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تاکيد بر بازنگری 
و آسيب شناسی 
دالیل وقوع 
حوادث در شهر 
همدان

30 درصد 
واحدهای صنایع 
تبدیلی همدان 
نيمه فعال است

ماجرای بيماری 
کشتی گير 
نهاوندی چه بود؟

مراسم تودیع و 
معارفه استاندار 
همدان امروز 
برگزار می شود
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يادداشت روز
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استاندار جدید برنامه 
محور حرکت کند

 امــروز در مراســمی ضمــن تکریــم 
محمدناصر نیکبخت استاندار سابق همدان، 
سید سعید شاهرخی به عنوان سکاندار جدید 
دستگاه اجرایی استان معرفی می شود تا بدین 
ترتیب فصل دیگری از مدیریت ارشد استان 
آغاز گــردد. هرچند از نگاه خیلی از تحلیل 
گران شاهرخی همان راه نیکبخت را خواهد 
رفت و اولویت های خود را براساس آنچه در 
طول 5 سال اخیر تجربه شده، تعریف خواهد 
کرد، اما نگاه خاص استاندار جدید به مسائل 

استان و تحلیل او از توسعه، می تواند.

يادداشت

2

و حاال آقاي سیدسعید 
شاهرخي استاندار همدان است 
 چنــد روزي کــه از انتصــاب آقاي 
سیدسعید شاهرخي از سوي وزارت کشور 
بــه عنوان اســتاندار همــدان و جایگزین 
مي گذرد،  نیکبخــت  محمدناصر  آقــاي 
رســانه هاي استان به خصوص مطبوعات 
توجــه ویژه اي بــه این موضوع نشــان 
داده و بــه تحلیل هــا و اظهارنظرهــاي 
گوناگــون مي پردازند.چنیــن تحلیل ها و 
گمانه زني هاي مطبوعاتي در آغاز و پایان 
هر تحولي در فضاي رسانه خالي از لطف 
نیست و مي شود به نکات قابل تأملي در 

این گونه واگویه ها رسید.

شالق، حبس و جزای نقدی در انتظار مدیراني که نروند
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 اسماعیل حاتمی-مدیر عامل شرکت لوح زرین مالیر)تولید کاغذ(

جناب آقايتبريک و تقدير 

 سیدسعید شاهرخي 
انتصاب شایسته جنابعالي را

 به عنوان استاندار پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
و  تبریک و تهنيت عرض کرده، از خداوند منان براي حضرتعالي آرزوي توفيق، سعادت 

سربلندي داریم و از خدمات ارزنده و زحمات بي دریغ و خالصانه خصوصاً در راه توليد و اشتغال 
جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت 

در طول تصدي استانداري همدان کمال تقدیر و تشكر را دارا بوده و توفيقات و سالمتي روزافزون ایشان را از حضرت باریتعالي 
خواستاریم.

تبريک و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي

استاندار محترم همدان

مدیرعامل صنایع تبدیلي گل بید سامن 
شهاب یزدي 

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جنابعالی در سمت جدید مایه 
مباهات ما گردید.از درگاه ایزدمنان مزید توفيقات برای خدمتی 
برایتان مسئلت  را  الهی  توکل  از  مملو  و  نشاط  و  از شور  سرشار 

داریم.

 تبريک و تقدير

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي

مدیریت سردخانه میالد همدان 

انتصاب شایسته جنابعالي به سمت 
استاندار محترم استان همدان

دارد  و حسن سوابق خدمتي شما  توانمندي  تعهد،  از  نشان  که   
را صميمانه تبریک و تهنيت عرض مي نمایيم.همچنين از خدمات 
ارزنده جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت در طول تصدي 

استانداري همدان کمال تقدیر و تشكر را داریم.

تبريک و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

حاج حسین حیدری خیر نمونه 
و مدرسه ساز کشوری

درایت و کارداني خصلت مدیران و مبناي انتخاب بزرگان براي نشاندن 
افراد الیق بر مسند مدیریت است لذا انتصاب شایسته حضرتعالي به 
عنوان استاندار همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمين را صميمانه 
تبریک و تهنيت عرض نموده اميد است در پناه الطاف خداوند متعال 

در راه خدمت همواره سربلند و موفق باشيد.

تبريک و تهنيت

جناب آقاي

 سيدسعيد 
شاهرخي 

شرکت هادي سرام مروارید و هادي سرام البرز 
مدیرعامل سید مجتبي طباطبایي 

انتصاب شایسته جنابعالي را به عنوان
 استاندار پایتخت تاریخ و تمدن ایران 

را صميمانه تبریک و تهنيت عرض مي نمایيم.
همچنين از خدمات ارزنده جناب آقاي مهندس محمدناصر نيكبخت در 

طول تصدي استانداري همدان کمال تقدیر و تشكر را داریم.

قـاي  آ جنـاب 
سيدسعيـد

شـاهــرخي   
ــي  ــت اجرای ــوز در رأس مدیری ــد و دلس ــري توانمن ــتن مدی داش

ــت. ــن اس ــریف دارالمومنی ــردم ش ــلم م ــق مس ــتان ح اس
بــدون شــک ســوابق و تجــارب ارزشــمند جنابعالــي نویــد بخــش 

رشــد و توســعه همــه جانبــه اســتان همــدان خواهــد بــود.
ایــن انتصــاب را صمیمانــه خدمــت حضرتعالــي تبریــک و تهنیــت 
عــرض نمــوده ثبــات و موفقیت تــان در ایــن جایــگاه را از درگاه 

خداونــد منــان آرزومندیــم 

جایگاه سوخت دو منظوره آزادي- غفاري 

استاندار محترم استان همدان 

تبريک و تهنيت

جشنواره 25 با شعار کودک و حقوق اجتماعي و شهروندي کليد خورد 

شادي پیمایي کودکان در پیاده راه
■ مراسم افتتاحيه بيست وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر کودک و نوجوان شب گذشته برگزار شد

■ اِلمان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان رونمایي شد

اتاق بازرگاني همدان هيأت تجاري به عراق اعزام کرد 

توليد کننده هاي 
همداني 

در راه عراق
تمديد دوباره دستور بخشش جرايم

مرغ بانک ها 
فقط يک پا دارد
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برگزاری 6 هزار جلسه مشاوره برای مددجویان همدان
 6 هزار و 193 جلســه مشــاوره و راهنمایی فردی و گروهی برای 11 هزار و 350 نفر از مددجویان کمیته امداد استان در 

نیمه نخست امسال برگزار شده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد همدان گفت: 6هزار و 193 جلسه مشاوره و راهنمایی فردی و گروهی برای 11 

هزار و 350 نفر از مددجویان زیرپوشش کمیته امداد استان در نیمه نخست سال 97 برگزار شده است.
 علــی بحیرایــی افــزود: در ایــن مشــاوره ها زنــان مطلقــه، زنــان سرپرســت زندانــی، زنــان فــوت سرپرســت خانــوار، زنــان 
دارای همســر ازکارافتــاده، همســران جــوان، جوانــان در آســتانه ازدواج، دانــش آمــوزان، دختــران بازمانــده از تحصیــل و 
ــردی و  ــی ف ــا شــده و ســایر گروه هــای هــدف از جلســات مشــاوره و راهنمای ازدواج، ســالمندان، خانواده هــای خودکف

ــده اند. ــد ش ــی بهره من گروه
وی ادامه داد: مهارت فرزندپروری، کنترل اضطراب، پیشــگیری از ایدز و اعتیاد، ازدواج مجدد، مهارت شاد زیستن، مدیریت 
خانواده، امید به آینده، برنامه ریزی تحصیلی، بهداشــت روانی و فردی، درمان وسواس، افسردگی، اضطراب و کنترل خشم از 

مطالب بیان شده در دوره های مشاوره بوده است.

پزشکان کلینیک های همدان به کلینیک »امید« منتقل شدند
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از بهره برداری بزرگترین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی همدان به نام » امید« خبر 

داد و گفت: پزشکان سه کلینیک همدان به این مرکز منتقل شدند.
 محمدرضا عبادیان از بهره برداری بزرگترین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی همدان به نام »امید« خبر داد و اظهار کرد: این 

کلینیک اخیراً در راستای ارائه خدمات بهتر و با توجه به مصوبات طرح تحول سالمت بهره برداری شد.
وی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه کلینیک »امید« فعال افتتاح رسمی نشده است، بیان کرد: به دنبال این بودیم تا وزیر 
بهداشت با سفر به شهرستان رزن به همدان نیز بیاید و این کلینیک را افتتاح رسمی کند اما محقق نشد که درصدد هستیم در 

یک فرصت مناسب کلینیک بزرگ همدان را افتتاح کنیم.
عبادیان با اشاره به اینکه در کلینیک ویژه همدان به مساحت 4 هزار متر مربع خدمات درمانی به بیماران ارائه می شود، گفت: 

در حال حاضر 45 پزشک در این کلینیک مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه تمام پزشکان کلینیک شیخ الرئیس و مباشر و نیز بخشی از پزشکان کلینیک امام خمینی)ره( به این مرکز منتقل 

شده اند، افزود: برای حضور 50 پزشک در کلینیک ویژه »امید« همدان ظرفیت وجود دارد.

استاندار جدید برنامه محور حرکت کند
 امروز در مراســمی ضمن تکریم محمدناصر نیکبخت استاندار 
سابق همدان، سید سعید شاهرخی به عنوان سکاندار جدید دستگاه 
اجرایی اســتان معرفی می شــود تا بدین ترتیــب فصل دیگری از 
مدیریت ارشــد اســتان آغاز گردد. هرچند از نگاه خیلی از تحلیل 
گران شــاهرخی همان راه نیکبخت را خواهد رفت و اولویت های 
خود را براســاس آنچه در طول 5 ســال اخیر تجربه شده، تعریف 
خواهد کرد، اما نگاه خاص استاندار جدید به مسائل استان و تحلیل 
او از توســعه، می تواند روند تازه ای از  تصمیمات، سیاســت ها و 

اقدامات را در استان رقم بزند.
آنچه مورد انتظار افکار عمومی است یکی ارائه گزارش دقیق و واقع 
بینانه نیکبخت از عملکرد 5ســاله خود و آنچه در این مدت در استان 
شــکل گرفته است و دیگری تشــریح برنامه های استاندار جدید با 

محوریت اصل توسعه است که باید در مراسم امروز مشاهده گردد.
روند 5 ســاله مدیریت ارشد استان نشان می دهد که نیکبخت در این 
مدت بیش از آنکه به ارائه گزارش هایی از میزان تحقق اهدف و برنامه 
های مورد نظر و اقدامات اثربخش خود در زمینه های مختلف بپردازد، 

از موانع و مشکالت پیش روی خود سخن گفته است.
البته عنوان کردن مسائل و مشکالت خوب است، اما انتظار می رفت 
قدری هم از آنچه مورد توجه استاندار سابق بوده و اقدامی در راستای 

آن صورت گرفته است، سخن گفته شود.
امروز آخرین فرصت نیکبخت بــرای ارائه گزارش عملکرد به مردم 
شریف و قدرشناس استان و تشریح دستاوردها و موفقیت های استان 

در طول 5 سال اخبر است.
انتظار می رود اســتاندار سابق همدان در گزارش امروز خود هم واقع 
بینانه مســائل را بازگو کند و هم در بیان دستاوردها هیچ بخشی را از 
قلم نیاندازد و تمام جریان هــا و افراد تأثیرگذار در موفقیت ها را به 

نوعی مورد تقدیر قرار دهد.
از سوی دیگر شاهرخی به عنوان استاندار جدید در کالم آغازین خود 
در مراسم امروز بهتر است کلیاتی از برنامه های خود را ارائه نماید و 
مشخص کند که با چه رویکردی به انجام امور  و اجرای برنامه های 

توسعه خواهد پرداخت.
استان همدان در شرایط فعلی بیش از پیش نیازمند همدلی، همگرایی 
و هماهنگی اســت تا بتواند با عبور از مشکالت و موانع موجود،  به 

سمت قله های پیشرفت حرکت کند.
استاندار جدید برای تحقق این امر شایسته است برنامه محور حرکت 
کند و بنای خود را بر دو چیز مهم بگذارد؛ یکی هماهنگی و وحدت 
در سطح اســتان و دیگری تالس برای استفاده حداکثری از ظرفیت 
های موجود اســتان است تا بدین ترتیب شــرایط برای توسعه همه 

جانبه استان فراهم گردد.  

مراسم تودیع و معارفه استاندار همدان 
امروز برگزار می شود

 بر اساس برنامه ریزی اعالم شده امروز مراسم تودیع و معارفه 
استاندار همدان در سالن شهداي اســتانداري برگزار می شود و 
سید ســعید شاهرخی به صورت رسمی به عنوان جانشین محمد 

ناصر نیکبخت معرفی خواهد شد.
گفته می شود در این مراسم قرار است مسئوالنی از وزارت کشور 

در سطح معاونت حضور داشته باشند.
نیکبخت که حدود 5 ســال ســکان مدیریت ارشد استان همدان 
را در دولــت دولت تدبیر و امید بر عهده داشــت با قانون منع به 
کارگیری بازنشســتگان بازنشسته شد و شاهرخی که از آبان سال 
گذشته ، به عنوان معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 

همدان منصوب شده بود به عنوان استاندار همدان انتخاب شد.
به همین مناسبت ویژه نامه تحلیلی روزنامه همدان پیام با موضوع 
"کارنامه محمد ناصــر نیکبخت" را در ضمیمــه امروز روزنامه 
همــدان پیام می خوانید.در این ویژه نامه  به بررســی عملکرد 5 

ساله استاندار همدان  پرداخته شده است.

آموزش 80 درصد از دانش آموزان همدانی 
در طرح ملی دادرس

 طرح ملی دادرس برای حــدود 80 درصد دانش آموزان مدارس 
استان همدان آموزش داده شده است.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان همدان گفت: پس از 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین هالل احمر و آموزش و پرورش اجرای 
طرح ملی دادرس آغاز و بر این مبنا این طرح در پایه هشتم آموزشگاه 
های دوره اول متوســطه به مدت 16 ساعت با آموزش مسائل امداد 
اجرا شــد.مریم پاک بین خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح را 
افزایش سطح ایمنی، خطر پذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث 

در مدارس بیان کرد.
وی به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: آموزش احیای قلبی 
ریوی، نحــوه جلوگیری از خونریزی، پانســمان و بانداژ، آتل بندی 
شکستگی، حمل مصدوم، اطفای حریق و اسکان اضطراری در طرح 

دادرس به دانش آموزان آموزش داده شده است.
پاک بین اظهار داشــت: از دیگر اهداف طرح دادرس توسعه و ترویج 
ظرفیت های خودامدادی و سازماندهی تیم های اولیه مدیریت بحران 
اســت.وی به 10 درصد مدارس همدان ، امدادی هستند اشاره کرد و 
افــزود: طرح ملی دادرس برای حــدود 80 درصد دانش آموزان این 

مدارس آموزش داده شده است.

مدیر کانال تلگرامی در همدان بازداشت شد

 یک زن جوان به علت تبلیغ و عرضه داروهای شیمیایی در فضای 
مجازی تلگرام، شناسایی و بازداشت شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی همدان 
گفت: تبلیغ و عرضه اقالم دارویی حتی مجاز در فضای مجازی جرم 

محسوب می شود.
وی اضافــه کرد: تنها پزشــکان دارای داروخانه مجــاز به تبلیغ 
دارو در فضــای مجــازی و ارایه نشــانی محــل عرضه آن به 
متقاضیان هســتند.فیروز ســرخوش نهاد در گفت و گو با ایرنا بیان 
کرد: این قبیل سایت ها و گروه های مجازی تبلیغ کننده اقالم دارویی 
در بیشــتر مواقع بستری برای سرقت اطالعات و سوء استفاده از آنها 
هستند.ســرخوش نهاد گفت: یک زن جوان بــا هدف درآمد زائی و 
افزایــش بازدید از گروه تلگرامی اقدام به تبلیغ و عرضه مواد دارویی 
ســنتی و شــیمیایی در گروه تلگرامی کرده بود. وی ادامه داد: پس از 
انجام یکســری تحقیقات، گرداننده این کانال شناسایی، دستگیر و به 
مقر پلیس فتا در انتظامی شهرستان همدان منتقل شد.رئیس پلیس فتا 
همدان گفت: متهم ابتدا منکر هر گونه فعالیت و عرضه اقالم دارویی 
در فضای مجازی بود اما پس از دیدن مستندات لب به اعتراف گشود.

سرخوش نهاد با بیان اینکه پرونده متهعم تحویل مرجع قضایی شده 
است، از شــهروندان خواست اقالم دارویی مورد نیاز خود را پس از 

تجویز پزشک از مراکز قانونی تهیه کنند.

  بررســی دالیل بروز حوادث شهری 
نیازمند بازنگری و آسیب شناســی است 
چراکه بایــد امکانات و تجهیزات از قبل 

پیش بینی شود.
شــهری،  خدمات  کمیســیون  رئیــس 
حمل ونقــل و ترافیک شــورای شــهر 
همدان در کمیســیون خدمات شــهری، 
حمل ونقل و ترافیک شورای شهر همدان 
که با محوریت بررســی برنامه های ستاد 
برفروبی برگزار شد، با اینکه باید قدردان 
نعمت بارش نزوالت آسمانی از خدواند 
باشیم، افزود: باید هوشیار باشیم که این 
تجربــه با عدم برنامه ریــزی و همچنین 
عدم به کارگیری صحیح از تجهیزات در 

برف روبی، به تلخی تبدیل نشود.
به گزارش مهــر، علی فتحی گفت: عدم 
برفروبــی و پاکســازی مناســب معابر 
موجــب ایجاد مشــکالت بــرای تردد 
همشــهریان و خودروها خواهد شد که 
انتظار می رود حوزه خدمات شــهری با 
تقســیم بندی نقاط مختلف شــهر برای 
پاکسازی، برفروبی و سرکشی مناسب در 
اسرع وقت، نسبت به انجام وظایف خود 

اقدام کنند.
فتحی با بیان اینکه تردد در بســیاری از 
خیابان ها و معابر اصلی در مرکز شــهر، 
مناطق و نواحی شــبیب دار در روزهای 

زمستانی، امکان پذیر نیست و شهروندان 
را با مشکالت جدی روبرو می کند، ابراز 
امیدواری کرد: شهرداری با آمادگی کامل 

به شهروندان، خدمات رسانی کند.
شــهری،  خدمات  کمیســیون  رئیــس 
حمل ونقل و ترافیک شورای شهر همدان 
همچنین گفت: تسریع در روند عملیات 
پاکســازی و برفروبی و همچنین در نظر 

گرفتــن مکان هــای مختلف بــه منظور 
قــرار دادن باکس های نمک و شــن در 
تمام ســطح شــهر به ویژه مناطق یک و 
دو شــهرداری به دلیل معابر شــیب دار، 

ضرورت دارد.
فتحــی اظهــار کــرد: انتظــار میــرود 
خدمات رســانی از ســوی شــهرداری 
تــا پایان عملیــات برف روبــی به طور 

شبانه روزی انجام و از چگونگی اقدامات 
نیز به شورای شــهر گزارشی کامل ارائه 

شود.
وی همچنین گفت: پلیس راهور نیز باید 
از تــردد خودروهای معیــوب و دارای 
قانون جلوگیری  طبق  الستیکهای صاف 
کنــد تــا در روزهای برفــی از ترافیک 

جلوگیری شود.

