينه داشتم، خواستند تا هدف 
از گردهمايى را براى حاضران توجيه كنم. در 
بين صحبت هاى مقدماتى يكى از روحانيان 
بيان كرد: «اگر اين دانشــگاه اســالمى است 
در مقابــل حوزه قرار مى گيرد و نيازى به آن 
نداريم و اگر اســالمى نيست كه اصًال نيازى 
به آن نداريم!» با اين كالم جلسه از هم پاشيد 
و مدعوان از جاى برخاستند و رفتند ... در آن 
زمان من رئيس آموزش و پرورش شهرستان 

همدان بودم.»
موســس واحد همدان تاكيد مى كند: «نااميد 
نشــديم با همكارى تعدادى از دوســتان از 
جمله فرماندار وقت همــدان قبض هايى را 
چاپ كرديم و به دســت برخى از همكاران 
در آمــوزش و پرورش داديم تــا با مراجعه 
حضورى بتواننــد كمك هاى مردمى را براى 
آغاز كار، جمع آورى كنند. ماحصل زحمات 
دوستان مبلغى حدود 36 هزار تومان شد كه 
در بانك مهديه در حساب مخصوصى واريز 

شد.»
وى تأكيد مى كند:«اواســط ارديبهشت 1366
بود و طبــق روال عــادى در كالس تربيت 
معلم شهيد باهنر مشغول تدريس بودم كه به 
من اطالع دادند «اســتاندار با شما كار دارد». 
پس از پايان تدريس به ســراغ وى رفتم، او 
با مقدماتى مطلب را برايم بازگو كرد. همانجا 
از وى پرسيدم: «با چه شرايطى بايد به دنبال 
انجام اين كار باشــم؟» او هم بى اطالع بود، 
دستور داد شمارة دفتر آقاى دكتر جاسبى را 
گرفتند و گوشى را به من دادند. من هم پس 
از سالم و احوال پرسى، خودم را معرفى كردم 

و از ايشــان پرســيدم «براى آغاز به كار چه 
مقدماتى بايد فراهم شود و شرايط راه اندازى 
دانشگاه از نظر دكتر جاسبى و هيأت موسس 

چيست؟»
دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد همــدان با 
پيگيرى هاى او افتتاح مى شود، اما هنوز دكتر 
فاميل روحانى كارهاى بزرگترى را براى خود 
متصور است. بنابراين در سال 1366 نشريه 
محراب را راه اندازى مى كند. او تا سال 1372

مســؤوليت واحد همدان را بر عهده دارد و 
پس از فراغت از اين پســت در سال 1376

دكتــراى كتابدارى و اطالع رســانى خود را 
اخذ و گروه  كتابدارى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد همدان را راه اندازى مى كند.  او كه در 
ســال 1374 مشاور كتابخانه مجلس شوراى 
اسالمى مى شود در ســال 1377معاون فنى 
كتابخانه مجلس شوراى اسالمى را بر عهده 

مى گيرد. 
با راه اندازى شــوراهاى اسالمى شهر، دكتر 
فاميل وروحانى با رأى مردم به عضويت دور 
اول درمى آيد.در ســال1380 دوباره دانشگاه 
آزاد اسالمى همدان به او نياز پيدا مى كند و به 
عنوان معاون آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد همدان فعاليتش را از ســر مى گيرد. در 
ســال 1382 مجدداً به عضويــت دوره دوم 

شوراى اسالمى شهر همدان در مى آيد. 
فاميل روحانى كه همواره مطالعات قرآنى را 
دنبال مى كرد و به عنوان يك دغدغه براى او 
مطرح بود در ســال 1386 مدير عامل بنياد 
نهج البالغهء امام على(ع) استان همدان شده 
و در ســال 1387 مديريت پژوهش ستاد امر 
به معروف و نهى از منكر همدان را بر عهده 

مى گيرد.
فاميــل روحانــى در ادامه مســؤوليت هاى 
ديگرى در ستاد برگزارى نماز جمعه همدان 
نيز پيدا مى كند  و در دانشــگاه آزاد اسالمى 
همچنان حضور موثرى دارد به طورى كه در 
ســال 1388 دبير كميتهء سنجش و نظارت 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد همدان و  عضو 

هيأت اجرائى جذب هيأت علمى مى شود. 
او همچنان مورد وثوق مردم و چشــم اميد 
آنان به حســاب مى آيد و در حال حاضر به 
دنبال آن است كه ترجمه فصيحى به فرانسه 

از قرآن كريم را ارائه دهد.



C M

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

سه شنبه  21 آبان ماه 1398  شماره 3614

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

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

برابر رأي شماره 139860326007000719 مورخه 1398/7/20 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى احمد يوسفى فرد فرزند قدرت ا... به شماره شناسنامه 1863 صادره 
از بهار در شــش دانگ يك واحد گوساله پروارى به مساحت 2447/66 مترمربع پالك 606 فرعى 167 اصلى واقع در اراضى روستاى پرلوك حوزه ثبتى 
بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى محمد ابراهيم عزيزى محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 289)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/6

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقاى اورجعلى جعفرى جم نژاد داراى شــماره شناسنامه  3 به شرح دادخواست كالسه 111/448/98ش از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قاسمعلى چوپانى به شماره شناسنامه  86 در تاريخ 1350/7/14 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به:1- متقاضى گواهى حصروراثت با 
مشخصات فوق الذكر پســر متوفى 2-ذوقعلى چوپانى فرزند قاسمعلى به شماره شناسنامه 151 صادره از بهار متولد 1335 پسر 
متوفى 3-معصومعلى چوپانى فرزند قاسمعلى به شماره شناسنامه 164 صادره از بهار متولد 1336 پسر متوفى 4-بلقيس چوپانى 
فرزند قاسمعلى به شماره شناســنامه 357 صادره از بهار متولد 1333 دختر متوفى 5-رقيه چوپانى فرزند قاسمعلى به شماره 
شناســنامه 2 صادره از بهار متولد 1346 دختر متوفى 6-فاطمه فرزند محمدولى  به شماره شناسنامه 690 صادره از بهار متولد 
1303 همســر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 302)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقاى رمضانعلى غالمى داراى شــماره شناسنامه  9206 به شرح دادخواست كالســه 516/98/112 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اسماعيل غالمى  به شماره شناسنامه  2616 در تاريخ 98/6/27 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-رمضانعلى غالمى فرزند اسماعيل متولد1345 
شماره شناسنامه 9206 فرزند متوفى 2-رجبعلى غالمى فرزند اسماعيل متولد1334 شماره شناسنامه 6408 فرزند متوفى 3-رجب 
غالمى فرزند اســماعيل متولد1341 شماره شناسنامه 9 فرزند متوفى 4-شــعبانعلى غالمى فرزند اسماعيل متولد1342 شماره 
شناسنامه 128 فرزند متوفى 5-اقدس غالمى فرزند اسماعيل متولد1336 شماره شناسنامه 6409 فرزند متوفى 6-معصومه غالمى 
فرزند اسماعيل متولد1346 شماره شناسنامه 9207 فرزند متوفى 7-فاطمه غالمى فرزند اسماعيل متولد1352 شماره شناسنامه 
10641 فرزند متوفى 8-ليال غالمى فرزند اســماعيل متولد1374 شماره شناســنامه 10999 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3002)
رئيس حوزه شماره 11 شوراي حل اختالف اللجين

اعزام راهيان نور كبودراهنگ 
به جنوب

 كبودراهنــگ خبرنــگار همدان پيــام: بيش از هــزار دانش آموز 
شهرستان كبودراهنگ به مناطق عملياتى جنوب و غرب كشور اعزام 

شدند.
ــزود:  ــان ايــن مطلــب اف ــا بي ــه كبودراهنــگ ب ــده ســپاه ناحي فرمان
دوم  دوره  دختــر  دانش آمــوز   130 از  بيــش  اول  مرحلــه  در 
ــا حضــور مســئوالن شهرســتان راهــى  متوســطه طــى مراســمى ب

ســرزمين هاى نــور شــدند.
ــان امســال طبــق برنامه ريزى هــاى  ــا پاي محمــود بداغــى افــزود: ت
مــدون بيــش از هــزار دانش آمــوز بــه مناطــق عملياتــى جنــوب و 

غــرب كشــور اعــزام خواهنــد شــد.
ــن ســفر  ــوزان در اي ــدت حضــور دانش آم ــه م ــا توجــه ب وى ب
ــد  ــوزان همانن ــور دانش آم ــدت حض ــت: م ــان داش ــوى بي معن
ســال هاى قبــل در ايــن ســفر معنــوى در منطقــه عملياتــى 
ــور 4 ــوب كش ــى جن ــق عمليات ــور دو روز در مناط ــرب كش غ

ــت. روز اس
فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ همچنيــن حضور دانش آموزان در 
مناطق عملياتى را مهم دانست و افزود: با توجه به فرهنگ زنده نگه 
داشتن ياد و خاطره شهدا اين سفرها زمينه ساز فرهنگ عاشورايى و 

شهادت در جامعه است.
بداغــى در پايان افزود: امــروز كبودراهنگ به ويژه مادران زينبى 
در اين شهرســتان افتخار دارند كه با تقديم بيش از 641 شــهيد 
به انقالب اســالمى نقش كليدى در ماندگارى فرهنگ عاشــورا 
و شــهادت در جامعه داشــته اند و ادامه پيروزى از سيره واليت 
و شــهدا تا انقالب مهدى (عج) در اين شهرســتان ادامه خواهد 

داشت.

خانه هاى خسارت ديده سيل 
در مالير عقد قرار داد شدند

 درفروردين ماه امســال هشــت هزار واحد مسكونى خسارت 
ديده مورد ارزيابــى قرار گرفت 
كه از اين تعداد يك هزار و 721 
واحــد احداثى و 2 هــزار واحد 

تعميرى تشخيص داده شد.
ماليــر  مســكن  بنيــاد  مديــر 
گفــت: تاكنــون بــراى  يــك 
احداثــى  واحــد   271 هــزارو 
كــه  شــده  تشــكيل  پرونــده 
عمليــات اجرايــى ايــن واحدهــا 

آغــاز شــده اســت.
داوود ســورى بيان كرد: تمامى واحدهــاى احداثى به بانك هاى 
عامل معرفى شــده اند و حدود 70 درصد ايــن واحدها موفق به 

عقد قرارداد شده اند .
وى اظهار داشــت: تمامى واحدهاى تعميرى  به بانك معرفى شده 

اند و عمليات تعمير آن ها به اتمام رسيده است.
ســورى افزود: در كنار بازســازى ، مقاوم سازى مسكن روستايى 
نيز با ســهميه يــك هزارو 264 واحد در حــال معرفى به بانك و 

پيگيرى است.
وى ســهميه بازسازى مسكن روستايى اين شهرستان را 36 ميليارد 
تومان و طرح ويژه مقاوم ســازى را 51 ميليارد تومان و در مجموع 
187 ميليــارد تومان عنوان و بيان كرد: از محل قير اعتبارى ســال 
گذشته 25 طرح تعريف شد كه 19 طرح آن اجرا و آسفالت آن ها 

به اتمام رسيده است.
ســورى يادآور شد: ســهميه قير اعتبارى امســال نيز تاكنون به اين 

شهرستان ابالغ نشده است.

درخشش فرهنگيان سامن در همايش 
كشورى هويت كودكان ايران اسالمى

10 اثر از منطقه ســامن در دومين همايش كشــورى هويت ملى 
كودكان ايران اسالمى  پذيرفته شد.

رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه سامن افزود: 5 اثر در قالب قصه 
نويسى ،2 اثر در قالب مقاله نويسى ،2 اثر در قالب قصه گويى و 1 اثر 

در قالب فيلم كوتاه در اين همايش كشورى پذيرفته شدند .
 ســيد على سادات موســوى گفت: در قصه نويســى و قصه گويى 
اثرهمكاران محمد احمدوند (دبير زبان انگليســى )، زهره رستمى ، 
زهرا ســعادتى پور ، ســمانه مومنى و فاطمه مطلبى ،در قالب مقاله 
نويســى اثرهمكاران مرضيه رهام ،مژگان رهام، زهرا ســعادتى پور و 
زهره رســتمى و در قالب فيلم كوتاه اثرهمكاران مرضيه رهام، زهرا 
سعادتى پور و بهناز زارعى به مرحله نهايى همايش كه در تاريخ 25 و 

26 آبان در استان قزوين برگزار خواهد شد راه پيدا كردند.

كشف تينر روغنى تقلبى در همدان
 رئيس پليس آگاهى استان از كشف 10 هزار ليتر تينر روغنى تقلبى 

به ارزش يك  ميليارد ريال در اين شهر خبر داد.
رضا زارعى در تشــريح اين خبر گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر 
اينكه در يكى از شــهرك هاى صنعتى شــهر همدان شخصى اقدام 
بــه دپوى مقاديرى ســوخت قاچاق در داخل يك ســوله كرده و در 
فرصت مناسب در بسته بندى سه ليترى با عنوان تينر روغنى به فروش 

مى رساند، بررسى موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وى افزود: با دريافت مجوز قضائى و با همراهى نماينده شركت نفت 
در بازرســى از اين محل، يك مخزن زيرزمينــى حامل 10 هزار ليتر 
نفت و گاز قاچاق كشــف شد. زارعى بيان كرد: در تحقيقات ميدانى 
مشخص شــد، متهم اين فرآورده را پس از دستكارى جزئى با عنوان 
تينر روغنى داخل بطرى هاى ســه ليترى به شهرهاى مركزى كشور 
منتقل و در بازار توزيع مى كرد. رئيس پليس آگاهى اســتان با اشــاره 
به اينكه يك متهم در اين خصوص تحويل مرجع قضائى شد، گفت: 

فرآورده نفتى كشف شده تحويل شركت نفت همدان شد.

كشف گوسفند قاچاق در بهار
60 رأس گوسفند و يك هزار و 900 قطعه مرغ زنده قاچاق و فاقد 

مجوز  دربهار كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان بهار گفت: ماموران انتظامى شهرستان بهار 
حين كنترل خودروهاى عبــورى در محور همدان - غار عليصدر به 

يك دستگاه كاميون مشكوك و آن را متوقف كردند.
بزرگعلى نورى  افزود: در بازرســى از اين كاميون 60 رأس گوسفند 
قاچــاق و فاقد مجوز كشــف و يك متهم در ايــن خصوص پس از 

تشكيل پرونده تحويل مرجع قضائى شد.
فرمانده انتظامى شهرستان بهار با اشاره به اين كه كارشناسان ارزش اين 
محموله را يك ميليارد و 500 ميليون برآورد كرده اند از كشــف يك 
هزار و 900 قطعه مرغ زنده قاچاق و فاقد مجوز در ماموريت ديگرى 

در اين شهرستان خبر داد.
وى گفــت: ماموران انتظامى شهرســتان حيــن كنترل خودروهاى 
عبورى به  2 دســتگاه كاميون مشــكوك و آن ها را براى بررسى 

متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از اين كاميون ها يك هزار و 900 قطعه مرغ 
زنده قاچاق و فاقد مجوز كشــف و به دامپزشكى شهرستان تحويل و 
2 متهم در اين خصوص پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضائى 

شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار با اشاره به اين كه كارشناسان ارزش 
اين محموله را 600 ميليون برآورد كرده اند، گفت: موضوع برخورد با 

قاچاق كاال به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار دارد.

208 برنامه در هفته كتاب در ماليربرگزار مى شود
 208 برنامه در هفته كتابخوانى در شهرســتان مالير با شعار حال خوش خواندن 

برگزار مى شود.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير در نشســت خبرى گفت: در 
هفته كتابخوانى 208 برنامه در شهرستان مالير داريم ، كه اين برنامه ها با هدف 
ترويج كتابخوانى برگزار مى شــوند.مهدى آخشيك افزود: ده نشست كتابخوان، 
برگزارى مســابقه كتابخوانى با محوريت ســه كتاب، برگزارى مسابقه عكاسى ، 
برگزارى اردوى جهادى ، رونماى از كتاب سرزمين مالير در شاهنامه فردوسى 
، معرفى كتــاب ، زنگ كتاب در برخى مدارس شهرســتان و گردهمايى بانوان 

باسخنرانى مسعود احمدى از شاخص ترين برنامه هاى هفته كتاب و كتابخوانى 
در شهرستان است.

وى از گستردگى برنامه ها در همه كتابخانه ها خبر داد و گفت: تمامى برنامه هاى هفته 
كتاب و كتابخوانى در 22 كتابخانه سطح شرستان برگزار مى شود.

آخشيك از افتتاح كتابخانه خير ساز زندان خبر داد و گفت: اين كتابخانه با كمك اداره 
زندان و خيرين نخســتين كتابخانه مشاركتى اين شهرستان با اعتبار 25 ميليون تومان 

به بهره بردارى رسيد.
وى بيان كرد: در صدد تجهيز اين كتابخانه به كتاب هاى بيشتر ، نشريات و مقاله هاى 
روز هستيم . اين كتابخانه درفضايى به وسعت 100 متر مربع ايجاد شده و هم اكنون 

900 عضو دارد.

كارت خودرو و بيمه نامه پارسيان وانت نيسان به شماه بيمه نامه 
1110/587540/97/001683 به شماره پالك 748س 28 ايران18 به شماره موتور 

409511 و شماره شاسى K١٢٢٢۵١ به نام زينب يوسفى فقيد فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 3875155920 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى شهال توكلى يكتا فرزند ميرزا به شماره ملى 
4050739909 كارشناسى ارشد رشته زبان شناسى همگانى به 

شماره دانشجويى 9613278001 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

تبريك و تهنيت

سردخانه 12000 تنى سردرود 
 تيمور طيبى

جناب آقاى 

مهندس مهدى حسنى
انتصاب شايسته جنابعالى به سمت

رياست محترم اداره 
امور مالياتى شهرستان رزن

را تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده، اميــد 
اســت در ســايه ايــزد منــان همــواره 

ــيد. ــربلند باش ــروز و س پي

«فرا خوان مناقصه عمومى يك مرحله اى»
ارائه خدمات تخصصى به آسيب ديدگان اجتماعى

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيستى استان همدان  در نظر دارد مناقصه  ارائه خدمات تخصصى به آسيب ديدگان اجتماعى را در استان همدان را به موسسات داراى پروانه فعاليت مدت دار از 
سازمان بهزيستى وباتوان تخصصى و سابقه كار در زمينه كاهش آسيب هاى اجتماعى به شماره  2098000103000006 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد 
. كليه مراحل برگزارى مناقصه از  دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران  و بازگشاى پاكت ها از طريق در گاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت  عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در  مناقصه محقق سازند .
 مبلغ و نوع تضمين به ميزان 1/300/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى اعتبار سه ماهه در وجه اداره كل بهزيستى استان همدان

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 98/8/21 مى باشد 
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت :  ساعت 19 روز دو شنبه تاريخ 98/8/27

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روز دوشنبه تاريخ 98/9/11
زمان بازگشايى  پاكت ها :  ساعت 10 روز سه شنبه تاريخ 98/9/12

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى
اطالعات تكميلى در سايت ملى مناقصات www.iets.mpog.ir قابل مشاهده مى باشد .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف :  آدرس : همدان ميدان جهاد - اداره كل بهزيستى استان 
همدان و  تلفن 38267082-38281111

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
(م الف 1304)

 پــل پيــل  الغــه نهاونــد مربــوط بــه دوره 
ــتاى  ــاده روس ــار اســت و در مســير ج قاج
دهبــوره شهرســتان نهاونــد واقــع شــده 

اســت.
ــا  ــفند 1380 ب ــخ 25 اس ــر در تاري ــن اث اي
شــماره ثبــت 5036 به عنــوان يكــى از آثــار 

ــه ثبــت رســيده اســت. ــران ب ملــى اي
ــه در  ــان رودخان ــا و طغي ــدت بارش ه  ش
از  بخشــى  جــارى  ســال  فروردين مــاه 
ــه  ــل الغ ــاى پ ــتك ها و پايه ه ــداره، دس ج
را تخريــب كــرد و ســبب آســيب ايــن پــل 

شــد.
ــع دســتى و  ــراث فرهنگــى صناي رئيــس مي
ــا  ــد گفــت: عمليــات احي گردشــكرى نهاون
و مرمــت پــل تاريخــى نهاونــد موســوم بــه 
ــار 330 ميليــون تومــان  ”پيــل الغــه “ بااعتب

انجــام شــد.
ــا بيــان اينكــه ايــن پــل  محســن جانجــان ب
ــوره راه  ــه دهب ــگرى منطق ــير گردش در مس
نهاونــد قــرار دارد و داراى ارزش و قدمــت 
ــل  ــن دلي ــه همي ــزود: ب ــت، اف ــى اس تاريخ
ــن  ــتحكام اي ــا و اس ــت، احي ــات مرم عملي
ــرار گرفــت  ــل تاريخــى در دســتور كار ق پ
و توســط مســئوالن پيگيرى هايــى انجــام 

شــد.
ــى  ــل ارتباط ــا پ ــل تنه ــن پ ــت: اي وى گف
ــهر  ــا ش ــوره ب ــتاى دهب ــى روس ــان اهال مي
بازديدهــاى  از  پــس  كــه  بــود  نهاونــد 
مختلــف از همــان روزهــاى ابتدايــى ســيل 
امســال موضــوع مرمــت آن در دســتور كار 

ــت. ــرار گرف ق
پــل  تاريخــى  بخــش  افــزود:  جانجــان 
و  داخلــى  جدارهــاى  و  طــاق  شــامل؛ 
بيرونــى پــل توســط ميــراث فرهنگــى 

ــى،  ــان آجرچين ــون توم ــار 30 ميلي ــا اعتب ب
شــد. بازســازى  و  بندكشــى 

ــا دقــت  ــن مرمــت ب ــار داشــت: اي وى اظه
انجــام شــد تــا بــه زيبايــى تاريخــى و 

منظــره ايــن پــل تاريخــى آســيب وارد 
ــود. نش

وحيــد صفــدرى رئيــس اداره راهــدارى و 
حمــل  ونقــل جــاده اى نهاونــد نيــز كــه در 

ايــن طــرح بــا ميــراث فرهنگــى همــكارى 
ــت:  ــوص گف ــن خص ــز در اي ــرد ني مى ك
ــه و دســتك هاى  ــا مرمــت پاي در رابطــه ب
ايــن پــل 300 ميليــون تومــان اعتبــار 
و  بيشــتر  آســيب  از  جلوگيــرى  بــراى 
مرمــت اساســى و آســفالت پــل تخصيــص 

ــت. ياف
چينــى  ديــواره  پى ريــزى،  افــزود:  وى 
جداره هــاى  برچيــدن  و  دســتك ها 
فرســوده و تخريب شــده ازجملــه اقداماتــى 
بــود كــه در عمليــات احيــا و اســتحكام ايــن 

بنــاى تاريخــى انجام گرفتــه اســت.
صفــدرى در پايــان گفــت: انجــام ايــن 
طــرح در مراحــل پايانــى اســت و طــى 
چنــد روز آينــده ايــن منطقــه آســفالت 

ــد. ــد ش خواه

با هزينه 330 ميليون تومانى:

پل تاريخى نهاوند مرمت شد

برگزارى 
ويژه برنامه بسيج 
لشكر انقالب 
در همدان

 فرمانده ســپاه ناحيه شهرســتان همدان 
از برگزارى ويژه برنامه بسيج لشكر انقالب 

خبر داد.
بــه گزارش فــارس، على بقايى در ســتاد 
بزرگداشــت هفته بسيج با بيان اينكه امسال 
40 ســال از تاسيس شــجره طيبه بسيج به 
دســتان خير و پر بركت امــام خمينى(ره) 
مى گذرد اظهار كرد: خوشبختانه اين الگوى 
موفق و موثر در تمام ممالك اسالمى مورد 

استفاده قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه امســال جشــن چهلمين 
اســتان  در  را  بســيج  تاســيس  ســالگرد 
برگــزار خواهيم كرد گفت: بــراى اينكه از 

دستاوردهاى اين شجره طيبه سخن بگوييم 
نياز به الگوى جمعى دارد.

فرمانده ســپاه ناحيه شهرســتان همدان از 
برگزارى 40 عنــوان برنامه اصلى در قالب 
440 ريز برنامه طى هفته بســيج در همدان 
خبر داد و افزود: از 30 آبان ماه هفته بســيج 
آغاز مى شــود و تا 6 آذر ماه ادامه دارد كه 
در ايــن مدت برنامه هــاى مختلف برگزار 

خواهيم كرد.
وى با اشــاره به برگزارى ويــژه برنامه اى 
در روز پنجم آذرماه با عنوان بســيج لشكر 
انقالب خاطرنشان كرد: امسال به دليل اينكه 
انتخابات را پيشــرو داريــم و بهره بردارى 
حزبى و جناحى نشــود، به تاســى از مقام 
معظم رهبرى كه فرمودند بســيج وابســته 
به جناحى نيســت و لشــكر انقالب است، 
با عنوان بسيج لشــكر انقالب اين برنامه را 

برگزار خواهيم كرد.
بقايــى از برگــزارى اين ويــژه برنامه در 
ورزشــگاه انقالب همدان با حضور اقشار 
مختلف بســيج خبر داد و افــزود: در آغاز 

هفته بســيج يعنى 30 آبان ماه مراسم عطر 
افشاى گلزار شهدا را با همكارى بنياد شهيد 
در گلزار شهداى همدان با سخنرانى نماينده 

ولى فقيه در استان برگزار خواهيم كرد.
وى با بيان اينكه در هفته بسيج از 40 پايگاه 
محالت سركشــى خواهيم كرد گفت: روز 
جمعه قرائت دعاى ندبه را در دفتر نماينده 

ولى فقيه پيش بينى كرده ايم.
ــان  ــا بي ــدان ب ــه هم ــپاه ناحي ــده س فرمان
ــن  ــاى صالحي ــر از حلقه ه ــه 100 نف اينك
در حســينيه امــام(ره) جمــع و برنامــه 
مى كننــد  برگــزار  را  ميقات الصالحيــن 
ــه  ــاز ب ــا ني ــوه برنامه ه ــراى انب ــت: اج گف
ــدوارم در  ــه امي ــت ك ــى اس ــت جمع هم
ــكارى الزم را  ــازمان ها هم ــتا س ــن راس اي

ــند. ــته باش داش
ــرد: از اداره فرهنــگ و ارشــاد  ــان ك وى بي
اســالمى درخواســت داريــم هماهنگــى 
ــار  ــا در انعــكاس اخب ــا رســانه ه الزم را ب
بســيج  پايگاه هــاى  معرفــى  ويــژه  بــه 

ــند. ــته باش داش

بقايــى بــا اشــاره بــه لــزوم برگــزارى 
و  فعــاالن  بــا  خبــرى  گفت وگوهــاى 
ــزود:  ــد اف ــوى جراي ــگان بســيج از س نخب
مســاعدت مالــى از اداره ارشــاد بــراى 
چــاپ بنــد و پوســتر از ديگــر درخواســت 

ــت. ــود اس ــاى موج ه
و  ورزش  اداره  از  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــم  ــا پنج ــوم ت ــم از س ــان مى خواهي جوان
ــا  ــار م ــالب را در اختي ــالن انق ــاه س آذرم
ــا آمادگــى الزم در برگــزارى  قــرار دهــد ت
ويژه برنامــه هفتــه بســيج انجــام شــود 
گفــت: هماهنگــى بــراى حضــور ســمن ها 
برنامه هــاى  در  ورزش  هيأت هــاى  و 

ــت. ــه اس ــورد توج ــيج م ــه بس هفت
فرمانــده ســپاه ناحيــه همــدان ضمــن 
جام هــاى  برگــزارى  خواســت  در 
ــه  ــى هفت ــيج ط ــوان بس ــا عن ــى ب ورزش
ــت  ــن امني ــرد: تامي ــان ك ــيج خاطرنش بس
ترافيكــى در ورزشــگاه انقــالب در روز 
ــى  ــروى انتظام ــوى ني ــاه از س پنجــم آذرم

ماســت. درخواســت 

اوقاف همدان زمينه آزادى 20 زندانى را فراهم كرد
 اوقاف استان با برگزارى جشن گلريزان در محل امام زاده عبداهللا زمينه آزادى 20 زندانى 

جرائم غيرعمد را فراهم كرد.
مديرعامل ستاد ديه همدان گفت: با همكارى بخش فرهنگى، اجتماعى و قرآنى افق متعلق 
به آستان امام زاده عبداهللا شهر همدان جشن گلريزان برگزار و 700 ميليون ريال جمع آورى 
شد.يداهللا روحانى منش در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: اين سيزدهمين جشن گلريزان است 
كه امسال با همكارى ستاد ديه استان همدان برگزار مى شود و بيشترين تعداد جشن گلريزان 
در ماه مبارك رمضان برگزار شد.مديرعامل ستاد ديه همدان اظهار داشت: 160 زندانى جرائم 
غيرعمد با بدهى 241 ميليارد و 137 ميليون ريال هفت ماهه سالجارى آزاد شدند كه 153 

تن مرد و هفت تن از زندانيان آزاد شده زن هستند.



Y K

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

سه شنبه  21 آبان ماه 1398  شماره 3614

4

احزاب

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

آگهي حصر وراثت
آقاى حســين قهرمانى ارشد داراى شماره شناسنامه  27671 به شرح دادخواست كالســه 111/453/98ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان معراج قهرمانى ارشد به شماره شناســنامه  4174 در تاريخ 98/7/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-متقاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق پسر متوفى 2- عباس قهرمانى ارشد فرزند 
معراج به شــماره شناسنامه 724 صادره از بهار متولد 1366 پسر متوفى 3-زهرا قهرمانى ارشــد فرزند معراج به شماره شناسنامه 56 صادره از بهار 
متولد 1362 دختر متوفى 4-رقيه قهرمانى ارشــد فرزند معراج به شماره شناســنامه 725 صادره از بهار متولد 1366 دختر متوفى 5-ثروت خاوريان 
فرزند عين اله  به شــماره شناسنامه 213 صادره از بهار متولد 1337 همسر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 304)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقاى حسن الوندى لوئى داراى شماره شناسنامه  2106 به شرح دادخواست كالسه 517/98/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان غالمعلى الوندى لوئى به شماره شناسنامه  959 در تاريخ 98/4/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-حسن الوند لوئى فرزند غالمعلى متولد 1344 شماره شناسنامه 2106 فرزند متوفى 2-حسين الوند لوئى فرزند غالمعلى 
متولد 1327 شماره شناسنامه 1425 فرزند متوفى 3-يوسف الوند لوئى فرزند غالمعلى متولد 1335 شماره شناسنامه 1777 فرزند متوفى 4-اشرف الوند 
لوئى فرزند غالمعلى متولد 1337 شماره شناسنامه 1778 فرزند متوفى 5-احسان الوند لوئى فرزند غالمعلى متولد 1341 شماره شناسنامه 54 فرزند متوفى 
6-مريم الوند لوئى فرزند غالمعلى متولد 1346 شماره شناسنامه 2416 فرزند متوفى 7-ليال الوند لوئى فرزند غالمعلى متولد 1350 شماره شناسنامه 2567 
فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 3005)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

لت
دو

مان
لتپارل
دو

اصولگرايان 
نگرانى بابت انتخابات ندارند 

 با توجه به ماجراهايى كه در دو سال گذشته در قم رخ داده است، 
اگر الريجانى قصد شركت در انتخابات مجلس داشته باشد، مناسب تر 

است از حوزه ديگرى نامزد شود.
رئيس شــوراى مركزى حزب موتلفه اســالمى گفــت: در ارزيابى 
از رونــد فعاليت انتخاباتى اصولگرايــان اظهار كرد: در حال حاضر 
اصولگرايان در تالش هستند تا ضعفى كه در قانون انتخابات وجود 
دارد را بــا همگرايى خود جبران كننــد و در اين راه قدم هاى مثبتى 

برداشته اند.
سيدمصطفى ميرســليم در گفت و گو با ايســنا درباره انتشار ليست 
انتخاباتى قم و حذف نام الريجانى از اين ليست تصريح كرد: با توجه 
به ماجراهايى كه در دو ســال گذشته در قم رخ داده است ، اگر آقاى 
الريجانى قصد شــركت در انتخابات مجلس داشته باشد، مناسب تر 
اســت از حوزه ديگرى نامزد شــود.البته فهرست هايى كه اين روزها 
منتشر مى شود، رســميت ندارد و فقط نشان دهنده برخى تمايالت 

سياسى است.
ايــن فعال سياســى دربــاره مهم تريــن نگرانى و دغدغــه جريان 
اصولگرايى براى خاطرنشــان كرد: جريان اصولگــرا نگرانى براى 
اصل انتخابات ندارد.خيلى بهتر بود وزارت كشــور در ســه ســال 
گذشته اهتمام مى ورزيد و قانون جامع را با استفاده از سياست هاى 
كلــى ابالغى به صورت اليحه تدوين و تقديــم مجلس مى كرد تا 
ضعف هــاى عمده اى كه در قانون وجود دارد و اگر نگرانى باشــد 
به آنها بر مى گردد، رفع مى شــد.اما دغدغه اين جريان ضايع شدن 
فرصت هاى ارزشــمندى اســت كه در بيش از شش سال گذشته از 
دســت رفته اســت و دولت و مجلس هر دو بايد مســئوليت آن را 

بپذيرند و فرافكنى نكنند.
ميرســليم همچنين دربــاره احتمال تهديد بودن جريان منتســب به 
احمدى نژاد براى اصولگرايان خاطرنشان كرد: هر جريانى كه اصولگرا 
باشد و به محور ائتالف بپيوندد به پيروزى قاطع كمك خواهد كرد و 

اگر به رقابت با اصولگرايى دست زند، خود را منزوى مى كند.

توضيحات درخصوص ثبت اموال و دارايى 
مسئوالن

 ســتاد ثبت اموال ودارايى نمايندگان تــا پايان آبان ماه در مجلس 
مستقر خواهد ماند اما پيشــنهاد مى كنيم نمايندگان سريعتر براى اين 

كار اقدام كنند.
ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس روز گذشته پس از آغاز به كار ستاد 
ثبــت اموال و دارايى نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در جمع 
خبرنگاران، گفت: از قوه قضاييه و به ويژه رئيس قوه قضاييه تشــكر 
مى كنم كه تعامل و همكارى خوبى با مجلس در راه اندازى سامانه ثبت 

اموال و دارايى مسئوالن داشتند.
به گزارش ايلنا، اســداهللا عباسى متذكر شد: طرح ثبت اموال و دارايى 
مسئوالن در مجلس به تصويب رسيد و مراجع قضايى هم اين مصوبه 
را ابالغ كردند و نمايندگان مجلس همانطور كه اعالم كرده بودند اموال 
و دارايى خود را در سامانه مذكور ثبت مى كنند، از امروز اموال خود 

را در اين سامانه ثبت كردند.
سخنگوى هيأت رئيســه مجلس با اشاره به اينكه حدود 250 تا 300

هزار نفر از مسئوالن مشــمول اين قانون مى شوند، تصريح كرد: هر 
كســى كه از تاريخ 23 دى 94 مسئوليتى گرفته است شامل اين قانون 
است و موظف است اموال و دارايى خود را در اين سامانه ثبت كند

عباسى بيان كرد: از آنجايى كه در سال آخر كارى مجلس دهم هستيم، 
ابتدا اموال و دارايى هاى خود در سال ورودى خود به مجلس را ثبت 
مى كنيم و سپس در هفتم خرداد 99 يعنى زمان پايان مجلس دهم هم 
يك بار ديگر اموال و دارايى خود را در اين سامانه ثبت كرده و به قوه 

قضاييه اعالم مى كنيم.
وى افزود: بنده و جمعى از نمايندگان در حال حاضر كد ثنا را دريافت 
كرده و اموال و دارايى خود و خانواده مان را بايد ثبت و به قوه قضاييه 
اعالم كنيم كه شــامل اموال منقول و غيرمنقول، حقوق و دارايى ها و 
اوراق بهادار، منبع درآمد مســتمر و ديگر مواردى است كه در قانون 

ذكر شده است.

دو گام خوب و بد ايران از نگاه ترامپ
 رئيس جمهور آمريكا در پيامى توييترى ضمن واكنش نشــان دادن 
به غنى ســازى اورانيوم در ايران همگام با گام چهارم كاهش تعهدات 
برجامى ايران، گفت كه بازگرداندن افســر سابق سيا كه ادعا مى شود 

در ايران مفقود شده است، اقدامى مثبت از سوى ايران خواهد بود.
به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ، در پيامى توييترى درباره ناپديد شدن 
رابرت لوينسون، افسر ســابق اف.بى.آى مدعى شد: اگر ايران بتواند، 
رابرت.اى.لوينسون، افسر ســابق ربوده شده اف.بى.آى را كه دوازده 
سال اســت در ايران گم شده است، به آمريكا بازگرداند، گامى بسيار 
مثبت خواهد بود. در عين حال، بر اساس اطالعات و باورهايى كه[ در 
اين باره] وجود دارد، ايران در حال غنى سازى اورانيوم بوده و هست. 

اين گامى بسيار بد بود.
به گزارش ايســنا، سيدعباس موسوى،سخنگوى وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوالى در ارتباط با آخرين وضعيت رابرت لوينسون تبعه 
آمريكايى مفقود شــده كه بنابر برخى از ادعاهــا آخرين بار در ايران 
ديده شــده و همچنين ادعاى برخى رسانه هاى غربى مبنى بر اين كه 
ايران اخيرا در نامه اى به ســازمان ملل اعــالم كرده بوده كه اين تبعه 
آمريكايى در تهران در دادگاه انقالب داراى پرونده بوده است، تصريح 
كرد: براساس آخرين اطالعاتى كه از قوه قضاييه كسب كرديم رابرت 
لوينســون هيچ پرونده قضايى و كيفرى در محاكم قضايى ايران ندارد 
و اگر بحثى مطرح بوده است بحث مفقود شدن ايشان است. وقتى از 
ايران خواسته شد كه در مورد تعيين وضعيت وى كمك كند ايران به 
عنوان يك مساله ى انسانى پرونده اى را براى وى به عنوان يك پرونده 
مفقودى باز كرد و همان طور كه اشاره كردم او داراى پرونده كيفرى و 
قضايى در ايران نيست و اگر پرونده اى براى وى تشكيل شده پرونده 

مربوط به مفقود شدن ايشان است.

كشورهاى منطقه درحال بررسى 
«صلح هرمز» هستند

 معاون سياسى وزير امور خارجه كشورمان با بيان اينكه تمام كشورهاى منطقه 
درحال بررسى طرح ابتكار صلح هرمز هستند افزود كه ايران و عربستان دو بازيگر 
مهم در تمام مســائل هستند و بايد از طريق گفت وگو مشكالت شان را حل كنند. 
بــه گزارش ايلنا، عباس عراقچى، در رابطه با طرح "ابتكار صلح هرمز" گفت: اين 
ابتكار در حال بررسى گسترده از سوى كشورهاى منطقه و ديگر طرف هاى مربوطه 
بين المللى است و پيامى از سوى حسن روحانى، رئيس جمهور ايران به تمام حكام 
و پادشاهان كشورهاى خليج فارس ارسال شــده است. وى افزود: به تماس ها و 
مشورت هاى خود با كشورهاى همسايه و تمام طرف هاى مربوط ادامه خواهيم داد 
تا تمام پايه هاى اين طرح را به آن ها توضيح دهيم و بتوانيم اين ابتكار عمل را اجرايى 

و در منطقه خليج فارس صلح و ثبات و امنيت ايجاد كنيم.

برخى پرونده هاى قضايى به برخورد 
جدى و فراگيرترى نياز دارند

 يك نماينده ســابق مجلس شــوراى اسالمى با اشــاره به اظهارات اخير 
رئيس جمهــور تاكيــد كرد كه برخــى پرونده ها وجود دارند كــه با توجه به 
اهميت شان به برخورد جدى و فراگيرترى نسبت به ساير پرونده ها نياز دارند.

ابراهيم نكو در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: جدا از خط و خطوط سياسى، 
بايد عملكرد قوه قضايه را در زمان رئيس جديد اين قوه بررسى كرد و گفت 
كه اقداماتش قابل ســتايش است. او توانســته بارقه اميدى در دل مردم براى 
برخورد با فســادها بوجود بياورد و همين باعث شــده تا بار ديگر ضرورت 
مبارزه همه جانبه با فســاد توســط مقامات و مردم يادآورى شود. اين نوع از 
مبارزات ريشــه اى با مفسدين از هر شخص و مقامى كه صورت گيرد، قابل 

تقدير است.

سال آينده تحريم تسليحاتى ايران 
برداشته مى شود

 رئيس جمهورى با اعالم اينكه ســال آينده تحريم تسليحاتى ايران برداشته 
مى شود، گفت: مردم عزيز ايران بدانند با ادامه برجام سال آينده ما به يك هدف 

بسيار بزرگ سياسى و دفاعى و امنيتى دست مى يابيم.
حجت االسالم حســن روحانى در جمع مردم رفسنجان خطاب به مردم اظهار 
داشــت: اعتدال ميانه روى و انصاف و به اعتدال و عدالت نگريســتن و آينده 
و واقع گرا بودن در عين حالى كه آرمان براى ما بايد مهم باشــد مســاله بسيار 

مهمى است.
وى اظهار داشت:ما براى مصالح جامعه و كشور خودمان با 6 كشور توافقى را 
امضا كرديم و اين وســط يكى از كشورها از توافق خارج شد و عهد و پيمان 

خود را زير پا گذاشت.