تاکيد بر بازنگری و آسيب شناسی 
داليل وقوع حوادث در شهر همدان

مهدي ناصرنژاد  «

 چنــد روزي که از انتصــاب آقاي 
وزارت  از سوي  سیدسعید شــاهرخي 
کشــور به عنــوان اســتاندار همدان و 
نیکبخت  محمدناصر  آقــاي  جایگزین 
مي گذرد، رسانه هاي استان به خصوص 
مطبوعات توجه ویژه اي به این موضوع 
نشان داده و به تحلیل ها و اظهارنظرهاي 

گوناگون مي پردازند.
گمانه زني هــاي  و  تحلیل هــا  چنیــن 
مطبوعاتي در آغــاز و پایان هر تحولي 
در فضاي رســانه خالي از لطف نیست 
و مي شــود به نکات قابل تأملي در این 

گونه واگویه ها رسید.
البته به نظر مي رســد برخي از مطالب 
تحلیلــي مطبوعاتمــان در خصــوص 
اســتاندار جدید جنبه هاي توصیه اي و 
به اصطــالح سیاســیون خط دهي هاي 
جناحي دارد و به قولي هم نسخه نویسي 
اســت. اما بعید مي رســد در خصوص 
آقاي سیدســعید  تــراز  در  شــخصي 
شاهرخي که ســبقه اي بیش از 20 ساله 
در مســئولیت هاي اجرایي و بینش هاي 
سیاســي دارد و عــالوه بــر این مدت 
مدیــدي )13 مــاه( در اســتان همدان 
با تمــام زیر و بم هــاي جناحي و فراز 
و نشــیب هاي اجرایي و نیــز درگیري 

مستقیم با مشکالت متعدد از حوزه هاي 
غیر از سیاســي و امنیتي داشته است و 
کاماًل آشــنایي دارد، موثر واقع شــود. 
چه خوب است دوســتان در این برهه 
حســاس و دشــوار در تاریخ همدان، 
اگر قرار اســت راه و چاهي به مدیري 
جدیــد بنمایانند از نظرات افراد نخبه و 
کارشــناس و کار بلد در امور سیاست، 
اقتصادي و ســایر حوزه هاي اجتماعي 
ســود ببرند. اکنون وقت آن اســت که 
مشکالت مبتال به استان و موانع توسعه 
به درستي کالبد شــکافي و آنالیز شود. 
واقعیت این اســت که استان همدان به 
لحاظ بســیاري از کوتاه نظري ها که از 
اقتصادي  قدیم در الیه هاي بســترهاي 
و اجتماعي رســوب کرده و سفت شده 
اســت، گرفتار مي باشــد و تاکنون نیز 
بــا چاره جویي هاي مقطعي و ســطحي 
درمان پذیر نشــان نــداده و روز به روز 
حادتــر مي شــود. یکي از مشــکالت 
بنیادي جامعه اســتان همدان این است 
که اگــر تضادهاي فکري و اجرایي بین 
جناح هاي مختلف سیاسي در استان هاي 
توسعه یافته، کمتر مانع توسعه عمومي 
بوده، ولیکن در همــدان تاکنون چنین 
نبوده و شــاید هم دلیل عمده آن شکل 
و فــرم دیدگاه هاي سیاســي و اجرایي 

نزد برخي تشکل هاي ســنتي باشد که 
نفوذناپذیر هم مي نماید. از اثرات ناگوار 
تضادهاي فکري است که اگر در استان 
پیشــرفتي هم به دست آمده بیشتر تک 
بعدي است و همه ســونگر نیست. به 
همین لحــاظ غده چرکیــن بیکاري و 
بودن  ابتر  اقتصادي  فقر زیرساخت هاي 
صنعت در استان، از مشکالتي است که 
روي دست تمام دولت ها تا کنون مانده 
و مرتب دســت به دســت شده است. 
بدون شک ایجاد زمینه هاي مناسب براي 
اشتغال پایدار در استان جواب خیلي از 
مشکالت و نابســاماني هاي اقتصادي و 
حتي ناهنجاري هاي اجتماعي را خواهد 

داد. 
یکــي دیگــر از مشــکالت مانع ســاز 
ــي  ــه خیل ــت ک ــن اس ــا ای ــتان م در اس
ــاي  ــن جناح ه ــري بی ــاي فک از تضاده
تأثیرگــذار وجــود دارد و بــه جــاي 
اینکــه چنیــن تضادهایــي در حــوزه 
عمــل سیاســي مثــاًل در مجلس شــوراي 
انتخاباتــي  یــا رقابت هــاي  اســالمي 
بیشــتر در صحنه هــاي  بــروز کنــد، 
اجرایــي و تصمیم گیري هــاي میدانــي 
ــود را  ــي خ ــر منف ــود و اث ــر مي ش ظاه

مي گــذارد. باقــي 
به هر حــال انتخاب آقاي شــاهرخي 

کار  براي چهاردهمیــن دوره چرخش 
استانداري از جنبه هاي مختلف و برهه 
زماني، مناســبت ترین انتخاب مي تواند 

باشد.
شــاهرخي بهتــر از هــر کــس مي توانــد 
ــت  ــر نیکبخ ــام محمدناص ــازل ناتم پ
اجرایــي  و  تصمیم گیــري  امــور  در 
و  پیــش رو  طرح هــاي  همچنیــن  و 
نیمه تمــام در حوزه هــاي اقتصــادي، 
کامــل  عمرانــي و ســرمایه گذاري ها 
ــردي  ــواه م ــت دلخ ــن نهای ــد و ای کن
اســت کــه خــود حــدود بیســت ســال 
ــت و  ــور داش ــدان حض ــتان هم در اس
ــود. ــري و اجــرا ب در مســند تصمیم گی
آقاي نیکبخت خوب مي دانســت عمر 
کاري و مســئولیت سیاسي اش با دولت 
دوازدهم به ایســتگاه آخر مي رســد به 
همین لحاظ تالش مي کرد تا نامي نیک 
و یادگاري ارزنده اي براي مردم اســتان 

همدان از خود باقي گذارد.
اینگونــه بود کــه او تــا آخرین لحظه 
حضورش در مسند ریاست از تالش و 
دوندگي و چانه زني باز نایستاد و شاید 
بهترین کســي که مي تواند احساس این 
جوانمرد پیر را درک کند همانا استاندار 
جدید اســت و حاال آقاي ســید سعید 

شاهرخي استاندار همدان است.

و حاال آقاي سيدسعيد شاهرخي استاندار همدان است 

خزانه داری شهرداری همدان 
تا 2 ماه آینده ایجاد شود

 رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان با 
بیان اینکه شهرداری ها تا پایان سال 96 ملزم به تشکیل خزانه داری 
بودند که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: این واحد باید 

ظرف دو ماه آینده در شهرداری همدان شکل بگیرد.
به گزارش فارس ،  اکبر کاووســی امید در کمیسیون برنامه، بودجه 
و مالی شــورا با محوریت بررســی تفریغ بودجه شــش دوازدهم 
شهرداری اظهار کرد: کیفیت حقوقی و مزایای پرسنل شهرداری بر 

مبنای میزان تالش و خروجی عملکرد آنان باشد.شود.
وی با بیان اینکه ارتقای بهره وری در شــهرداری با مدیریت بهینه 
منابع انسانی و مالی مدنظر باشد، افزود: شهرداری باید همه همت 

خود را  برای تحقق درآمد شهرداری به کار بگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان گفت:  
همچنین باید پیش بینی های علمی برای کدهای درآمدی و هزینه ای 
به منظور صرفه جویی در هزینه ها و تسهیل درآمدها، ضرورت دارد.

وی حرکت مدیریت شــهری را در راستای مســیر بودجه ریزی 
عملیاتی و بر مبنای صفر عنوان کرد و یادآور شــد: اگر یک ســاز 
و کار قوی برای برنامه ریزی و بودجه نویســی کارشناســی وجود 
نداشته باشد تا منابع را براســاس اولویت های استراتژیک توسعه 

شهر تخصیص دهد، احتمال هرگونه خطا وجود دارد.
کاووســی امید با بیان اینکه باید براساس قوانین با تخصیص بهینه 
منابع به توسعه شهری کمک شود، تصریح کرد: سهم شهرداری از 

ارزش افزوده باید شفاف شود.
وی ادامه داد: شــکل  گیری خزانه داری کل در شهرداری به منظور 

اعمال مدیریت یکپارچه و عدالت محوری ضروری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان با بیان 
اینکه شــهرداری ها تا پایان ســال 96 ملزم به تشکیل خزانه داری 
بودند که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، خاطرنشان کرد: این 

واحد باید ظرف دو ماه آینده در شهرداری همدان شکل بگیرد.
کاووســی امید افــزود: یکــی از مهم ترین ایجاد خزانــه داری در 
شــهرداری ها، اعمال ساز و کار برای مدیریت صحیح منابع مالی، 

نظارت و کنترل عملیات تخصیص اعتبارات در شهرداری است.
وی الکترونیکی کردن امور مدیریت شــهری را مهم و الزم خواند 
و گفت: به طور قطع فراهم کردن زیرساخت های الزم برای ایجاد 
یک شهر هوشمند و شهرداری الکترونیک در سال 1399 و 1400 
با هدف چاالک کردن بدنه شهرداری از مؤلفه های اثرگذار بوده که 

باید زیرساخت های اساسی طراحی شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان در پایان 
خاطرنشان کرد: باید تا چند ماه آینده الکترونیکی شدن پرونده های 
شهرداری و آرشیو الکترونیک به منظور جلوگیری از رانت و فساد 
به عنوان زیرساخت اساســی در سطح شهر برای رسیدن به شهر 

هوشمند اتفاق بیافتد.

علت گـرانی
 میوه و تره بار 
در همــدان

 بحث میوه و تره بــار باید از لحاظ 
حاکمیتــی در وزارتخانه حل و فصل 
شــود و با آمار تولید مصرف ســرانه 
خانوار کشــور بحث تولیدات میوه و 

تره بار را مدیریت کنیم.
رئیــس اتحادیه میــوه و تره بار همدان 
بــا بیان اینکه به علــت کمبود تولید و 
توزیــع برخی از محصوالت، شــاهد 
افزایــش قیمــت آنها هســتیم، افزود: 
برخی از میوه ها با ورود به فصل سرما 
و با کاهش تولید مزرعه ای تولیدشــان 
کاهــش یافته و میوه های گلخانه ای نیز 
به علت صادراتی بودن آنها به صورت 

کم در بازار عرضه می شوند.
علیرضا شــمس در گفت و گو با ایسنا، 
با اشــاره به اینکــه امیدواریم در آینده 

با عرضه بیشــتر قیمت ها تعدیل یابد، 
قیمــت برخی از میوه هــای پرمصرف 
را اینگونــه اعالم کرد: پرتقال شــمال 
درجه یک بــا کاهش مواجــه بوده و 
بــا قیمــت 2500 تــا 3000 تومان به 
فروش می رســد. ســیب درجه یک تا 
10 هزار تومان، خیــار 6 هزار تومان، 
تومان،  تــا 6000  گوجه فرنگی 5000 
کیوی 6500 تومان، انار 3000 تا 8000 
تومان و خرمالو 8000 تومان به فروش 
می رســد.رئیس اتحادیه میوه و تره بار 
همدان با تأکید بر اینکه گرانفروشــی 
نداریم، بیان کرد: تحوالت اقتصادی نه 
تنها تأثیری در زندگی قشر میوه فروش 
نداشــته بلکه ســفره آنها نیز کوچکتر 
شــده است. شــمس با بیان اینکه این 
واقعیت را باید بپذیریم که ارزش پول 
ملی ما بسیار کاهش یافته است، گفت: 
شرایط اقتصادی امروز را باید مسئوالن 
اقتصادی کشــور پاســخ دهند که چه 

اقدامی برای وضعیت موجود کردند.

بسته های بهداشتی 
در مدارس همدان 
توزیع می شود
 در راســتای ترویــج فرهنگ بهداشــت 
ــای  ــته ه ــوزان، بس ــش آم ــن دان در بی
بهداشــتی و فرهنگــی در مــدارس اســتان 

توزیــع مــی شــود.
معاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش 
و پرورش همدان گفت: از ابتدای ســال 
تحصیلی جــاری یکهزار و 450 بســته 
بهداشتی و فرهنگی در مدارس استان در 
بین دانش آموزان دختر و پسر توزیع شد.

عبدالــه جعفــری در گفــت و گــو بــا ایرنا 
افــزود: ایــن بســته هــا بــا هــدف ارتقــای 
ــگیری  ــدان، پیش ــان و دن ــت ده بهداش
ــر،  ــر واگی ــر و غی ــای واگی ــاری ه از بیم
ــی  ــالمت نوجوان ــرای س ــه اج ــک ب کم
و بلــوغ، محیــط زیســت و تغذیــه ســالم 
ــرح  ــری ط ــبانه روزی و مج ــدارس ش م

ــده اســت. ــع ش ــروج ســالمت توزی م
ــت  ــه بهداش ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب جعف
و ســالمت مــدارس دارای اهمیــت و 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــژه ای اس ــگاه وی جای
بســته هــای بهداشــتی و فرهنگــی در 
راســتای افزایــش ســطح دانــش و آگاهــی 
ــدارس و  ــان م ــوزان و کارکن ــش آم دان
ارتقــای ســطح ســالمت دانــش آمــوزان 

ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ــه و ت تهی
وی تاکید کرد: کودکان آینده سازان جامعه 
و سفیران سالمت خانواده ها هستند و به 
همین دلیل باید از ظرفیت آن ها در انتقال 
مفاهیم ســالمت به خانواده ها و جامعه 

استفاده کرد.
معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت آموزش 
و پــرورش همــدان گفــت: با اجــرای این 
طــرح ســواد بهداشــتی دانــش آمــوزان در 
ــوغ و مهــارت هــای  ــه بهداشــت بل زمین
ارتباطــی بــه منظــور آمادگــی در برخــورد 
مناســب بــا تغییــرات ایــن دوران و تغذیه 
ســالم در دانــش آمــوزان ارتقــا مــی یابــد.

يادداشت 
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نماز جماعت در 160 آموزشگاه کبودراهنگ برگزار 
مي شود 

 کبودراهنگ- عظیمي مجذوب- خبرنگار همدان پیام: از 201 آموزشــگاه و مدرســه 
شهرســتان در 160 آموزشگاه سطح شهرســتان نماز جماعت به صورت دائمي برگزار 

مي شود.
رئیس آموزش و پرورش شهرســتان کبودراهنگ در شــوراي آموزش و پرورش با بیان این 
مطلب گفت: از مجموعه 201 مدرسه شهرستان 160 مدرسه به صورت دائمي نماز جماعت 
برگزار مي شــود و 76 مدرســه نمازخانه مســتقل و مجهز دارند و سایر مدارس از ظرفیت 
کالس ها بهره مند مي شــوند.رضا عسگري با اشاره به اهمیت و نقش  تربیتي و پرورش در 

دانش آموزان گفت: پس از انقالب اسالمي و شکل گیري امور تربیتي در مداسر اقدامات 
گسترده اي در حوزه فرهنگي، تربیتي و هنري صورت گرفته است.

وي ادامه داد: حضور 27 روحاني در مدارس بر پایي از جماعت، توانمندسازي آموزگاران 
دوره ابتدایي در اجراي طرح حفظ سراسري جز 30 قرآن کریم نواختن زنگ نماز در تمام 
مدارس شهرســتان، ارائه مقاالت در خصوص نماز و کسب رتبه هاي برتر کشوري این 
مقاالت، برگزاري جشــن تکلیف در 13 مدرصه شهرستان به صورت متمرکز، برگزاري 
مناســبت هاي والیي در مدارس، برگزاري برنامه هاي فرهنگي در خصوص پرداخت به 
هویت ملي و دین در مدارس، اجراي طرح مصباح الهدي در مدارس ســطح شهرستان، 
کســب 43 عنوان رتبه برتر کشــوري در حوزه قرآني از جمله اقدامات واحد پرورش و 

تربیت آموزش و پرورش شهرستان بوده است.
عسگري همچنین با اشاره به رشد قبولي کنکور 97 گفت: در مقایسه با سال گذشته قبول 
شــدگان رتبه زیر 3000 شهرســتان بیش از 40 در حد افزایش داشته است که در سال 
تحصیلي 97 بیش از 50 نفر از دانش آموزان موفق به کســب رتبه هاي زیر 3000 شده اند 
که توزیع کتب کنکوري بنیاد علوي، برگزاري آزمون شبیه ساز کنکور براي بیش از 370 
نفر از دانش آموزان، برگزاري جلســات مشــاوره اي براي ایجاد انگیزه و برنامه ریزي و 
نحوه مطالعه، ایجاد پایگاه انتخاب رشته، برگزاري جشن ستارگان و تقدیر از برترین هاي 
کنکور و... بخشــي از برنامه هاي آموزش و پرورش شهرســتان در راستاي ارتقاء سطح 

قبولي کنکوري ها بوده است.

خبـر

بخشدار مرکزي کبودراهنگ 
معرفي شد 

 کبودراهنگ- اکرم حمیدي- خبرنگار همدان پیام: مراســم تودیع 
و معارفه بخشــدار مرکزي کبودراهنگ با حضور مدیرکل سیاســي، 
انتخابات و تقسیمات کشوري استانداري همدان، فرماندار و معاونین 
فرماندار برگزار شد و بخشدار مرکزي کبودراهنگ پس از 8 ماه معرفي 

شد 
مدیرکل سیاسي، انتخابات و تقسیمات کشوري استانداري همدان در 
این مراسم گفت: یکي از مسائلي که مي تواند در ایجاد جامعه به سامان 
اجتماعي کمک کنــد به وجود آوردن اعتماد اجتماعي به عنوان یکي 
از وظایف بخشداران اســت که باید این مهم را به درستي در جامعه 

مدیریت کنیم.
الماســي افزود: امروز نظام مقدس جمهوري اسالمي به برکت خون 
شــهدا و درایت مقام معظم رهبري و دولــت تدبیر و امید یک نظام 

قدرتمند در دنیاست.
وي در ادامه قانون مدارس، پاســداري از حقوق مدني مردم، شفاف 
عمل کردن در امور و رعایت حقوق شهروندي را از ویژگي هاي بارز 
این دولت برشمرد و افزود: با وجود محدودیت هاي فراوان، تحریم ها 
و فشارهاي سیاســي دولت تالش مي کند زمینه رضایتمندي را براي 

مردم فراهم سازد.
فرمادار کبودراهنگ نیز در این مراســم ضمن تبریک انتصاب سعید 
شــاهرخي به عنوان اســتاندار جدید گفت: وي از نیروهاي ارزشي 
و والیي و از ذخایر و ســرمایه هاي نظام مقدس جمهوري اســالمي 
اســت که آرزوي موفقیت  برایشان داریم و از زحمات استاندار سابق 
محمدناصر نیکبخت که براي اســتان همدان زحمات زیادي کشیدند 

تقدیر مي کنیم.
حجت ا... مهــدوي در ادامــه خدمت بي منــت را مهمترین ویژگي  
مســئوالن کبودراهنگ برشــمرد و افزود: نیروي انساني متخصص و 
کارآمد بارزترني قوه محرکه در این شهرســتان است که استفاده بهینه 
از این وانت ها مي تواند در توسعه پایدار شهرستان و حمایت از تولید 

ملي نقش بسزایي داشته باشد.
وي با اشــاره به اینکه بخش مرکزي این شهرستان داراي ظرفیت ها و 
پتانسیل هاي بالقوه اي در حوزه کشاورزي است اظهار داشت: با تکیه 
بر همین ظرفیت ها و سعي در فعل درآوردن آنها مي توان شاهد رونق 

بیشتر این منطقه بود.

طالق باید جدي گرفته شود
 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: با فرهنگ ســازي بیشتر و بهتر 
باید مانع آسیب هاي اجتماعي از جمله طالق در جامعه باشیم و مسئله 

طالق باید بیشتر جدي گرفته شود.
مدیر کل امور بانوان و استانداري همدان در کارگروه بانوان و خانواده 
شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: هر پدیده اجتماعي که 
کارکرد درستي نداشته باشد منجر به آسیب مي شود از جمله طالق که 
جز رتبه هاي برتر آسیب هاي اجتماعي در جامعه است که باید با دادن 
آموزش هاي الزم در خانواده ها از این معضل اجتماعي پیشگیري کنیم.

خانم دوروزي بیان داشت: طبق پژوهشي که در استان انجام شده است 
دلیل اصلي آن عدم درک متقابل زن و شــوهر از یکدیگر است که با 
فرهنگ سازي در این زمینه و دادن آموزش هاي الزم مي توان از بسیاري 

از طالق ها جلوگیري کرد.
وي خاطرنشــان کرد: آمارها گویاي این است که وضعیت خوبي در 
زمینه طالق در اســتان نداریم و از هــر 4 ازدواج یک مورد منجر به 
طالق مي شــود و یکي از دالیل کاهش ازدواج نیز متأسفانه ترس از 
طالق است. که باز هم در این زمینه آموزش زوجین قبل و حتي پس 

از ازدواج یکي از ضروریات است.
وي ادامه داد: متأسفانه بیکاري، طالق، کاهش ازدواج، حاشیه نشیني، 
مشکالت اقتصادي و... از مهمترین آسیب هاي اجتماعي ما هستند که 
باید دســت به دست هم دهیم و براي رفع این مسائل و مشکالت و 

معضالت تأمین بیشتري داشته باشیم.
معاون سیاسي اجتماعي فرماندار شهرســتان کبودراهنگ نیز در این 
نشست در آموزش هماهنگ ادارت و آموزش هاي هدفمند تأکید کرد 
و افزود: خوشــبختانه با مقایسه آماري وضعیت شهرستان و استان ما 
در شهرســتان کبودراهنگ در زمینه طالق و نســبت بهتري داریم و 
امیدواریم با دادن آموزش هاي الزم به زوجین به رضایت مطلوب تري 
برسیم. عنوان زیغمي افزود: پیشــنهاد ما بر این است که یک مطالعه 
دانشــگاهي در بحث ازدواج و طالق در شهرستان داشته باشیم تا به 

طور دقیق این مسائل را بررسي کنیم.
وي در ادامــه به آموزش هاي مهارتي زندگي نیز تأکید کرد و افزود: 
این آموزش ها یکي از اثرگذارترین آموزش ها اســت که آموزش و 
پرورش مي تواند در این زمینه اقدام خوبي داشته باشد و با همکاري 
دیگر ادارات مثل مرکز بهداشــت آموزش هاي خویب به خانواده ها 

ارائه کند.