موضوع  كالســه 9600133  اجرائى  پرونــده  موجب  به 
اســناد رهنى شــماره 50613 و 56549 و 60064 دفتر 
اسناد رسمى شماره 19 شهر نهاوند استان همدان، بانك 
كشــاورزى فيروزان جهت وصول مبلغ 26419237040 
ريال (بيســت و شش ميليارد و چهارصد و نوزده ميليون 
و دويســت و ســى و هفت هزار و چهل ريال) موضوع 
الزم االجــرا و خســارت تأخير الى يــوم  الوصول عليه 
شــركت تعاونى توليد فرآورده هاى لبنى گل پونه نهاوند 
شناسه  ايجاد 1379/12/7  تاريخ  ثبت 553  شــماره  به 
جاده  كيلومتر 19  نهاوند،  نشانى:  به  ملى 10820029363 
كرمانشاه و مراد شــجاعيان نام پدر: گل برار تاريخ تولد 
شناسنامه  شماره  ملى: 3960843119  شماره   1337/7/1
1545 و هادى ســلگى نام پدر على نجــات تاريخ تولد: 
1341/3/2 شــماره ملى 3962039090 شماره شناسنامه 
5 و اميدعلى على بخشــى نام پدر:  حاجى تاريخ تولد 
1332/2/20 شماره ملى 3960841450 شماره شناسنامه 
1378 و على رضا دكامين نام پدر: محمدمراد تاريخ تولد 
شناسنامه  شماره   3961265331 ملى  شماره   1355/6/1
314 مبادرت به صدور اجرائيه نموده است اجرائيه صادره 
به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى بستانكار 
به شماره 11108/ن/96  موارد وثيقه برابر نظريه هاى وارد 
و  مــورخ 97/7/25  و 3594/ن/97  مــورخ 96/9/23 
مورخ  5797/ن/97  و   97/7/29 مــورخ  3633/ن/97 
كارشــناس   98/3/25 مورخ  1423/ن/98  و   97/11/21
رسمى دادگســترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات 

آنها به شرح ذيل مى باشد:
الف) ششدانگ پالك ثبتى 33 فرعى از باقيمانده 42 اصلى 
واقع در بخش 3 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان، كه برابر 
نامه شماره 9908/ن/96 مورخ 96/8/4 اداره ثبت اسناد و 
امالك نهاوند به مساحت 1256 مترمربع به نام هادى سلگى 
مالك دو دانگ از ششــدانگ و مراد شجاعيان مالك چهار 
دانگ از ششــدانگ ثبت و سند مالكيت صادر گرديده، بنا 
به اظهار كارشناسى رسمى دادگســترى: واقع در نهاوند، 
روستاى موسى آباد، نرسيده به روستاى رودبارى به قيمت 
1091200000 ريال (يك ميليارد و نود و يك ميليون و دويست 
هزار ريال) ارزيابى گرديده و محدود است به حدود شماالً در 
سه قسمت به طور شكسته به طول 170/00 متر مرزيست به 
جاده رودبارى شرقا: به طول 190/00 متر مرزيست اشتراكى 
به باقيمانده پالك 42 اصلى جنوباً: به طور شكسته در شش 
قسمت جمعاً به طول 192/5 متر به جوى عمومى رودبارى 

غربا فاقد حد است.
ب) ششــدانگ پالك ثبتى 204 فرعى از 1 اصلى واقع در 
بخش 2 حوزه ثبتى نهاوند اســتان همدان، كه برابر نامه 
شــماره 9112/ن/96 مورخ 96/7/11 اداره ثبت اســناد 
و امــالك نهاوند به مســاحت 397 مترمربع به نام مراد 
شــجاعيان مالك سه دانگ از ششدانگ و اميدعلى على 
بخشى مالك سه دانگ از ششدانگ ثبت و سند مالكيت 
كارشناسان  نفره  ســه  هيأت  اظهار  به  بنا  گرديده  صادر 
رســمى دادگســترى: واقع در نهاوند، روبروى شهرك 
طالقانى، جنب ترمينال بروجرد و به قيمت 12717500000 
ريــال (دوازده ميليارد و هفتصد و هفده ميليون و پانصد 
هزار ريــال) ارزيابى گرديده و محدود اســت به حدود: 
شماالً: در سه قســمت جمعًا به طول 34/70 متر ديوارى 
اســت به باقيمانده پالك 82 فرعى از يك اصلى شرقا به 
طول 13/75 متر درب و ديوارى اســت به پياده رو بلوار 
نهاوند بروجرد، جنوبًا به طول 34/20 متر ديوارى اســت 
به خيابان 24 مترى، غربًا به طول 10 متر ديوارى است به 

باقيمانده 82 فرعى از يك اصلى.
پ) ششــدانگ پالك ثبتى 931 فرعى از 43 اصلى واقع 
در بخش 3 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان، كه برابر نامه 
و  اسناد  ثبت  اداره  مورخ 96/7/19  شماره 96/5005292 
امالك نهاوند به مســاحت 13828 مترمربع بنام شركت 
فرآورده هاى لبنى گل پونه نهاوند ثبت و ســند مالكيت 
صادر گرديد، بنا به اظهار كارشناسان رسمى دادگسترى: 
واقع در نهاوند، جاده كرمانشــاه، بعد از روســتاى ليلى 
سمت  شهرك)،  روستاى  راهى  ســه  به  (نرسيده  يادگار 
چپ، شــركت گل پونه و به قيمــت 24800000000 ريال 
(بيست و چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال) ارزيابى 
گرديده و محدود است به حدود شماالً: در سه قسمت اول 
مرزيســت به طول (51/65) پنجاه و يك متر و شصت و 
پنج سانتيمتر به باقيمانده چهل و سه اصلى دوم درب و 
ديوار به طول (5/10) پنج متر و ده سانتيمتر به جاده سوم 
مرزيســت به طول (36/00) سى و شش متر به باقيمانده 
چهل و ســه اصلى، شرقًا: مرزيست اشــتراكى به طول 
(148/50) يكصد و چهل و هشــت متر و پنجاه سانتيمتر 

به شماره يكصد و پنج فرعى از چهل و سه اصلى، جنوبًا: 
مرزيست اشــتراكى به طول (98/80) نود و هشت متر و 
هشتاد سانتيمتر به شماره يكصد و پنج فرعى از چهل و 
سه اصلى، غربًا: مرزيست به طول (141/18) يكصد و چهل 

و يك متر و هجده سانتيمتر به جاده.
ت) ششــدانگ پالك ثبتى باقيمانده 147 فرعى از 3871 
اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبتى نهاوند استان همدان 
كه برابر نامه شــماهر 9461/ن/96 مــورخ 96/7/19 اداره 
ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 147 مترمربع به نام 
عليرضا دكامين ثبت و ســند مالكيت صادر گرديده، بنا به 
اظهار كارشناسان رسمى دادگسترى، واقع در نهاوند، بلوار 
مهديه، باالتر از مسجد مهديه، كوچه گلستان 9 و به قيمت 
2105000000 ريال (دو ميليــارد و صد و پنج ميليون ريال) 
ارزيابى گرديده و محدود است به حدود شماالً: به طول 24 
متر ديوار به ديوار پالك 1454 فرعى از 3871 اصلى شرقاً: به 
طول 6/10 متر درب و ديواريست به خيابان 10 مترى جنوباً به 
طول 24 متر ديوار به ديوار پالك 146 فرعى از 3871 اصلى 
غرباً به طول 6/15 متر ديوار به ديوار پالك 138 و 139 فرعى 

از 3871 اصلى.
ث) تجهيزات، ماشــين آالت و تأسيســات شركت گلپونه 
نهاونــد كه برابر نظريــه وارده به شــماره 3594/ن/97 
مورخ 1397/7/25 كارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
30120000000 ريال (سى ميليارد و صد و بيست ميليون ريال) 
مورد ارزيابى و قيمت آن ها قطعى گرديده كه مشخصات آنها 

به شرح ذيل مى باشد.

■ ماشين آالت توليدى فرآورده هاى لبنى
1- دو دســتگاه مخزن دريافت شير دو جداره استيل 1000 
ليترى به ارتفاع 4 متر قطر 5/2 متر مجهز به الكتروموتور، 
همزن ساخت مخازن استيل غرب به شماره هاى 86128 و 
872003 هر كدام به ارزش 950000000 ريال (نهصد و پنجاه 
ميليون ريال) جمعاً 1900000000 ريال (يك ميليارد و نهصد 

ميليون ريال)
2- يك دستگاه مخزن اســتيل ساده 5000 ليترى ساخت 
مخازن استيل غرب مجهز به الكتروموتور، همزن، نردبان، 
ترمومتر آنالوگ ســريال 207 بــه ارزش 450000000 ريال 

(چهارصد و پنجاه ميليون ريال)
3- دو دستگاه مخزن تمام استيل 5000 ليترى ساده، ساخت 
بهساز استيل غرب، مجهز به گيربكس، الكتروموتور، پمپ 
استيل هر كدام به ارزش 325000000 ريال (سيصد و بيست 
و پنج ميليون ريال) جمعاً به ارزش 650000000 ريال (ششصد 

و پنجاه ميليون ريال)
4- يك دســتگاه وان دريافت شير بر روى باسكول توزين 
به ابعاد 8 متر × 1 متر× 2 متر ســاخت صنايع پند، سريال 
8200639 مجهز به مانيتور و كفى 1/5 متر × 1/5 متر جمعًا 

به ارزش 250000000 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال) 
5- يك دستگاه وت پنيرزنى تمام استيل با موتور گيربكس 
دنده اى همراه با شاسى به ارزش 200000000 ريال (دويست 

ميليون ريال) 
6- يك دســتگاه مخزن پلى اتيلن 5000 ليترى مجهز به 

شاسى فلزى به ارزش 20000000 ريال (بيست ميليون ريال)
7- يك دستگاه كالريفايرو روسى با پايه چرخدار با روكش 
گالوانيزه روسى كرم رنگ ساخت USSR سريال 1139 به 

ارزش 350000000 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال)
8- يك دســتگاه پاســتورايزر 5000 ليترى، تمام استيل، 
ساخت مهارت جهان به ارزش 1950000000 ريال (يك ميليارد 

و نهصد و پنجاه ميليون ريال)
9-  250 بار تمام استيل، قطر 80 سانتى به ارزش 1250000000 

ريال (يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال)
10- يك دستگاه هموژنايزر ساخت مخازن استيل غرب سه 
محوره با ابعاد 1 متر× 1 متر× 1/5 متر به ارزش 1550000000 

ريال (يك ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال)
11-  يك وان پلى اتيلن با شاســى فلزى به ابعاد 3 متر × 
1/2 متر× 1 متر به ارزش 50000000 ريال (پنجاه ميليون ريال)

12- يك دستگاه وت پنيرزنى با موتور گيربكس، ميل لنگ، 
شاسى به ارزش 150000000 ريال (صدو پنجاه ميليون ريال)

13- يك دستگاه مخز استيل 5000 ليترى سه جداره با موتور 
گيربكس، نردبان، ساخت مهارت جهان به ارزش 500000000 

ريال (پانصد ميليون ريال)
14- يك دســتگاه مخزن استيل ســاخت مخازن استيل 
غرب سه محوره با موتور گيربكس، نردبان دستى به ارزش 

850000000 ريال (هشتصد و پنجاه ميليون ريال) 
15- يك دستگاه مخزن اســتيل 2000 ليترى بر روى پايه، 
با نردبان دستى به ارزش 200000000 ريال (دويست ميليون 

ريال)

16- يك دستگاه سينك بلندر تمام استيل ساخت مهارت 
جهان با شاسى قوطى، موتور و پمپ استيل، مجهز به كلكتور 
18 انشــعابى به ارزش 6500000000 ريال (ششصد و پنجاه 

ميليون ريال)
17- يك دستگاه خميرگير نانوايى مجهز به تغارگردان به قطر 

يك متر كرم رنگ به ارزش 10000000 ريال (ده ميليون ريال)
18- يك دســتگاه مخزن اســتيل 10000 ليترى با موتور، 
همزن، نردبان، ساخت گروه صنعتى مهارت جهان به ارزش 

800000000 ريال (هشتصد ميليون ريال)
19- يك دستگاه مخزن اســتيل با ترمومتر عقربه اى 500 
ليتــرى تك جــداره درب از باال، ســريال 265 به ارزش 

250000000 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال)
20- چهار دســتگاه مخزن استيل سه جداره همراه موتور، 
همزن 5000 ليترى ساخت مخازن استيل غرب به سريال هاى 
86120، 801214، 86132، 8801318، داراى ترمينــال 20 
انشعابى اســتيل هر كدام به ارزش 180000000 ريال (صد 
و هشــتاد ميليون ريال) جمعاً بــه ارزش 720000000 ريال 

(هفتصد و بيست ميليون ريال)
21- يك دســتگاه هموژنايزر سه محوره 5000 ليترى تمام 
استيل سريال 86/50 مجهز به الكتروموتور، پولى، تسمه، 
ساخت مخازن استيل غرب به ابعاد 1 متر × 1 متر × 1/3 متر 

به ارزش 750000000 ريال (هفتصد و پنجاه ميليون ريال)
22- يك دســتگاه مخزن اســتيل 3000 ليترى با موتور 
گيربكس در باالى مخزن به ارزش 350000000 ريال (سيصد 

و پنجاه ميليون ريال)
23- يك دســتگاه شيرينگ پك به طول 2/1 متر با تسمه 
به عرض 60 سانت، تابلو برق، چك پنوماتيكى، فن به ارزش 

250000000 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال)
24- يك دستگاه دوغ پركن با دو دستگاه ساكشن 16 و 18 
نازله، اتوماتيك و دســتى، اينورتر براى تغيير سرعت، نوار 
نقاله 6 مترى، دو عــدد تابلو برق، مجهز به ويديو به ارزش 
1950000000 ريال (يك ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال)

25- يك دستگاه شير پركن، ساخت ماشين سازى حكمائى 
مجهز به الكتروپمپ استيل ساخت شركت مهارت جهات به 

ارزش 950000000 ريال (نهصد و پنجاه ميليون ريال)
26- يك دستگاه پركن چهار نازله ساخت شركت مخازن 
اســتيل غرب با مخزن 80 ليترى و يك دســتگاه جك 

پنوماتيك به ارزش 300000000 ريال (سيصد ميليون ريال) 
27-  يك دســتگاه سپراتور  خامه مدل OCH -10 همراه 
پليت كولر، تابلو برق، الكتروپمپ، ســاخت شركت مهارت 

جهان به ارزش 800000000 ريال (هشتصد ميليون ريال)
CIP -28 مجهز به سه مخزن سود، اسيد، آب، 2000 ليترى، 
با تابلوى برق، سيستم مانيتورينگ، الكتروپمپ، پليت كولر، 
ساخت مهارت جهان به ارزش 1200000000 ريال (يك ميليارد 

و دويست ميليون ريال)
29- ترمينال هاى چهار ده كاناله اســتيل ساخت مهارت 

جهان جمعاً به ارزش 70000000 ريال (هفتاد ميليون ريال)
30- تجهيزات سالن پنير ســازى شامل يك دستگاه وت 
با موتور ميل دنده، ميز اســتيل چــرخ دار 2/5 متر! 1متر، 
ديجيتال  باســكول  همزن،  ليترى،  اســتيل 1000  مخزن 
GAMAREY، پنج عدد تشــت اســتيل جمعاً به ارزش 

250000000 ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال)
تجهيزات و تأسيسات الكتريكى، مكانيكى و تبريدى:

1- 15 دســتگاه تابلوهاى برق اصلى و ديــوارى به ارزش 
450000000 ريال (چهارصد و پنجاه ميليون ريال)

2- كابل كشى صنعتى در سراســر كارخانه بين تابلوها و 
ماشــين آالت و تجهيزات به ارزش 1000000000 ريال (يك 

ميليارد ريال)
3- لوله كشى صنعتى تمام استيل همراه با شير آالت استيل 
جمعاً به ارزش 1500000000 ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون 

ريال)
4- تجهيزات موتورخانه شــامل: ديگ بخار ساخت آروين 
بخار، مشعل دوگانه ســوز، منبع كويلى، 1000 ليتر ساخت 
شركت پاك فن بخار، ســختى گير آبساران جمعاً به ارزش 

500000000 ريال (پانصد ميليون ريال)
گرم خانه و سردخانه شامل لوله و شيرآالت،    -5
، گرم خانه با يونيت هيتر، عايق از كف، ديوار، سقف، سردخانه 
با مســاحت 100 مترمربع با اواپراتــور دوفنه، عايق بندى، 
سردخانه به مساحت 50 مترمربع مجهز به اواپراتور جمعاً به 

ارزش 1500000000 ريال (يك ميليارد و پانصد ميليون ريال)
6- آيس بانك اســتيل 1 متر× 1/5 متر × 2 متر ســاخت 
الكترواستيل، مجهز به تابلوى برق، كندانسور و خشك كن، 
بر روى شاسى، لوله و شــيرآالت، آيس بانك بتنى مجهز 
بــه اوپراتور، الكتروپمپ، لوله كشــى پليمــرى جمعاً به 

ارزش600000000 ريال (ششصد ميليون ريال)

7- برج خنك كننده چوبى بــا بدنه ورق گالوانيزه، با نرده 
چوبى، الكتروفن به قطر 60 ســانت بر روى مخزن ذخيره 2 
متر× 2 متر× 3 متر با شاســى از جنس قوطى 14 جمعاً به 

ارزش 150000000 ريال (صدو پنجاه ميليون ريال)
8- كندانســون واقع در حياط، كمپرسور تبريدى آلمانى، 
پخچال ويترينى دو درب نارنجى، دو دســتگاه فن بوران، 
آكوموالتور در بــرج خنك كننده جمعاً به ارزش 37000000 

ريال (سيصد و هفتاد ميليون ريال)
9- سختى گير و مخزن ذخيره ســوت از جنس ورق سياه 
استوانه اى 3000 ليترى، منبع كويلى ساخت آبساران ورق 

گالوانيزه به ارزش 100000000 ريال (صد ميليون ريال)
 tORNADO 30 10- كمپرسور هواى فشرده اسكرو مدل
ساخت هواسازان با نمايشگر ديجيتالى مجهز به تابلوى برق 
به ظرفيت 3/6 هواى فشرده 3000 ليترى به ارزش 500000000 

ريال (پانصد ميليون ريال)
11- مخــزن ذخيره آب چاه فلزى در ارتفــاع 12 مترى با 
ظرفيت 20000 ليترى، مجهز به پمپ كف كش، لوله هاى رفت 
و برگشت، نردبان جمعاً به ارزش 550000000 ريال (پانصد و 

پنجاه ميليون ريال)
12- ســم پاش داراى نازل، فن تهويه 80 سانتى، ركتيفاير 
ساخت گام الكترونيك، مخزن 6000 ليترى گازوئيل جمعاً به 

ارزش 50000000 ريال (پنجاه ميليون ريال)
13- آهن آالت قراضــه، لوله و ايرانيت، اتصاالت PVC، دو 
عدد مخزن ورق گالوانيزه، لوله پوليكا، مخزن پلى اتيلن هزار 
ليترى، چند بشكه، چهار پايه، ميز كارگاهى جمعاً 70000000 

ريال (هفتاد ميليون ريال)
14- باسكول 500 كيلويى چرخدار ساخت ايران كار به ارزش 

10000000 ريال (ده ميليون ريال)
15- جك پالت 3 تن و گارى فلزى گالوانيزه دستى چرخدار 1 
متر× 2 متر جمعاً به ارزش 30000000 ريال (سى ميليون ريال) 
16- لوله كشى تأسيسات در محوطه به ارزش 50000000 ريال 

(پنجاه ميليون ريال)
17- سه عدد تيرگذارى و كابل كشى برق به انضمام روشنايى 
محوطه به ارزش 120000000 ريال (صد و بيست ميليون ريال):

امتيازات آب و برق 
1- امتياز برق 120 كاول به شماره 1/6/12/840/08116/0011 
مجهز به ترانس هوايى جمعاً به ارزش 1200000000 ريال (يك 

ميليارد و دويست ميليون ريال)
2- امتياز چــاه آب عميق به اضافه هزينه حفارى به ارزش 

650000000 (ششصد و پنجاه ميليون ريال)

■ لوازم ادارى و خدماتى 
1- دو دستگاه كامپيوتر PC با مانيتور LCD، تلويزيون 20 
اينچ، پرينتر، تلفن، فاكس، بخارى، فايل، كمدهاى رخت كن 
18 ســلولى، يخچال دو درب، كابينت آشــپزخانه، ميز و 
صندلى ادارى، گاز پنج شعله، قفسه دو طبقه، گيره به ارزش 

150000000 ريال (صد و پنجاه ميليون ريال)

■ لوازم آزمايشگاهى:
1-تجهيزات آزمايشــگاهى شــامل ســانتريفيوژ قرمز 
GERBER، هات پليت مغناطيسى، ترازوهاى ديجيتالى، 
يخچال تك درب يخساران، ظروف آزمايشگاهى، ترمولپ، 
انكوباتور B٣٠، انكوباتور سرد شــيمازكو، ميز و صندلى، 
كابينت، بن مــارى PH ،8 متر، آنااليــزر جمعاً به ارزش 

950000000 ريال (نهصد و پنجاه ميليون ريال) 
مــوارد فوق از ســاعت 9 الى 12 روز  يكشــنبه مورخ  
1398/9/10در اداره ثبــت نهاوند از طريــق مزايده به 
فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى آغاز و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذكر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه 
مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه 
رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
وصول مى گردد  خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً 
ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز 
ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد.
(م الف 195)

تاريخ انتشار: 1398/8/21 

محمدعلى جليلوند 
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

آگهى مزايده مورد وثيقه

 ســتاد انتخابات كشــور كه بــه منظور 
برگزارى انتخابــات يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اســالمى راه اندازى شده است، روز 

گذشته به طور رسمى افتتاح شد. 
در حالــى كه كمتــر از 4 ماه بــه انتخابات 
باقى مانــده، همه اعضاى كميته هاى ســتاد 
انتخابات كشــور و همچنين اعضاى ســتاد 
امنيت انتخابات كشور در محل ستاد استقرار 
پيدا كــرده و فعاليت هاى تخصصى خود را 
بر اســاس برنامه زمان بندى انتخابات انجام 

خواهند داد.
آغاز بــه كار رســمى فرايندهــاى اجرايى 
انتخابــات از تاريــخ دهم آذرمــاه با ابالغ 
دســتور از سوى وزير كشــور به فرمانداران 

مراكزحوزه انتخاباتى آغاز مى شود.
 بيش از 20 دستگاه اجرايى 

در برگزارى انتخابات مشاركت دارند
وزير كشــور در اين مراسم افتتاحيه با اشاره 
بــه اينكه از آغاز ثبت نام در 10 آذر تا انتهاى 
انتخابــات 83 روز زمان داريــم تا انتخاباتى 
باشكوه، سالم، در محيطى امن و با مشاركت 
باال و محوريت قانون داشــته باشيم، گفت:  
20 دستگاه اجرايى در حوزه اجراى انتخابات 
و شــوراى نگهبان در حوزه نظارت به ستاد 

انتخابات كمك مى كنند.
عبدالرضــا رحمانــى فضلى با بيــان اينكه 
انتخابات نماد مقاومت و اســتقامت مردم در 
مقابل فشار و زورآزمايى دشمن است، گفت: 
تالش مى كنيم تا اين زمينه را فراهم كنيم كه 
انتخابات با مشاركت پررنگ تر مردم برگزار 

شود.
به گزارش ايســنا، وى تاكيد كرد:  انتخابات 
را نماد مقاومت و اســتقامت مردم در مقابل 
فشــار، زورآزمايى و تحقير دشمنان مى دانيم 
و اميدواريم ايــن انتخابات به مانور قدرت، 

استقامت و مشاركت مردم تبديل شود.
رحمانــى فضلى با بيان اينكــه تالش ما اين 
اســت انتخابات را با همــكارى همه اعضا، 
گروهها و نامزدها و همه دستگاه هاى اجرايى 
و شــوراى نگهبان در يك محيطى هماهنگ 
برگــزار كنيــم، تصريح كرد: تــالش ما اين 
اســت كه مردم با اعتماد و اطمينان مشاركت 
پررنگ ترى نســبت به گذشــته در انتخابات 

داشته باشد.
 كســانى كه در خود توان و انگيزه 
نام  ثبت  انتخابات  در  حتمــا  مى بينند 

كنند
وى ادامــه داد: تقاضاى ما اين اســت همه 
كســانى كه در خود توان، استعداد و انگيزه 
و عالقه براى كمك به مردم و نظام را دارند 
به ميدان انتخابات آمــده و ثبت نام كنند. از 
احــزاب هم تقاضا داريم در محيطى ســالم، 

قانونــى و با رقابت اصولى و منطقى بســتر 
حضور بيشتر مردم را فراهم كند.

وزير كشور ادامه داد: از نامزدهاى انتخابات 
هم تقاضا داريم با رعايت قانون و ســالمت 
انتخابات در صحنه حضور داشــته باشند. ما 
با بــى طرفى كامل، دقــت و در نظر گرفتن 
شــرايط سراسر كشور تالش مى كنيم فضا را 

براى انتخابات فراهم كنيم.
رحمانى فضلى گفت:  ما آمادگى رسيدگى به 
شكايات و پاسخ به سئواالت و راهنمايى هاى 
الزم را در وزارت كشــور، اســتاندارى ها، 
فرماندارى ها و بخشدارى هاى سراسر كشور 

را داريم.
وزير كشــور گفت: از خدا كه هميشه ما را 

مرهون لطف خود قرار داده، مى خواهيم اين 
رســالت تاريخى را در اين مقطع از زمان به 

نحو احسن انجام دهيم.
يازدهميــن دوره انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى و نخســتين انتخابات ميان دوره اى 
دوره پنجــم مجلس خبــرگان رهبرى دوم 

اسفندماه امسال برگزار مى شود.

وزير كشوردر مراسم افتتاح رسمى ستاد انتخابات: 

تالش ما مشاركت پررنگ  مردم 
در انتخابات است

در مبارزه با فساد 
گرفتارحاشيه ها 
نمى شويم
 در رونــد مبــارزه بــا فســاد، گرفتــار 
هيچگونــه حاشــيه ســازى نمى شــويم.

در  وحــدت  قضاييــه  قــوه  رئيــس 
پرتــو وجــود پيامبــر اســالم (ص) 
را وحدتــى راهبــردى دانســت كــه 
ــر آن  ــدا ب ــالمى از ابت ــورى اس جمه
ــرد:  ــح ك ــرده اســت و تصري ــد ك تاكي

ــه تنهــا بيــن شــيعه و  ايــن وحــدت ن
ســنى بلكــه بيــن همــه اقــوام، گويــش 
هــا، فرهنــگ هــا و ... مطــرح اســت و 
ــه اقشــار را  ــن هم ــروز وحــدت بي ام

ــم. ــى داني ــرورى م ــرى ض ام
ســيدابراهيم  ايســنا،  گــزارش  بــه 
رئيســى بــا اشــاره بــه تاكيــدات 
ــرى در خصــوص  ــم رهب ــام معظ مق
دولتهــا  بيــن  نزديكــى  و  تقريــب 
و ملتهــاى مســلمان، ايــن امــر را 
ــر دانســت  ــاب ناپذي ــى اجتن ضرورت
ــته  ــر كــس دانس ــروز ه ــزود: ام و اف

يــا نادانســته، خواســته يــا ناخواســته، 
در  كنــد،  مخــدوش  را  وحــدت 
حركــت  دشــمن  راهبــرد  جهــت 

ــت. ــرده اس ك
رئيســى در بخــش ديگــرى از ســخنان 
ــه اى  ــاد را نكت ــا فس ــارزه ب ــود، مب خ
اساســى بــراى نظــام اســالمى دانســت 
ــا فســاد  ــارزه ب و خاطرنشــان كــرد: مب
در ذات نظــام وجــود دارد و هيچكــس 
ــام و  ــردم، نظ ــه م ــد دغدغ ــى توان نم
ــه  ــا دغدغ ــد ام ــته باش ــور را داش كش

ــا فســاد نداشــته باشــد. مبــارزه ب
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كسور حق جذب در حقوق بازنشستگان شركت هاى 
واگذارشده دولتى لحاظ مى شود

 با ابطال مقررات وضع شــده از ســوى صندوق بازنشستگى كشورى و نيز ابطال 
تصميم شــوراى توسعه مديريت، كســور حق جذب در حقوق بازنشستگى كاركنان 

شركت هاى واگذار شده دولتى لحاظ مى شود.
به گــزارش روابط عمومى ديوان عدالت ادارى، پيرو شــكايت تعدادى از شــاكيان 
خصوصى با خواسته ابطال بندهاى الف و ج بخشنامه شماره 17345/ص/1366 مورخ 
23/11/90 صندوق بازنشســتگى كشــورى و ابطال تصميم جلسه 1/11/90 شوراى 
توسعه مديريت و سرمايه انسانى ناظر بر آن، هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در اين 

مورد وارد بحث و بررسى شد.

كالهبردارى به شيوه تهديد؛ «اگر خود را بيمه نكنيد 
يارانه تان قطع مى شود»

 با توجه به اطالع رسانى گسترده درباره "پوشش اجبارى بيمه سالمت" براى افراد 
فاقد پوشــش بيمه درمانى، سودجويان از همين كلمه «اجبارى» استفاده كرده و با افراد 
تماس گرفته و مى گويند پوشــش بيمه سالمت، اجبارى شده و بايد هزينه اى پرداخت 

كنيد تا بيمه شويد و اگر خودتان را بيمه نكنيد، يارانه شما قطع مى شود.
مديركل حراســت سازمان بيمه سالمت درباره سوء استفاده برخى شركت ها و تماس 
با افراد براى اخاذى و پوشــش بيمه اى گفت: همواره سودجويى از طرف برخى افراد 
وجود دارد. وقتى قرار است نفعى به بخشى از جامعه برسد، عده اى به دنبال منافع و 

سودجويى خودشان هستند. 

چالش جابه جايى بيماران با آمبوالنس
 سخنگوى ســازمان اورژانس كشــور اعالم كرد: آمبوالنس هاى خصوصى داراى 

شرايط تيپ B اجازه انتقال بيماران بدحال را دارند.
به گزارش ايســنا، مجتبــى خالدى در اين باره گفت: وزارت بهداشــت بعد از آبان 
ســال 97 به آمبوالنس هاى خصوصى اجازه انتقال بيماران بدحال را منوط به داشتن 
شرايط الزم مانند تجهيزات پزشكى و نيروى انسانى متخصص منطبق با شرايط تيپ 

B داده است.
در حال حاضر آمبوالنس هاى خصوصى با رعايت شرايط استاندارد و تيپ B مى توانند 
بيماران بدحــال را منتقل كنند و اين موضوع به اين معنى نيســت كه آمبوالنس هاى 

خصوصى در كار اورژانس هاى پيش بيمارستانى 115 حق مداخله دارند.

لزوم توجه بيشتر به حقوق خانواده 
در اليحه تامين امنيت بانوان

 برخــالف ادعاى تنظيم كنندگان اليحه صيانــت، كرامت و تامين 
امنيت بانوان در برابر خشــونت مبنى بر اينكه يكى از اهداف تدوين 
اليحه تحكيم بنيان خانواده اســت، در اين اليحه، مصلحت خانواده 
لحاظ نشده است. به عنوان مثال هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگى 
مشــترك را به صورت غيرمتعارف ترك كند يا همسر خود را از منزل 
مشترك اخراج كند يا از ورود وى به منزل جلوگيرى نمايد به حبس 
يا جزاى نقدى درجه هفت محكوم مى شــود، به طبع اگر اين مرد به 
حبس محكوم شــود، پس از بازگشت به كانون خانواده رفتار بدتر و 

خشن ترى انجام خواهد داد.
در جامعه ما، توجه جدى به اين امر با نگارش و تدوين اليحه صيانت، 
كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشــونت در سال 1390 كليد 
خورد كه توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى دولت 
دهم تنظيم و به دولت فرستاده شد كه به دليل دارا بودن موارد جزايى 
به قوه قضائيه ارســال شد و در نهايتا اين اليحه 53 ماده اى با به روى 
كار آمدن رئيس جديد قوه قضائيه حجت االسالم والمسلمين ابراهيم 
رئيسى و دستور ايشان مبنى بر پيگيرى سريع اين موضوع، با 77 ماده 

به دولت بازگشت.
شايد بتوان گفت اين اليحه پرمناقشه ترين اليحه اى است كه تاكنون 
در حوزه زنان مطرح شده كه با استقبال مسئوالن، نمايندگان مجلس، 
كارشناســان و فعاالن حوزه زنان روبه رو بوده اســت. اليحه اى كه 
در ماده 1 آن درباره اهداف آن آمده اســت: تأمين امنيت و صيانت از 
كرامت بانوان، تحكيم مبانى خانــواده و حفاظت از كيان آن، افزايش 
ســطح آگاهى هاى عمومى و آموزش هاى اختصاصى در زمينه مقابله 
با بزه موضوع اين قانون، توســعه دانش و فنــاورى در زمينه عدالت 
اجتماعــى و صيانت از كرامت بانوان و حفــظ نظام خانواده، ارتقاى 
شــاخص هاى دادرسى اسالمى و عادالنه در خصوص بانوان موضوع 
اين اليحه، پيشــگيرى از جرائم خشونت آميز عليه بانوان و همچنين 
حمايــت از بانوان بزه ديده يا در معــرض بزه ديدگى از جمله اهداف 

اين اليحه است.
بيان نكاتى هر چند كوتاه اما از نگاه حقوقى پربار به اين اليحه خالى 
از لطف نيست. در اين اليحه كلمه «خشونت» به «بزه» تغيير يافته است 
و ماده 11 اين اليحه قوه قضائيه را مكلف مى كند شــعب تخصصى 
بازپرسى و دادگاهى جهت رسيدگى به پرونده هاى موضوع اين قانون 

را ايجاد كند.
همچنين بر اســاس اين اليحه قضات دادســرا و دادگاه هاى موضوع 
ايــن قانون از قضاتى كه دوره آموزشــى الزم را گذرانده اند، انتخاب 

مى شوند.
از ديگر نكات مثبت اين اليحه مى توان به مواد 14 و 67 اشــاره كرد، 
آنجا كه طبق ماده 14 مابه التفاوت ديه بانوان سرپرست خانوارى كه به 
قتل مى رسند يا آسيب جسمى به آنها وارد مى شود برابر با ديه مردان از 
بيت المال پرداخت خواهد شد. همچنين بر اساس ماده 67، در صورتى 
كه مجرم امكان تامين خســارت و ديه بزه ديده را نداشته باشد دولت 
موظف است هزينه هاى مربوط را از طريق صندوق حمايت از بانوان 
پرداخت نمايد؛ هزينه هاى فوق در رديف مســتقلى در بودجه ساالنه 

ديده خواهد شد.
نكته مهم اين كه در فصل سوم اين اليحه در مورد وظايف دستگاه هاى 
اجرايــى، نهادهــا و وزارتخانه هاى علوم و تحقيقــات و فن آورى، 
آموزش و پرورش، دادگســترى، فرهنگ و ارشاد اسالمى، بهداشت 
درمان و آموزش پزشــكى، راه و شهرسازى، وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعى و دادستان كل كشور، سازمان بهزيستى، ثبت اسناد و امالك 
كشــور، نيروى انتظامى، صدا و سيما و كانون وكالى و مركز وكالى 

دادگسترى و كارشناسان رسمى دادگسترى توضيح داده است.
اين در حالى است كه هيچگاه رايج نيست كه تحت عنوان يك اليحه 
براى همه كشور وظيفه تعريف شود. با توجه به اين ساختارسازى هاى 
گســترده به نظر مى رسد اين اليحه از جمله لوايحى است كه قابليت 

اجراى آن با مشكل مواجه و يا به سهولت انجام پذير نباشد.
همچنين شايان ذكر است على رغم ادعاى تنظيم كنندگان اليحه مبنى بر 
اينكه يكى از اهداف تدوين اليحه تحكيم بنيان خانواده است، در اين 
اليحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده است. به عنوان مثال هرگاه زوج 
بدون عذر موجه زندگى مشــترك را به صورت غيرمتعارف ترك كند 
يا همســر خود را از منزل مشترك اخراج كند يا از ورود وى به منزل 
جلوگيرى نمايد به حبس يا جزاى نقدى درجه هفت محكوم مى گردد، 
به طبع اگر اين مرد به حبس محكوم شــود، پس از بازگشت به كانون 

خانواده رفتار بدتر و خشن ترى انجام خواهد داد.
همچنين در خصوص تكليف كانون وكال جهت ارائه وكيل معاضدتى 
و خدمات مشاوره اى به بانوان نيازمند نيز اين خدمت رسانى نه تنها 
از گذشــته برقرار بوده، بلكه تاكنون تعداد زيادى از بانوان نيازمند و 
حتى ساير اقشار جامعه را هم بهره مند نموده و تحت پوشش خدمات 

معاضدتى خود قرار داده است.
در مبحث هفدهم اين اليحه سازمان ثبت را مكلف كرده است كه ثبت 
ازدواج ها را مشــروط به گذراندن دوره هاى توانمندسازى با همكارى 
اداره بهداشت و اداره ورزش و جوانان و ديگر نهادهاى مسئول كند و 

اين نكته بسيار خوبى است.
در فصل جرائــم و مجازاتها هم، جرايم عليه حيثيت معنوى و روانى 
آنها، جرايم عليه عفت و اخالق عمومى، جرايم عليه حقوق و تكاليف 
خانواده و جرايم عليه حقوق و آزادى هاى مآغاز بانوان مجازات هايى 
پيش بينى شده اســت. يكايك جرايم اين حوزه ها احصا شده و براى 
آنها مجازات هاى متناســب و بازدارنده پيش بينى شده و مقرر گرديده 
است تا قوه قضائيه و دادگســترى ها در سراسر كشور شعب ويژه اى 

براى رسيدگى به جرايم موضوع اين قانون تخصيص دهند.
با در نظر گرفتن تمامى موارد حقوقى و قانونى مى توان گفت در تامين 
و صيانت از حقوق زنان تنها راهكارهاى حقوقى چاره ســاز نخواهد 
بود و نيازمند واكنش اجتماعى و بهداشتى و روانى و همچنين تربيت 

و اصالح مهاجم نيز هست.

همدان پيام:دستكارى قيمت داروها تخلف داروخانه نيست
 اين هم از  بى طرفى دارو خانه !!

زنگان امروز: مصرف گل به جاى شيشه 
 هضمش راحت تره !!  

كيهان: مشكل دولت كارنامه خالى است نه ضعف اطالع رسانى 
  هنوز ترم اول امتحاناى تدبير و اميد آغاز نشده !!

 ايرنا:پشت ميز نشينى مسؤالن مشكل مردم را حل نمى كند
 كجا بشينن پس رو سر ارباب رجوع؟

اطالعات: هشدارى كه از جريمه رانندگى كارسازتر بود!
 به نظر با پتك جريمه مى كنيد

همدان پيام: با تئاتر توسعه گردشگرى را جدى بگيريم
 در بوم گردى ها تئاتر اجرا كنيد

ايران: بايد بفهميم بى تفاوتى نسل تازه از كجا مى آيد 
 نتيجه  زندگى اشراف زادگان 

آواى ماكو: حركت چراغ خاموش به سمت خصوصى سازى مدارس 
 حركتى ديگر در آزماشگاه موش ها !!

همشهرى: گردشگران همسايه جاى اروپايى ها را پر كرده اند
 همسايه هاى مفيد

اقتصاد: كشورهاى خارجى در صف سرمايه گذارى بنادر ايران 
 صف هاى ايران نتيجه ميده!!

ايسنا: اگر فرزندانتان برنامه نويسى يادنگيرند در آينده شغلى نخواهند 
داشت 

 نان الى برنامه نويسى!!
گل ورزشى: غالمى: اعتقاد استراماچونى، بهترين انگيزه براى من است 

 مراقب نتايج اعتقادات خودت  باش
شهروند: طرد مستأجران از تهران 
 شهرستانى هاى بال تكليف

عصر اقتصاد: ماحصل پاس كارى اتاق بازرگانى كارت هاى اجاره اى 
 پنالتى هم زد؟!!

هدف ورزشى: تاتار: بردن پرسپوليس آرزوى من است 
 آرزوهاى بزرگ با توپ دست يافتنى شدن 

رئيس سازمان غذا و دارو:
خدمات جديد در داروخانه ها
 دخالت در كار پزشك نيست

 رئيس ســازمان غذا و دارو در واكنش به برخى انتقادات به ســند 
خدمات نوين دارويى كه اخيرا از سوى اين سازمان تدوين شده است، 
گفت: مفاد سند نوين خدمات دارويى ارتباطى به كار پزشكان ندارد و 

دخالت در كار پزشك محسوب نمى شود.
محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با ايسنا، گفت: درباره سند خدمات 
نوين داروخانه ها جلســه خوبى را با سازمان نظام پزشكى داشتيم. به 
نظر من عده اى كه در باب اين ســند معترض بودند، آن را به درستى 

مطالعه نكرده اند.
وى افزود: به حق بود كه اين افراد پيش از انتقاد، به صورت حضورى 
يا مكاتبه اى درباره ســند نوين خدمات داروخانه ها سواالتى را درباره 
اسناد فراوانى كه در پشت اين سند وجود دارد و مطالب آن را پشتيبانى 
مى كنــد، چه بوده و در دنيا چه مســتنداتى آن را پيشــتيبانى مى كند، 

مى پرسيدند و بعد انتقادات شان را رسانه اى مى كردند.
شانه ساز با بيان اينكه اصال مفاد سند نوين خدمات داروخانه ها ربطى 
به كار پزشــكان ندارد و دخالت در كار پزشــك محسوب نمى شود، 
تاكيد كرد: اســناد و مستندات بين المللى بســيارى در اين باره وجود 
دارد. در اين باره با آقاى دكتر ظفرقندى و برخى مســئوالن و مديران 
وزارت بهداشت جلســاتى را برگزار كرديم و به بسيارى از سواالت 
پاسخ داديم. خوشبختانه همه در اين حوزه نگاه علمى دارند و بسيارى 

از نظرات منفى نسبت به اين سند تغيير خواهد كرد.
رئيس ســازمان غــذا و دارو درباره امكان تحقق برخــى از مفاد اين 
ســند، مانند تزريق واكســن در داروخانه، گفت: اوال بايد توجه كنيم 
كه اين اقدامات فعال در حد يك ســند است و بايد به تدريج در طى 
زمان اجرا شــود، نه در حال حاضر. سند افق طوالنى مدت ما را نشان 
مى دهــد. براى هر يك از اين موارد بايد كميته هاى راهبرى و اجرايى 
تشكيل شود، استانداردها تدوين شده و براى اجراى هر يك از بندها 
زمان بندى تعيين شود. بنابراين تدوين سند خدمات نوين داروخانه ها، 
به معناى اجراى ســريع آن نيســت، بلكه بايد در طى زمان و بعد از 

تدوين استانداردها، متناسب با اين استانداردها اجرا شود.

كارت دانشجويى امجد صيداويى فرزند بسام به شماره 
ملى N٠١٠١۶١٧  رشته حسابدارى به شماره دانشجويى 

9012308053 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

مهدى ناصرنژاد  »
 در دنياى وانفســاى امروز كه بيشتر آدم ها 
در هــر موقعيت اجتماعى و با هر وســيله و 
زد و بندهاى ناروا دنبال شــرايط بهترى براى 
زندگى خود هســتند و از هيچ جفا و خطايى 
در حق هم نوع و غير همنوع خويش فروگذار 
نمى باشند و باالخره اينكه مقام انسانيت را به 
طمع دســتيابى به لذت هاى نفسانى لگدمال 
مى كنند، هســتند معــدود آدم هايى هم كه به 
دلخواه خالق هســتى عمل مى كنند و نه تنها 
به مقــام آدميت آبرو مى بخشــند، بلكه حق 
حيوانات را آنگونه كه پروردگار مى پســندد 
و انبياء و اولياى الهى نيز ســفارش كرده اند، 
رعايت مى كنند و به راســتى كه اينان مصداق 
همان اشرف مخلوقاتى اند كه خداوند اليزال 
در هنگام خلقتشان به خود آفرين گفته است.