معصومــه  نهاونــد-   
همدان  کمالوند-خبرنــگار 
پیــام: تیرمــاه 97 نامــه ای 
ازطریــق دادســتان به همه 
بانک های شهرســتان مبنی 
بر اجرای تبصره 16بند "و" 
ارسال و ابالغ شد اما بانک ها 
اقدامي نکردند با این علت که 
ابالغ اجرایی از طریق بانک 
مرکزی انجام نشده و برخی 
بانــک ها هم اعــالم کردند 
که نامه ای بــا این محتوا به 

دستشان نرسیده است.
محتوای نامه این بود؛ )) در 

راستای تحقق منویات مقام معطم رهبری و 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی 
و بــا توجه به تصریح قانون بودجه ســال 
97 در باره برخی از تکالیف شــبکه بانکی 
کشــور و بند )و( تبصره 16 مذبور مبنی بر 
اینکه )به منطور تشــویق تولید کنندگان و 
تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری  چنانچه مشــتریان بدهی معوق 
خود را که تا پایان سال 96 سررسیده باشد 
از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ماه 97 
تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری موکلف هســتند اصل و سود خود 
را مطابــق قرارداد اولیه و بدون احتســاب 

جریمه دریافت و تسویه نمایند.(
همچنین بر اساس این نامه  مقررشده است 

تمامی شــرکت های تولیدی که تسهیالت 
بانکــی دریافت نمــوده انــد و حاضر به 
تسویه اصل و ســود خود بر طبق قرارداد 
اولیه می باشــند بر اســاس قانون یاد شده 
اقدام و بدون احتساب جریمه وجوه ازآنان 

دریافت و تسویه شود.
همچنیــن از اجرا نســبت به وســایل وام 
گیرندگان شرکت های تولیدی و اشخاصی 
کــه وام های تولیدی دریافــت نموده اند و 
ضامنین آنها از طریق اداره ثبت اسناد و امالک 

خود داری شود.
در پایــان ایــن نامه عنوان شــده بود،نتیجه 
اقدامات انجام شــده به این مرجع گزارش 
شــود و در صورت عدم رعایت قانون اشاره 
شــده مســولیت قانونی متوجه آن مدیریت 

خواهد شد.((
 بخشنامه اجرا نشد

 مهلت اجرای نامه تا پایان شــهریور97 بود 
که با هر دلیل و بهانه از طرف بانک ها اجرا 
نشد و مهلت اجرا هم به پایان رسید هر چند 
قرار بود با رایزنی های کمیســیون اقتصادی 
مجلس این موضوع تمدید و اجرا شــود که 

خبری نشد. 
++صاحبان واحدهای تولیدی نهاوند میگویند 

بانک ها کم کاری کردند
صاحبان سرمایه و واحدهای تولیدی نهاوند 
در نشست رفع موانع تولید با فرماندار نهاوند، 
می گویند: بانک ها در شهرســتان همســو 
نبودند و دستورالعمل را اجرا نکردند بنظر. می 
رســد اجرای این بند و تبصره کمک بزرگی 

به ســر پا ماندن واحدها و 
حفظ اشــتغال موجود آنها 

خواهد کرد.
مشــکالت  مهمترین  آنها 
خــود را وام ها و جرائم 
تســهیالت  این  دیرکــرد 
لنگ  کــه  کردند  اعــالم 
لنــگان در تولید پیش می 

روند. 
فرمانــدار نهاوند هم گفت: 
"و"  بند  برای اجرایی شدن 
تبصــره 16 قانــون بودجه 
خصــوص  در  ســال97 
تســویه مطالبات بانکها که 
کنندگان واحدهای  تولید  درخواست اصلی 
صنعتی است، پیگیریهای الزم از طریق مراجع 

ذیربط انجام خواهد شد.
 مراد ناصری در جلســه صاحبان سرمایه و 
واحدهای تولیدی شهرســتان نهاوند تاکید, 
کرد:موضوع عدم تعامل بانکها با واحدهای 
تولیدی از مهمترین دغدغه صاحبان سرمایه 

در شهرستان نهاوند است.
ناصری گفــت: به منظور بررســی و رفع 
مشــکالت واحدهای تولیدی شهرســتان 
نهاوند جلســه ای با معــاون اقتصادی و 
توسعه منابع انسانی اســتانداری همدان ، 
مدیر عامل شــهرک های صنعتی استان و 
سرپرستی بانکهای عامل برگزار می شود تا 

موانع موجود برطرف شود.

تمديد دوباره دستور بخشش جرايم

مرغ بانک ها فقط يک پا دارد

پ

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان 

آگهي ارزيابي کيفي 
موضوع مناقصه:

 اجراي کارهاي تعميرات و نگهداري تأسيسات گاز حفاظت از زنگ شهرستان همدان منطقه يک  
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران 

واجدالشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 3/097/096/000 )سه ميليارد و نود و هفت ميليون و نود و شش هزار( ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 154/855/000 )يکصد و پنجاه و چهار ميليون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار( 

ريال مي باشد که به صورت يکي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.

متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در 
مناقصه مذکور نسبت به دريافت اسناد ارزيابي کيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/9/19 مي باشد.

محل تحويل همدان ميدان شيرسنگي ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان طبقه اول- اتاق 207- امور قراردادها 
مي باشد. تاريخ بازگشايي پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

*ضمنا هزينه درج آگهي به عهده پيمانکار برنده خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075  ، دورنويس:  38256207 =081

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 45-97 يک مرحله اي 
) نوبت اول( با شماره مجوز )4234. 1397(

پ

روابط عمومي شرکت گاز استان همدان 

آگهي ارزيابي کيفي 
موضوع مناقصه: 

گازرساني به واحدهاي صنعتي شهرستان هاي مالير، نهاوند، تويسرکان و توابع  
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران 

واجدالشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 17/142/998/000 )هفده ميليارد و يکصد و چهل و دو ميليون و نهصد و نود و هشت 
هزار( ريال مي باشد.

2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 857/150/000 )هشتصد و پنجاه و هفت ميليون و يکصد و پنجاه هزار( ريال 
مي باشد که به صورت يکي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شرکت در 

مناقصه مذکور نسبت به دريافت اسناد ارزيابي کيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 1397/9/19 مي باشد.

محل تحويل همدان ميدان شيرسنگي ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان طبقه اول- اتاق 207- امور قراردادها 
مي باشد. تاريخ بازگشايي پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

*ضمنا هزينه درج آگهي به عهده پيمانکار برنده خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس:  38256207=081

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 48-97 يک مرحله اي 
) نوبت اول( با شماره مجوز )4237. 1397(
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 نفتمان را خواهیم فروخت
 رئیس جمهور با بیان این که »آمریکا می خواســت ایران را در روز 
13 آبان آشــفته ببیند« گفت: ملت ما پاسخ آمریکا را درروز 22 بهمن 

امسال می دهد.
به گزارش ایســنا حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی صبح  
دیروز در جریان سفر استانی خود به استان آذربایجان غربی در جمع 
مردم خوی اظهار کرد: از مردم شــریف و قهرمان ایران تشکر می کنم 
که در این روزها و ماه ها با قدرت و اقتدار از استقالل، آزادی، اسالم، 

جمهوریت و مردم ساالری در برابر دشمنان دفاع کردند.
وی ادامه داد: آن ها می خواســتند 13 آبان ایران را آشــفته و در غم و 
اندوه ببینند اما مردم ایران با مقاومت و ایستادگی روز 13 آبان را روز 
قدرت و ایســتادگی ملت در برابر دشمنان نشان دادند. ملت ما پاسخ 

آمریکا را در روز 22 بهمن امسال می دهد.
وی گفت: درود بر شــما مردم بزرگ و قهرمانی که چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی را با قدرت و نشاط به رخ جهانیان خواهید کشید. به 
همه جهانیان خواهید فهماند با فشار بر اقتصاد و ایجاد مشکالت برای 
مردم ؛ قادر نیستند مردم ما را از اهداف بلندشان دور کنند. ما مستقل 
می مانیم، ما آزاد می مانیم، ما در برابر آمریکا سر فرود نخواهیم آورد.

وی ادامه داد: کاخ نشینان کاخ سفید بدانند ملت ما ملت غیور و بزرگی 
اســت که همواره پیرو مکتب شهدا و ساالر شهیدان بوده؛ ما فقط در 
مقابل خداوند بزرگ سر فرود می آوریم. به حول و قوه الهی در برابر 

هیچ ملتی سر فرود نخواهیم آورد.
رئیس جمهور با بیان اینکه»دشــمنان در مسیر فشار جنگ اقتصادی و 
روانی بر ملت ایران هستند « گفت: آن ها فکر می کنند در سایه فشار 
بر مردم، ما مقابل آن ها تســلیم خواهیم شــد. مردم عزیز بدانند ما به 
عهدمان پایبند بودیم، طبق فرهنگ اسالم به عهدمان در توافق ها پایبند 
بودیم. ما آغازگر جنگ اقتصادی نبودیم. اما آن ها در ســایه شکست 

پی در پی در منطقه این کار را کردند.
وی ســپس گفت: آن هــا فکر می کنند اگر در یمن، ســوریه و لبنان 
شکست خوردند به خاطر ایستادگی مردم ایران است؛ اشتباه می کنند 
این ایســتادگی کل مردم منطقه است. ملت ایران، افغانستان، پاکستان 
و سراسر دنیای اسالم به فکر ایستادگی هستند. البته هر وقت برادران 
مسلمان از ما یاری بخواهند ما هم به وظیفه عمل می کنیم و کمکشان 

می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: فکر می کنید اگر صادرات نفت ما را قطع کنید، 
اگر ارتباط ما را با کشورهای همسایه قطع کنید، که نخواهید توانست؛ 
می توانید پیروز شــوید؟ ما به حول و قوه الهــی نفتمان را خواهیم 
فروخت ، ارتباط نزدیک تر با همســایگان برقرار می کنیم؛ رابطه مان 
را با همســایگانی مثل ترکیه جمهوری آذربایجــان عراق و دیگران 

مستحکم تر می کنیم.
وی گفت: آمریکا قادر نیســت رابطه ملت ایران را با ملت برادر عراق 
و ترکیه تضعیف کند. ما همه مســلمان هستیم ، در کنار هم ایستادیم. 
مخصوصــا مردم عزیز آذربایجان که همواره به عنوان اســتان مرزبان 

ایران بوده است.
در شــرایط امسال در شــرایط ســال آینده مردم ما باید با امیدواری 
کامل به آینده ایران نگاه کنند. نخواهیم گذاشــت فشارهای آمریکا و 

صهیونیست زندگی مردم را با مشکالت بزرگ رو به رو کنند .

هنوز به مذاکره با اروپا امیدواریم

 توقع ما از ســه کشــور اروپایی این است که تعهدات خود را در 
مورد برجام هرچه زودتر انجام دهند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی مبنی بر این که 
گویی گفته شده 15 هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی شده است 
و این که آقای ظریف در جلسه روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مدارکی در این ارتباط به نمایندگان مجلس ارائه 
داده و از دیگر ســو چرا دیگر ارگانهــای مربوطه در این زمینه اظهار 
نظــر نکرده اند گفت: من از رقمی  که شــما بیان کرده اطالعی ندارم 
و همچنیــن اطالعی ندارم که چرا ارگانهــای دیگر در این زمینه کم 

صحبت کرده اند یا زیاد صحبت کرده اند؟
به گزارش ایســنا، بهرام قاســمی، با بیان این که آقای ظریف پس از 
شــرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی  با خبرنگاران صحبت کردند 
و به برخی از سواالت پاســخ دادند گفت: این که وزیر امور خارجه 
اسنادی را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه داده باشد من اطالعی 
در این زمینه ندارم و بی اطالع هستم . بعید می دانم که ایشان اسنادی 

را در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی ارائه داده باشند.
وی گفت: نیازی نیز به ارائه اســناد نبوده اســت چرا که ایشان از فرد 
و ارگان خاصی در صحبت هایشــان در این زمینه یاد نکرده اند . نامی 

نبرده اند  و بلکه فقط یک آسیب را مطرح کرده اند.

اروپا ناتوان از ثبت ساز و کار مالی است
 معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هنوز هیچ کشوری 
حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را قبول کند؛ اتریش 

و لوگزامبورگ قبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت SPV است.
به گزارش ایسنا، عراقچی در همایش تحوالت منطقه و نظام بین الملل 
ضمن تشریح روند مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 و سپس با 1+4 به 
مذاکرات عمان که در پشت صحنه به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا 
منجر شد اشاره کرد و گفت: در آن مذاکرات آمریکایی ها قبول کردند 
بدون تعلیق غنی ســازی و اســتفاده از حق غنی سازی مذاکره کنند. 
در ادامه در مذاکرات ژنو در ســال 92 این بحث مطرح شد و آمریکا 
گفت بدون تعلیق غنی سازی و با غنی سازی حاضر به مذاکره هستند. 
از نزدیک شاهد شــوک به اروپایی ها بودم و مجبور بودند مذاکرات 
با ایران را بپذیرند. یکی از آنها  به شــدت عصبانی شد و شاید روی 
هشــتاد درصد آن خط کشیده بود. دو کشور دیگر اما خیلی مقاومت 
نکردند و در نهایت با اکراه پذیرفتند ایران غنی سازی داشته باشد. در 
ادامه مذاکرات مواضع اروپایی ها سخت تر از مواضع آمریکا بود و در 
نهایت که توافق به دســت آمد وزارت خزانــه داری آمریکا و اوفک 
شروع به بدقلقی کردند. در حالی که اروپایی ها سعی کردند از مزایای 

تعامل با ایران استفاده کنند.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام بالعکس دوره های قبل اظهار 
کرد: اروپایی ها در این مرحله ســفت و ســخت ایستادند و با اقدام 
آمریــکا مخالفت کردند. ابتدا ترامپ تمامی تالشــش را کرد ما را در 
موضعی قرار دهد خودمان از برجام خارج شویم اما این اتفاق نیفتاد. 
پس ســراغ کنگره رفت اما اروپایی هــا در کنگره آمریکا البی کردند 
و کنگره تصمیم به خــروج از برجام نگرفت. ترامپ پس از آن وارد 
مذاکرات دوجانبه با اروپایی ها شــد اما آنجا هم مقاومت کردند و در 
نهایت ترامپ جز اینکه راسا از برجام خارج شود راهی برایش نماند.

عراقچــی تاکید کرد: در دولت ترامپ قویا معتقد بودند که آمریکا در 
برجام ضرر کرده و امتیازات زیادی داده بدون اینکه امتیازی بگیرد به 
ویژه مواضع منطقه ای ایران و سیاست های ضد استعماری تغییر نکرده 

و فروش نفت هم ادامه دارد از این رو از برجام خارج شد.

تهدیدات آینده برپایه فناوری است
ــر  ــده ب ــدات آین ــه تهدی ــان اینک ــا بی ــش ب ــده ارت ــگ کنن ــاون هماهن  مع
پایــه علــم و فنــاوری طراحــی مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: بــرای مقابلــه بــا 
تهدیــدات آینــده بایــد توانمنــدی نیروهــای مســلح بــر پایــه علــم، فنــاوری و 

تهدیــدات آینــده ارتقــا یابــد.
به گزارش ایرنا ، حبیب ا... سیاری اگر توان رزمی و بازدارندگی نیروهای مسلح 
باال باشــد هیچ دشــمنی به خود اجازه نخواهد داد تا چشم طمع به جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشد.
امیر دریادار ســیاری بیان کرد: آمادگی رزمــی و توان دفاعی باال برای مقابله با 
تهدیدات و حفظ انقالب اسالمی بسیار الزم است و در این زمینه باید در حوزه 
نیروی انســانی به ویژه در زمینه تقویت و آمادگــی رزمی برنامه های مطلوبی 

طراحی شود.

مردم را نسبت به آینده نااُمید نکنیم
 رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره به اینکه دولت با همه توان در راســتای 
عمل به تعهدات و پاســخ به مطالبات به حق مردم تالش می کند، گفت: نباید 
اجازه دهیم یأس و ناامیدی که هدف اصلی دشــمنان در ایجاد جنگ اقتصادی، 

علیه ملت ایران است، در جامعه گسترش پیدا کند.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی گفت: تنوع افکار با وجود اینکه ممکن است 
نسبت به یکدیگر انتقاد وجود داشته باشد، موجب انتخاب های بهتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: دمکراسی بدون اخالق و رفتار دمکراتیک جلوه گر نخواهد شد و 

هم اندیشی بیشتر می تواند ما را در رسیدن به اهداف مان کمک کند.
رئیــس دفتر رئیس جمهور افزود: امروز امنیت یکی از مهم ترین ارکان توســعه 
اســت و بی تردید امنیت پایدار موجب توسعه پایدار برای هر استانی از جمله 

آذربایجان غربی خواهد بود.

ترمیم کابینه اقتصادی دولت فضای بهتری را 
ایجاد کرده است

 رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: ترمیم کابینه 
اقتصادی دولت فضای بهتری ایجاد کرده و اقدامات خوبی انجام شده است.

به گزارش ایرنا، محمدرضــا پورابراهیمی افزود: با اقتدار موضوعات اقتصادی 
کشور را پیگیری می کنیم و در کنار دولت خواهیم بود و کمک می کنیم، البته 

انتظار تحرک بیشتر هم از دولت می رود.
وی با اشاره به مشکالتی که اخیرا از سوی آمریکا علیه ایران ایجاد شده است، 
گفــت: آمریکایی ها بــه خیال خام خود براین باور بودنــد که نظام جمهوری 
اســالمی را از منظر فعالیت های اقتصادی دچار چالش می کنند و عبارت های 
ســخیفی که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه مطرح 

کرد که سه تا چهار ماه صبر کنید جمهوری اسالمی ایران ساقط می شود.

شانـزدهميـن 
حضورمرکز چاپ و بسته بندي همدان)همدان ليبل( 

در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي و کشاورزي
ازبکستان - تاشکند

پاويون ايران

تشريفات: 09336860145

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد
لطفاً  بـه کانال تلگرامی زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

کارت دانشجویي مریم کاظمی شاداب فرزند نور علی شماره 
شناسنامه 3860838725 رشته ماشين های صنایع غذایی 

دانشگاه بوعلي شماره دانشجویي  9512449019 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

عراق خبر میانجی گری برهم 
صالح میان تهران و ریاض را 
تکذیب کرد
ریاســت جمهوری عراق اخبار منتشــر شده در برخی 
رسانه ها مبنی بر میانجی گری رئیس جمهور عراق میان 
ایران و عربســتان و انتقال پیام از تهــران به ریاض را 

تکذیب کرد.به گزارش ایسنا دفتراطالع رسانی ریاست 
جمهــوری عراق در بیانیه ای اعالم کرد: برخی رســانه 
های کشورهای حاشــیه خلیج)فارس( به نقل از منابع 
غیررســمی خبری مبنی بر پیشنهاد گفت وگوی ایران با 
عربســتان و میانجی گری برهم صالح ، رئیس جمهور 
عراق میان این دو کشــور و انتقــال پیام همتای ایرانی 
خود به ریاض منتشــر کردند. ما تاکید می کنیم که این 

خبر کامال نادرست است و رسانه ها باید اخبار خود را 
از منابع موثق نقل کنند.

در این بیانیه آمده است: در رابطه با هدف سفر منطقه ای 
برهم صالح ما بــار دیگر توضیحات رئیس جمهور در 
دیدارهایش را تکرار می کنیم و عراق به منظور مقابله با 
تبعات درگیری های منطقه ای به اندازه توان خود برای 

وساطت تالش می کند.