«انجمــن حمايت از حيوانات بى پناه طبيعت» 
عنوان گروه هايى از نوع بشــر براى خدمت 
به نوعى از مخلوقات خدا اســت كه تشكيل 
چنين انجمنى حداقل در جامعه ايران چندان 

هم ديرينه و كهن نيست. 
گروه خودجوش حمايت از حيوانات بى پناه 
طبيعت آنچنان كه آقاى وحيد بشــيرى» يكى 
از اعضاى اصلــى آن در همــدان مى گويد: 
حدود 15 ســال است كه به صورت جسته و 
گريخته در اســتان فعاليت دارد، وليكن گويا 
انجمن همدان به نمايندگى از ســلف مركزى 
خود در تهران دو سالى است كه رسماً اعالم 
موجوديت كرده و در همين مدت كم توانسته 
اســت بارقه هاى اميد به زندگى و حق حيات 
در قلــب حيوانــات بى پناه و ســرگردان در 

طبيعت همدان را روشن كند. 
بسيارى از شهروندان و قشرهاى مردم نه تنها 
در همدان بلكه در هر كجاى كشورمان تصور 
مى كنند در هر شهر و ديارى فقط معدودى از 
جمعيت سگ ها و گربه هاى بى صاحب و رها 
شده تحت حمايت انجمن هستند، اما در واقع 
بسيارى وحوش طبيعت از پرنده و گزنده هم 
كه از بد روزگار دچــار حادثه و گرفتارى و 
زخم و بال مى شــوند، چنانچه اندك شانسى 
بياورند و دست تقدير آنان را در حريم نوازش 
انجمن حمايت از حيوانات بى پناه قرار دهد، 
امــكان مداوا و ريــكاورى و ترميم بال و پر 
شكستشــان فراهم مى شــود و حيات دوباره 
خود را از خداوند به واسطه همين انسان هاى 

از خود گذشته باز مى ستانند.
آقاى وحيد بشــيرى كه بــه اتفاق يكى ديگر 
از اعضاى بســيار فعال انجمن بــه نام خانم 
«فريبــا كاظمى» در دفتــر همدان پيام حضور 
يافته اند، مى گويد: وحــوش نيمه جان بعد از 
درمان و تقويت كامل جســم و جان و بدون 
هيچ چشمداشــتى در اختيار سازمان محيط 
زيست استان قرار مى گيرد تا به طريق علمى و 
رعايت شرايط اقليمى، مجدداً به دامن طبيعت 

بازگردند.
به گفته ايــن دو عضو مهربــان و محجوب 
انجمن حمايت از حيوانات بى پناه، عالوه بر 
12 عضو انجمن كه طبق اسناسنامه مصوب و 
مدون همكارى ثابــت و دايمى دارند، حدود 
170 نفــر هم از مردمان دل رحم و خداجوى 
همدانى با هزينه كردهاى شــخصى خويش 
با انجمن بــراى خدمت به حيوانات بى پناه و 
بى زبان همكارى دارند و از هيچ كمكى دريغ 

نمى ورزند.
بشيرى مى گويد: با كمك و همراهى شهردارى 
همدان، قطعــه زمينى در جــاده تهران براى 
نگهــدارى حيوانات در اختيــار انجمن قرار 
گرفته اســت و البته بيشترين حيواناتى كه در 
اين مكان محصور با فنس نگهدارى مى شوند، 
سگ هاى بى صاحب هستند كه به سرنوشت 

ناگزير خود گردن نهاده اند.
وى تصريح مى كند: امكان تأمين همه امكانات 

رفاهى براى حيوانات از جمله همين سگ هاى 
بى صاحب در اين مكان فراهم نيست، اما هم 
براى حفظ بهداشت و سالمتى اين حيوانات و 
هم براى جلوگيرى از شيوع هر نوع آلودگى 
از جانب اين حيوانات در محيط زيســت و 
جامعه انســانى اســتان، دام پزشــك و انواع 
داروهــاى انگل زدايــى و ضــد بيمارى هاى 
حيوانى و واكسيناسيون نوبتى توسط انجمن 
و كمك افراد خير بــراى جمعيت حيوانات 
بى پناه و سگ هاى بى صاحب مهياست و تمام 
سگ هايى كه در اين مكان نگهدارى و تحت 
كنترل قرار دارند، داراى شناســنامه بهداشتى 
هســتند و فرم هاى ويژه براى آنها تهيه شده 
و در اين فرم هاى مخصوص تمام مشخصات 
حيوانات شامل نام، جنسيت، سن، تاريخ زنده 
گيرى، محل زنده گيرى، تاريخ عقيم ســازى، 
تاريخ واكسيناسيون  هارى، تاريخ انگل زدايى 
(پرازيكوانتــل) و تاريخ تزريــق آمپول ضد 
انگل هاى جلــدى (آپورمليتن) در اين فرم ها 
كنترل و انجام مى شــود و بــه مهر و امضاى 

دامپزشك مربوطه مى رسد.
خانم فريبا كاظمى نيــز در اين خصوص به 
خبرنــگار همدان پيام گفت: حــدود دو هزار 

قــالده ســگ در محدوده 
بــا  همــدان  كالنشــهر 
صاحبت  بدون  و  صاحب 
زير نظر انجمن هســتند و 
هدف اين اســت كه براى 
كنترل جمعيت ســگ هاى 
بى سرپرست  و  بى صاحب 
برنامه منظــم و زمان بندى 
زنده گيرى،  شامل  شده اى 
انگل زدايى،  عقيم ســازى، 
نهايت  در  و  واكسيناسيون 
پالك كوبى آنها به مرحله 
عمل گذاشته شود تا بتوان 
بــا توجه به زاد و ولد زياد 
آنها  جميعــت  ســگ ها، 
را در ســطح قابــل كنترل 

نگه داشــته و همچنين زمينه افزايش سالمت 
بهداشت عمومى جامعه را فراهم آورد.

وحيد بشــيرى در اين خصوص اظهار كرد: 
انجمن حمايت از حيوانات بى پناه در همدان 
از هر گونه كمك سازمان ها و نهادهاى دولتى 
بى بهره است و هزينه هاى سگينى براى ايفاى 
وظيفه انسانى خويش متحمل مى شود كه اگر 
كمك هاى مردمــى و حركت هاى خدامحور 
و خيريه محــدودى هم كه صورت مى گيرد، 
نباشد، تمام زحمات و مشقت هايى كه تاكنون 

صورت گرفته، عقيم خواهد ماند.
وى در اين خصوص تأكيد كرد: شــهردارى 
اصلى تريــن حامى انجمن بــراى اجراى اين 
وظيفه انســانى است وليكن حمايت هايى كه 
صورت مى گيرد حالل تمام مشكالت نيست.

وى تصريح مى كند: كه نــه مى خواهيم و نه 
مى توانيم رفاه و زيرســاخت هايى كه در دنيا 
و بين كشــورهاى صاحب نام براى حمايت 
از حيوانات وجود دارد، فراهم سازيم اما اين 
احساس مسئوليت شــديد نزد انجمن وجود 
دارد كــه حداقل بهداشــت و تهيه غذايى كه 
به صورت پســماند و ضايعات دور ريز مرغ 
ســالن هاى  فروشــى ها و قصابى ها و بعضاً 
غذاخورى، تأمين مى شود، حيوانات را زنده 
نگه داريم تا پيش خالق هستى روسياه نگرديم.

به گفته وى، جمع آورى پسماندهاى غذايى 
نيز از ســطح شــهر براى پر كردن شــكم 
حيوانات مســتلزم صرف وقــت فراوان و 
تحمل هزينه هاى سنگين حمل و نقل است 
كه هيچ گونه امكانات و وسيله حمل و نقل 
حداقلى براى انجام اين كار در اختيار انجمن 
نيست و هزينه ها از جيب شخصى پرداخت 
مى شــود و الجرم بايد اغلب اعضا انجمن 
از قوت خــود و خانواده هايشــان ببرند تا 

حيوانات زبان بسته و بى پناه گرسنه نمانند!
بشيرى خاطره و صحنه اى از موارد امدادرسانى 
به حيوانــات حادثه ديــده را برايمان بازگو 
مى كند و اشــاره دارد براى نجات يك قالده 
ســگ در منطقه و «تخت 
گرفتار  كه  الوند  كوه  نادر» 
گرســنه  گرگ هاى  حمله 
قرار گرفته و نيمه جان آنرا 
هم عــده اى از كوهنوردان 
با مرام همدانى به اعضاى 
بودند،  داده  آدرس  انجمن 
و  آب  دشــوار  شرايط  در 
برف  كــوالك  و  هوايــى 
حدود يك شبانه روز تالش 
بــه عمل آمــد و با كمك 
قرارداد  طرف  دامپزشــك 
انجمــن تمام شــيوه هاى 
جراحى و دامپزشكى براى 
نجات حيــوان نگون بخت 
انجام شــد و سرانجام نيز 
آن ســگ كه جراحات دلخراشى برداشته بود 
نتوانست زنده بماند، اما اعضاى انجمن طبق 
وظيفه انســانى خود تمام زحمات را به جان 

خريدند.
در همين ارتباط يكى از فعاالن محيط زيست 
و دوستدار حيوانات نقل مى كرد، خوشبختانه 
فعاليت انجمن حمايــت از حيوانات بى پناه 
طبيعت در كشورمان بين ملل جهان كه داعيه 
حمايــت از حيوانات را دارنــد، بازتاب هاى 
خوبى داشــته و ايــران هم اينــك يكى از 
كشورهاى حامى حيوانات آسيب پذير شناخته 

مى شود.
بشيرى به اتفاق خانم كاظمى به نمايندگى از 
انجمن حمايت از حيوانات بى پناه، طبيعت در 
همدان از قشــرهاى مردم دريادل و دل رحم 

همدان و اســتان برغم دغدغه هايى كه دارند 
دعوت كردند تا با ايجاد ارتباط با انجمن بيشتر 
و بهتر در جريان فعاليت هاى انجام شده قرار 
گيرند و آدرس اينســتاگرامى را هم به همين 
منظور در اختيار همشهرى ها و هم استانى ها 
قرار دادند تا بلكه دلگرمى هاى بيشترى براى 
ايفــاى چنين نقش انســانى و خيرخواهانه و 
خداپسندانه براى حمايت از مخلوق بى پناه و 

بى گناه خداوندى ايجاد شود.
آدرس دسترســى به اينســتاگرام انجمن اين 

است.
LOYAL- ANIMALRORECTION

و اما چند نكته دانستنى:
هزار ســال پيش كه حكيم سخن ابوالقاسم 
فردوسى در كهكشان ادبيات ايران شاهنامه 
را خلق مى كرد. هنوز طبيعــت ايران مأمن 
گونه هاى مختلف حيوانى از چرنده و درنده 
و پرنده بود كه اشــاره شــعرا و نويسندگان 
ايــران زمين با گويش هــاى مختلف به اين 
گونه هــاى حيوانــى حكايــت از وفور آن 
داشت، گونه هايى نظير گورخر در سيستان و 
بلوچستان، ببر مازندران، شير ايرانى در نقاط 
مركزى اين كشور پنهاور و همين پرنده زيبا 
و كم نظير ميش مرغ دشــت هاى اسدآباد و 
دهها گونه خاص اقليــم ايران كه هم اينك 
نام ها و شــكل هاى آنها را فقط در كتاب ها 
مى خوانيــم و مى بينيم. اما هزار ســال پيش 
هم حكايت انســان و حيوان چگونه پيش 
مى رفت و مظالم انســانى در حق حيوانات 
كه بعد از انسان عزيزترين مخلوق خداوندى 
به شــمار مى آيند، چگونه به نمايش در مى 
آمد كه استاد سخن فردوسى در اثر جاويدان 
خود خطاب به انســان گفت: ميازار مورى 
كه دانه كش اســت، كه جــان دارد و جان 
شيرين خوش است، ســياه اندرون باشد و 
ســنگدل، كه خواهد كه مورى شود تنگدل، 
سه قرن بعد از اين هشدار اديبانه ديگر ستاره 
كهكشان ادبيات ايرانى يعنى حكيم سعدى 
وقتى بوســتان را به نظــم و نثر در مى آورد 
حكايتى را پيش كشيد و به نقل از هموطن 
بلنــد آوازه خود فرمود: چــه خوش گفت 
فردوســى پاك زاد، كه رحمت بر آن تربت 

پاك باد، ميازار مورى كه دانه كش است ...
نكته دوم: طبق بند دوم ماده 9 بيانيه جهانى 
حقوق حيوانات، نگهــدارى و حفظ امنيت 
حيوانات بى صاحب و بى سرپرســت در هر 
كشور به عهده ســازمان هاى دولتى است و 
شوراى اسالمى شــهر همدان نيز در تاريخ 
98/1/27 در صحن علنى خود با درخواست 
انجمن حمايت از حيوانات به اين موضوع 
رســيدگى كــرد و متعاقباً رئيس شــوراى 
موضوع  تاريــخ 1398/1/31  در  اســالمى 
ضرورت حمايت از حيوانات را به شهردار 

همدان ابالغ كرده است.

و خدا حيوان را 
براى عبرت انسان آفريد

مردمان  از  هم  نفر   170
دل رحــم و خداجــوى 
همدانى با هزينه كردهاى 
با  خويــش  شــخصى 
انجمــن بــراى خدمت 
و  بى پناه  حيوانــات  به 
بى زبــان همكارى دارند 
دريغ  كمكى  هيــچ  از  و 

نمى ورزند

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

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

ل ب ب ر

نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

حيوانات مجروح و مصدوم و بيمار با مراقبت هاى پزشــكى پس از درمان كامل زندگى 
دوباره خود را توسط انجمن حمايت از حيوانات بى پناه همدان باز مى يابند
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روش جديد كالهبردارى
 از طريق حساب بانكى

 اين روزها شــاهد انواع كالهبردارى در فضاى مجازى هستيم اما 
يك نمونه از اين كالهبردارى ها كه قربانيان زيادى هم داشته، از طريق 
انتقال وجه به حســاب بانكى شماست؛ مثًال ناخواسته و بدون اين كه 
اطالع داشته باشيد، مبلغى به حساب بانكى شما واريز مى شود و بعد 
شــخصى با شــما تماس مى گيرد و ادعا مى كند به اشتباه، مبلغ را به 
حســاب بانكى شما واريز كرده و از شما مى خواهد پول را به حساب 

ديگرى واريز كنيد و به اين ترتيب شما به كالهبردار كمك كرده ايد.
به گزارش ايســنا، اخبار و هشــدارهايى كه اين روزها مى شــنويم 
باعث شــده تا كاربران به اين فكــر كنند كه بايد بيش از پيش مراقب 
كالهبردارى با ســوء استفاده از شماره كارت يا شماره حساب بانكى 
خود باشند! در نمونه اى از اين كالهبردارى ها، به صورت ناخواسته و 
ناگهانى مبلغى پول به حساب شما واريز مى شود. مدتى بعد كالهبردار 
با شما تماس مى گيرد و ادعا مى كند كه وجه را اشتباهى برايتان واريز 
كرده و از شما درخواست مى كند كه وجه را برايش برگردانيد. شما هم 
ممكن است تحت تاثير سخنان او و اين كه در شرايط بدى قرار گرفته، 

درنهايت وجه را به شماره كارتى كه او ذكر مى كند بازگشت بدهيد.
اما جريان از چه قرار است؟ در سناريوى ذكر شده، در واقع كالهبردار 
از فرد ديگرى يك پيش پرداخت گرفته است و قرار نيست كااليى به 
سوژه خود تحويل بدهد. او براى اين كه دنبال نشود، شماره كارت شما 
را به سوژه خود داده است. سوژه وجه پيش پرداخت را به كارت شما 
واريز مى كند و شما به كالهبردار برمى گردانيد. در برخى موارد حتى 
شــما وجه را به يك مغازه كه كالهبردار در آن منتظر خريد طالست 
واريز مى كنيد. بنابراين هيچ اثرى از او باقى نخواهد ماند و شما و طال 

فروش مسئوليت جرم را خواهيد داشت.
يعنى شــما غافل از اين  هســتيد كه اين فرد كالهبردار قبًال جنسى را 
فروخته و از خريدار هم پولش را دريافت كرده، تا آن جنس را برايش 
بفرستد. در حالى كه شماره حساب يا شماره كارت شما را به خريدار 
داده و پول هم به حساب شما واريز شده است و قصد تحويل جنس 

را ندارد يا واضح تر بگوييم اصًال جنسى وجود ندارد.
چگونه از اين كالهبردارى جلوگيرى كنيم؟

يك كارشــناس حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات درباره اين شيوه 
از كالهبردارى به ايسنا گفت: درواقع كالهبردار فقط مى خواهد بدون 
اين كه شناســايى بشود، پول را به جيب بزند و جنس مورد نظر را هم 
تحويل خريدار ندهد؛ اكنون از شــما مى خواهــد آن وجه را برايش 
واريز كنيد اما در يك فروشگاه ديگر مثًال در يك طال فروشى در حال 
خريد جنس ديگر و منتظر واريز پول مورد نظر از طرف شماست. در 
اين شــرايط او شماره حساب يا شماره كارت طال فروشى را به شما 
مى دهد و در قبال مبلغى كه براى فروشــنده مثًال همان طالفروشــى 
واريز مى كنيد، جنســى را مى خرد و در اين ميان، هيچ ردپايى از فرد 

كالهبردار باقى نمى ماند.
على اصغر زارعى به مشــتركان توصيه كرد كه شماره كارت يا شماره 
حســاب خودشان را در هر آدرس و ســايتى كه به صورت عمومى 
منتشــر نكنند و بعد هم اگر چنين اتفاقى برايشان افتاد، سعى كنند از 
طريق پيگيرى بانكى آن مبلغ مورد نظر را به حساب مبداء برگردانند نه 
اين كه به شماره حساب يا شماره كارت فرد مدعى كه به آن ها مى دهد 
و همينطور براى برگرداندن وجه، حداقل 48 ساعت صبر كنند تا اگر 

مشكل قضايى برايشان پيش آمد، بتوانند پاسخگو باشند.
اين كارشناس در پايان تصريح كرد نكته مهم ديگر اين است كه هنگام 
خريدهاى اينترنتى از ســايت هايى كه همــه افراد مى توانند كه جنس 
مورد نظرشان را به معرض فروش بگذارند، دريافت يا تحويل كاال را 

به صورت حضورى انجام بدهيد.

سود روزشمار 
 بانك هاى خصوصى از سرگرفته شد

 درحالى بانك مركزى پرداخت ســود روزشــمار را ممنوع كرده كه برخى بانك هاى 
خصوصى بعد از يك ماه سپرده گذارى، سود روزشمار را به سپرده گذاران خود پرداخت 

مى كنند.
به گزارش تسنيم، براســاس مصوبه شوراى پول و اعتبار از دى سال 97، معيار پرداخت 
ســود سپرده هاى سرمايه گذارى عادى از روزشمار به ماه شمار تغيير كرده است؛ همچنين 
در اين مصوبه تأكيد شده كه حداكثر نرخ سود على الحساب براى سپرده هاى كوتاه مدت 

عادى 10 درصد ساالنه است.

هدف اعضاى شــوراى پول و اعتبار از تصويب اين طرح كاهش فعاليت هاى سفته بازى 
بوده اســت؛ بانك مركزى معتقد اســت اين طرح منافع خيلى از ســوداگران را به خطر 

مى اندازد.
اما بعد از گذشت چندماه از مصوبه جنجالى شوراى پول و اعتبار، مراجعه خبرنگار ما به 
شعب بانك هاى دولتى و خصوصى حكايت از بروز تخلفى آشكار در برخى بانك ها در 
اجراى اين مصوبه مهم دارد؛ برخى از بانك هاى خصوصى به ســپرده گذاران خود اعالم 
مى كنند كه در صورتى كه يك ماه اول برداشــتى از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود 

روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق مى گيرد.
اين بانك ها به ســپرده گذاران مى گويند: حســابى كه در اين بانك به عنوان سپرده افتتاح 
مى شود، يك ساله است، اما بعد از يك ماه قابل برداشت است ولى سود حساب به صورت 

روزشمار محاسبه و واريز مى شود.
اما روال پرداخت ســود در بانكهاى خصوصى كامًال برخالف بخشنامه اى است كه بانك 
مركزى دى ماه 97 به نظام بانكى ابالغ كرد؛ طبق اعالم بانك مركزى ســود ســپرده هاى 
كوتاه مدت تنها در صورتى بايد به حســاب ســپرده گذار واريز شــود كه برداشتى از اين 

حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
اين درحالى است كه بانك هاى متخلف، به سپرده گذاران مى گويند در صورتى كه رقمى 
از حســاب سپرده در طول ماه برداشت شود، ســود رقم برداشتى 19 درصد خواهد بود 
و مابقى با ســود 20 درصد محاسبه مى شود. گفتنى است، در بخشنامه بانك مركزى كه 
برگرفته از تصميم شوراى پول و اعتبار است، تأكيد شده كه حداقل مبلغ مانده حساب در 

يك ماه براى  محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)
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 به خاطر ركود بــازار قيمت لوازم خانگي 
تعديل شده است. رئيس صنف لوازم خانگى 
همدان گفت: قيمت كاال از ســوى شركت ها 
تغيير چندانى نداشته اما چون تب خريد لوازم 
خانگي توسط مردم فروكش كرده و بازار راكد 
شــده تخفيفاتى براى فروش بيشــتر در نظر 

گرفته اند.
اميــر خانجانــى در ادامه بــه كاهش قدرت 
خريد مردم اشــاره كرد و گفت: واردات لوازم 
خانگى خارجى ممنوع اســت بنابراين اغلب 
نمايندگى ها بــه ســمت كاالى قاچاق روى 

آورده اند.
وى ادامــه داد: به نظر مى رســد دولت براى 
جلوگيــرى از كمبود كاال نســبت به واردات 
مبــادى غير رســمى ســخت گيرانه برخورد 

نمى كند.
خانجانى با بيان اينكه در حال حاضر به ميزان 
كافى كاال در انبارها وجود دارد به فارس گفت: 
متأسفانه تعدادى از كارخانه هاى داخلى توليد 
را تعطيل كرده اند چراكه فروش كاهش يافته و 

بنكداران كاال را در انبارها دپو كرده اند.
وى با اشاره  به اينكه تا زمانى كه قدرت خريد 
مردم افزايــش نيابد همچنان ركــود در بازار 
حاكم اســت، افزود: تقريباً قشر متوسط توان 

خريد خود را از دست داده اند.
رئيس صنف لوازم خانگى همدان در پايان به 
مشكالت واحدهاى صنف لوازم خانگى اشاره 
كرد و گفت: تراكنش اين صنف باال و رقابتى 

اما سودهاى عايدى پايين است.
 قاچاق لوازم خانگى 

افزايش يافته است
سخنگوى انجمن توليدكنندگان لوازم خانگى 
هم بــا بيان اينكه قاچاق لوازم خانگى افزايش 

يافته است، گفت: مشكل اصلى توليدكنندگان 
لوازم خانگى داخلى، كمبود سرمايه در گردش 
اســت كه در صورت رفع آن، نياز بازار داخل 

تأمين خواهد شد.
چالش هاى  خصوص  در  غزنوى  حميدرضا 
صنعــت لوازم خانگى با بيان اينكه در حال 
حاضــر كارخانه هاى توليد لوازم خانگى با 
هســتند،  فعال  درصدى   50 تا   30 ظرفيت 
بيــان كرد: افزايش قيمت ارز موجب شــد 
يابد. كاهش  توليدى  واحد هاى  نقدينگى  تا 

غزنوى تأكيد كرد: اگر مشــكالت واحد هاى 
توليــدى به ويــژه تأمين ســرمايه در گردش 
برطرف شود عرضه كاال به بازار بيشتر مى شود 
و حتى ارزآورى براى كشور به همراه خواهد 

داشت.