محاسبات  دیوان  دادستان   
با اشاره به تصویب قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان در 
دقیق  تاریخ  گفــت:  مجلس، 
اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان همان گونه که 
خود قانونگذار تعیین کرده 26 

آبان ماه سال 97 است.
به گــزارش فــارس ،  فیاض 
شــجاعی با بیان اینکه اگر در 
خود قانون تاریخی برای الزم 
االجرا شدن مقرر نشده باشد، 
زمان اجرا در عمومات مربوطه 
یعنی ماده 2 قانون مدنی قرار 
می گیرد، افزود: ماده 2 قانون 
مدنی تاکید می کند که قانون 
15 روز پــس از انتشــار در 
االجرا  الزم  رســمی  روزنامه 

اســت که این حکم کلی بــرای الزم االجرا 
شدن قوانین است و در انتهای ماده استثنایی 
بر این اصل قائل شده و تاکید کرده که مگر 
در خود قانون برای موعد اجرا تعیین تکلیف 

شده باشد.
 ظرف 60 روز از تاريخ ابالغ قانون 
بايد با بازنشســتگان تسويه حساب 

شود
شجاعی با تاکید بر اینکه تبصره 3 قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان تاکید می کند که 
دســتگاه های مشمول مکلف هستند ظرف 
مدت 60 روز از تاریــخ ابالغ قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان آن دسته از افرادی را 
که برخالف مفاد این قانون به کار گرفته شده 
اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابالغ قانون، 
ادامه داد: افراد مذکور باید ظرف مدت قانون 
مقرر ســمت و پســت خود را ترک کنند و 
پرداخــت هرگونه وجهی پس از این مهلت 
و از هر محل و تحــت هر عنوان در حکم 

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
منع  قانــون   27 شــهريور 97 
بکارگيری بازنشســتگان ابالغ شده 

است
دادستان دیوان محاســبات با بیان اینکه این 
ســوال مطرح می شــود که قانون که عنوان 
کــرده 60 روز پــس از تاریخ ابــالغ، کدام 
ابالغ مدنظر اســت، ابالغ رئیس مجلس به 
رئیــس جمهور یا ابالغ رئیــس جمهور به 
دستگاه های مشــمول، افزود: در این مورد 
منظور ابالغ رئیس جمهور به دســتگاه های 
مذکور اســت که براین اساس این قانون در 
6 شهریور سال 97 توسط مجلس تصویب 
و در 21 شهریور 97 توسط شورای نگهبان 
تائید، در 24 شهریور توسط رئیس مجلس به 
رئیس جمهور ابالغ و در 27 شهریور توسط 
رئیس جمهور به دستگاه های مشمول ابالغ 

شد.
 بازنشســتگانی که پست خود را 
ترک نکرده اند مشــمول حکم تصرف 
غيرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند

شــجاعی با بیان اینکه از 26 آبان ماه 97 این 
قانون الزم االجرا است، تصریح کرد: اگر از 
این تاریخ بازنشســتگان منتزع نشده باشند 
و پســت خود را ترک نکرده باشند مشمول 
حکم تصــرف غیرقانونــی در وجوه اموال 

دولتی هســتند و افرادی که آن ها را منتزع 
نکــرده اند یعنی باالترین مقــام اجرایی نیز 
مشــمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه 

اموال دولتی هستند.
دادستان دیوان محاســبات با تاکید بر اینکه 
عمده بازنشستگان پست خود را ترک کرده 
اند، ادامه داد: بازنشستگانی که قانون از حیث 
شمول برای آن ها روشن بود متوجه شده اند 
که باید پســت خود را ترک کنند و براساس 
نامه ای که توســط معاونت های فنی دیوان 
محاسبات به دستگاه های مشمول ابالغ شد 
عمده آن ها پســت خود را ترک کرده اند و 
افرادی که پســت خود را ترک نکرده اند به 
این دلیل بوده که مشــخص شود آیا قانون 

شامل حال آن ها می شود یا خیر.
 ابهــام در بخش اعاده خدمتی ها 

حل شده است
شــجاعی با اشــاره به اینکه مشــکل ابهام 
دیگری که در این بخش وجود داشته اعاده 
به خدمتی ها هســتند، افزود: برخی افراد در 
قالب ماده 91 قانون استخدام کشوری، قانون 
تعدیل با مجوز هیات وزیران و در قالب بند 
چ ماده 87 قانون برنامه ششــم توسعه یعنی 
جانبازان اعاده به خدمت شده اند که ابهاماتی 
توسط این سه گروه مطرح شده که آیا قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان شامل این سه 

گروه می شود یا خیر.
دادستان دیوان محاســبات با تاکید بر اینکه 
تنها موضوعی که در حال حاضر باقی مانده 
بند چ ماده 87 قانون برنامه ششــم توســعه 
است، اظهار داشــت: در 21 اسفند سال 95 
قانون برنامه ششــم توسعه تصویب شده و 
در این قانون اجازه داده شــده که جانبازان 
30 سال خدمت که بدون استفاده از سنوات 
ارفاقی تا پیش از اسفند 95 بازنشسته شده اند 
برای یک بار تقاضای اعاده به خدمت کنند و 
تا 35 سال بتوانند خدمت خود را ادامه داده 

و پس از 35 سال خدمت بازنشسته شوند.
 دســتگاه هــای اجرايــی با چه 
شرايطی مکلف هستند کارمندان خود 

را بازنشسته کنند؟
شــجاعی با اشــاره به اینکه قانــون منع به 
کارگیری بازنشستگان درباره افرادی است که 
حکم بازنشســتگی خود را دریافت کرده و 
علیرغم این موضوع دوباره به کار گرفته می 

شــوند، ادامه داد: افرادی هستند که همچنان 
شــاغل بوده و هنوز بازنشسته نشده اند که 
برای آن هــا در مــاده 103 قانون مدیریت 
خدمات کشــوری تعیین تکلیف شــده که 
چه اقدامی انجام دهند که براین اســاس هر 
دستگاهی می تواند با تحقق شرایطی کارمند 
خود را یعنی کارمندی که حداقل 30 ســال 

ســابقه خدمت برای مشاغل 
غیرتخصصــی و 35 ســال 
سابقه برای مشاغل تخصصی 
دانشــگاهی  تحصیالت  بــا 
کارشناســی ارشــد و باالتر 
داشــته باشــد با درخواست 
کارمند برای سنوات باالتر از 
30 سال می توانند به کار خود 

ادامه دهند.
 قانــون منــع بــه 
کارگيری بازنشستگان 6 
فقره اســتثناء قائل شده 

است
وی ادامــه داد: هــردوی این 
موارد بایــد در کنار یکدیگر 
وجود داشــته باشد یعنی اگر 
فردی 35 سال سابقه خدمت 
داشــته اما سن آن به 65 سال 
نرسیده دســتگاه مکلف به بازنشستگی این 
فرد نیست. دادستان دیوان محاسبات تصریح 
کــرد: اگر بازنشســته ای مشــمول 6 مورد 
استثناء نباشد مشمول تبصره 3 قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان می شود و باید پست 
خود را ترک کند در غیر این صورت با این 

فرد برخورد قانونی می شود.

26 آبان پايان مهلت بود

شالق، حبس و جزای نقدی 
در انتظار مديراني که نروند
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بهداشتنکتهدانشگاه

75 درصد تریاک کل جهان در ایران کشف می شود
 ایران به تنهایی بیش از 75 درصد کشفیات تریاک و نزدیک به 30 درصد کشفیات 

جهانی هروئین و مرفین را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل دفتر روابط بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ایران در حوزه مقابله 
و کاهش تقاضا، درمان و رویکرد اجتماعی اعتیاد پیشــرو اما تنها است و کشورهای 
غربی تمایل چندانی به همکاری ندارند و رویکرد قانونی سازی و جرم زدایی از مواد 

مخدر را پیش گرفته اند.
رحیم ساکی در گفت و گو با ایلنا، با تاکید بر تقویت دیپلماسی منطقه ای و بین المللی 
مبارزه با مواد مخدر گفت: 35 یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه و چندجانبه در این 

زمینه وجود دارد که در حال اولویت بندی و پیگیری آنها هستیم.

هیچ دارویی از فهرست بیمه خارج نشده است
 هیچ دارویی از فهرست بیمه خارج نشده اما مطابق قانون بیمه داروهای با قیمت 
پایین را تعهد می کند و ممکن اســت نوع گرانتر و خارجی برخی داروها از پوشش 

بیمه خارج شده باشد.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: این امکان هست که 
به علت تولید مشــابه داروی وارداتی در داخل کشور، بیمه، داروی ایرانی را پایه قرار 

داده باشد چون داروی ایرانی قیمت کمتری نسبت به مشابه خارجی آن دارد.
محمد عبده زاده در گفت و گو با ایرنا گفت: سازگاری نداشتن داروهای ایرانی با بدن 
بیمار، ادعا و توجیهاتی است که از سوی برخی افراد مطرح می شود چرا که داروهای 

ایرانی تحت نظارت وزارت بهداشت تولید می شوند و مجوز دارند.

نگاه جامعه به مدیران زن بهتر شده است
ــا توجــه   نگاه هــا نســبت بــه گذشــته بــه مدیــران زن بهتــر شــده اســت و ب
بــه مصوبــه شــورای عالــی اداری، 30 درصــد پســت های مدیریتــی کشــور بایــد 

در اختیــار بانــوان قــرار گیــرد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــوری گفــت: بحــث مدیریــت زنــان 

یــا زنانــه فقــط مرتبــط بــا زنــان یــا جنســیت خــاص زنــان نیســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار اظهــار داشــت: بحــث امــروز مــا مدیریــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــن زن ــر م ــه نظ ــت و ب ــدار اس ــعه پای ــرش توس ــه و نگ زنان
اســتعداد ذاتــی خــود مــی تواننــد زمینــه تغییــر، تحــول و افــق گشــایی را ایجــاد 

کننــد.

توزیع تجهیزات پزشکی به صورت آنالین 
رصد می شود

 مشــاور وزیر بهداشــت در امور تجهیزات پزشکی گفت: نحوه 
توزیع و قیمت های تجهیزات و ملزومات مصرفی توســط ســامانه 

های آنالین اداره کل تجهیزات پزشکی پایش لحظه ای می شوند.
به گزارش فرارو، رضا مسائلی، روز یکشنبه اظهار داشت: با کسانی 
کــه خارج از چارچوب تعریف شــده وزارت بهداشــت در زمینه 
تجهیزات پزشکی عمل کنند برخورد قانونی می کنیم و این موضوع 
از طریق ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و سامانه 

190 رصد می شود.
مدیر کل تجهیزات پزشــکی وزارت بهداشــت با اشــاره به اینکه، 
نوسانات نرخ ارز در بازار منجر به گرانی در همه حوزه ها از جمله 
تجهیزات پزشکی شده است، تصریح کرد: نظارت های مستمر این 
اداره کل از طریق ایجاد زیرساخت ها و سامانه های آنالین به شفاف 

سازی و پایش وضعیت این حوزه، کمک بسیاری می کند.
مســائلی در این نشست با اشاره به تنوع تجهیزات پزشکی و وجود 
280 هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور گفت: حجم 
بازار تجهیزات پزشــکی در سال 2020 در دنیا 430 و در ایران 2,7 

میلیارد دالر تخمین زده شده است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــکی وزارت بهداش ــزات پزش ــرکل تجهی مدی
وجــود هــزار شــرکت تولیدکننــده و دو هــزار 200 شــرکت 
ــتای  ــرد: در راس ــان ک ــکی خاطرنش ــزات پزش ــده تجهی واردکنن
برخــورد بــا تخلفــات ایــن حــوزه و بــا همــکاری ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی، شــعبه ای از ایــن ســازمان در اداره کل 

تجهیــزات پزشــکی، تاســیس شــد.
مســائلی بیــان کــرد: بســیاری از پروســه هــای درمانــی بــه 
ــه در  ــد ک ــاز دارن ــک نی ــای ت ــات پزشــکی ه ــزات و ملزوم تجهی
ــود. ــی ش ــد م ــردم تهدی ــالمت م ــی، س ــدم دسترس ــورت ع ص

وی تاکیــد کــرد: بــا همــکاری دولــت بــرای تامیــن دارو و 
ــردم در دوران  ــه م ــیب ب ــری از آس ــکی و جلوگی ــزات پزش تجهی
تحریــم، 3,5 میلیــارد دالر ارز اختصــاص یافــت کــه ســهم 

تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 1,4 میلیــارد دالر اســت.
مســائلی گفــت: در تمــام کشــورها یکــی از وظایــف مهــم 
حاکمیــت، تامیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی بــرای بیماران اســت. 
ایــن امــر، مــورد تاکیــد ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز، هســت، 
امــا متاســفانه دشــمنان مــا از آن بــه عنــوان حربــه ای بــرای ایجــاد 

ــد. ــی کنن ــردم اســتفاده م ــن م ــی در بی جــو نارضایت
مشــاور وزیر بهداشت افزود: ایجاد محدودیت و تهدید کشورها در 
داشــتن تبادالت مالی در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی با ایران، 
دقیقا این ادعای مســئوالن آمریکایی را کــه دارو و تجهیزات جزو 
تحریم ها نیســت، رد می کند و غیر منصفانه ترین رفتاری است که 

به نام حقوق بشر انجام می شود.

محسنی بندپی سرپرست
 تأمین اجتماعی شد

 انوشیروان محسنی بندپی با 
حکم محمد شریعتمداری وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به 
تأمین  سازمان  عنوان سرپرست 

اجتماعی منصوب شد.
ایــن  مهــر،  گــزارش  بــه 
انتصــاب از ایــن جهــت رخ 
محمدتقــی  کــه  اســت  داده 
ســابق  رئیــس  نوربخــش 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی روز 

ــه جــان  ــاه در یــک ســانحه رانندگــی جــا ب ــان م پنجشــنبه 24 آب
آفریــن تســلیم کــرد.

بندپی چندی قبل و پس از اســتیضاح علی ربیعی و تا زمان انتخاب 
وزیر جدید به عنوان سرپرســت وزارتخانه رفــاه نیز انجام وظیفه 

کرده بود.

جمهوري اسالمي: خیلي مراقب مبایلتان باشید
 یکی می خواد مراقب خودمون باشه

مردم ساالري: داستان تلخکامي کارگران در شکرستان ایران:
 آدم شکرشتان باشه و این همه تلخی ببینه!!

همشهري: پاتک به تحریم دارو 
 بدون شرح!!

ابرار ورزشي: بازي مي کنم که نگویند بزدل هستم 
 فقط به خاطر همین!!

همدان پیام: اسدآباد کمترین فضاي سبز کشور را دارد 
 پس چطور اسمش رو گذاشتن اسد" آباد"

ایسنا: رونالدو چطور خارج از فوتبال پول پارو مي کند
 نونش افتاده روغن دیگه!!

اخبار صنعت: دستمان در جیب یکدیگر 
 مدل جدیده؟!

جام جم: تولید لباس هوشمند 
 لباس ها هم دیگه دارن باهوش می شن!!

ابتکار: خواب سنگین دولت 
 کشور رو آب ببره دولت رو خواب می بره!!

شوت ورزشي: پرسپولیس بي زاپاس
 بدون شرح!!

خراسان: برخي دستگاه هاي دولتي با ترامپ فرقي ندارند 
 عجب دستگاه هایی اینا بدل ترامپ هستن!! 

شهروند: حراج خودرو به قیمت کارخانه 
 مگه داریم مگه می شه!!

همدان پیام:» همدان امن ترین منطقه ایران 
 البته گرانی نباشه کال همدان بهترین منطقه جهاِن!!

خبر ورزشي: کي روش: مي خواهند عصبانیم کنند تا بروم 
 بهشون گوش نده!!

ایران: قیمت خودرو در انتظار رأي روحاني 
 ایشااله که رای به نفع مردم باشه!!

جوان همدانی برای مهریه 1367 سکه ای 
زندانی شد

 یک جوان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه 1367 سکه ای زوجه 
زندانی شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: زوج جوان که هم اینک حدود 
30 سال سن دارند در سن 20 سالگی و اواخر سال 88 زندگی مشترک 

خود را آغاز کردند.
یداله روحانی منش در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: داماد جوان که 
از طبقه متوســط جامعه است با راه اندازی یک بوتیک و فروش لباس 
ملزمات الزم برای زندگی را فراهم آورد اما پس از گذشت چند سال از 
این زندگی، زوج جوان دچار اختالف شده و زوجه درخواست مهریه 
می کند.روحانی منش ادامه داد: با وساطت ریش سفیدان و بزرگان 700 
سکه از این مهریه توسط زوجه بخشیده و مقرر شد بقیه سکه به صورت 

قسطی پرداخت شود.
وی گفت: طبق تعهد 14 سکه بهار آزادی پیش پرداخت شده و مابقی آن 
هر 2 ماه یک سکه درحال پرداخت بود که نوسان قیمت سکه و افزایش 

نرخ آن، این جوان را برای پرداخت به دردسر انداخت.
مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان گفت: 21 سکه از مهریه به صورت 
قسطی پرداخت شده بود اما از ابتدای امسال به علت ناتوانی در تامین 
آن، اقســاط به تعویق می افتد.روحانی منش اظهار داشت: مهریه های 
نامتعارف و قبول صداق بیش از توان مالی توسط داماد، برای جوانان و 

خانواده هایشان دردسرساز شده است.
وی ادامه داد: چند ماه گذشته نیز به علت نوسان شدید در قیمت سکه 

شاهد افزایش شمار دامادهای زندانی در این استان هستیم.
مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان بیان کرد: 102 تن هم اینک به علت 
ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند و در هفت ماهه سال 

جاری 16 زندانی مهریه آزاد شدند.
روحانی منش ابراز امیدواری کرد: ریش سفیدان و بزرگان فامیل هنگام 
تعیین مهریه به جای چشــم و هم چشــمی و مالک قرار دادن دیگر 

دختران، بر اساس منطق و دارایی داماد صداق )مهریه( را تعیین کنند.

تکمیل ظرفیت کنکور برای دانشگاه فرهنگیان و تربیت 
دبیر تمدید شد

 مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان 
و تربیت دبیر شهید رجایی تهران در کنکور سراسری 97 تمدید شد.

مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اطالعیه های 
20 و 26 آبان ماه 97 درباره اعالم کدرشــته محل های جدید و یا تکمیل ظرفیت در 
برخی از رشــته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر 
شــهید رجایی تهران در کنکور سراسری سال 1397، مهلت ثبت نام و انتخاب رشته 

تا 29 آبان تمدید شد.
حســین توکلی افزود: به منظور مساعدت برای آن دسته از داوطلبانی که متقاضی و 
واجد شــرایط انتخاب این کدرشته محل ها هستند و تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام 
نکرده اند به داوطلبان اجازه داده شــد تا پایان روز سه شــنبه 29 آبان 97 نسبت به 

انتخاب رشته اقدام کنند.

بسته های حمایتی دولت، پیامک ندارد
 معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: بسته های حمایتی دولت برای اقشار 

کم در آمد و آسیب پذیر نیازمند هیچ سامانه پیامکی نیست.
حســین رمضانی در گفت وگو با ایرنا به مردم هشدار داد که مراقب افراد کالهبردار و 
سودجو باشند و افزود: افرادی که تاکنون برخی شماره حساب یا رمز بانکی خود را برای 
دریافت بســته های حمایتی دولت در اختیار افراد یا هر گونه سامانه پیامکی قرار دادند 

باید سریع برای تغییر رمز خود اقدام کنند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
وی اظهار داشت: مردم باید مراقب کالهبرداران و افراد سود جو باشند و از ارائه هر گونه 

اطالعات فردی و بانکی خود به این گونه افراد خودداری کنند.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به اعالم روابط عمومی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تاکنون هیچگونه نام نویســی برای دریافت بسته های 
حمایتی دولت از طریق سامانه های الکترونیک اعالم نشده و هر فردی برای انجام این 

کار مجاز نیست و هیچ سامانه پیامکی در این زمینه وجود ندارد.

هزار و 500 پرستار در کشور کمبود داریم
 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: 95 هزار و 500 

پرستار در کشور کمبود داریم.
به گزارش ایرنا، حیدرعلی عابدی با اشاره به آمارهای معاون پرستاری وزارت بهداشت 
اظهار کرد: ما به ازای هر تخت بیمارستانی باید 2,5نفر کادر پرستاری داشته باشیم که از 
این تعداد 1,8آن نیز پرســتار باشند، در حال حاضر 123 هزار تخت در بیمارستان های 
کشور وجود دارد که حداقل 184 هزار و 500 نیروی پرستاری برای استاندار سازی آن 
نیاز دارند، اما در بیمارستان های ما تنها 89 هزار پرستار مشغول فعالیت هستند که اگر از 
این مقدار کسر شود، با کمبود 95 هزار و 500 نیروی پرستاری در کشور مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هر لحظه 4 هزار پرستار در مرخصی زایمان هستند که برای خالء 
حضور آنها نیز باید در آمارها لحاظ شود. همچنین به ازای هر 5 تخت بیمارستانی یک 
کمک پرســتار باید استخدام شــود که با کمبود24 هزار نفری کمک پرستار نیز مواجه 

هستیم.

ارتباط چاقی دوره نوجوانی و افزایش 
ریسک سرطان لوزالمعده

 طبق گزارش محققان، چاقی در دوره نوجوانی موجب افزایش 
ریســک ابتال به ســرطان مرگبار لوزالمعده در دوره بزرگسالی 
می شود.به گزارش مهر، محققان دریافتند احتمال ابتال به سرطان 
نادر لوزالمعده با وجود چاقی چهار برابر می شــود. وانگهی این 
ریسک با افزایش وزن بیشتر می شود و حتی مردان در رده وزنی 
نرمال به باال بیشتر در معرض آن قرار دارند.مطالعات قبلی نشان 
داده بودند که چاقی می تواند ریســک ابتال به سرطان لوزالمعده 
را در افراد افزایش دهد. اما نتایج مطالعه جدید ما نشان می دهد 
چاقی و اضافه وزن در دوره نوجوانی نیز می تواند این ریســک 
را افزایش دهد.«طبق اعالم شــبکه ملی سالمت آمریکا، سرطان 
لوزالمعده سومین سرطان مرگبار در ایاالت متحده است که مدت 
زمان زنده ماندن پس از ابتال به این بیماری در طول 5 سال، کمتر 

از 10 درصد است.

 طالق آســیبی اجتماعی است که قشر 
جــوان جامعه را دچــار چالــش کرده و 
ضروریســت مســووالن دولتی، قضایی و 
نماینــدگان مجلس برای کاهــش آمار این 
زخم عمیق بر نهال نوپای زندگی زوج های 
جوان در کشور تدبیرهای هوشمندانه اتخاذ 

کنند.
کارشناسان معتقدند منشــاء و علت اصلی 
طالق در جامعه ناشی از ناآگاهی در پسهای 
مختلف زندگی اجتماعی و خانوادگی است.

به اعتقاد روانشناســان منشــاء بسیاری از 
آســیب های اجتماعــی از جمله طالق در 
جامعه امروز می تواند قرارگیری خانواده بر 
ســر دوراهی زندگی مدرن و زندگی سنتی 

باشد.
بر اســاس تحقیقات، تفــاوت در فرهنگ، 
ســطح تحصیالت، اختالف ســنی، نژاد و 
اختــالف در نگرش مذهبی از عوامل ایجاد 
پدیده شــوم طالق اســت که به راحتی با 
آموزش و فرهنگ ســازی بیــن جوانان در 
رابطه بــا چگونگی انتخــاب و معیارهای 

انتخاب می توان این عامل ها را رفع کرد.
و  خونیــن  صــورت  بــا  ســمنانی  زن 
دایــره  ســمت  بــه  گریــان  چشــمان 
ــت،  ــی داش ــدم برم ــری ق ــی کالنت قضای

تحصیــل کــرده و کارمنــد بــود .
خود را لیال خواند و افزود: همیشه از ترس 
آبــرو در مقابل کتک های همســرم روزه 
ســکوت می گرفتم و تا زمانی که کبودی 
های روی صورتــم باقی بود از رفتن پیش 
خانــواده امتناع می کردم، بــرای نرفتن به 
ســرکار هم مرخصی می گرفتم، گاهی در 
پاســخ به همکاران و خانواده درباره علت 

کبودی دالیل دروغین بیان می کردم.
وی، علت بازگــو نکردن ضرب و جرح از 
سوی همسرش را ترس از آبروریزی عنوان 
کرد و ادامه داد: پنج ســال از ازدواجم می 
گذرد و همواره خم بــه ابرو نمی آوردم تا 
آبرویم نرود، ولی اکنون دیگر امنیت جانی 

ندارم.
این خانم اظهار داشت: اگر در دانشگاه ها و 
مدرسه ها مهارت های زندگی به دانشجویان 
و دانش آموزان به خوبی آموزش داده شود 

بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
لیال تاکید کرد: اگر در دانشگاه درسی به نام 
تنظیــم خانواده آن هم جزو دروس عمومی 
تدریس می شــود، باید تعدادی واحدهای 
درســی نیز به روانشناسی زندگی زناشویی 
و راهکارهای تعامل زوجین اختصاص یابد.

او که دانش آموخته رشــته مدیریت است، 
تصریح کرد: همســرش دارای تحصیالت 
دانشــگاهی و از افراد موفق در کار و حرفه 
خود اســت، ولی متاسفانه در طول تحصیل 
فقط در رشــته خود ماهر شده، ولی درباره 

زندگی هیچ مهارتی کسب نکرده است.
وی، سرچشمه بسیاری از مشکالت خود را 

ندانستن و فقدان آگاهی همسرش نسبت به 
همسرداری عنوان کرد.

زنانی چون لیال در جامعه کم نیستند، هستند 
زنان بسیار دیگری که به دلیل آگاه نبودن از 
حقوق خود، تابو دانســتن طالق و ترس از 
آبرو سکوت می کنند از این رو ضروریست 
تا سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق خود 

افزایش یابد.
به اعتقاد کارشناســان، آمــوزش و مهارت 
آموزی از دوران مدرســه چاره کار است، 
چرا که فرهنگ ســازی نیازمند صرف زمان 
است و نهادینه شدن فرهنگ در زندگی افراد 

در مدت کوتاه امکان پذیر نیست.
صاحبنظران بر این باورنــد، باید جامعه به 
ســطحی از آگاهی برسد که مشــاوران را 
به عنوان پزشــک روان هم چون پزشــکان 
جســم و فیزیک بدن در زندگی خود وارد 
کنند و در مواقعی که افراد در زندگی دچار 
چالش می شــوند از راهنمایــی های آنها 
بهره مند شوند، چرا که سکوت در زندگی 
زناشــویی و حل نکردن مشکالت کوچک 
خود سرچشمه بسیاری از مشکالت بزرگ 

تر خواهد شد.
کارشناســان هم چنین می گویند فرزندان 
خانــواده هایی که در محیط پر تالطم، نزاع 
و درگیری رشــد می کنند دچــار اختالل 
های روانی یا آســیب اجتماعی می شوند، 
در خوشــبینانه ترین حالت ایــن افراد اگر 
دوران کودکــی و نوجوانی را به ســالمت 
پشت سر بگذارند، در زندگی مشترک خود 
چون والدین را الگوی خود داشته اند دچار 

مشکل می شوند.
 ناآگاهی منشاء طالق در جامعه

مادری که دخترش از همسر خود جدا شده 
می گوید: فرزندم با وجود مخالفت خانواده 
مبنی بر مناسب نبودن شریک زندگی اصرار 
بــر ازدواج داشــت و در نهایت خانواده به 
ازواجش رضایت داد، اما زندگی مشترکشان 

در مدت زمان کوتاهی از هم پاشید و آن ها 
طالق گرفتند.

مریم ادامه داد: فرزندش پیش از ازدواج چند 
جلسه از مشاوره اســتفاده کرده است اما با 
وجود صحبت های مشــاور متقاعد نشده و 
بر ازدواج با شخص مورد نظر پافشاری کرد.

وی اظهار داشت: چند جلسه مشاوره قبل از 
ازدواج برای متقاعد کردن افراد برای ازدواج 
کافی نیســت و آموزش کاربــردی باید از 
دوران مدرسه ها آغاز شود چرا که فرهنگ 
سازی یک شــبه اتفاق نمی افتد و نیازمند 

زمان است.
یکی از زنانی که از همسرش جدا شده بود 
نیز گفت: به دلیل مشکل اخالقی همسرش، 
مجبور به طالق شــده و اکنون حاصل این 
ازدواج یک فرزند اســت کــه دچار بحران 

روحی شده است.
فروغ با چشــمانی گریــان و صدایی لرزان 
ادامــه داد: بــه دلیــل رفتارهــای ناهنجار 
همسرم و روابط نامشــروع و خواسته های 

نامشروعش راهی جز طالق نداشتم.
وی عنوان کرد: اکنون که طالق گرفته نگاه ها 
به وی آزاردهنده اســت و باید این فرهنگ 
غلط در جامعه اصالح شــود که یک خانم 
مطلقه نیز حق زندگــی دارد و نباید به دید 

بد به او نگاه کرد.
یکــی از مــردان خواهان طــالق که در 
راهروهــای دادگســتری بــرای پیگیری 
رونــد اداری طالق از این اتــاق به اتاق 
دیگر می رفــت گفت: تجمالت و فرهنگ 
غــرب بیچاره ام کــرده، دیگر تاب تحمل 
دســتورهای همســرم را ندارم، توقع های 
وی بیــش از درآمد من اســت و دائم در 
حال پرخاشــگری و بهانه جویی در منزل 

است.
احمد می افزاید: همســرم از نحوه درست 
برخورد با اعضای خانواده آگاه نیست و در 
مواجهه با این حرف که به مشاوره مراجعه 

کنیم می گوید من دیوانه نیســتم و هنوز به 
این باور نرســیده که مشاور کمک کننده به 

زندگی در شرایط خاص است.
فاطمه نیز که خواستار طالق است اختالف 
فرهنگ، بداخالقی، فقر و مشکالت مالی و 
بیکاری همسرش را علت طالق عنوان کرد.

وی ادامه داد: همســرش از کار اخراج شده 
و اکنون پس از گذشــت 2 سال با 40 سال 
ســن به بهانه محدودیت ســن نمی خواهد 

شغل پیدا کند.
فاطمه اظهار داشــت: همسرش برای یافتن 
شــغل تالش چشــمگیری ندارد و به دلیل 
خانه نشــینی به مدت طوالنی دچار اختالل 
روانی شده و منزل تبدیل به میدان نبرد بین 

زن و شوهر شده است.
وی در حالــی کــه بغض گلویــش را می 
فشــرد افزود: اکنون حاصــل ازدواج من 2 
فرزند پســر با سن و ســال های 17 و 12 
سال اســت که به دلیل فقر مالی دچار سوء 

تغذیه شده اند.
وی ادامــه داد: اکنون یک مرغ خریده و آن 
را آن قدر تکه تکه می کنم تا بتوانم یک ماه 
اســتفاده کنم و دیگر تحمل ادامه زندگی با 

چنین فرد تنبل و بداخالقی را ندارم.
یکی از شــاخص های ساده و در عین حال 
مهــم بیانگر وضعیــت ازدواج و طالق در 
جامعه »نســبت ازدواج به طالق« است که 
نشان می دهد در یک مدت زمان مشخص، 
به ازای چند ازدواج یک طالق ثبت شــده 
است؛ این نسبت اکنون در کشور سه و نیم 
ازدواج در مقابل یک طالق است و در استان 
سمنان به ازای هر چهار ازدواج یک طالق 

ثبت شده است.
براســاس آمار موجود میزان طالق در پنج 
سال گذشته در ســمنان روند نزولی داشته 
اســت، میزان عمومی ازدواج ســال 90 در 
اســتان 10,3 درصد بوده است و این میزان 

در سال 97 به 7,1 درصد رسید.

طالق زخمی عميق بر نهال زندگی 
زوج های جوان

دایر نکردن میز خدمت 
در سازمان ها 
تخلف است
 یکــی از مواد منشــور حقوق شــهروندی راه 
اندازی میز خدمت در سازمان های اجرایی بوده و 
اگر دستگاهی به هر دلیل نتواند میز خدمت ایجاد 

کند متخلف است.
معاون مرکــز مدیریت عملکرد و امور بازرســی 
وزارت کشــور گفت: رئیس جمهور سال گذشته، 
کلیه حقوق موجود مردم در قانون اساسی را احصا 
و به عنوان منشــور 22 ماده ای حقوق شهروندی 

ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا حسن فرخی افزود: وی تاکید کرد 
که یکی از مواد مهم منشــور حقوق شهروندی راه 

اندازی میز خدمت توســط دســتگاه های اجرایی 
برای خدمت به مردم است .

فرخی بیان کرد: تمام ســازمان ها و دستگاه های 
اجرایی موظفند هم به صــورت فیزیکی و هم به 

صورت الکترونیکی میز خدمت دایر کنند.
وی تصریح کرد :دولت تــالش می کند در آینده 
نزدیک میز خدمــت فیزیکی را حذف کرده و میز 
خدمت الکترونیکی را برای ارائه خدمات مطلوب 

به مردم در زمان کمتر دایر کند.
معاون مرکــز مدیریت عملکرد و امور بازرســی 
وزارت کشور تاکید کرد که دولت فعالیت میزهای 
خدمــت را بطور جدی و با هــدف جلوگیری از 
ســرگردانی مردم برای دریافت خدمات مورد نیاز 

در دستگاه های اجرایی رصد و دنبال می کند.
حســن فرخی در ادامه افزود: واحدهای بازرسی 
شهرداری ها ،فرمانداری ها، بخشداری ها ، دهیاری 

ها و سازمان های دولتی در شهرستان ها و استان ها 
زیر پوشش اداره کل نظارت و بازرسی استانداری 
هاســت و مجموعه استانداری ها تحت نظارت و 

پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هستند.
وی با اشاره به اینکه شمار زیادی از مردم از حقوق 
مختلف خود اطالع دقیقی ندارند ،عنوان کرد: برای 
آگاهــی مردم از حقوق قانونی خود باید در تمامی 

بخش های کشور اطالع رسانی شفاف انجام شود.
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قیمت مرغ ۹800 تومان تعیین شد
 اتحادیه سراسری مرغداران کشور در نامه ای به رئیس جمهور، از 
تصویب قیمت 9800 تومان برای هرکیلوگرم مرغ در سازمان حمایت، 

انتقاد کردند.
پس از نوســانات قیمت مرغ در بازار، سرانجام نرخ این کاال از سوی 
ســازمان حمایت 9800 تومان در هرکیلوگرم تعیین شده که به زودی 
ابالغ خواهد شد؛ این درحالی است که تولیدکنندگان به این نرخ تعیین 
شده معترض هستند و معتقدند که با توجه به افزایش قیمت تمام شده 
تولید، این نرخ جوابگوی هزینه های تولیدکنندگان نیست و منجر به 

زیان آنان می شود.  
در همین زمینه، رییس کمیســیون کشــاورزی و صنایع غذایی اتاق 
بازرگانی ایران در نشســت ماهیانه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که  
با حضور نمایندگان سازمان حمایت برگزار شده بود، با نرخ مصوب 
مــرغ هر کیلوگرم 9800 تومان برای مصرف کننده، مخالفت کرد و به 
مهر گفت: این نرخ غیر کارشناســی، غیر اقتصادی و زیر قیمت تمام 

شده تولید است.
غالمعلی فاروغی بیان کرد: نظر ما حذف قیمت گذاری  های دستوری 
برای محصوالت است و دولت باید مانند تخم مرغ که قیمت گذاری 

را بر عهده اتحادیه میهن گذاشته است، قیمت  گذاری  سایر محصوالت 
مانند مرغ و گوشــت و غیره را به اتحادیه ها و تشــکل های مربوط 
واگذار و ســازمان حمایت بر کار آنها نظــارت کند تا قیمت گذاری 
با توجه به شــرایط )نرخ نهاده های تاثیرگذار( به سرعت قابل تعدیل 

باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، عالوه بر این، مرغداران طی نامه ای سرگشاده 
به حســن روحانی، رئیــس جمهور به قیمت اعالم شــده برای مرغ 
اعتراض و اعالم کردند: با نرخ تعیین شــده مخالف هســتند و قیمت 

منطقی و کارشناسی شده برای مرغ  11500 تومان است.

خبر

از تاريخی معين، بنزين با کارت سوخت تحويل خواهد شد
از ثبت نام کارت سوخت جا نمانید!

 شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی برای مالــکان خودرو و 
موتور سیکلتی که کارت ســوخت خود را گم کرده اند از سوم آذرماه 
ضرب العجل 21 روزه برای ثبت درخواســت دریافت کارت سوخت 

جدید تعیین کرده است.
به گزارش ایســنا، قدم های اولیه برای بازگرداندن کارت ســوخت از 
زمستان سال گذشته با اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی برداشــته شد و شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
همان زمان اعالم کرد طبق مصوبه مجلس شــورای اسالمی، استفاده از 
کارت ســوخت برای متقاضیان سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی 

خواهد شد. 
 ضرب العجل 21 روزه

طی این مدت بارها نمایندگان مجلس و هم چنین مســئوالن دولتی از 
به کارگیری مجدد کارت ســوخت خبر دادند. درنهایت شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ظهر امروز در اطالعیه ای اعالم کرد: به منظور 
جلوگیری از قاچاق بنزین بویژه با تشــدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر 
این شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که 
متعاقباً اعالم خواهد شد، صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود.

در این اطالعیه آمده اســت: مالکان خودروها و موتورسیکلت هایی که 
کارت سوخت خود را گم کرده اند، الزم است به ترتیبی که در رسانه ها 
توضیح داده خواهد شــد، از تاریخ شنبه 3 آذرماه، حداکثر تا شنبه 24 
آذرماه 1397 نســبت به ثبت درخواســت خود بــرای دریافت کارت 
سوخت جدید اقدام کنند. به منظور تســهیل در دریافت کارت جدید 
سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت و یا 
تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه های 
عمومی و صدا و سیما به اطالع مردم خواهد رسید. برای ثبت تقاضای 
دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت 
ملی پخش دریافت نخواهد شــد. این اقدام به معنای ســهمیه بندی و 
افزایش نرخ ســوخت نبوده و الزم است هموطنان محترم به شایعات 

بی اساس در این مورد توجه نکنند.

بایدها و نبایدهای مهم هنگام خرید گوشی
 پس از اجرایی شدن رجیستری، کاربران هنگام خرید گوشی همراه 
باید نکات الزم جهت آگاهی از اصالت گوشــی را انجام دهند و توجه 
داشته باشند که به بهانه  رجیستری و فعال سازی، هزینه ای به فروشنده 

پرداخت نکنند.
به گزارش ایســنا، با اجرای طرح رجیستری )ثبت شماره گوشی های 
همراه( و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت ماه، 
صرفا گوشــی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند، در شبکه 
اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعالم سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت 
تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( تمامی گوشی هایی که پیامک 
مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، 31 روز مهلت استفاده 

داشتند و پس از آن دیگر از شبکه سرویس نخواهند گرفت.
به همین دلیل الزم اســت کسانی که قصد خرید گوشی دارند، حتما از 
اصالت گوشی اطمینان حاصل کنند. برای استعالم اصالت گوشی، ابتدا 
باید کد دستوری #7777* را با یک تلفن همراه غیر از تلفن همراهی 
که قصد خرید آن را دارید، شــماره گیری کرده و سپس عدد مربوط به 
گزینه »استعالم اصالت« را ارسال کنید. پس از آن باید شناسه 15 رقمی 
IMEI )بدون خط تیره، ممیز و ...( درج شده روی جعبه دستگاه مورد 
نظر را وارد کنید. البته جهت استعالم، شناسه IMEI را می توان به شماره 

7777 نیز پیامک کرد.
هم چنین باید توجه داشته باشید که هر تلفن همراه، به تعداد جایگاهی 
که می توان روی آن سیم کارت قرار داد، دارای شناسه IMEI است. پس 
از ارسال این شماره به سامانه، باید اطالعات ارائه شده )برند، مدل و ...( 
را با مشخصات تلفن همراه تطابق داد که تا این مرحله نیازی به باز کردن 
جعبه دستگاه نیست. در مرحله ی آخر نیز جعبه دستگاه مورد نظر را باز 
کرده، کد دستوری #06* را شماره گیری کنید و IMEI مشاهده شده را 

با IMEI درج شده روی جعبه دستگاه تطابق دهید.
توجه داشته باشــید درصورت منفی بودن پاسخ استعالم ارسال شده از 
سرشــماره با عنــوان HAMTA یا عدم مطابقــت اطالعات نمایش 
داده شــده با مشخصات دستگاه و یا عدم تطابق IMEI مشاهده شده با 
IMEI درج شــده روی جعبه دستگاه، از خرید تلفن همراه خودداری 
کنید.در مرحله ی پسی کد فعال سازی )مربوط به دستگاه( را وارد کرده 
و اطالعات واردشده را تایید کنید. درصورتی که پیامی دریافت کردید 
که حاکی از موفقیت آمیز بودن این فرآیند بود، می توانید اطمینان حاصل 

کنید که دستگاه شما به درستی فعال شده است.
فرآیند »انتقال مالکیت« فقط باید برای خرید گوشی های کارکرده )دست 
دوم( و توســط شخصی که قصد فروش گوشــی را دارد، انجام شود. 
برای انتقال مالکیت، ابتدا کد دســتوری#777* را شماره گیری کرده و 
عدد مربوط به گزینه »انتقال مالکیت« را ارسال کنید. سپس شناسه تلفن 
همراهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید، انتخاب و عدد مربوط به آن 
را ارسال کنید. درصورتی که هیچ شناسه ای برای شما نمایش داده نشد، 
عدد مربوط به گزینه »افزودن دستگاه« را وارد و ارسال کنید و در ادامه 
شناسه تلفن همراهی که قصد فروش آن را دارید، وارد کنید. در مرحله ی 
پسی شماره تلفن همراه )سیم کارت( فردی که قصد انتقال مالکیت به 
وی را دارید را وارد کرده و اطالعات واردشده را تایید کنید که در این 
مرحله کد فعال سازی از طریق پیامک برای فرد خریدار ارسال می شود.

اخــذ هرگونه هزینه از خریدار به بهانه رجیســتری، ثبت تلفن همراه، 
فعال سازی غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد. 

والدت حضرت رسول اکرم
 رسول نيکي و مهرباني مبارک باد 

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان همدان 

دفتـر

 در شهرستان ماليرتغيير کرد
آدرس : مالير،خ شهدا، نرسيده به ميدان شهيد جوکار، نبش بن بست احمدی پور، ساختمان زنديه 
تلفن: 081-32246600

شرکت منحله تعاونی مصرف کارگران شهرداری بهار

آگهی انحالل شرکت تعاونی 
مصرف کارگران شهرداری بهار

غزل اسالمي  «

 هیأت تجــاري 22 نفره از همدان براي 
مذاکره با اتاق بازرگاني و تجار عراقي به این 

کشور سفر کردند.
در دو روز گذشته تعدادي از تولیدکنندگان 
و تجار توسط اتاق بازرگاني همدان به عراق 
اعزام شــدند تا طي ســه روز با همتایان و 
طرف هــاي تجاري خود مذاکره و بازاریابي 

کنند. 
آنطور که رئیس اتاق بازرگاني همدان گفت: 
ســه روز با اتاق بازرگاني بغداد نشســت 
خواهیم داشت، که یکي از برنامه هایي که با 
آنها هماهنگ شده این است که با مسئوالن 
دولتي درباره زیر ساخت هاي ریلي، برق و 
الکترونیکي مذاکره خواهیم کرد تا تولید آن 

توسط تولیدکننده  همداني صورت بگیرد.
علي اصغر زبردســت ادامــه داد: نماینده اي 
از علوم پزشــکي همدان نیــز براي مذاکره 
با مســئوالن عراقي براي جذب گردشگري 

سالمت در این هیأت حضور دارد.
طبق گفته هاي وي، چند شــرکت تولیدي  
بزرگ مانند پیام رســانه نیز در جمع هیأت 
اعزامي حضور دارند. آنها براي بازاریابي و 
معرفي محصــوالت خود،  مذاکره و جذب 
مشتري براي لیبل و بسته بندي اعزام شده اند. 
زبردســت ادامه داد: کارخانه سحرهم براي 
فروش مواد غذایي، شرکت کشت و صنعت 
خزل و تعدادي دیگر نیز براي بازاریابي در 

عراق در این تیم حضور دارند.

زبردســت ادامه داد: تجار و تولیدکنندگان 
هر چقدر بیشــتر در نشست هاي اقتصادي 
کشــورهاي دیگــر حضــور یابنــد و به 
کشــورهاي مختلــف رفت و آمد داشــته 
باشــند و محصوالت خود را به بازرگانان 
آنها معرفي کننــد در کار صادرات موفق تر 

خواهند بود.
وي گفت: با رفت و آمد بیشــتر فضا براي 

کار باز مي شود.
بازرگاني همــدان درباره  اتــاق  رئیــس 

دســتاوردهاي ســفرهاي قبلي هیأت هاي 
مختلف  کشــورهاي  به  همــدان  تجاري 
توضیح داد: قرار نیست هر هیأت تجاري 
هر بار که اعزام مي شــوند دســت پر به 
کشور بازگردند اما آنها مي توانند بازاریابي 
و زمینه سازي کنند تا در سفرهاي پسي به 

هدفشان برسند.
زبردســت ادامه داد: بعضي از تجار در دراز 
مــدت کار را یاد مي گیرند و باید به دفعات 
سفر کنند و محصوالت خود را به مشتریان 

خــود معرفي کنند تا بتوانند بــازار خود را 
بیابند.

وي گفت: گاهي مواقع تجار در این سفرها 
محصوالت خود را به تجار معرفي مي کنند 
و در آن زمان نتیجه اي نمي گیرند اما پس از 
مشــتریان خارجي با آنها تماس مي گیرند و 

سفارش کار مي دهند. 
زبردســت در پایــان صحبت هایش گفت: 
امیدوارم این هیأت تجاري دست پر به ایران 

بازگردد.