وى ادامــه داد: ظرفيت كافى براى توليد لوازم 
خانگى در كشور وجود دارد، اما اين توليدات 
الزاماتى دارد كه مهم ترين آن تأمين سرمايه در 

گردش واحد هاى توليدى است.
غزنــوى از جملــه داليل افزايــش قاچاق 
لوازم خانگى را ممنوعيت كامل واردات و 
كاهش حضــور برند هاى خارجى در بازار 
عنوان كرد و گفت: در حال حاضر قاچاق 
فرصت مناسبى براى حضور مؤثر در بازار 

است. يافته 
ســخنگوى انجمن صنفى توليدكنندگان لوازم 
خانگى افزود: قاچــاق در زمان هاى مختلف 
نقش خود را تغيير مى دهد و حتى در زمان هايى 
قاچاق از داخل به خارج انجام مى شود، اما در 
حال حاضر شــاهد واردات غيرقانونى لوازم 

خانگى هستيم.
افزوده  ارزش  دالر  ميليارد  وجود 6   

در صنعت لوازم خانگى
رئيس انجمن صنايع لوازم خانگى نيز در اين 
خصوص گفت: لوازم خانگى دومين صنعت 
بزرگ كشــور اســت و بيش از يك ميليون و 
300 هزار مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت 
فعالند. همچنين 6 ميليارد دالر ارزش افزوده در 

صنعت لوازم خانگى وجود دارد.
عليرضا محمدى دانيالى افزود: در شــرايط 
تحريــم و خالى شــدن بــازار از برند هاى 
خارجــى، توليدكنندگان داخلــى با افزايش 
ميــزان و كيفيــت توليــد اين خــالء را به 
شــكل مطلوبى پر كرده اند و پاسخگوى نياز 

هستند. مشتريان 

 حداقــل حقــوق كارگران در ســال 99
بايد براســاس تورم واقعي تعيين شــود. در 
حال حاضر حقوق كمتــر از 7 ميليون تومان 
مشكالت زيادي را براي خانوارهاي كارگري 
ايجــاد مي كند اما اگر بخواهيــم واقعيت هاي 
جامعه را ببينيم نبايد حقوق اين قشر كمتر از 3

ميليون و 700 هزار تومان باشد.
رئيــس خانه كارگر همدان بــا تأكيد بر اينكه 
دستمزد ســال 99 كارگران بايد براساس نرخ 

تورم واقعى كشــور مشخص شــود، گفت: 
حداقل دســتمزد كارگران در سال 99 بايد 3

ميليون و 700 هزار تومان باشد.
چنگيــز اصالنى بيان كرد: براســاس ماده 41

قانون كار، بانك مركزى در پايان هر سال تورم 
واقعى را در كشور اعالم كرده و بر اين اساس 
در شــوراى عالى كار ميزان دستمزد كارگران 

مشخص مى شود.
وى افزود: متأســفانه هر ساله دستمزد واقعى 

را براى كارگران درنظر نمى گيرند به طورى كه 
ســال گذشــته كه رقم ماهانه ســبد معيشتى 
كارگران 3 ميليون و 760 هزار تومان بود، يك 

ميليون و 520 هزار تومان داده مى شد.
اصالنى با بيان اينكه دســتمزد كارگرى بايد 
دوطرفه باشــد، به ايســنا گفــت: در تعيين 
كارگرى  دوطــرف  بايد  كارگران  دســتمزد 
و كارفرمايــى را درنظــر گرفــت چــرا كه 
كارفرمايان هم مشــكالتى دارند و زورشان 

به كارگران مى رسد.
رئيس خانه كارگر همدان با اشــاره به اينكه به 
دنبال دستمزد واقعى هستيم، گفت: مزدى بايد 
به كارگران داده شود كه در جامعه صنعتى قابل 

پرداخت بوده و بتواند زندگى شرافتمندانه اى را 
براى كارگران تأمين كند.

وى با تأكيد بر اينكه آنچه كه واقعيت كشــور 
اســت بايد براى كارگران درنظر گرفت، ادامه 
داد: در شرايط فعلى دستمزد كمتر از 7 ميليون 

تومان زندگي كارگران را نمي چرخاند.
اصالنــى دربــاره پرداخت بــن كاال به جاى 
بخشــى از دستمزد نقدى كارگران، يادآورشد: 
در گذشــته بن كاال به كارگران داده مى شد اما 
متأسفانه خوب مديريت نشد و رفته رفته جمع 
شد. در حال حاضر اگر بن كاال با كيفيت داده 
و به خوبى مديريت شود، مورد استقبال جامعه 

كارگرى قرار مى گيرد.

 رئيس روابط عمومى شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتى منطقه همدان با تأكيد 
بر اينكه امسال دو درصد بيشتر از سهميه 
استان گاز مايع تأمين شده است، گفت: در 
سالجارى ســهميه گاز مايع استان همدان 
2605 تن بوده در حاليكه در حال حاضر 
2661 تن گاز مايع تهيه و تأمين شده است.

احمد شيرانى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه هيچ گونه كاهش سهميه گاز مايع در 
شهرستان هاى استان نداشته ايم، افزود: گاز 
مايع LPG استان بيش از نياز تأمين شده 
و تحويل شــركت هاى توزيع كننده داده 

شده است.
وى با تأكيد بر اينكه بخشــى از ســهميه 
گاز مايع اســتان در جاى ديگرى مصرف 
مى شــود، افزود: در استان همدان هشت 
شركت توزيع كننده گاز مايع فعاليت دارند 
كه شــركت پخش فرآورده هاى نفتى گاز 
مايع را به اين شــركت ها تحويل مى دهد 
اما متأســفانه مشاهده شــده كه به جاى 
اينكه به دست مصرف كننده اصلى برسد 
در جاهاى ديگرى از جمله ســوختگيرى 

خودروها مصرف مى شود.
شيرانى با اشــاره به اينكه در سطح استان 
همدان 3991 مشــترك سيلندر گاز مايع 
وجــود دارد، ادامــه داد: چهار ســيلندر 
11 كيلويــى براى مصرف يــك ماه هر 

خانوار درنظر گرفته شــده و شــركت ها 
مكلف هستند ســيلندرهاى گاز مايع را 
به مصرف كنندگانى كه مشــخص شده، 

برسانند.
رئيــس روابــط عمومى شــركت پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقــه همدان با بيان 
اينكه بخشــى از گاز مايع در سوختگيرى 
خودروها اســتفاده مى شــود، يادآور شد: 
زمانــى كه قيمت فرآورده هاى ســوختى 
نوسان قيمت داشته باشند سوخت ديگرى 
در سبد مصرفى قرار مى گيرند اما مشخص 
نيست در حاليكه قيمت بنزين كمتر از آب 
آشــاميدنى اســت گاز مايع چه جاذبه اى 
براى مصرف دارد. وى افزود: در ســهميه 
گاز مايع اســتان ايزوگام ساختمان ها هم 
پيش بينى شده اما متأسفانه عمده گاز مايع 
استان در خودروها و مصارف ديگرى كه 
ما اطالع نداريم مصرف مى شــود كه الزم 
بيشترى  توجه  نظارتى  دستگاه هاى  است 
در نظارت بر عملكرد شركت هاى توزيع 

كننده گاز مايع استان داشته باشند.
شــيرانى درباره كاهش ســهميه گاز مايع 
شهرســتان ماليــر نيــز اظهار كــرد: در 
شهرســتان مالير سهميه گاز مايع افزايش 
25 درصدى داشــته به طوريكه در مهرماه 
340 تن برداشــت گاز صورت گرفت در 
حاليكه خانوارهاى مصرف كننده گاز مايع 

اين شهرستان 133 خانوار است.
وى خاطرنشــان كرد: در سهميه گاز مايع 
مالير اگر بحث هاى شــيره پزى و ايزوگام 
ساختمان هاى در حال ساخت نيز درنظر 
گرفته شود كه باز هم به سهميه داده شده 
به اين شهرستان نمى رســد بنابراين بايد 
به نحوه توزيع در اين شهرســتان توجه 

بيشترى شود.
 حضور مدير پخش فرآورده هاى 

نفتى منطقه همدان در مركز سامد
در خبــر ديگــري از شــركت پخــش 
فرآورده هاى نفتى منطقه همدان آمده: مدير 
شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه در 
محل مركز سامد (سامانه اكترونيكى ارتباط 
مردم و دولت) در استاندارى همدان حضور 
يافت. به گزارش روابط عمومى منطقه، در 
راستاى اجراى نظام  نامه مديريت ارتباطات 
مردمى در بســتر سامد مبنى بر تسريع در 
انتقال مشكالت و نظرات مردم به مديران 
مربوطه و پاسخگويى به درخواست ها و 
مشكالت هم اســتانى هاى محترم، ديروز 
امين روســتايى در كنار معاون بازرگانى، 
روساى ناحيه مركزى و روابط عمومى اين 
شــركت در برنامه اين هفته سامد حاضر 

شد.
بر پايه اين گزارش، مديرهمدان اديروز از 
ســاعت 9 الى 10:30، به مدت 90 دقيقه 

از طريق خط ارتباطى 111 آماده دريافت 
نقطه نظرات مردمى بود.

اين اقدام به منظــور تبيين اهداف دولت 
تدبيــر و اميــد، تحقــق مصاديق حقوق 
شهروندى و استمرار تعامل مردم و دولت 
براى ايجاد فرصتى يكسان براى همه اقشار 
جامعه در راستاى ارتباط مستقيم تلفنى با 
مســئولين و مديران دستگاه هاى اجرايى 

انجام شد. 
سامد، سيســتم ارتباطى مؤثرى ميان مردم 
و مســئوالن بوده كه از طريق اين سامانه 
شهروندان مى توانند براحتى،  بدون واسطه 
و بدون مراجعه حضورى درخواست ها و 
مشكالت خود را با مسئولين استان مطرح 

و پيگيرى كنند.
گفتنى است مردم شــريف استان همدان 
مى توانند روز چهارشنبه هر هفته از ساعت 
8 الى 12 براى ارتباط مستقيم (ديدار چهره 
به چهره) با مدير پخش فرآورده هاى نفتى 
اين منطقه از سه طريق حضورى، در محل 
كار وى، واقع در ميــدان آرامگاه بوعلى، 
ارسال مستقيم نامه از طريق صندوق هاى 
تعبيه شده در ســاختمان هاى ادارى يا از 
طريق ارايه به دفتــر مديريت و يا تماس 
تلفنى از طريق شــماره تلفن 38265078
مســائل و مشكالت خود را با وى مطرح 

و پيگيرى كنند.

گزارش فيش هاى حقوقى به دولت رفت
 طبق اعالم ســازمان ادارى و استخدامى، گزارش آخرين وضعيت 
ســامانه حقوق و مزايا و ورود اطالعات دستگاه هاى اجرايى در نيمه 
مهرماه به معاون اول رئيس جمهور ارائه شــده و در دستور كار هيأت 

دولت قرار دارد.
به گزارش ايسنا، بعد از آنكه بخشى از دستگاه هاى اجرايى در اجراى 
قانــون و ورود اطالعات حقوقى كاركنان خود در ســامانه حقوق و 
مزايا تعلل داشــته و كم كارى كردند، هيأت دولت با بررسى گزارشى 
كه از ســوى سازمان ادارى و استخدامى ارائه شد، تصميماتى در اين 

رابطه گرفت.
بر اين اســاس، قرار شد تمامى دســتگاه هاى مورد اشاره در قانون، تا 
پايان شــهريورماه اطالعات حقوقى خــود را وارد كرده و بعد از آن، 
ســازمان ادارى و استخدامى گزارشــى تفضيلى در رابطه با عملكرد 

دستگاه ها به دولت ارائه كند.
آنطور كه سازمان ادارى و استخدامى به ايسنا توضيح داده است، بعد 
از آنكه در مرداد ماه گزارشى از وضعيت ثبت پرداختى هاى دستگاه ها 
مشــمول قانون به هيأت دولت ارائه و مقرر شد با دستگاه هايى كه در 
اين زمينه اقدام مناسبى نداشته اند، پيگيرى الزم انجام شود تا نسبت به 
ورود و تكميل اطالعات خود اقدام كنند، سازمان موظف شده نسبت 
به آخرين وضعيت تا پايان شــهريورماه اقدام كند كه بر اين اســاس 
گزارش مربوطه در نيمه مهرماه به معاول اول رئيس جمهور ارائه شده 

است و در دستور كار دولت قرار دارد.
همچنين ســازمان ادارى و اســتخدامى توضيح داده كه پس از طرح 
موضوع و متناســب با تصميم اخذ شده در هيأت دولت اطالع رسانى 

الزم انجام خواهد شد.
طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مديران تمام 
دســتگاه هاى اجرايى شامل قواى ســه گانه جمهورى اسالمى اعم از 
وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت هاى دولتى، 
مؤسســات انتفاعى وابســته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتبارى 
دولتى، شــركت هاى بيمه دولتى، مؤسســات و نهادهاى عمومى غير 
دولتى، مؤسسات عمومى، بنيادها و نهادهاى انقالب اسالمى، مجلس، 
شوراى نگهبان قانون اساسى، بنيادها و موسساتى كه زير نظر ولى فقيه 
اداره مى شــوند و همچنين دستگاه ها و واحدهايى كه شمول قانون بر 
آنها مســتلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود 
را داشــته يا از قوانين و مقررات آن تبعيت مى كنند نظير وزارت جهاد 
كشاورزى، شركت ملى نفت، شــركت ملى گاز، سازمان گسترش و 
نوسازى صنايع ايران، بانك مركزى، سازمان بنادر و كشتيرانى، سازمان 
توســعه و نوســازى معادن و صنايع معدنى ايران، صدا و سيما، ستاد 
اجرايى و قرارگاه هاى ســازندگى و اشخاص حقوقى وابسته به آنها، 
اشخاص و دستگاه هايى هســتند كه بايد اطالعات حقوق و دستمزد 
خود را در اين سامانه ثبت كنند؛ به نحوى كه ميزان ناخالص پرداختى 
به هر يك از افراد مشــخص باشــد و امكان دسترسى براى نهادهاى 

نظارتى و عمومى مردم فراهم شود.
از اين رو از اواخر ســال 1396 راه اندازى ســامانه حقوق و مزايا در 
دســتور كار سازمان دارى و اســتخدامى قرار گرفت و از اويل سال 
گذشــته شــرايط بارگذارى اطالعات فراهم شد ولى آنچه  مسئوالن 
مربوطه اعالم كردند تا مرداد امســال دستگاه هاى قوه مجريه و مقننه 
اطالعات را وارد كرده بودند اما قوه قضائيه و برخى دســتگاه ها مانند 
صدا و سيما و نهادهاى زيرمجموعه رهبرى اطالعات حقوقى خود را 

در سامانه بارگذارى نكردند.

رئيس صنف لوازم خانگى همدان:

نمايندگي ها كاالي قاچاق مي فروشند

رئيس خانه كارگر همدان:
حداقل دستمزد كارگران

 3 ميليون و 700 هزار تومان باشد

مدير روابط عمومى شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان:

عمده گازمايع به مصرف سوختگيرى خودرو مى رسد
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در مسابقات جام خوشه چين قهرمانى كشور
تيم واليبال كبودراهنگ سوم شد

 تيم واليبال كبودراهنگ نماينده استان در مسابقات قهرمانى كشور 
جام خوشه چين توانست جايگاه سوم را از آن خود نمايد.

در مســابقات واليبال جام خوشــه چين قهرمانى كشور كه در استان 
مركزى برگزار شد تيم كبودراهنگ توانست بعد از تيم هاى مركزى و 

لرستان به مقام سوم برسد.
گفتنى اســت در اين دوره از مسابقات شــش تيم حضور داشتندكه 
رقابت هاى خود را به صورت متمركز در استان مركزى برگزار كردند.

وزارت ورزش، صداوسيما را در ماجراى 
حق پخش تلويزيونى دور زد

 معاون وزير ورزش و جوانان از روشى جايگزين براى احياى حق 
پخش تلويزيونى فوتبال خبر داد.

به گزارش تســنيم، ژاله فرامرزيان معاون توسعه مديريت و منابع در 
گفــت و گو با پايگاه خبــرى وزارت ورزش و جوانان با اشــاره به 
ثمربخش نبودن جلســه هاى متعدد با مديران صدا وسيما در دو سال 
گذشــته براى تعيين و تكليف حق پخش گفت: مذاكرات ما با صدا و 
سيما در حد به رسميت شناختن حق پخش ورزش هم نتيجه نداشته 
و در آن ســازمان اراده و تمايلى براى حل اين مشكل وجود ندارد و 

زير بار آن نمى روند. 
معاون وزيــر ورزش و جوانان گفت: احياى حق پخش تلويزيونى و 
ورزش جزو تكاليف قانونى وزارتخانه است و براى همين با تدبيرى 
كه صورت گرفته با درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه به ميزان 
كارشناسى شده حق پخش ورزش كشور از سرفصل اعتبارات سازمان 
صدا و ســيما كاسته و به سرفصل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان 

اضافه خواهد شد. 
فرامرزيــان افزود: در واقع تهاتر اعتبارات با كمك دولت و ســازمان 
برنامه و بودجه بهترين و قانونى ترين راه حل براى احياى حق پخش 
تلويزيونى و ورزش است و اميدوارم صداوسيما تمكين كند و قطعا با 
اين حركت به زودى بخش مهمى از نيازهاى ورزش كشور بخصوص 
در بخش فوتبال ملى و باشگاه هاى پرطرفدار استقالل و پرسپوليس در 

آستانه ورود به فرابورس حل مى شود.

برنامه مسابقات فوتبال آخر هفته
رئيس كميته مسابقات هيأت فوتبال برنامه مسابقات فوتبال استان در 

روزهاى پايانى هفته را اعالم كرد.
هفته هفتم ليگ دسته اول استان 

پنجشنبه 23 آبان ماه 
مهر اللجين..........................................................  صنايع دستى اللجين 
عقاب اسدآباد..................................................................  آراد جورقان 
شهداى باباعلى بهار..............................................  اتحاد جوان  همدان

هفته سوم ليگ برتر فوتسال
 پنجشنبه 23 آبان ماه 

............................................................  فتح كبودراهنگ  وحدت مالير 
داوران: داود فروتن، طاهر عافيتى و محمد عبادى 

سروش مالير...................................................................  فاتح اسدآباد 
داوران: سجاد ابوالفتحى- مسعود كرمى و محمد عبادى 

ميثاق اسدآباد ..................................................... گرين كشاورز نهاوند 
داوران: ميالد قمرى، حميدرضا سليمانى و حسن عزيزى 

هفته پنجم ليگ زير 15 ساله ها استان
 جمعه 24 آبان ماه 

اكباتان ...............................................................................  شهيد امينى 
شهردارى .................................................................................. شاهين 

هفته يازدهم ليگ برتر استان
 جمعه 4 آبان ماه 

شهداى سامن .................................................. پاسارگاد نوين نهاوند 
ستاره سرخ تويسركان........................................ گرين كشاورز نهاوند 
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مسابقه دارت بانوان 
در بهار انجام شد

 به مناســبت آغاز هفته وحدت ميالد باسعادت رسول اكرم (ص) 
كميته دارت شهرستان بهار برگزار كرد .

بمناســبت آغاز هفته وحدت هيأت انجمن هاى ورزشى كميته دارت 
شهرستان بهار مسابقه دارت بين بانوان شهر بهار را برگزار كرد .

اين مسابقه با حضور بانوان شهر بهار در محوطه مجتمع گردشگرى 
ستاره ايرانيان در ورودى شــهر بهار با حضور 80 بانوى ورزشكار 
در دو رده سنى بزرگســاالن و خردساالن برگزار شد . در رده سنى 
بزرگساالن ؛ مريم فارسى مقام اول ، مستوره جهانى مقام دوم ، كوثر 
قره خانلر وليال اميدى مقام ســوم مشترك را كسب كردند ، در رده 
ســنى خردساالن نيز ، ثنا حيدرى ، مبينا عنايتى وسما محبى عناوين 

اول تاسوم را به خود اختصاص دادند.

در مسابقات جام خوشه چين قهرمانى كشور
همدان مقام دوم را كسب كرد 

 در رقابت هيأت هاى عشاير روسنايى كشورى با عنوان جشنواره 
جام خوشــه چين تيم همدان مقام دوم اين رقابت ها را از آن خود 

كرد.
رقابت هيأت هاى عشــاير روسنايى كشورى با عنوان جشنواره جام 
خوشــه چين از 15 لغايت 18 آبان به ميزبانى استان مركزى درشهر 

اراك برگزار شد.
در ايــن رقابتها بازيكنانى از شهرســتانهاى درگزين ، مالير ، بهار ، 
نهاوند ، كبودر آهنگ ، رزن ، تويســركان و اســدآباد در قالب تيم 
اســتان همدان حضور داشتند كه در بخش آقايان استان همدان مقام 

دوم كشورى را كسب كرد.
در اين جشــنواره كه ورزشــكاران اســتان همدان بصورت تيمى و 

انفرادى شركت كرده بودند
در رشته هفت سنگ مقام اول، رشته چوب كشى مقام دوم، فوتسال 
بانوان مقام دوم، طناب كشى مقام دوم، دوميدانى مقام سوم و واليبال 

مقام سومرا كسب كردند.
تيم اســتان همدان به سرپرستى جواد نوروزى صبورى از شهرستان 

درگزين در اين رقابتها حضور داشت.

نتايج مسابقات قهرمانى جهت يابى 
غرب كشور به ميزبانى همدان

 مســابقات جهت يابى قهرمانى غرب كشــور به ميزبانى همدان 
برگزار گرديد.

مســابقات رشــته جهــت يابــى قهرمانــى غــرب كشــور در بخــش 
ــت  ــن جه ــس انجم ــان رئي ــدرت ا.. عظيمي ــا حضورق ــان ب آقاي
يابــى كشــور ، قهرمانــى معــاون اداره كل ورزش و جوانــان اســتان 
همــدان ، عيوقيــان رئيــس هيــأت انجمن هــاى ورزشــى اســتان و 
ــته در  ــدان روز گذش ــتان و هم ــتان هاى لرس ــم از اس ــار تي ــا چه ب

همــدان برگــزار گرديــد. 
در اين رقابت تيم همدان با كســب مقام هاى اول، دوم وســوم به 
مقام اول و تيم لرســتان با كســب مقامهاى چهارم، پنجم و ششم به 
مقام دوم دســت يافتند. همچنين حامد زهدى، سجاد زارعى، حسن 
صالحى، باقر عطايى، ابراهيم زيودارى، مهدى پروانه پور نفرات اول 

تا ششم اين مسابقات شدند.

ارتقاء داورى كشتى به ميزبانى فامنين
 دوره ارتقاء داورى كشــتى استان با حضور50داوردرخانه كشتى 

فامنين برگزارشد.
دوره ارتقاء داورى كشتى استان با حضور50داور همزمان با برگزارى 
مسابقات كشتى قهرمانى جوانان استان به ميزبانى شهرستان فامنين با 

تدريس اردوان صاحب مدرس فدراسيون برگزارشد.
دراين دوره ارتقاء داورى كشــتى 50 نفر از داوران كشتى با آخرين 

قوانين فدراسيون كشتى آشنا شدند.