 مدیر امور صنایع ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان همدان با بیــان اینکه در اســتان همدان 
ســاالنه بیش از 5 میلیون تن محصول کشاورزی 
تولید می شــود، گفت: 276 واحد صنایع تبدیلی 
کشــاورزی در همدان وجود دارد که 30 درصد 

این واحدها نیمه فعال است.
غالمحســین تقوی با اشــاره به اینکه 70درصد 
واحدهــای صنایع غذایی اســتان همــدان فعال 
هســتند، افزود: بیــش از 25 درصد از واحدهای 
صنایع غذایی اســتان فرســوده بــوده و نیاز به 

بازسازی دارند.
وی بیــان کــرد: 431 واحد صنایــع تبدیلی در 

اســتان وجود دارد که از این تعــداد 169 واحد 
توســط ســازمان صمت و 276 واحد نیز با دارا 
بــودن ظرفیت تولید یک میلیــون و 84 هزار تن 
توسط سازمان جهادکشاورزی پروانه بهره برداری 

گرفته اند.
تقوی با بیان اینکه امسال 6 واحد غیرفعال استان 
فعال شــده و به تولید بازگشــتند، گفت: ظرفیت 
تولید در اســتان همدان 3 میلیون و 300 هزار تن 
است که یک میلیون و 700 هزار تن ظرفیت برای 

سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی وجود دارد.
مدیر امور صنایع ســازمان جهادکشاورزی استان 
همدان با اشــاره به اینکه یک میلیون و 375 هزار 

تن ظرفیت جذب مواد اولیه در صنایع کشاورزی 
استان وجود دارد، یادآور شد: در ین بخش 3563 

نفر اشتغال ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ساالنه بیش از یک 
میلیون تن ســیب زمینی در استان تولید می  شود و 
300 هزار تن از اســتان های مجاور وارد اســتان 
می شود که 4 واحد بسته بندی با ظرفیت 55 هزار 

تن در استان وجود دارد.
تقوی بیــان کرد: یک واحد 65 هــزار تنی و یک 
واحد 106 هزار تنی در دست اقدام بوده و موافقت 
2 واحد تولید سیب زمینی نیمه آماده به ظرفیت 112 
هزار تن صادر شده که به زودی کلنگ زنی می شود.

مدیر امور صنایع ســازمان جهادکشاورزی استان 
همدان با اشــاره به اینکه ســاالنه 364 هزار تن 
انگور در همدان تولید می شــود، گفت: 55 واحد 
تولید کشــمش با ظرفیت جــذب 261 هزار تن 

انگور در استان وجود دارد.
تقــوی با بیان اینکه 50 هزار تن ســیر در همدان 
تولید می شــود، بیان کرد: 50 هزار تن ســیر در 
اســتان تولید می شود که 11 هزار تن آن فرآوری 
می شــود همچنین 5 واحد بســته بندی ســیر در 
اســتان همدان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه 
25 درصد سیر تولیدی استان مصرف تازه خوری 
دارد، یادآور شــد: 20 تا 25 هزار تن سیر استان 
قابلیت ســرمایه گذاری در زمینــه صنایع تبدیلی 

دارد.
مدیر امور صنایع ســازمان جهادکشاورزی استان 
همدان عنوان کرد: 27 واحد بسته بندی حبوبات، 
59 واحد ســردخانه، 49 واحد لبینات، 20 واحد 

خوراک دام، 91 واحد ترشــی و شــوری و مربا 
و 18 واحد فرآوری گوشــت و 9 کشــتارگاه در 

همدان وجود دارد.
وی اذعان کرد: در استان همدان ساالنه 480 هزار 
تن شــیرخام، 120 هزار تن انواع گوشت، 2000 
تن عســل و 18 هزار تن حبوبات تولید می شود 
که نــگاه ویژه ای برای فــرآوری این محصوالت 

وجود دارد.
تقوی با بیان اینکه بخــش زیادی از محصوالت 
کشــاورزی در زمــان تولید به ضایعــات تبدیل 
می شــود، گفــت: 15 تا 20 درصــد محصوالت 
کشاورزی تبدیل به ضایعات می شود که در صنایع 
غذایی این میزان 5تا 10 درصد پیش بینی می شود.
مدیر امور صنایع ســازمان جهادکشاورزی استان 
گفت: به منظور جلوگیری از ضایعات سیب زمینی 
در اســتان همدان 165 هزار تن ظرفیت سردحانه 
ایجاد شده و 250 هزار تن نیز در دست اقدام است.

اتاق بازرگاني همدان هيأت تجاري به عراق اعزام کرد 

توليد کننده هاي همداني در راه عراق

مديرامور صنايع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

30 درصد واحدهای صنايع تبديلی همدان نيمه فعال است

پ

فراخوان مشارکت در ساخت مرحله سوم و چهارم 
اداره کل ورزش و جوانان استان همدان )نوبت دوم(

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

به نشاني: همدان، چهارراه پاستور، خيابان ورزش، جنب ورزشگاه قدس در نظر دارد نسبت به بازسازي پروژه استخر کولر 
مالیر با زیربناي تقریبي 1760 مترمربع 

واقع در شهرستان مالیر به نشاني مالیر، بلوار نبوت، باالتر از ميدان نبوت، جنب بيمارستان مهر، مجموعه ورزشي بانوان 
مالیر داراي پالک ثبتي 2043 از طریق مشارکت اقدام نماید. لذا از کليه سرمایه گذاران حقيقي/حقوقي که داراي حداقل 
رتبه 5 ابنيه و تأسيسات سازمان برنامه و بودجه کشور مي باشند و یا در صورت نداشتن رتبه هاي مذکور با معرفي مجري 
ذي صالح واجد رتبه بندي فوق دعوت به عمل مي آید در ساعات اداري جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادها واقع 
در نشاني فوق الذکر مراجعه و اسناد ذي ربط را دریافت و نسبت به تكميل اسناد و پاکات مربوطه طبق زمان اعالم شده در 

زیر اقدام و رسيد اخذ نمایند.
1- نوع و مبلغ تضمين در فراخوان 370/050/000 ریال، ضمانت نامه بانكي یا اصل فيش واریزي وجه نقد به حساب سپرده 
بانكي اداره کل به شماره 2170555623008 نزد بانک ملي شعبه مهدیه یا اوراق مشارکت بي نام تضمين شده بانک ها و 

دولت  با قابليت باز خرید قبل از سررسيد )موضوع قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت(.
2- آخرین مهلت دریافت اسناد 1397/9/29 الي 1397/9/3 ساعت 8-12 مي باشد.

3- آخرین مهلت تحویل پاکات )الف ب ج( ساعت 14 در تاریخ 1397/9/17 مي باشد.
4- تاریخ و محل بازگشایي پاکات )الف ب( ساعت 10 روز یكشنبه تاریخ 1397/9/18 در محل اداره کل ورزش و جوانان 

استان همدان مي باشد.
5- پاکت ج متقاضيان در صورتي گشوده خواهد شد که صالحيت کيفي آنها توسط کميته مربوطه احراز شده و مكان 

تشكيل جلسه گشایش پاکت ج )پيشنهاد قيمت( در جلسه گشایش پاکات )الف و ب( اعالم خواهد شد.
6- نحوه قرار گيري اسناد و مدارک در پاکات 

سرمایه گذاران بایستي از بين اسناد دریافتي فرم ها و ملزومات الزم را تكميل و آنها را به همراه مدارک مورد نياز مطابق زیر 
در پاکات الف و ب قرار داده و به آدرس مشخص شده در متن فراخوان ارسال نمایند.

پاکت الف(
1-فرم نمونه ضمانت نامه )کاربرگ 3( و ضمانت نامه هاي الزم 

فرم تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتي )کاربرگ شماره 4(
پاکت ب(

1- تكميل کاربرگ اسناد ارزیابي کيفي و فني )کاربرگ شماره 5( به همراه پيوست هاي قيد شده در این کاربرگ 
پاکت ج(

1- کاربرگ پيشنهاد مالي )پيشنهاد سهم الشرکه( کاربرگ شماره 6(
تذکر: به پيشنهادات فاقد سپرده یا امضاء مشروط یا مخدوش و به طور کلي اسناد ناقص و پيشنهاداتي که پس از انقضاء 
مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. این وزارت در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است 

سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مربوط درج گردیده است.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 09188118653 تماس حاصل فرمایيد.

م الف) 3344(

کارگــران  مصــرف  تعاونــی  شــرکت   
ــت 100  ــماره ثب ــه ش ــار ب ــهرداری به ش
و شناســتامه ملــی 10861111552 برابــر 
نامــه شــماره 139730426773000108 
ــت اســناد و امــالک اســتان همــدان در  ثب
تاريــخ 1396/9/8 منحــل گرديــد و آقــای 
محمــد رضــا يــاری بــه کــد ملــی شــماره 
ــر  ــوان ســمت مدي ــه عن 4050419351 ب

ــت. ــده اس ــن گردي ــويه تعيي تس

تبريک و تهنيت

جناب آقای 

سید سعید 
شاهرخی

استاندار محترم همدان
در  جنابعالی  شایسته  انتصاب  بخش  مسرت  نوید 
سمت جدید مایه مباهات ما گردید.از درگاه ایزدمنان 
مزید توفيقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و 

مملو از توکل الهی را برایتان مسئلت داریم.

بازرگاني حبیب اله طالبي 
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تالش همدان برای میزبانی شایسته در المپیاد 
نخبگان ورزشی کشور 

 هیأت تیراندازی با کمان اســتان همدان به دنبال میزبانی شایسته در 
المپیاد نخبگان ورزشی کشور است.

رئیــس هیأت تیراندازی با کمان اســتان همدان با اشــاره به برگزاری 
مســابقات المپیاد نخبگان ورزشی کشور در رشته تیراندازی با کمان در 
همدان اظهار داشــت: مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی داخل 
سالن در رشته تیراندازی با کمان در مسافت 18 متر در رشته های ریکرو 

و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان از یکم تا ســوم آذرماه به مدت 
سه روز در سالن 6 هزار نفری انقالب همدان برگزار می شود.

حمیدرضا یاری در گفتگو با  مهر افزود: هر استانی می تواند در هر رشته 
با 4 کماندار در این مسابقات حضور یابد و مسابقات به صورت انفرادی 

و تیمی برگزار خواهد شد.
رئیس هیأت تیراندازی با کمان اســتان همدان با اشاره به تالش همدان 
برای میزبانی از این مسابقات گفت: از هفته های قبل تالش خود را انجام 
داده ایم تا به بهترین شــکل ممکن میزبان شایســته ای در این مسابقات 

باشیم.

یاری عنوان کرد: با توجه به میزبانی  همدان از اردوی تیم ملی و ســایر 
میزبانی های کشوری، فدراسیون به هیأت تیراندازی با کمان استان همدان 

اعتماد دارد و این میزبانی بزرگ را نیز به استان همدان داده است.
وی با اشاره به روند رشد رشته تیراندازی با کمان استان همدان بیان کرد: 
هیأت در ارزیابی های فدراســیون و اداره کل ورزش و جوانان استان در 

رتبه های برتر قرار دارد.
رئیس هیأت تیراندازی با کمان استان همدان عنوان کرد: همچنین شمار 
ورزشــکاران هیأت تیراندازی با کمان نیز چشــمگیر بوده و با قطعیت 
می توان گفت که همدان در این رشته حرف های زیادی برای گفتن دارد.

خبـر

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com
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پیشخوان

حضور 2 دونده و2مربی همدانی 
در منتخبین نوجوانان کشور

 دو دونــده و دو مربی همدانی در نخســتین مرحله اردوی آماده 
سازی منتخبین نوجوانان کشور حضور دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، نخستین 
مرحله اردوی آمادگی منتخبین نوجوانان کشور از دوشنبه به مدت 21 

روز در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران آغاز شد.
با دعوت کمیته رده های فدراسیون دو و میدانی امیرمحمد سعیدی و 
پانته آ قلی پور دو دونده همدانی هســتند که در این مرحله از اردوی 
آماده ســازی حضور دارند.همچنین محمدمهدی محمدی و مسعود 
بنوان مربیان همدانی هستند که به همراه ورزشکاران خود در نخستین 

مرحله اردوی آماده سازی منتخبین حضور خواهند داشت.

حضور 5 مربی از همدان در کالس استاژ 
مربیگری 

 به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان، کالس استاژ مربی گری کشتی آزاد ویژه استان های کرمانشاه، 
کردستان، لرستان، ایالم، همدان و خوزستان، آذرماه با ظرفیت 40 نفر 
در کرمانشــاه برگزار خواهد شد.15 سهمیه از این 40 سهمیه مختص 

استان کرمانشاه و 25 نفر بقیه، سهمیه پنج استان میهمان خواهد بود.
علی محبی افضل، حمید قاضی خانی و محمدرضا عیوضی از همدان، 
سجاد قلخانی از تویسرکان و آرش هوشمندی از صالح آباد پنج مربی 

استان هستند که در این استاژ مربی گری شرکت خواهند کرد.

برگزاری اردوی منتخب نونهاالن استان 
در رشته فرنگی 

 اردوی تیم منتخب کشتی فرنگی نونهاالن استان این هفته برگزار 
می شود. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
اردوی نفرات منتخب مســابقات فرنگی نونهاالن استان این هفته در 

شهرستان تویسرکان برگزار خواهد شد.
این اردو روز پنجشــنبه یکم آذر ماه ســاعت 16 در باشــگاه شهید 
بهرامعلی الوندی تویسرکان برگزار می شود.عدم حضور هر کشتی گیر 
به منزله انصراف از رقابت های نونهاالن کشور است.اردوی نونهاالن 
آزادکار نیز هفته گذشــته با برنامه ریزی هیات کشتی در خانه کشتی 

همدان و زیر نظر مربیانی مجربی چون جالل لطیفی برگزار شد.

چه ورزشی بیشتر برای سالمت قلب 
مفید است؟

 بررسی های محققان دانشگاه آیوا نشان داده است که وزنه زدن در 
مدت زمان محدود یکی از ورزش هایی اســت که در کاهش احتمال 

بیماری های قلبی و سکته قلبی نقش دارد.
به گزارش ایســنا ، محققان دانشگاه ایوا بررسی کردند که چه ورزش 
هایی بیشــتر به کاهش احتمال بیماری های قلبی کمک می کنند. این 
بررســی ها نشــان داد که وزنه زدن به مدت کمتر از یک ساعت می 
تواند 40 تا 70 درصد احتمال ســکته قلبی را کاهش دهد. افرادی که 
بیش از یک ساعت وزنه زده بودند چنین نتیجه ای را دریافت نکردند.

در این تحقیقات 12500 نفر که متوســط سنی آنها 47 سال بود مورد 
بررسی قرار گرفتند.

مدیر این تحقیقات می گرید: افراد ممکن است فکر کنند که باید مدت 
طوالنی وزنه بزنند اما تنها انجام دو ست پرس سینه به مدت 5 دقیقه 

می تواند مفید باشد.

آگهي اعالن نظر افراز 
پيرو آگهــي مندرج در 
روزنامــه همدان پيام به 
مورخ   3314 شــماره 
مــورد   1397/7/24
شــرکت  درخواســت 
گاو  نگيــن  تعاونــي 
نهاوند به شــماره ثبت 
به شــماره  وارده   1214
مــورخ  9634/ن/96 
مبنــي   1396/7/25
بــر افراز مقدار ســند 
مورخ   16019 شــماره 
دفتــر   1396/6/20
 21 شماره  رسمي  اسناد 
همگي  مقدار  به  نهاوند 
چهار  و  پنجاه  تمامت  و 
صدم ســهم مشاع از 2 
سهم از 320 سهم از 96 
شعير ششدانگ 4 قطعه 
زمين آبــي و دو قطعه 
دیمزار پالک 70 الي 75 
قریه  اصلي   21 از  فرعي 
نهاوند  دو  بخــش  بيان 
مالک  و  خریــداري  را 
مي باشد و افراز در موعد 
مقرر 1397/8/7 به عمل 
آمده که حدود و حقوق 
به شــرح ذیل مي باشد: 

ششدانگ یک واحد گاوداري قسمتي از پالک 70 الي 75 فرعي از 21 اصلي بخش دو نهاوند به مساحت 
)3000 مترمربع( با حدود اربعه )شماالً(: به طول 23/27 متر دیواریست به پالک باقيمانده 21 اصلي شرقا: 
به طول هاي 45/54 متر و 10/62 متر و 10/53 متر که هر دو قســمت اخير شمالي محسوب مي شود و 
طول 1/58 متر هر سه قسمت دیواریست به پالک باقيمانده 21 اصلي و طول 50 متر دیواریست به پالک 
593 فرعي از 21 اصلي و طول 4/62 متر دیواریســت به باقيمانده 21 اصلي جنوباً: به طول 34/35 متر 
دیواریســت به پالک باقيمانده 21 اصلي )غرباً(: به طول 79/67 متر و طول 14/79 متر دیواریســت به 
پالک باقيمانده 21 اصلي حقوق ارتفاقي ندارد که با افراز مقدار فوق برابر تصميم شــماره 3939/ن/97 
مورخ 1397/8/23 مبني بر قبول افراز موافقت گردیده است و نظر به اینكه متقاضي اعالم نموده است 
که اسامي و نشاني سایر مالكين مشــاعي را نمي داند لذا به سایر افراد حقيقي و حقوقي که به هر نحو 
خود را داراي حقي مي دانند ابالغ مي  گردد که در اجراي ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده 
6 آیين نامه همان قانون چنانچه به عمليات افراز معترض مي باشــند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشــار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهي مشعر به طرح دعوي را اخذ و به 
اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غير این صورت پس از سپري شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند 

مالكيت افراز اقدام خواهد شد.)م الف 162(
جليلوند- رئيس ثبت اسناد نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي یوسف چراغي دارای شــماره شناسنامه  6470034551 به 
شرح دادخواست کالسه 112/970728ح از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان مسلم 
چراغي به شماره شناسنامه  674 در تاریخ 97/8/13 در اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفــوت آن متوفی/
متوفيه منحصر اســت به: 1-محترم چراغي به شماره شناسنامه 
3860181947 متولــد1369 صــادره از همــدان دختر متوفي 
2-یونس چراغي به شماره شناسنامه 6470078435 متولد1380 
صادره از همدان پسر متوفي 3-زهرا بهرامي به شماره شناسنامه 
1097 متولد1355 صادره از همدان همسر متوفي 4-ليال چراغي 
به شماره شناسنامه 6470030335 متولد1370 صادره از همدان 
دختر متوفي 5-یوسف چراغي به شماره شناسنامه 6470034551 
متولد 1373 صادره از همدان پسر متوفي اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 3331(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326009000277 مورخه 97/8/5 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي داود محققي فرزند 
ابراهيم به شــماره شناسنامه 3055 صادره از فامنين به شماره ملي 5029190589  
در شش دانگ یک قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت یكصد و هشتاد و شش هزار 
و صدو بيست و پنج مترمربع و سي  و شش صدم مترمربع قسمتي از پالک 92 اصلي 
واقع در بخش پنج همدان اراضي یالقوزباغ خریداري از مالک رسمي آقاي ابراهيم 
محققي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.)م الف 205(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنين

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آیين نامه اجراي اســناد 
رسمي کالسه 9601039 

بدینوســيله به آقاي محمد نوري فرزند نصرت اله شناســنامه 
شماره 4870 ساکن همدان شــهرک مدني فاز 3 مجتمع سينا 
واحد 2 ابالغ مي شود که صندوق کارآفریني اميد جهت وصول 
طلب خود به اســتناد قرارداد بانكي به شــماره 921401052 
به مبلــغ 70/207/065 ریال اصل طلــب و مبلغ 23/400 ریال 
خســارت روزانه از تاریخ 96/11/12 تاکنون عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائي به کالســه 9601039 در این اداره 
تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 96/12/12 مأمور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاي 
بســتانكار طبق ماده 18 آیين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط یک 
مرتبه در یكي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي آگهي مي شود 
و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهي که روز ابالغ 
محسوب مي گردد، نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایيد، 

عمليات اجرائي جریان خواهد یافت.)م الف 3315(
تاریخ انتشار: 97/8/29

معاون اجرا اداره اجراي اسناد رسمي همدان- فاطمه 
فريادرس

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدرضا سيدي فرزند غالمرضا دارای شماره شناسنامه  2234 به شرح 
دادخواست کالسه 555/97/ح135 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده که شادروان غالمرضا سيدي فرزند رمضان به شماره 
شناسنامه  696 در تاریخ 97/8/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-محمدرضا سيدي فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه 2234 متولد 1354 صادره از همدان فرزند متوفي 
2- بلقيس نعيمي فرزند خواجه علي به شماره شناسنامه 8 متولد 1319 صادره 
از همدان همسر متوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 3323(
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اخت الف همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326009000268 مورخــه 97/8/1 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه 
و بالمعارض آقاي اميرســليماني فرزند غياثعلي به شماره شناسنامه 
4204 صادره از فامنين به شــماره ملي 5029612637 در شش دانگ 
اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت دویست و شــانزده مترمربع و هشت صدم متر مربع 
قســمتي از پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي ماماهان 
خریداري از مالک رسمي آقاي حاج باقر حسيني محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 206(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنين

آگهي دعوت به افراز 
چون آقاي محســن سوري با شماره ملي 3962669388 فرزند علي حيدر 
برابر سند رسمي شماره 14131 مورخ 1397/8/21 دفتر 81 فيروزان همگي 
و تمامت هفده صدم ســهم مشاع از 4 سهم از 406 سهم از سه شعير از 96 
شعير روستاي شــيراوند اصلي بخش سه نهاوند بانضمام هفده صدم سهم 
مشاع از 4 سهم از نيم سهم مشاع از چهل و پنج و سه هشتم سهم از 81/1 
شعير روســتاي شيراوند و همچنين 17 صدم سهم مشاع از 4 سهم از 406 
ســهم از یازده و نه دهم شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ قریه شيراوند 
پالک 69 اصلي بخش سه نهاوند از مالكيت موجود برابر سند قطعي شماره 
14131 مورخ 1397/8/21 دفتــر 81 فيروزان با جميع متعلقات و ملحقات 
به صورت قطعي منتقل گردیده اســت که اســناد فوق  فاقد طول متراژ و 
مساحت مي باشند را مالک مي باشند و برابر تقاضانامه شماره 3919/ن/97 
مورخ 1397/8/22 و تقاضاي اصالحي وارد به شــماره 4053/ن/97 مورخ 
1397/8/28 افراز مقدار سهم مشاعي خود را از این اداره نموده که متقاضي 
مدعي مي باشــد که به بقيه مالكين مشاعي دسترسي ندارد لذا به استناد 
ماده 3 آئين  نامه افراز و برابر ماده 18 آیين نامه اجراي اسناد رسمي به کليه 
مالكين مشاعي افراد حقيقي و حقوقي ابالغ مي گردد که در تاریخ دوشنبه 
97/10/17 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در شهر نهاوند، روستاي 
شيراوند حضور یابند بدیهي است عدم حضور مالكين مانع از انجام عمليات 
افراز نمي گردد و چنانچه نياز به آگهي مجدد باشد در همين روزنامه درج و 

مدت اعتراض آن 10 روز مي باشد.)م الف 165(
تاریخ انتشار: 97/8/29

جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالک نهاوند

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326005000367 مــورخ 1397/7/4هيأت اول 
موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت  نهاوند تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي عباس علي بخشــي فرزند شيرولي به شماره شناسنامه 
677 و به شــماره ملی 3961820791 صادره از نهاوند در ششــدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 3/14 مترمربع قسمتي از پالک باقيمانده فرعي 
از 3772 اصلي بخش یک ثبت نهاوند واقع در ميدان عارف نرســيده به پل 
ظفري حقوق ارتفاقي ندارد خریداري از مالک رســمي محمدمراد عباسي و 
غيره تصرفات مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. )م الف 128(
تاریخ انتشار نوبت اول:  دوشنبه 1397/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/8/29
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326009000262 مورخه 97/8/1 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي ابوالقاسم عسگري 
فرزند اسماعيل به شماره شناسنامه 67 صادره از       به شماره ملي 5029830219 
در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت یكصد و شصت و چهار مترمربع و شصت 
و ســه صدم مترمربع قسمتي از پالک 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي 
فامنين خریداري از مالک رسمي آقاي عزت اله شاکري محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. )م الف 200(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/29
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
خانم مهناز بابائي دارای شــماره شناســنامه  3271 به شرح دادخواست کالسه 
113/691/97ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شــادروان سجاد ویاني به شماره شناســنامه  4020477434 در تاریخ 
96/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/
متوفيه منحصر اســت به: 1-مهناز بابائي به شماره شناسنامه 3271 مادر متوفي 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 202(
رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف کبودراهنگ

 در حالی کارشناس اســتانی ناظر بر 
اماکن عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
همــدان از ســهل انگاری در ضدعفونی 
کردن تشک ســالن های ورزشی همدان 
سخن به میان آورد که چندی پیش خبری 
مبنی بر ابتالی یک کشــتی گیر نهاوندی 
بــه بیماری قارچــی در فضای مجازی و 

رسانه های استان انتشار یافت.
در اخبار انتشــار یافته »شاهین فاطمی« 
قهرمــان ســنگین وزن جوانان اســتان 
همــدان و نایــب قهرمــان کشــور در 
مصاحبــه ای گفتــه بود: در مســابقات 
قهرمانی کشــور در رده سنی جوانان از 
ناحیه پیشــانی دچار کمی خراشــیدگی 
شــدم. پس از 2 روز اســتراحت برای 
تمریــن به ســالن کشــتی نهاوند رفتم 
اما از ناحیه پیشــانی بــه بیماری قارچ 
تبخالی دچار شــدم. مدت 5 روز است 
در بیمارستان بستری شده و درد زیادی 
تحمل کردم. ســالن کشــتی نهاوند از 
نظر بهداشــت ســطح پایینی دارد. این 
ندارد و کشتی گیران  آبگرم  سالن دوش 
نمی توانند پــس از پایان تمرین خود را 

بشورند.
به منظور جویا شــدن از صحت و سقم 
قضیه پس از پیگیری های فراوان خبرنگار 
ایســنا برای مصاحبه با مسئوالن مربوطه 
کســی حاضر نشد اظهاراتی در این زمینه 
داشته باشد و فقط شبکه بهداشت نهاوند 
در یک کالم گفت بیماری قارچی به یکی 
از کشتی گیران نهاوندی سرایت کرده هر 
چند او بیماری زمینه ای داشــته اســت و 

دیگر حاضر به مصاحبه نشد.
 کارشناس اســتانی ناظر بر مراکز تهیه 
و توزیــع موادغذایــی و اماکن عمومی 
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان نیز در 
این رابطه اظهار کرد: نبود استعالم اداره 
تربیت بدنــی از مرکز بهداشــت هنگام 
ســالن های  فعالیت  برای  مجوز  صدور 
ورزشــی از مشــکالت کلی در حوزه 
مجتمع های ورزشــی به ویژه سالن های 

سربسته است.

افشــین حولکی مطرح کرد: عدم استعالم 
تربیت بدنی هنگام صدور مجوز از حوزه 
بهداشت باعث می شود تا زیرساخت های 
آموزش هــای الزم  و  نظارت  مناســب، 
هماننــد تعــداد دوش، فضای ســالن و 
لوازم مورد استفاده در سالن های ورزشی 

صورت نگیرد.
وی در رابطــه بــا کوتاهی افــراد برای 
پیشگیری از بیماری های پوستی و آلودگی 
در وسایل سالن ها، اظهار کرد: عمدتا افراد 
مراجعه کننده به سالن ها و اماکن ورزشی، 
نظافت و بهداشت شخصی مانند استفاده 
از دمپایی مشــترک و اســتحمام پس از 

ورزش را رعایت نمی کنند.
حولکــی با اشــاره بــه اینکــه صدور 
مجوز فعالیت آرایشــگاه ها، نانوایی ها و 
رستوران ها مشــروط به استعالم از حوزه 
بهداشت اســت، اظهار کرد: در صورت 
استعالم آموزش و نظارت به شکل دقیق 
و حســاس تری در این بخش ها صورت 
می گیرد اما در بخش ســالن های ورزشی 
صالحیت بهداشــتی هنگام صدور مجوز 
اهمیت داده نمی شود اما در تالش هستیم 
تا اداره تربیت بدنی را نسبت به ضرورت 

اســتعالم از حوزه بهداشت هنگام صدور 
مجوز مجاب کنیم.

کارشــناس اســتانی ناظر بر مراکز تهیه 
و توزیــع مواد غذایــی و اماکن عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان در تشریح 
نظارت این سازمان بر عملکرد سالن های 
ورزشــی گفت: به علت اینکه این مراکز 
غالبا زیرنظر تربیت بدنی فعالیت می کنند، 
بهداشــت بــرای آنها به صــورت کتبی 
اخطاریــه ارســال و در صــورت وجود 
مشکالت گسترده تر اقدام به پلمب سالن 

می کند.
وی با الزامی دانســتن وجــود تهویه هوا 
و انجام ضدعفونی وســایل های ورزشی 
به ویژه تشــک ها پس از هر شیفت کاری 
برای سالن های ورزشــی، مطرح کرد: به 
علت فعالیت زیاد و تعریق بسیار رطوبت 
بسیار باالیی در مجتمع های ورزشی وجود 
دارد که این یکی از الیل عمده در رشــد 

قارچ ها است.
حولکــی ادامــه داد: ضدعفونــی کردن 
تشــک ها باید پس از اتمام هر شــیفت 
کاری صورت گیرد اما متأسفانه متصدیان 
سالن های ورزشی هفته ای یکبار اقدام به 

این کار می کنند.
وی در رابطه با شکایت افراد از سالن های 
متخلف اعالم کــرد: افــراد می توانند با 
مراجعه به مراکز بهداشت شهرستان خود 
یا تماس با شــماره رایــگان 190 با ذکر 
مشخصات و توضیحات دقیق تخلفات را 

گزارش دهند.
حولکی با بیان اینکه امکان انتقال بیماری 
قارچی درســالن های ورزشی وجود دارد 
به طوریکه بنده خود با حضور در یکی از 
سالن ها به این بیماری مبتال شدم، درباره 
کشــتی گیر نهاوندی نیز گفــت: این فرد 
می تواند در صورت تمایل شکایت خود 

را به مرکز بهداشت اعالم کند.
و امــا رئیس هیــأت کشــتی نهاوند به 
خبرنگار ایســنا گفت: ایامی که شــاهین 
فاطمی، کشتی گیر نهاوندی در بیمارستان 
بســتری بود، به اتفاق یکی از مســئوالن 
ورزش شهرستان برای عیادت وی رفتیم 
و پــس از خواندن پرونده پزشــکی اش 
متوجه شــدیم یک درصد هــم اثر قارچ 
وجود نــدارد و فقط به علت مصدومیت 

در بیمارستان بسر می برد.
فرامرز سماوات افزود: اداره ورزش پیگیر 

ایــن موضوع بــوده و هفته گذشــته هم 
با هیأت کشتی اســتان در نهاوند جلسه 
داشــتیم و نقصی در ســالن های کشتی 

شهرستان وجود ندارد.
وی افزود: سالن کشتی مانند سالن والیبال 
و بسکتبال نیست و عرق بدن کشتی گیران 
بر روی تشــک می ریزد و نیاز به نظافت 
دارد تا قابلیت استفاده مجدد داشته باشد. 
ســماوات با بیان اینکه هــر روز نظافت 
سالن ها و تشک ها انجام می گیرد چرا که 
در غیر این صورت نمی شــود در سالن ها 
تمرین کرد، ادامــه داد: تجهیزات ورزش 
کشــتی در نهاوند بی نقص بوده و نظافت 

سالن ها در حد عالی است.
وی با بیان اینکه انرژی که نظافت کنندگان 
نهاوندمصرف می کنند در  سالن کشــتی 
سطح اســتان نمونه اســت، عنوان کرد: 
امروز مانند ایام قدیم نیســت و افراد قبل 
از حضور در ســالن در منازلشــان دوش 
دارند و پس از تمرین هم می توانند پس از 

حضور در منزل استحمام کنند.
رئیس هیأت کشــتی نهاوند درباره وجود 
دوش در ســالن های کشتی تصریح کرد: 
دوش در ســالن ها وجود دارد اما ممکن 
است با وضعیت مالی و اقتصادی موجود 
به علت قطع گاز و عدم پرداخت هزینه ها 
قابل اســتفاده نباشد اما باید توجه داشت 
که مسأله بهداشــت به خود شخص هم 

مربوط می شود.
وی بــا بیــان اینکه کــودکان و نونهاالن 
شرایط حمام در سالن ندارد و حتی گاهی 
خانواده هــا اجازه ایــن کار را نمی دهند، 
یــادآور شــد: بزرگســاالن هــم از پس 
نظافت خــود برمی آیند به طوریکه همین 
کشــتی گیر نهاوندی هم کــه ادعای ابتال 
به بیماری قارچی دارد، خود بزرگســال 
اســت و می تواند از پس بهداشت فردی 
خود برآید. سماوات در پایان اعالم کرد: 
در نهاوند 13 مربی، 13 کالس مختلف و 
بین 50 تا 70 شــاگرد در 6 سالن کشتی 

شهرستان فعالیت دارند.

ماجرای بيماری کشتی گير نهاوندی چه بود؟

نتایج مسابقات 
 انتخابی تیم 
کونگ فو استان
 نفرات تیم هیات کونگ فو جهت اعزام به مسابقات 

کشوری المپیاد استعداد های برتر انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان ، مســابقات المپیاداســتعدادهای برتر هیات 

کونگ فو و هنرهای رزمی اســتان همدان باحضور 
9 تیم با 90 شــرکت کننده ازشهرســتانهای همدان 
الف ، همــدان ب ، نهاوند ،کبودرآهنگ )کوریجان( 
، رزن ، فامنین )ماماهان( ، بهار )مهاجران( ، اسدآباد 
و مالیر )منگاوی( در رده سنی نوجوانان استایل نیمه 
آزاد در محل ســالن مرکزی همدان خانه کونگ فو 
برگزار گردید که در پایان علی رشیدی)کبودرآهنگ( 
 ،  -38 محمدرضاشــعبانلو)مالیر(   ،  -35
 ، صادقی)کبودرآهنــگ(41-  محمدرســول 
محمدرضاموالیی)همــدان(44- ،ســبحان ســهیل 

، میالدغفرانــی)رزن(51-  منصوری)همــدان(47- 
،عــارف   -55 معصومی)همــدان(  حســین   ،
مهــدی   ، بهبهانی)کبودرآهنــگ(59- 
امیرحســین   ، رحمت)همــدان(63-  نــوری 
حسینی)همدان(68- و محمد مهدیان)اسدآباد(68+ 
همچنین ایــن نفرات در مــورخ 97/07/30 جهت 
شــرکت و حضــور در رقابتها و مســابقات المپیاد 
اســتعدادهای برترکشوری فدراســیون کونگ فو و 
هنرهای رزمی به میزبانی اســتان کرمانشــاه اعزام 

می شوند.

امید ابراهیمی و مهدی 
طارمی در میان برترین 

خارجی های لیگ 
ستارگان قطر 

 تیم های حاضر در لیگ ســتارگان 
قطر با وجود سطح فنی ضعیف بسیاری 
از بازیکنان خارجــی در فصل جاری 
این رقابت ها در فصــل نقل وانتقاالت 
ماه آینده میــالدی به دلیــل بدهی ها 
نمی توانند بازیکن خارجی جذب کنند.
به گــزارش تســنیم ، ایــن روزنامه 
قطری سپس اســامی تعداد محدودی 
از بازیکنان خارجی برجســته 2 فصل 
اخیــر لیگ ســتارگان را اعالم کرد که 
در میان آنها اســامی 2 ملی پوش ایرانی 
نیز دیده می شوند. بغداد بونجاح، ژا,ی 
هرناندس، یوســف العربی، نام تاهی، 
مهدی طارمی، تاباتا، وســلی اسنایدر، 
ســاگبو، محمد مواس، محسن متولی، 
امیــد ابراهیمی و گابــی هرناندس از 

جمله این بازیکنان هستند.

جاويد و حسن زاده از ايران/ 
11 نامزد از ژاپن

بیرانوند نامزد بهترین 
بازیکن نشد

 کنفدراســیون فوتبال آســیا اسامی 
نامزدهای برترین های سال آسیا را اعالم 
کرد که نامی از علیرضا بیرانوند در آن 

دیده نمی شود.
به گزارش ایســنا ، کنفدراسیون فوتبال 
آسیا اسامی نامزدهای برترین های سال 
آســیا را اعالم کرد که برخالف آنچه 
انتظار می رفت نامی از علیرضا بیرانوند 
در این فهرست دیده نمی شود. روزهای  
گذشته رسانه های ایران با انتشار خبری 
اشتباه با استناد به توییت گل عربی، از 
نامزدی علیرضا بیرانوند برای عنوان مرد 

سال آسیا خبر دادنده بودند.

باشگاه پرسپولیس 
منتظر تعیین حکم برای 

پرداخت بدهی
 طلبکاران داخلی پرسپولیس هنوز از 
این باشگاه طلب دارند و منتظر تصمیم 
مسئوالن قضایی برای دریافت مطالبات 

خود هستند.
به گزارش  مهر ؛هیات مدیره باشــگاه 
پرســپولیس برای کاهش میزان بدهی 
های این باشــگاه تصمیم به پرداخت 
بخشی از بدهی های خود به بازیکنان 
و مربیــان داخلی خود گرفتند تا تعداد 
کمتری پرونده در کمیته انضباطی داشته 

باشند.
مسئوالن پرســپولیس پس از پرداخت 
بخش قابل توجهی از بدهی های خود 
به بازیکنــان و مربیان خارجی تصمیم 
بــه اختصاص بخشــی از بودجه خود 
بابت بدهی های داخلی گرفتند. اما این 
موضــوع در خصوص برخی بازیکنان 
حالت  همچنان  سرخپوشــان  ســابق 

اجرایی پیدا نکرده است.
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هيچ نعمت و زندگانی خّرمی از ميان نرفت، مگر به سبب گناهانی که ]مردم[ 
انجام دادند؛ به راستی که خدای هرگز به بندگان ستم نمی ورزد .

الخصال ص 624 ح 10

کتابفروشي هاي محلي 
در آستانه تعطیلي

  هفته کتاب و کتابخواني در کشــورمان از پنجشــنبه هفته گذشته 
شروع شده اســت. به همین منظور نمایشــگاه بزرگ کتاب در محل 
کتابخانه مرکزي همدان که چراغ آن باالي تپه مصالي شــهر همیشــه 

روشن مي باشد، برپاست. 
این نمایشگاه تا 11 آذرماه برقرار است و عنوان هاي جالبي از تازه هاي 
کتاب براي عالقمندان و دوستداران همیشگي یار مهربان فراهم ساخته 
اســت. همه این نام ونشان و برنامه ها براي این است که فرهنگ کتاب 
و کتابخواني در جامعه ایران براي همیشــه زنده بماند و فاصله کتاب و 
کتابخوان روز به روز بیشتر و بیشتر نگردد. شاید به همین دلیل است که 
یکي از کتابفروشي هاي معتبر همدان پشت شیشه هاي ورودي و ویترین 
خود با خط درشت نوشته است: »خطر تعطیلي کتابفروشي هاي محلي 
را تهدید مي کند«. زیر همین عبارت نیز نوشته است: »کتابفروشي هاي 

محله خود را زنده نگه دارید«. 
واقعاً مشــاهده چنین عبارت ها و هشــدار اهالي کتاب نسبت به مرگ 
تدریجي یار مهربان، قلب آدمي را مي فشارد و آزار مي دهد. چرا چنین 
شده است؟ یادمان باشد همین کتابفروشي که از مردم براي نجات دنیاي 
کتاب استمداد مي طلبد، همان کس و همان جایي است که اگر تصمیم 
بگیرد کتابفروشــي خود را تعطیل کند و مغازه اش را به بستني فروشي 
یا فســت فودي تبدیل سازد یا اجاره بدهد، بدون هیچ دردسري ماهیانه 
بیش از 10 میلیون تومان کاسب مي شود و دیگر هیچ! اما چند نفر پشت 
میز کتابفروشي نشسته اند و بدون شک ده ها و بلکه صدها میلیون تومان 
انواع کتاب در قفســه ها موجود است تا شاید صبح تا غروب یکي هم 
در مغازه را باز کند و بپرســد: »آقا یا خانم، کتاب جدید چه دارید و از 

یار مهربان چه خبر!؟«.
ایــن روزها کتاب کاالي گراني نیســت، یعني اینکه ناشــران کتاب و 
دســت اندرکاران چاپ و تازه هاي کتاب همــه تالش خود را به عمل 
مي آورند تا با اســتفاده از تبصره هاي قانوني، محصولي عرضه کنند که 
از تمام مجوزها و یارانه ها براي درصدي ارزاني و قیمت هاي مناســب 
ســود برده باشد. ولیکن مشکل اینجاست که جامعه ما هم اینک آنچنان 
دچار فرهنگي اشتباهي و غلط شده که حاضر است براي همان بستي یا 
فست فود که ذکر خیرش شد، تومان هاي باال خرج کند، اما قیمت یک 
کتاب با نصف پول بستني یا فست فود براي او خیلي باالست و »بخرم 

و بیندازم گوشه اتاق که چه شود!؟«
نسل ما این روزها حاضر است براي نقش یک »تتوي« بنجل و وارداتي 
در کنار یا گوشــه بدن خــود درد و هزینه ســنگین و خطر دردهاي 
بي درمان را تحمل کند، اما حاضر نیســت کم هزینه ترین و راحت  ترین 
کار ممکن براي آگاهي و دانایي و هویت شناســي خویش را با مطالعه 
یک کتاب انجام دهد. وقتي مي پرســي، مي گویند: »اي بابا،  با دانلود... 
نایاب ترین کتاب  را گوشه لپ تاپ یا گوشي همراه خودم مي ریزم و هر 
وقت که حالش را داشتم و فرصت بود با خیال راحت مطالعه مي کنم«. 
اما من مي گویم وقتي لپ تاپ و گوشــي همراه هســت، دیگر آن حال 
و آن فرصت براي کســي باقي نمي ماند تا بشــود یک صفحه کتاب از 

حافظه آن مطالعه کرد!
بنابراین پــز خالي اش را براي این و آن مي دهــي! البته گمان نمي رود 
خطر حذف کتاب و بي اعتنایي به فرهنگ کتابخواني در ساختار زندگي 
امروزي ما فقط و فقط به توسعه وسایل ارتباط جمعي و نفوذ اینترنت 
و رایانه باشــد، مشکل از بي حوصلگي و پشــت پا زدن به ریشه هاي 

فرهنگي خودمان است.
واقعیت این اســت که کتاب ضربان حیات آدمي و اجتماعي است که 
با مطالعــه آن و توجه به آن زندگي جریان پیــدا مي کند و هرچه این 
ضربان منظم و مرتب باشد، نشانه سالمت روح و جسم زندگي فردي و 

اجتماعي است و البته که هیچ جایگزیني هم نخواهد داشت.
فضاي کتاب و روان و حضور کتاب مانند آن آبشار خروشان و جوشان 
در دامن طبیعتي بکر و سرسبز است که هرگز با یک آبنما در گوشه یک 
سالن سرپوشیده و دود زده قابل مقایسه و قیاس نیست. جوامع انساني 
با شــناخت کتاب و ترویج فرهنگ کتاب رشــد کرده و به این درجه 
از پیشــرفت و آباداني رسیده  اســت و این جامعه پس از این با مرگ 
تدریجي کتاب و  آویزان شدن به فرهنگ هاي جایگزین به سمت قهقرا 

و سقوط خواهد رفت تا بمیرد و دوران به پایان رسد.
چندان دور نرفته است آن برهه از زمان و نشان نسل هاي این مرزوبوم 
و این شهر خوشــنام و اعتبار همدان که مي شد در هر معبر و رهگذر، 
جوان و جوان هایي را دید که کتاب به دست و کیسه هاي کتاب بر دوش 
از دنیایي پرنشاط و پرامید خبر مي دادند. واقعاً جوان هاي دهه 50 و دهه 
60 دوستي و انس با کتاب را مایه افتخار و نشانه آگاهي و دانایي نسل 
خود مي دانســتند و آنان بودند که ریشه انقالب اسالمي را آبیاري کرده 
و بارور ســاختند. اما امروزه فقط گوشي هاي همراه رنگارنگ است که 
در دســت هر پیر و جوان و بزرگ و کوچک، خبر از دنیاي بي خبري 
و بیهودگي مي دهد! و رواج فرهنگ بي ریشــه و بي هویت که عزت و 

کرامت انساني را به بازیچه گرفته است.