در پايان هفته سوم دور برگشت
برترين هاى ليگ برتر پومسه معرفى شدند

 در پايان رقابت هاى هفته ســوم از دور برگشت ليگ برتر پومسه 
مردان «جام ستارگان» نفرات برتر مشخص و معرفى شدند.

مســابقات هفته اول تا سوم از دور برگشت هفتمين دوره ليگ برتر 
پومســه مردان «جام ستارگان»، با حضور 249 نفر در بخش انفرادى 
اســتاندارد، تيمى استاندارد و انفرادى تركيبى در فدراسيون تكواندو 

كشورمان برگزار شد.
نتايج كسب شده تا پايان هفته ســوم براى نمايندگان استان همدان 

به شرح ذيل است:
در بخش انفرادى رده ســنى كمتر از 12 ســال و 31 تا 40 سال به 
ترتيب بهراد حيدريان در جايگاه ســوم و مهــدى صمديان تبار در 

جايگاه دوم قرار گرفتند.
در بخش تركيبى بين 15 تا 17 ســال محمد اميــن گماريان نيز در 

جايگاه دوم تكيه زده است .

مسابقات دال پالن در شهرستان رزن
 مســابقات دال پالن بمناســبت آغاز امامــت و واليت حضرت 
مهدى(عج)با عنوان جام انتظار در سالن مفتح شهرستان رزن برگزار 

شد.
بمناســبت آغاز امامت و واليت حضرت مهدى (عج) مسابقات دال 
پالن با عنوان جام انتظار با حضور 15 تيم 3 نفره در ســالن شــهيد 
مفتــح رزن با همكارى اداره ورزش و جوانان و هيأت همگانى رزن 

برگزار شد.
در پايــان زهره گوهرى،صغرى نجفى و ســيما چرخنده از تيم الله 
عنوان نخست را كســب كردند كه با اهداى جوايز از آنها تقدير به 

عمل آمدند.

سمينار روساى هيأت هاى اسكى كشور 
در همدان 

 سمينار روساى هيأت هاى اسكى سراسر كشور از امروز و فردا 
به ميزبانى همدان برگزار مى شود.

در اين ســمينار دو روزه رئيس، نائــب رئيس بانوان، دبير و اعضاى 
فدراسيون اسكى و 16 رئيس هيأت حضور خواهند داشت.

اين همايش روز امروز ساعت 17 در هتل كتيبه همدان آغاز مى شود 
و روز چهارشــنبه با برگزارى نشســت هاى تخصصى و بازديد از 

پيست اسكى تاريكدره همدان پايان مى يابد.
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پيشخوان
بانوى نهاوندى قهرمان سوم دووميدانى 

كشور شد
 بانوى نهاوندى مقام سوم دو و ميدانى كشور را كسب كرد.

رئيس هيأت ورزش هاى روســتايى و بازى هاى بومى محلى نهاوند با 
اعالم اين مطلب گفت:

مسابقات المپياد خوشه چين كه به ميزبانى شهر اراك برگزار شد و يكى 
از بانوان نهاوندى موفق شــد مقام سوم رشته دو و ميدانى كشورى را 

به دست آورد.

رســولى افزود: اين مســابقات از 15 تا 18 ابان ماه در اســتان مركزى 
برگزار شــد كه نمايندگانى از سراسر كشور در اين جشنواره روستايى 

حضور داشتند.
وى گفت: در اين مسابقات مينا كيانى ورزشكار نهاوندى به نمايندگى 
از اســتان همدان موفق شد در رشته دو و ميدانى مقام سوم كشور را از 

آن خود سازد.
رئيس هيأت ورزش هاى روســتايى و بازى هــاى بومى محلى نهاوند 
گفت: با فرصت هاى خوبى كه براى ورزش هاى روستايى فراهم آمده ما 
شاهد درخشش ورزشكاران اين شهرستان در مسابقات كشورى هستيم 

و تا كنون در اين زمينه چندين مقام كشورى در بازى هاى بومى و محلى 
كسب كرده ايم.

وى شهرســتان نهاوند را يكى از مناطق مستعد بازى هاى بومى 
و محلى عنوان كرد و يادآور شــد: اين شهرستان در بازى هاى 
بومى و محلى و ورزش هاى روســتايى يكى از مناطق مســتعد 
اســتان اســت كه تاكنون چندين جشــنواره كشورى را برگزار 

است. كرده 
تاكنون 15 خانه ورزش در مناطق روستايى فعال شده كه اميدواريم اين 

تعداد در آينده با افزايش بيشترى روبرو شود.

قضاوت داوران استان 
در كشور 

 از سوى دپارتمان داورى فدراسيون 
فوتبــال دو كوبــل داورى اســتان در 
مسابقات كشورى قضاوت خواهند كرد.
بنا بر اعالم دپارتمان داورى فوتبال روز 
پنجشنبه 23 آبان ماه از مسابقات فوتبال 
ليگ قهرمانى نونهاالن كشور يك بازى 
در ورزشــگاه آزادى كرمانشــاه برگزار 
خواهد شــد. كه در اين ديدار نونهاالن 
زاگرس كرمانشاه ميزبان سپاهان اصفهان 
است اين ديدار را ايمان چگينى سوت 
خواهــد زد و محمدمتيــن مصباحى و 
محمد اســديان وى را در امر قضاوت 
يارى خواهند كرد.همچنين روز پنجشنبه 
23 آبان در ورزشــگاه صفائيه اصفهان 
على نيكو، رســول صالحى و مســعود 
امير داوران استان ديدار دو تيم سپاهان 
اصفهان مقابل فجر شــيراز را قضاوت 

خواهند كرد.

قضاوت برادران حيدرى 
در ليگ دسته اول 

 دپارتمــان داورى فوتبــال كشــور 
برادران حيــدرى را مأمور قضاوت در 

ليگ دسته اول كشور كرد.
بنابرا اعالم اين دپارتمان روز جمعه24 
آبان تيــم فوتبال گل ريحــان البرز در 
هفته ســيزدهم ميزبان مس رفســنجان 
اســت كه اين ديدار را بيــژن حيدرى 
داور بين المللى اســتان قضاوت خواهد 
كــرد. و دو داور ديگــر اســتان مهدى 
الوندى و بهروز عالمى روشن به عنوان 
كمك، حيدرى را در اين بازى همراهى 
مى كنند. همچنين اميد جمشيدى ديگر 
داور اســتان در اين بــازى داور چهارم 
اســت. اما پيام حيدرى نيز اين هفته در 

دسته اول قضاوت مى كند.
در اين هفته تيم خوشــه طاليى ســاوه 
ميزبان نود اروميه اســت كه بنا بر اعالم 
كميته داوران كشــور اين ديدار را پيام 
حيدرى قضاوت خواهد كرد كمك هاى 

حيدرى در اين بازى كرجى هستند.

پايان دور دوم ليگ 
بسكتبال نوجوانان كشور

 مسابقات ليگ بســكتبال نوجوانان 
كشــور به ميزبانى استان قزوين برگزار 
شــد.تيم نوجوانــان همــدان بــا يك 
پيروزى مقابل خانه بســكتبال قزوين و 
يك شكســت مقابل تيم خانه بسكتبال 
نيشــابور به كار خود در دور رفت اين 
بازيها پايــان داد. در اين رقابت ها خانه 
بسكتبال همدان با امتياز60  بر 40 موفق 
شد خانه بســكتبال قزوين را شكست 
دهد ودر دومين بازى با امتياز 41 بر119 
مقابل خانه بســكتبال نيشابور شكست 
خورد.خانه بسكتبال همدان در نخستين 
ديدار از دور اول مسابقات ليگ نوجوان 
كشــور به ميزبانى مشــهد نيز توانست 
با نتيجه 59 به 54 در برابر تيم ســورن 

مشهد به پيروزى برسد.

جاى خالى تيراندازى 
همدان در المپيك 2020

مه لقا جــام بزرگ تيرانداز پر افتخار 
استان نتوانست در مسابقات دوحه قطر 

سهميه المپيك را كسب كند.
پنجميــن روز رقابت هــاى تيراندازى 
قهرمانى آســيا كه در شهر دوحه قطر در 
حال يرگزارى اســت، تيم ايران متشكل 
از فاطمــه كرم زاده، الهــه احمدى و مه 
لقا جام بــزرگ بــا 3505 امتياز پس از 
تيــم چين به مدال نقره دســت يافت و 
تيم هند سوم شــد.در اين ماده كرم زاده 
با 1173 به عنوان نفر چهارم و به عنوان 
چهارمين بانوى المپيكى كشورمان راهى 
فينال شــد و الهه احمدى و مه لقا جام 
بــزرگ بــا 1168 و 1164 امتياز به مقام 
هاى دهم و بيســتم آسيا دست يافتند.مه 
لقا جام بزرگ تيرانداز پر افتخار اســتان 
عالرغم همه شايستگى هاى خود به دليل 
مصدوميت هاى كه داشت نتوانست در 
مســابقات دوحه قطر سهميه المپيك را 
كسب كند و آخرين شانس كسب سهميه 
براى اين بانوى پرافتخار استان و كشور از 
بين رفت تا تيراندازى همدان پس از دو 
دوره نماينده اى در المپيك 2020 نداشته 
باشد.مينا قربانى ديگر تيرانداز استان نيز 
در اين رقابتها در جايگاه ســى ام تپانچه 
بادى قرار گرفت و نتوانست سهميه اى 

براى كشورمان كسب كند.

 ديدار دو تيم شــهردارى همدان وشهيد 
قندى يزدبا ســوت داور كردستانى آغاز شد 
تيم شــهردارى كه ميزبان بــود نبض بازى را 
در دســت گرفت وحمالتى را روى دروازه 
شهيد قندى تدارك ديد اما راه به دروازه پيدا 
نكرد پس از دقايقى تيم شهيد قندى بازى را 
به تعادل كشــيد و توپ بيشتر در ميانه ميدان 

بين دو تيم ردوبدل شد.
در 20 دقيقه پايانى شاگردان حسن مظاهرى 
نبض بازى را در دست گرفتند و چند بار روى 
دروازه شهردارى خطر ناك ظاهر شدند اما راه 
بجايى نبردند تا بازى دو تيم در نيمه نخست 

بدون گل مساوى تمام شود.
با آغاز نيمه دوم تيم ميهمان بر توپ و ميدان 
حاكم شد  وحمالتى را روى دروازه شهردارى 
تدارك ديد در دقيقه 48 در يك موقعيت تك 
به تك رســول مقصودى مانع از فرو پاشــى 
دروازه شــهردارى شد اما ســرانجام دروازه 
شــهردارى بازشد رضا بهمنى در دقيقه 57 با 
يك ضربه فنى توپ را از باالى سر دروازه بان 
به تور دوخت.پس از اين گل تمركز شاگردان 
گل محمدى بهم ريخت و تيم شــهيد قندى 

بارها تا آســتانه فروپاشــى دروازه شهردارى 
پيش رفتند و مدافعين همدانى سراسيمه اين 

حمالت را دفع كردند.
پــس ازاين حمالت شــهردارى به خود آمد 
و بــازى را به تعادل كشــيد شــاگردان گل 
محمدى كه باخت را احساس كردند حمالتى 
را تــدارك ديدند و تيم ميهمــان نيز فقط به 

ضدحمله چشم دوخت.
سرانجام حمالت شهردارى به بار نشست واز 
يك ضربه ايســتگاهى به گل تساوى دست 
يافت.ضربه ايســتگاهى از جناح چپ محمد 
زارعى دردقيقه 80 بازى روى سر اميرحسين 
پور قاســمى جفت و جور شد و اين بازيكن 
تازه وارد با يك ضربه ســر تور دروازه شهيد 
قندى را لرزاند تا بازى يك بر يك مســاوى 

دنبال شود.
در دقايق باقى مانده تالش دو تيم راه به جايى 
نبرد و شهردارى در بازى خانگى متوقف شد 
شهردارى با اين تساوى يك پله سقوط كرد و 

در رده پنجم ايستاد
در ساير ديدارهاى اين گروه فوالد نوين اهواز 
3بر2 اتحاد اواالن كامياران راذ شكســت داد.

مس نوين كرمان با 3 گل از ســد شهردارى 
فومن گذشت.شــهردارى آستارا دست به كار 
بزرگى زد وصدر نشــين مسابقات خيبر خرم 
آباد را با يك گل شكســت داد استقالل مال 
ثانــى دو بر يك اترك بجنورد را مغلوب كرد 
وميالد تهران با يك گل از سد اروند خرمشهر 

گذشت.
درپايــان هفته هفتم گروه اول تيم اســتقالل 
مالثانى با 18 امتياز صدر نشين شد وتيم شهيد 
قندى نيــز با 15 امتياز به رده دوم صعود كرد 
وفوالد نوين نيز با 14 امتياز باالتر از شهردارى 

همدان چهارم شد.
در گــروه دوم نيز چند بازى انجام شــد 
واين نتايج بدســت آمد ايرانجوان بوشهر 
را  بندرعباس  شــهردارى  صفــر  بــر  دو 
همين  با  ماهشــهر  شهردارى  داد  شكست 
نتيجه از سد نفت وگاز گچساران گذشت 
ســردار بوكان دو بر يك بر شهردارى بم 
غلبه كرد شــهداى رزكان كرج موفق شد 
چــوكاى تالش را بــدون گل متوقف كند 
شهر  برمس  يك  بر  دو  بابلســر  شهردارى 

شد. چيره  بابك 

 در هفته هشــتم رقابت هاى ليگ دسته 
دوم كشور جام آزادگان امروز يك ديدار در 
اميديه خوزستان برگزار مى شود و تيم پاس 

همدان به مصاف نفت اين شهر مى رود.
پاســى ها كه روند رو به رشدى دارند و در 
جــدول پس از چوكاى تالــش در رده دوم 
ايستادند براى آنكه موقعيت خود را محكم 
كنند در اين ديدار به دنبال پيروزى و كسب 

حداكثر امتياز هستند.
شــاگردان احمد جمشــيديان كــه حاال به 
هماهنگى الزم رســيده اند و فوتبال روانى 
را بــه نمايش مى گذارند در اين بازى نيز به 
دنبال ارائه فوتبال تماشاگرپسند خواهند بود. 
پاس هاى كوتاه و متعدد و مالكيت توپ از 
خصوصيات پــاس در چند بازى اخير بوده 
است كه جمشيديان در فكر تداوم آن است.
پاسى ها عليرغم مشكالت مالى در زمين با 
تمام وجود بازى  مى كند و همچون سال هاى 

گذشته كم فروشى نمى كنند.
پــاس با 3 پيــروزى و 4 تســاوى يكى از 
تيم هاى بدون شكست گروه دوم است و با 
13 امتياز از اميدهاى صعود به شمار مى رود.
حريف تيم پاس دو پيروزى و يك تساوى 
و 4 شكســت در كارنامه خــود دارد و اين 
نشــانگر آن است كه پاس اگر اسير حواشى 
ورزشگاه و گرماى هوا شود مى تواند به يك 

پيروزى شيرين ديگر دست يابد.

بازى در استان خوزستان هميشه سخت بوده 
است حضور تماشــاگران و گرماى هوا دو 
حريف اصلى تيم پاس اســت كه با درايت 

سرمربى تيم قابل حل است.
پاس از كادر فنى توانايى بهره مند اســت و 
احمد جمشيديان در اين دو فصل نشان داده 
كه از توانايى  باالئى برخوردار است و كسب 
نتايج قابل قبــول وى را در نزد همدانى ها 
محبوب كرده و اين سرمربى در تالش است 
تا امســال نيز در جاده موفقيت گام بردارند 
و مقدمات صعود پاس به ليگ دســته اول 

را فراهم آورد.
بازى هاى پاس هر كدام حكم فينال را دارد 
و هيچ بازى ساده اى وجود ندارد جمشيديان 
حاال تركيب تيــم را به خوبى شــناخته و 
بازيكنان اين تيم به خوبى دستورات تاكتيكى 

سرمربى را در زمين پياده مى كنند.
پاس امــروز مقابل نفت اميديــه احتياط را 
چاشــنى بازى خود خواهد كرد و در درجه 
اول با اســتحكام خط دفاعــى خود تالش 
خواهد داشت تا مقابل حمالت تيم ميزبان 
مقاومت كنــد آنگاه با توجــه به مهاجمان 
ســرعتى در ضد حمالت بــه دنبال گلزنى 
خواهد بود. نفت كه شرايط خوبى در جدول 
ندارد امروز تالش خواهد كرد تا از ميزبانى 
خــود نهايت ســود را ببرد و سبزپوشــان 
همدانى بايد مراقب باشند كه اسير حمالت 

حريف وجو ورزشگاه قرار بنگيرند.
در صدر جدول فاصله تيم هاكم اســت و با 
يك بــرد و باخت جايگاه آنها تغيير مى كند 
پاس نبايد دســت خالى به همدان برگردد 
و جايــگاه خود را متزلزل كند اين تيم توان 
اينكه در اين بازى به پيروزى برسد را دارد 
كه اميدواريم روند شكست ناپذيرى پاسى ها 

در اين ديدار نيز رقم بخورد.
ســرمربى پاس كه ديگر كمتــر از كمبودها 
صحبت مى كند وتمام انرژى خود را معطوف 
تيم كرده در آستانه اين ديدار گفت:رده بندى 
جدول توان واقعى تيم ها را نشــان نمى دهد 
نفت تيم خوبى است وهر تيم از ف6رصت 

ها استفاده كند تيم برتر ميدان خواهد بود.
احمد جمشــيديان خاطر نشــان كرد:چند 
بازيكن مصــدوم داريم كه اميد وارم به اين 
بازى برســند وبا تمام قوا به مصاف حريف 

خواهيم رفت.
وى بــازى در جنــوب را همواره ســخت 
قلمداد كــرد وافزود:مصافت زيــادى را با 
اتوبوس پيموده ايم وخستگى در ساق پاهاى 
بازيكنان مشهود است كه به اين بايد گرماى 
هوا وحضور تماشــاگران خونگــرم را نيز 

اضافه كرد.
ساير ديدارهاى اين گروه روز گذشته انجام 
شــد و پاس با توجه به شــرايط جدول به 

ميدان مى رود.

شهردارى همدان 
در خانه متوقف شد

پاس به دنبال استخراج امتياز در اميديه 

شهردارى همدان يك..............................................................................................................................شهيد قندى يزد يك
گل ها:رضا بهمنى(57) براى شهيد قندى وامير حسين پور قاسمى(80)
اخطار:مهدى خلج از شهردارى و على اسكندريان از شهيد قندى

داوران:ادريس ظفرى،محسن مشاكى و فرشيد ساعدى
تيم شهردارى:رسول مقصودى،حسين كاظمى،على ابوالفتحى(امير حسين پورقاسمى63)،فرشاد جليلوند،پيمان حشمتى،عليرضا 

شاهسوند،مهدى خلج0سيد محمد امين ناصرالدينى 85)،حسين قادرى(محمد باالبند55)،محمد زارعى،اميرمحمد نسايى و محمد كاظمى
سرمربى:هادى گل محمدى

تيم شهيدقندى:امين احسان بخش، نيما دالورى(اشكان واحدى 45)،رضا فرجى،محمد لباف زاده،(محمدنوروزى67)وحيدحسين زاده،مهران 
مستاجران،رضاتوكلى،سيدجواد شفيعى پور،اميرعلى حكيمى ،على اسكندريان و رضا بهمنى
همدان ورزشگاه شهداى قدس هفته هفتم مسابقات فوتبال ليگ دسته دوم كشور جام آزادگان
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■ دوبيتي:
باشك ديدگانم دادم آبش گلى كه خود بدادم پيچ و تابش  

گل از مو ديگرى گيرد گالبش درين گلشن خدايا كى روا بى  
باباطاهر

پيامدهاى منفى تغيير اقليم در ايران 
براى سالمت 

 اســتاد دانشگاه بهداشت و ايمنى دانشــگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى ضمن تشريح عوامل ميانجى كه باعث تاثيرگذارى تغيير اقليم 
بر سالمت انسان مى شوند، گفت: سازگارى ملى در برابر تغيير اقليم 

نداريم و نيازمند مشاركت بين بخشى هستيم.
به گزارش ايســنا، ســاناز ســهرابى زاده گفت: تغيير اقليم از طريق 
افزايش مقدار گاز دى اكســيد كربن، افزايش ســطح درياها، افزايش 
دما و تغييرات شــديد آب و هوايى در سالمت انسان تاثيرات اوليه 
و ثانويه دارد.وى با بيان اين كه بدون پاســخ تاثيرگذار، تغيير اقليم بر 
حوزه هاى كميت و كيفيت آب، امنيت غذا، كنترل بيمارى هاى عفونى 

و محافظت در برابر فجايع اثر نامطلوب مى گذارد.

روسيه 7 هزار دانشجوى
 "فناورى اطالعات" جذب مى كند

 دانشگاه هاى روسى برنامه دارند كه بيش از هفت هزار دانشجو را 
در رشته "فناورى اطالعات" جذب كنند.

به گزارش ايسنا قرار است اين 7 هزار دانشجو تا سال 2021 ميالدى 
جذب دانشگاه هاى روسيه شوند.

هدف از جذب اين دانشــجويان اجراى برنامه "منابع انســانى براى 
 "Rossotrudnichestvo" اقتصاد ديجيتال" ســازمان فــدرال
اســت."اليونورا ميتروفانوا" رئيس اين آژانس اظهار كرد:  اين برنامه 
به عنوان بخشــى از پروژه اقتصاد ديجيتالى سازمان فدرال است و بر 
اساس آن ما در نظر داريم روابط ميان هموطنان در خارج از روسيه و 

مراكز علمى و فرهنگى روسيه را به سمت جلو پيش ببريم. 