تئاتر کودک و نوجوان هنری برای 
پیوند قلب و فکر است

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پیامی به بیست 
و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
گفــت: تئاتر کودک و نوجوان هنری زیباشناســانه و 
فرهنگی برای پیوند بین قلب و فکر است که می تواند 
به مدد و موهبت خود از مخاطب یک شخصیت موثر 
و متعادل بسازد. در پیام سیدعباس صالحی آمده است: 
آینده از آن کودکان اســت و فردای روشن و درخشان 
این سرزمین در گرو برنامه ریزی و توجه ویژه به این 
گروه از مخاطبان اســت. کودکان امــروز با باورهای 
خود فرهنگ و اعتقادات و ارزش های جامعه را شکل 
می دهند. این پیــام می افزاید: بهره گیری از آموزه های 
غنی دینی و ملی و آشــنایی هر چه بیشتر کودکان و 
نوجوانان با معاریف و مواریث ارزشــمند فرهنگی و 
هنری اسالمی و ایرانی گامی در جهت تحقق هویت 
کودکان این سرزمین مهر است. کم ترین توانائی تئاتر و 
تاثیر نمایش برای کودکان و نوجوانان این است که به 
آن ها می آموزد چگونه یک انسان خوب، آگاه، هوشیار 
و با فضیلت باشند.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در این پیام یادآور می شود: برگزاری بیست و پنج دوره 
جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان حاکی از پایداری و 
تداوم این امر خطیر فرهنگی و هنری است و جا دارد 
تــا پس از ربع قرن ســابقه در این موضوع، اهداف و 
برنامه ریزی کالن تری جهت پیشبرد و هویت بخشی 
به این جشنواره در دستور کار قرار گیرد.صالحی ضمن 
تقدیر از فعاالن و مســئوالن و هنرمندان، جشن »صد 
سالگی تئاتر کودک و نوجوان« را مقارن با ایام برگزاری 
جشنواره تبریک و تهنیت گفت و افق و آینده درخشان 
را برای اهالی تئاتر کــودک و نوجوان و خانواده این 
گونــه نمایش از خداوند بزرگ آرزو کرد. بیســت و 
پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 

29 آبان تا سوم آذر در همدان برگزار می شود.

 بخشی از عمارت جنانی فرو ريخت
جنانی در انتظار ثبت ملی

 معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 
همدان با اشاره به اینکه بخشی از عمارت جنانی فرو 
ریخت، گفت: پرونده ثبت ملی جداره عمارت جنانی 
به سازمان میراث فرهنگی رفته است. عمارت جنانی 
واقع در خیابان شــهدا یکی از خیابان های مرکزی و 
قدیمی شــهر که از سال های گذشته خطر تخریب آن 
را تهدید می کند، این روزها باالخره این اتفاق افتاد و 
بخشی از این عمارت فرو ریخت.این اثر تاریخی که 
پرونده ثبت ملی آن به ســازمان میراث فرهنگی رفته 
اســت، هنوز به ثبت نرسیده، در حالی که باید به این 
بناها هرچه سریع تر رسیدگی شود قبل از اینکه از بین 
بروند.بر این اســاس معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی همدان در گفت وگو با خبرنگار فارس 
اظهار کرد: جداره عمارت جنانی با ارزش است و باید 
حفظ شــود. احمد ترابی بیان کــرد: با توجه به واجد 
ارزش بودن جداره این بنا، به شهرداری نامه داده شده 
که اگر این بنا طرح توسعه ای دارد، می تواند پشت آن 
را هم ارتفاع با جداره جلویی بسازد اما باید جداره ای 

که روی مغازه ها ساخته شده را حفظ کند.
وی با اشاره به اینکه مدارک این بنا برای ثبت جداره به 
سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است، افزود: هنوز 
جداره ثبت ملی نشده اســت.معاون میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی همــدان اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بنا، بنای حساســی اســت و پشت آن ارزش 
تاریخی ندارد، طی بازدید کارشناســانی از ســازمان 
میراث فرهنگی نیز اعالم شد که سازه پشت آن ارزش 
تاریخــی ندارد و نمی توان همــه بنا را ثبت ملی کرد.

وی بــا بیان اینکه طبق اعالم کارشناســان تنها جداره 
بنا ثبت ملی می شــود، گفت: به خاطر اینکه این بنا و 
جداره دارای ارزش ملی باید تفکیک شوند، ثبت ملی 
زمان بر شده است.ترابی با اشاره به اینکه دیوار پشت بنا 
ممکن است ریخته باشد، اما جداره آسیبی ندیده است، 
افزود: 6 ماه پیش نامه ای به شهرداری دادیم که مالک 
می تواند طرح توسعه مشروط بر اینکه جداره را حفظ 
کند، داشته باشد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده و مالک 

باید عهده دار حفاظت از بنا باشد.

فرهنگ کارآفرینی باید بر فضای دانشگاهی 
حاکم شود

 رییس دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اهمیت مهارت آموزی 
در دانشگاه ها گفت: فرهنگ کارآفرینی باید بر فضای دانشگاهی حاکم 
شود. به گزارش ایرنا، سالن ملک لو دانشگاه علم و صنعت میزبان حدود 
70 شرکت دانش بنیان، مجموعه های صنعتی گروه های استارتاپی بود 
که با ارائه 600 فرصت شــغلی به جشنواره کار صدف آمده بودند تا از 
دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه و دانشگاه های دیگر برتر 
کشور برای همکاری دعوت کنند.»جبارعلی ذاکری« همزمان با افتتاح 
جشنواره کار صدف و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برگزاری این 
جشنواره یکی از راهکارها است و اگر موضوع را از تغییر دانشگاه ها از 

نسل دوم به نسل سوم معرفی کنیم بهتر است.

ساخت پالتین هایی قوی و با کیفیت 
به کمک فناوری نانو

 به گزارش خبرنگاران جوان؛ یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به 
ساخت پیچ و مهره هایی مخصوص پالتینی  برای کمک به بیمارانی که از 
درد مفاصل رنج می برند شده است.به دلیل آنکه فلزات نسبت به استخوان 
سختی بیشتری دارند باید از پیچ هایی استفاده کرد که از  نانو پوشش های 
تیتانیوم ساخته شده اند.این شرکت دانش بنیان موفق به ساخت ایمپلنت  
وپالتین هایی  شده است که آبگریز هستند و مانع از نشستن لخته خون 
روی پیچ و مهره های کمری می شوند و همین موضوع سبب می شود تا 
در روند بهبود سریع تر انجام شود.این شرکت دانش بنیان با بهره گیری از 
فناوری نانو توانسته است پیچ و مهر های کمری و پروتز هایی را بسازد که 

بسیار قوی هستند و مدت زمان بسیاری برای افراد کار می کنند.

اندازه گیری میزان قند خون با اشک چشم
  یک استارت آپ هلندی حسگری برای اندازه گیری گلوکز خون 
ساخته که شبیه فنر است و در پلک پایینی قرار می گیرد. این گجت با 

بررسی اشک فرد، میزان قند خون را اندازه گیری می کند.
به گزارش مهر، در هفته گذشــته شرکت Verily)متعلق به آلفابت( 
پروژه لنز چشــمی رصد کننده گلوکز خون را عرضه کرد. اما اکنون 
یک اســتارت آپ هلندی به نام Noviosense، مشغول ساخت 
یک گجت پوشــیدنی دیگر برای رصد گلوکز خون است. این گجت 
که در حقیقت یک حسگر اســت روی پلک پایینی قرار می گیرد و 
اشــک چشم را اندازه گیری می کند. این گجت چنان  دقیق است که 
صحت 95 درصد اطالعات آن به اندازه اطالعات به دســت آمده از 

تست خون است.

چرخ تیتانیومی خودرو باپرینتر سه پسی 
ساخته شد

  نخستین چرخ تیتانیومی خودرو که با پرینتر سه پسی ساخته شده، 
رونمایی شد. این نوع چرخ ها سبک تر هستند و در مقایسه با نمونه 

های آلومینیومی در مدت زمان کوتاهتری ساخته می شوند.
به گزارش مهر، نخستین چرخ تیتانیومی خودرو در دنیا که پرینتر سه 
پسی ساخته شده، رونمایی شده است.چرخ  HRE3D+ با استفاده 
از نوعی پرینتر سه پســی به نام  EBM ساخته شده است. این نوع 
پرینتر به وسیله اشعه های الکترون پودر تیتانیوم را ذوب می کند و به 
CNC این ترتیب می تواند اشکالی پیچیده تر از ماشین های معمولی
بسازد. چرخ های ساخته شده نه تنها بسیار سبک هستند بلکه به دلیل 

استفاده از تیتانیوم)قوی ترین فلز روی زمین( عمر طوالنی دارند.

اولین تمیزکننده هوشمند دندان مصنوعی 
ساخته شد

  شــرکتی به نام "کلیوم")Clium(برای اولین بار یک پاک کننده 
هوشــمند دندان مصنوعی ابداع کرده است که مجهز به امواج مافوق 
صوت و ماوراء بنفش اســت و قابلیت تعامل با دســتیارهای صوتی 
هوشــمند را دارد.به گزارش ایسنا ، کســانی که مجبور به استفاده از 
دندان مصنوعی هستند، از گذشته هنگام خواب، برای تمیز نگه داشتن 
آن، چاره ای جــز انداختن آن در یک لیوان آب یا نهایتا اســتفاده از 

قرص های مخصوص در لیوان آب نداشتند.
اما در حال حاضر، شــرکت کلیوم)Clium( یک دستگاه تمیزکننده 
جدید و هیجان انگیز برای پاکیزگی دندان های مصنوعی ساخته است 

تا این مشکل را حل کند.

 مراســم افتتاحیــه بیســت و پنجمین جشــنواره 
تئاتــر کــودک و نوجــوان عصــر روز گذشــته  در 
ســالن ورزشــی فردوســی همــدان  برگــزار شــد.

ــی و  ــان داخل ــور مهمان ــا حض ــروز ب ــر دی عص
خارجــی، بیســت و پنجمیــن جشــنواره بیــن 
المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان همــدان رســما 

ــرد. ــکار ک ــاز ب آغ
در ایــن دوره بیــش از 100 کشــور متقاضــی 
ــا 14  ــه تنه ــد ک ــن جشــنواره بودن شــرکت در ای

ــد. ــدا کردن ــور پی ــکان حض ــور، ام کش
جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان 
ــالگی  ــج س ــت و پن ــد بیس ــن تول ــدان جش هم
خــود را در میــان شــادی کودکانــه برگــزار کــرد. 
بیســت و پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر 
ــا  ــاه ب ــته  28 آبانم ــودک و نوجــوان روز گذش ک
ــاالر  ــه ت ــنواره در محوط ــاد جش ــی از نم رونمای
فجــر واقــع در آرامــگاه بوعلــی ســینا بــه صــورت 
غیــر رســمی آغــاز و بــا برگــزاری برنامــه 
شــادپیمایی در پیــاده راه بوعلــی تــا میــدان امــام 
خمینــی )ره( جشــن 25 ســالگی خــودرا برگــزار 

کــرد .
المللــی  بیــن  پنجمیــن جشــنواره  بیســت و 
ــال   ــن س ــرای دومی ــوان ب ــودک و نوج ــر ک تئات
ــی  ــهر تاریخ ــی در ش ــم کاظم ــری مری ــا دبی ب
همــدان  بــا شــعار »کــودک و حقــوق اجتماعــی« 
ــزاری  ــا برگ ــهروندی« ب ــوق ش ــودک و حق و »ک
ــدان  ــی هم ــالن فردوس ــه در س ــم افتتاحی مراس

ــرد . ــاز ک ــود را آغ ــمی خ ــت رس فعالی
ــم  ــت و پنج ــنواره بیس ــان جش ــته الم روز گذش
ــروه  ــی و گ ــالث باباجان ــودکان ث ــور ک ــا حض ب
موســیقی آیینــی جنــوب در حــال و هوایــی 
متفــاوت در محوطــه تــاالر فجــر همــدان برگــزار 
ــدان و اصحــاب رســانه در  شــد . حضــور هنرمن
ایــن جمــع در کنــار مســئوالن و متولیــان توجــه 
ــان  ــرد . همزم ــی ک ــب م ــود جل ــه خ ــه را ب هم
ــش  ــم؛ همای ــت و پنج ــنواره بیس ــاز جش ــا آغ ب
ــودکان  ــادی ک ــاط و ش ــان نش ــادپیمایی در می ش
مــردم همــدان را بــا کــودکان و نوجوانــان خــود 
راهــی پیــاده راه بوعلــی کــرد .  همزمــان بــا آغــاز 
جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان همایــش 
شــادی پیمایــی بــا حضــور کــودکان و نوجوانــان 
و مــردم شــهر همــدان از محوطــه آرامــگاه بوعلی 
ــهر  ــن ش ــی ای ــام خمین ــدان ام ــمت می ــه س ب

ــزار شــد . برگ
رژه  کودکانــه،  اشــعار  بــا  موســیقی  پخــش 
ــی،  ــاس محل ــا لب ــودک ب ــای ک ــودکان مهده ک
ــره  ــروه نق ــروه عروســکی، اجــرای گ اجــرای گ
ــرای  ــا، اج ــک ه ــروه دلق ــرای گ ــان، اج ای تن
نمایــش خیابانــی، رونمایــی از تریلــی ســیار 
ــر از  ــول پیک ــکهای غ ــور عروس ــش و حض نمای
برنامــه هــای شــادپیمایی اســت کــه همزمــان بــا 
افتتاحیــه جشــنواره بــا حضــور گســترده مــردم و 
خانــواده هــا در حــال برگــزاری اســت. حضــور 
ــا  ــواده ه ــراه خان ــه هم ــان  ب ــودکان و نوجوان ک
در ایــن شــاد پیمایــی بــه صــورت گســترده نویــد 
بخــش امیــد و نشــاط در شــهر همــدان و تــالش 
ــای  ــه ه ــزاری برنام ــرای برگ ــتر مســئوالن ب بیش

ــت.  ــدان اس ــهر هم ــن در ش اینچنی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان در 
این مراسم گفت:  همدان با تاریخ، فرهنگ و مردم 
زیبا  میزبان بیست و پنجمین جشنواره تئاتر است 
و امروز در تاریخ همــدان نقطه عطفی در  حوزه 
فرهنگ، هنرو تئاتر کودک و نوجوان است. درویش 
نژاد اظهار کرد: 25 سال پیش  محمد حسین صوفی 
شخصیت فرهیخته بنیانگذار این رویداد مهم هنری 

شــد و هم اکنون ربع قــرن از آن می گذرد. امروز 
مفتخریم این رویداد مهم برای همیشــه در تاریخ  

این مرزو بوم خواهد ماند.
وی بــا قدردانــی از دبیــر و قائــم مقام دبیر بیســت 
و پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاترکــودک و 
ــن  ــوب ای ــزاری مطل ــت: در برگ ــوان، گف نوج
جملــه  از  مســئوالن  از  بســیاری  جشــنواره  
اســتاندار همــدان، شــهرداری و صــدا و ســیما بــا 
مــا همــکاری بســیار خوبــی داشــتند  و امــروز  از 
ــرای  تــالش اســتاندار و همــه معاونیــن ایشــان ب
ــا  ــم ب ــگزاریم. امیدواری ــدان سپاس ــربلندی هم س
ــرای  ــنواره ب ــی، جش ــه دائم ــر خان ــتقرار دبی اس
ــود.  ــه ش ــدگار و جاودان ــدان مان ــه در هم همیش
ــه  ــرای همیش ــری ب ــمند هن ــای ارزش ــروز بن ام
بــه نــام همــدان و هگمتانــه رونمایــی مــی شــود 
ــرای همیشــه  در تاریــخ همــدان  ــا جشــنواره ب ت
مانــدگار شــود.   وی از مــردم شــریف و بــا 
ــرای  ــد و ب ــه افتخــار آفریندن ــدان ک ــت هم اصال
هنــر فاخــر نمایــش تــالش مــی کننــد قدردانــی 
کــرد و از هنرمنــدان تهــران، مازنــداران و ســرپل 
ذهــاب کــه در مراســم  رونمایــی المــان  حضــور 

ــرد. ــکر ک ــتند تش داش

شــهردار همــدان نیــز در ایــن آییــن گفــت: 
جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان یــک رویــدار 
ــد  ــم بای ــا  معتقدی ــت و م ــی اس ــزرگ فرهنگ ب
توســعه فرهنگــی  در شــهر همــدان اتفــاق بیفتند. 
عبــاس صوفــی افــزود: امــروز شــهرداری اعتقــاد 
دارد در کنــار کارهــای عمرانــی بایــد بــه موضــوع 
فرهنگــی پرداختــه شــده  و بــا اقدامــات فرهنگــی  
ــدان  ــر هم ــهر فاخ ــگ در ش ــد فرهن ــاهد رش ش
باشــم . وی افــزود: المــان  جشــنواره هدیــه 
شــهرداری بــه جشــنواره اســت و امیدواریــم 
شــهری پویــا آرام و بــا شــهروندان شــاد در 

ــیم. ــته باش ــدان داش هم
گفتنــی اســت ؛ بیــش از 50 گــروه نمایشــی از 29 
آبــان تــا 3 آذر در 9 ســالن شــهر همــدان شــامل 
تــاالر اصلــی و پالتــو مجتمــع فرهنگی ســینمایی 
شــهید آوینــی، تــاالر اصلــی مجتمــع بوعلی ســینا 
و پالتــو اســتاد عبــادی، تــاالر فجــر، تــاالر مهدیه، 
تــاالر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســینما 
ــن  ــری و همچنی ــرورش فک ــون پ ــطین، کان فلس
محوطــه مجتمــع شــهید آوینــی اجــرای نمایــش 

خواهنــد داشــت.
نمایــش هــای بیســت و پنجمیــن جشــنواره بیــن 
المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان در بخــش هــای 
تئاتــر کــودک، تئاتــر نوجــوان، تئاتــر ملــل، تئاتــر 
خردســال، تئاتــر خیابانــی و دانــش آمــوزی اجــرا 
خواهــد شــد.همزمان بــا اجــرای نمایش هــا در 9 
ســالن شــهر همــدان، 8 گــروه نیــز در شهرســتان 
هــای مالیــر، تویســرکان، نهاونــد، رزن، فامنیــن، 
کبودرآهنــگ، اســدآباد و بهــار بــه اجــرای نمایش 
خواهنــد پرداخــت. در ایــن جشــنواره 10 گــروه 
از کشــورهای دیگــر حضــور دارنــد. بــه مناســبت 
آغــاز بیســت و پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی 
تئاتــر کــودک و نوجــوان مراســم جشــن و شــادی 
ــدارس حاشــیه شــهر همــدان برگــزار شــد  در م
ــهید  ــدارس ش ــوزان در م ــته دانش آم . روز گذش
صدیقــه عابدی)فقیــره( از ســاعت 8 تــا 9 صبــح، 
شــهید صدقــی) حصــار اســالم شــهر( از ســاعت 
و  شــهید خورشــید  تــا 10:15 صبــح   9:15
ــا 11  پور)حصــار اســالم شــهر( از ســاعت 10 ت
ــد. عمــو  ــان ســفیران شــادی جشــنواره بودن میزب
صفــا، ســفیر شــادی بیســت و پنجمیــن جشــنواره 
ــا  ــی ه ــروه گیگیل ــودک و نوجــوان و گ ــر ک تئات

مجــری برنامــه امــروز در ایــن مــدارس بودنــد.

جشنواره 25 با شعار کودک و حقوق اجتماعي و شهروندي کليد خورد 

شادي پيمايي کودکان در پياده راه
■ مراسم افتتاحيه بيست وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر کودک و نوجوان شب گذشته برگزار شد

■ اِلمان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان رونمایي شد
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