ساخت دستگاه تشخيص نواحى سرطانى 
حين جراحى

 يكى از برگزيدگان جايزه مصطفى(ص)، دستگاه تشخيص نواحى 
ســرطان حين عمل جراحى را طراحى كرده اســت.به گزارش مهر، 
محمد عبداالحد گفت: جايزه اى كــه دريافت كرديم براى طراحى 
و ساخت سيستم پيشرفته بر پايه الكترونيك جهت تشخيص نواحى 
آلوده به سرطان حين عمل جراحى بود.وى با بيان اينكه تمام مكانيزم 
اين دستگاه توســط خودمان براى نخستين بار ارائه شده است، بيان 
كرد: اين دســتگاه نواحى ســرطانى را حين جراحى نشان مى دهد.
عبداالحد گفت: تحقيقات با كيفيت كمك مى كند كه در جهان اسالم  
به سطح بااليى حركت كنيم؛ تاكنون از توجه به كيفيت در فناوريهاى 
غافل بوديم  اما خوشــبختانه به اين ســمت مى رويم كه به كيفيت 

توجه شود.

ابداع يك لپ تاپ تهى مغز ارزان قيمت!
 "فون بوك"(PhoneBook) نام يك دستگاه با شكل و شمايل 
لپ تاپ اســت كه در واقع پوســته اى از يك لپ تاپ است و براى 
اتصال گوشــى هاى هوشمند به آن و اســتفاده از نمايشگر بزرگتر، 
اسپيكرهاى استريو، صفحه كليد و ديگر مزاياى يك لپ تاپ طراحى 

شده است.
به گزارش ايسنا، اين دستگاه داراى يك صفحه نمايش 15,6 اينچى 
IPS LCD بــا وضوح تصوير Full HD، بلندگوهاى اســتريو، 
صفحه كليد كامل همراه با صفحه لمســى و يك باترى اســت كه تا 

هشت ساعت دوام مى آورد. 
اما يك لپ تاپ به چيزهايى كه داخلش است شناخته و ارزشگذارى 

مى شود كه در اين مورد داخل اين دستگاه هيچ چيزى نيست!

توليد اندام هاى انسانى 
براى درمان بيمارى ها

 برگزيــده جايزه مصطفى(ص) گفت: در صدد هســتيم كه اندام 
هاى انســانى را توليد كنيم و از آنها براى درمان بيماريها و به جاى 

دارو استفاده كنيم.
به گزارش مهــر، على خادم گفت: ما همواره تحقيقاتى در دســت 
بررســى داريم كه در حوزه ساخت اندام هاى بدن است كه به جاى 

دارو در آينده مورد استفاده قرار مى گيرد. 
وى افــزود: اين تحقيقــات براى درمان بيماريهــاى مختلف با 
بافت هاى بدن انســان به جاى دارو است كه تاكنون مطالعات 
زيــادى روى آن انجــام داده ايم. اين پروژه هنــوز در مرحله 

است. بالينى  كارازمايى 

يك بازيگر تئاتر:
توان هنرمندان پيشكسوت تئاتر 
در توليد نمايش بكار گرفته شود

 هنرمند پيشكســوت تئاتر با تأكيد بر اينكه نبايد 
هنرمندان پيشكســوت تئاتر را فراموش كرد، گفت: 
حضور اين هنرمندان الگوى خوبى براى گروه هاى 

نمايشى در توليد آثار با كيفيت است.
محمدجواد كبودآهنگى بعد از ظهر يكشنبه در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه در كشــور، تئاتر همدان را 
با جشنواره مى شناسند، اظهار داشت: جشنواره تئاتر 

كودك و نوجوان با نام همدان عجيبن شده است.
وى برگزارى جشــنواره را يكى از افتخارات همدان 
دانست و افزود: مسئوالن و هنرمندان استان همدان 
در سال هاى اخير با عشق، تمام تالش خود را به كار 
گرفتند كه همدان ميزبان خوبى براى جشنواره تئاتر 

كودك و نوجوان باشد.
كبودرآهنگى بــا بيان اينكه اين جشــنواره حاصل 
تئاتر كودك و نوجوان كشــور اســت، يادآور شد: 
اگر جشنواره قوى برگزار مى شود، حاصل يك سال 
تالش گروه هاى نمايشــى كودك و نوجوان كشور 

است.
وى همچنيــن تصريح كرد: اگر بتوان شــرايطى را 
فراهم كرد كه جشــنواره، توليدات نمايش كشور را 
مديريت و پيگيرى كند، شــاهد وضعيت بهترى در 

تئاتر خواهيم بود.
اين كارگــردان تئاتــر برگزارى جشــنواره را يك 
نوســتالژى براى هنرمندان پيشكســوت برشمرد و 
گفت: هنرمندان بسيارى نخستين دوره از جشنواره 
را در همدان برگزار كردند و حاال جشنواره به طور 

گسترده و در سطح بين المللى برگزار مى شود.
كبودرآهنگــى تأكيد كــرد: اين جشــنواره يكى از 
معتبرترين رويدادها در عرصه تئاتر كشــور و جهان 
است و سالهاست در بخش بين الملل نيز خودنمايى 
مى كند و به طور قطع بازتاب آن را در ديگر كشورها 

نيز خواهيم ديد.
وى با بيان اينكه جشــنواره در رشــد تئاتر كودك 
و نوجوان اثرگذار اســت، يادآور شد: خوشبختانه 
جشــنواره براى هنرمندان معتبر است و گروه هاى 
زيــادى تالش مى كننــد تا در آن حضور داشــته 

باشند.
اين هنرمند همدانى همچنين تصريح كرد: كارگردانان 
بزرگى در تئاتر كودك و نوجوان، در ســالهاى اخير 

متقاضى شركت در جشنواره بوده اند.
كبودرآهنگى بــا تأكيد بر اينكه بايــد به هنرمندان 
پيشكسوت و بزرگ تئاتر، ســفارش كار داده شود، 
گفت: حضــور اين هنرمندان مى تواند الگوى خوبى 
براى گروه هاى نمايشــى جهت توليد آثار با كيفيت 

باشد.

جوزدگى را از جشنواره تئاتر كودك دور كنيم
 جشــنواره بين المللى 
تئاتــر كــودك و نوجوان 
همواره يكى از نقاط طاليى 
عملكــردى  كارنامــه  در 
همدان در اين حوزه است 
كه متاســفانه مدتى است 
چنانچه بايــد به آن توجه 
نمى شود با اين حال جاى 
خوشحالى دارد كه به مدد 
و همــكارى اهالى تاتر و 
اين  همچنان  همدان  مردم 
جشنواره به قوت خود باقى 

است و نفس مى كشد.
در اين بين هم صحبتى با موســپيدكرده هاى اين عرصه و شنيدن صحبت 
هايشان به بهانه ايامى كه همدان ميزبان جشنواره اى با عنواندبين الملى است 
خالى از لطف نيســت.در همين راستا يكى از پيشكسوتان تئاتر همدان در 
گفت و گو با همدان پيام با اشاره به داغ شدن بازار گاليه هاى هنرمندان در 
زمان برپايى جشــنواره گفت: يكى از گاليه هاى هنرمندان به جشنواره تاتر 
كودك و شــيوه برگزارى آن در همدان برميگردد به عنوان مثال همدانى كه 
سالهاست قطب تئاتر كودك كشــور محسوب مى شود هنوز هم كه هنوز 
است گاليه هنرمندان در زمان برگزارى جشنواره وضعيت غير استاندار سالنها 
ى نمايش است در حالى كه وقتى اين استان را مهد تئاتر كودك ميدانيم بايد 

زير ساختها را هم فراهم كنيم چرا كه آبروى همدان در ميان است.
ايرج رنجبر افزود: متاســفانه جشنواره زدگى و جو ناشى از آن مشكل ديگر 
تئاتر همدان است به طوريكه فعاليت بيشــتر اهالى تئاتر به زمان برگزارى 

جشنواره ها محدود و باعث مى شود سيستم رقابتى پررنگ شود.
وى تاكيد كرد: البته اين اتفاق خوبى مى تواند باشــد به شرط آنكه در طول 
سال به شكل مستمر با اجراى نمايش هاى مختلف اين روند ادامه پيدا كند.

وى با اشــاره به اينكه تاتر يك فان و نشاط گروهى و اجتماع محور است، 
گفت: متاسفانه مسئوالن اجرايى ما از كاركرد و تاثير آن غافل هستند در حالى 
كه با همكارى ارگان مختلف كه قطعا معاونت هاى فرهنگى را در سيســتم 
خود دارند و عقد تفاهم نامه با ارشاد مى شود روزهايى طاليى تئاتر همدان 

را به دل شهر بازگرداند. 
رنجبر تشــريح كرد: هرچند وضعيت و شــرايط تئاتر در همدان نسبت 
به سال هاى گذشــته خيلى بهتر شده كه حداقل آن اين است كه اجراى 
نمايش هاى مختلف در ســالن هاى تئاتر  رشد داشــته، اما همان تعداد 
ســالن و فضايى هم كه در اختيار داريم تجهيزات كافى و مناسبى ندارد 
كه بــه خاطر اين كمبودهــا گروه هاى تئاتر ناچارند از وســايل و ابزار 

غيرحرفه اى استفاده كنند.
وى همچنين ضعف محتوايى را از مهم ترين مشكالت نمايش هاى كودكانه 
برشمرد و افزود: دنياى كودك جغرافيا و ادبيات خاص خود را دارد كه بايد 
در چهارچوب آن و به اقتضاى ذائقه ى مخاطب كودك و نوجوان نوشــته 
شــود ولى اين اتفاق در كمتر نمايش هايى به صورت اصولى رعايت مى 
شود.اين هنرمند پيشكسوت همچنين عنوان كرد: شادى و نشاط از اصول 
اساسى ســاختار دنياى كودكان است بر همين اساس به نظر مى رسد در 
نمايش هاى اجراشده براى اين گروه سنى با ايجاد فضايى شاد و متفاوت 
بهتر بتوان مهارت هاى زندگى، دانش و آگاهى را به كودكان آموزش داد. 
رنجبر با اشــاره به اينكه خالقيت و تنوع دو بــال اصلى در نمايش هاى 
كودكانه به شــمار مى رود عنوان كرد: در كنار انجام كار به شكل اصولى و 
حرفه اى بايد فضايــى را ايجاد كرد كه در آن ايده هاى جديد، خالق كه 
نشــات از حضور قشر جوان اســت خود را شكوفا كند و چه زمانى بهتر 
از ايام جشــنواره، در اين صورت است كه مى شود ادعا كرد جشنواره هم 
كميت محور است و هم كيفيت پذير، چرا كه نسل جديدى را به بدنه تئاتر 

كودك اضافه كرده است.

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.     
[نهج الفصاحه، ح469]
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 در ايستگاه 26م بهار كودكانه هاى ايران و جهان 
در جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان  در 
پاييز هزار رنگ حال و هواى شادى به شهر بخشيد 
، اين جشنواره چنان خود را در ميان مردم جا كرده 
كه هر سال در فصل پاييز منتظر آن هستند و فصل 

هزاررنگ خود را با آن رنگارنگ مى كنند.
ــودك و  ــر ك ــنواره تئات ــمين جش ــت و شش بيس
نوجــوان در پايتخــت تاريــخ و تمــدن ايران زميــن 
از 16 آبــان آغــاز شــده و تــا 21 آبــان مــاه ميهمان 
ــه 20 ســال از  ــار اســت، جشــنواره اى ك ــن دي اي
ــرده و  ــپرى ك ــه س ــن خط ــود را در اي ــر خ عم
ــه پختگــى رســيده و  ــه ب ــى اســت ك ــون نهال اكن
در عنفــوان جوانــى بايــد تجربه هــاى خــود را در 

ــد. ــرار ده ــدى ق ــار نســل هاى بع اختي
آيين اختتاميه بيست و ششمين جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان، امروز سه شــنبه 21 آبان ماه 

در همدان برگزار ميشود .
على اصغر كارانديش معاون حقوقى، مجلس و امور 
استان ها، شــهرام كرمى مديركل هنرهاى نمايشى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى و ســيد سعيد 
شاهرخى اســتاندار همدان ميهمانان ويژه اختتاميه 

جشنواره هستند.
در ايــن آيين، آثار برگزيده بخش هاى خردســال، 
خيابانى، كــودك، نوجوان و ديگر بخش ها معرفى 

خواهند شد.
جوايز ويژه اى براى نمايش هاى برگزيده توســط 
حوزه هنرى، اداره كل محيط زيست استان همدان، 

شــبكه هدهد، خانه تئاتر و كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

از گروه هاى خارجى حاضر در بيســت و ششمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان نيز در 

اين مراسم تقدير مى شود.
ــد  ــه دوره بيســت و ششــم حمي ــان اختتامي مجري

ــت  ــتند و بزرگداش ــه هس ــى خامن ــان و گيت ترابي
و  تئاتــر  پيشكســوت  هنرمنــد  بابــك  رضــا 
ــه  ــا ك ــد. از آنج ــد ش ــزار خواه ــون برگ تلويزي
جشــنواره ربــع قــرن تجربــه را پشــت ســر 
ــه  ــت دوره ب ــى بيس ــا ميزبان ــدان ب ــته، هم گذاش
ــه  ــت يافت ــه دس ــن زمين ــى در اي ــات خوب تجربي

اســت. ياســر خاســب در ايــن برنامــه بــه اجــراى 
شــكوهى نيــز  مهــدى  مى پــردازد و  نمايــش 

ــت. ــه اس ــن اختتامي ــده آيي خوانن
اين دوره از جشــنواره با حضور 53 اثر نمايشى از 
13 اســتان و هفت كشــور از 16 آبان ماه در هفت 

سالن در حال اجراست.

پدرسياه بازى ايران 
را بشناسيم

مهسا طاقتى احسن »
 از مزيت هاى جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان 
ميتــوان عالوه بر آشــنايى با تئاتر هــاى مختلف از 
تجربيــات و هم صحبتى با اســاتيد وشــاخص و 
سرشناش كشــورى كه  در روز هاى عادى سعادت 
هم صحبتى با آن ها نصيبمان نمى شود، استفاده برد، 
استاد جواد انصافى كه من دوست دارم ايشان را پدر 
ســياه بازى ايران نام گذارى كنم، امسال داور بخش 
خيابانى بيست و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان همــدان بودند و براى من فرصتى 
پيش آمد تا از صحبت هاى ايشــان بهره مند و شوم 
و زندگى هنرمندان شــاخصى مثل ايشان را سرلوحه 

زندگيمان قرار دهيم.
اســتاد جواد انصافى متولــد 1330 بوده و اكنون 
69 ساله اســت كه به همراه همسرش فروغ و دو 
فرزند پســر خود در اين جشــنوراه حضور دارد. 
وى  از ســن شش ســالگى كار نمايش را آغاز و 
دردوران دبستان و دبيرستان جوايز دانش آموزى 
بســيارى در حوزه تئاتر كســب كرده است . وى 

از ســال 1350 به صورت حرفه اى فعاليت تئاتر 
خود را بــا هدف فعاليت در نــوع نمايش ايرانى 
و نمايش شــادى آور آغــاز كرده اســت. او از 
ابتداعالقه وافرى به نمايش ســياه بازى داشت اما 
برخالف پژوهش هاى بســيارش در اين حوزه، تا 
سال 53 فعاليت خود را در سياه بازى آغاز ننمود 
تا باالخره در ســال 53 نخستين نمايش سياه بازى 
خودرا درســال 54  به صورتى بــه روى صحنه 
نمايش ســياه بازى كه براى نخستين بار در ايران 
عالوه بر سياه پســر،يك سياه دختر نيز داشت كه 
ايــن دو را مبــارك و تبارك ناميــده بود، كه اين 
نمايش ســياه بازى با اســتقبال بى نظير مخاطبان 
مواجه شــد.انصافى در ادامه پژوهش هاى خود ، 
ســياه بازى را در كتابى به نام "سياه بازى  از نگاه 
يك ســياه باز" 25 ســال پيش به عنوان نخستين 

كتاب درباره سياه بازى منتشر كرد
 وشــم را ســياه ميكنم مانند سياوش و 
لباس قرمز ميپوشم به خون خواهى سياوش

اين استاد ســياه بازى با اشــاره به اين موضوع كه 
ســياوش يــك اســطوره ى اصيل ايرانى ،چشــم 
پاك،راســتگو مى باشــدو ســياه خود را پيرو خط 
سياوش مى داند، اينگونه بيان كرد: من پيرو سياوش 
هستم، وشم (صورتم) را سياه ميكنم مانند سياوش 

و لباس قرمز ميپوشــم به خون خواهى ســياوش . 
همچنين ســياه را ميتوان سمبل توده زجر كشيده و 
ســتم ديده ى مردم ، ازادى و فرياد اســت و تمام 
ويژگى هاى آن خاص است ،نامش،صدايش و رفتار 
و رقصش. از ويژگى هاى ديگر نمايش ســياه بازى 
ميتوان به كلوز آپ(بســته بودن كادر) اشاره كرد كه 
در ديگر انوع نمايش ها اين موضوع ديده نميشود.
نمايش هاى زنانه ادامه نمايش هاى شادى آور است

 انصافــى نمايش هاى زنانه را ادامــه نمايش هاى 
شــادى آور برشــمرد كه  اظهار داشت: اين نمايش 
ها را همسر ايشان فروغ يزدان فقط در مجلس زنانه 
و بــراى زنان به اجرا ميرفت كــه حتى در اين نوع 

نمايش ها نقش مردان را نيز زنان بازى ميكردند.
 جواد انصافى و همســرش فروغ يزدان دو كتاب از 
اين نوع نمايش هاى شــادى آور به چاپ درآورده 
اند كه  نخســتين كتاب آن ها در سال 78 با عنوان 
"نمايش هــاى زنانه ايران" و دوميــن كتاب آن ها 
امســال با عنوان "نمايش هاى شــگفتانه زنانه" به 

انتشار رسيده است.
انصافى كه در اين جشنواره داورى بخش خيابانى را 
برعهده داشت از ويژگى هاى نمايش خيابانى خوب 
چنيــن گفت: بخش خيابانى يكى از ســخت ترين 
بخش هاى تئاتراســت زيرا بايد جذابيت كار آنقدر 

باال باشــد تا مخاطب با اراده خود ايســتاده نمايش 
را نــگاه كند،همچنين  باد و باران و ســاير عوامل 
محيطــى را مى توان از ويژگى هــاى ديگر نمايش 

خيابانى برشمرد.
وى ادامه داد: يك تئاتــر خيابانى خوب بايد داراى 
ايجاز باشــد و لپ كالم و خالصــه مطلب را چند 
دقيقــه اول نمايش بيان كند تــا مخاطبان را جذب 

خود كند.
او با اشــاره به اين موضوع كه 50 درصد كار هاى 
جشــنواره از نظر ايشــان خوب بوده است،افزود: 
به دليل  وجــود تبادل فكرى و تبــادل نظر، تبادل 
اطالعات فرهنگى  و شــهرى و انتقــال آيين هاى 
مختلف، جشــنواره ها هميشه مفيد،آموزنده و تاثير 

گذار هستند.
انصافى ضمن درخواست از مسئولين براى قرار دادن 
بودجه اى مناســب براى اين فعاليت جديد، از اتفاق 
مهمى كه در جشنواره بيســت و ششم خواهد افتاد 
خبر داد: مسئله مهمى كه در جشنواره بيست و ششم 
اتفاق خواهد افتاد،اين است كه جشنواره تمام نخواهد 
شــد و آقاى قناد اعالم خواهد كرد كه كليه كار هايى 
كه انتخاب مى شــوند براى انتقــال و ادامه و معرفى 
جشنواره دركل كشور، در تمامى استان هاى به اجرا 

خواهند رفت.

 4 اثــر از اســتان همــدان در فهرســت آثار 
ملى كشــور ثبت شــد. مديركل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى استان همدان  با اعالم 
اين خبر گفت: در راســتاى اجراى قانون راجع به 
حفظ آثار ملى مصوب آبان 1390 مجلس شوراى 
اســالمى و نظام نامه اجرايى 1311 هيأت وزرا بند 
(ج) از ماده واحده قانون تشــكيل وزارت ميراث 
فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى؛  4 اثر منقول 
فرهنگى تاريخى استان همدان در فهرست آثار ملى 

كشور به ثبت رسيد.

على مالمير با بيان اينكه در نامه  اى از ســوى وزير 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى ثبت 4 
اثر همدان در فهرست آثار ملى كشور  به استاندار 

همدان ابالغ شد، گفت: 
شالى ستون كتيبه دارمكشوفه از هگمتانه به شماره 
اموال 1064 و شماره ثبت 1286 از جمله اين آثار 

است.
مالمير تورات چرمى به شــماره امــوال 1313 و 
شماره ثبت 1287 با محل نگهدارى در شهرهمدان 
و موزه هگمتانه را از ديگر آثار عنوان كرد و گفت: 

نقاشى طومارى مراســم عزادارى محرم به شماره 
اموال 1035 و شماره ثبت 1288 كه در مخزن امن 
اموال ميراث فرهنگى همدان نگهدارى مى شود نيز 

يكى ديگر از اين آثار است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
اســتان همدان گفت: طاس مســى كتيبه با شماره 
امــوال 20 50 نيز در فهرســت آثار ملى كشــور 
ثبت شــد. مالمير همچنين از دســتگيرى 2 حفار 
غيرمجاز در شهرســتان  بهار خبر داد و گفت: در 
پى دريافت گزارشــى از پايگاه حفاظت شهرستان 

بهــار و در پيگيرى گزارش منابع و مخبرين محلى 
مبنى بر ترددهاى مشكوك افراد ناشناس در منطقه 
دو روســتا در  اين شهرستان عوامل يگان حفاظت 
پس از رصد اطالعاتى و اطمينان از صحت خبر با 
هماهنگى صورت گرفتــه با عوامل انتظامى پليس 
اطالعات و امنيت شهرستان طى عملياتى مشترك 
2 نفر را در حين تفحص با يكدســتگاه فلزياب و 
ادوات مجهز در اطراف تپه باســتانى مشترك بين  
اين دو روســتا دستگير و به مراجع قضايى معرفى 

كردند.

با حضور معاون وزير ارشاد

 اختتاميه جشنواره تئاتر امروز برگزار مى شود

مديركل ميراث فرهنگى استان همدان:

4 اثر از همدان در فهرست آثار ملى ثبت شد


