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يادداشت روز

2

سال پایانی مجلس و 
ضرورت گزارش دهی 

نمایندگان به مردم 
 این روزها در آســتانه سالروز گشایش 
مجلس شورای اســامی و درشرایطی که 
مجلس دهم وارد ســال پایانی فعالیت خود 
می شود، از یکسو شاهد شکل گیری فضای 
رقابتــی در درون مجلس بــرای انتخابات 
هیأت رئیسه هستیم که طبق آیین نامه داخلی 
مجلس برای یک سال باید انتخاب شود و 
از ســوی دیگر حضور پررنگ و چشمگیر 
نماینــدگان در محافل مختلف نگاه ها را به 

خود جلب کرده است.

يادداشت

2

با صف ایستادن 
مبارزه کنید

 اثر تحریم ها به گونه اي اســت که در 
مدت اخیر تقریبًا هرماه و هر هفته شاهد 
افزایش قیمت کاالها و بیشتر شدن تعداد 
کاالهاي سهمیه اي هستیم. گوشت گرم و 
منجمد وارداتي، مرغ، قند، شکر و در این 
اواخر هم روغن مایــع فقط به صورت 
سهمیه اي عرضه مي شود و مردم از صبح 
زود و قبل از باز شــدن فروشــگاه هاي 
زنجیــره اي در صف مي ایســتند. هرگاه 
قرار است کاالیي با افزایش قیمت دو یا 

3 برابري مواجه شود.

آغاز کاوش در دست کند زیرزمینی صالح آباد
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت
برادر ارجمندجنـاب آقــاي

 فرشاد نوید  
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

ریاست هیأت مدیره کانون انجمن های 
صنفی کارفرمائی استان همدان 

روزافزون  توفیق  و  می نمائیم  عرض  تبریک 
از خداوند  را  در مسیري که قدم گذاشته اید 

متعال خواستاریم.   
از خداوند  را  از خداوند ید  را  از خداوند ید  را  د  ري که قدم گذاشتهیري که قدم گذاشتهیري که قدم گذاشتها یدر مسیدر مس

م.   یم.   یم.    متعال خواستار

شرکت کیمیاي اندیشه

تبریک و تهنیت

 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 فرشاد نوید
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان

 ریاست هیأت مدیره کانون انجمن های 
صنفی کارفرمائی استان همدان 

تبریک وتهنیت عرض مینمائیم.   تبریک وتهنیت عرض می نمائیم.   

شرکت دشت ناز الوند

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری همدان از ساماندهی راه 
دسترسی منطقه گردشگری »قلندرسیاه« 
تویســرکان خبر داد و گفــت: محدوده 
منطقه مشخص شــده و فراخوان جذب 

سرمایه گذار در دستور کار است.
 علی مالمیر در کاروانسرای شاه عباسی 
تویســرکان با بیــان اینکــه برنامه های 
مختلفی به مناسبت هفته میراث فرهنگی 
در شهرســتان ها برنامه ریزی شده است 
اظهار کرد: بخشــی از برنامه ها بر ارتباط 
با دانش آموزان به منظور آشنایی با میراث 
فرهنگی متمرکز شده است زیرا معتقد به 

کار و سرمایه گذاری درازمدت هستیم.
وی حفاظــت از آثــار تاریخی و میراث 
فرهنگی را نیازمند مشارکت همگانی و 
ایجاد درک مســولیت پذیری و احساس 
تعلق نســبت به آن ها دانســت و افزود: 
حفاظــت از آثار بدون مشــارکت مردم 

شدنی نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری همدان با اشاره به تقدیر از 
نیروهای یگان میراث فرهنگی و برگزاری 
نشســت باستانشناســی در هفته میراث 
فرهنگی گفت: یگان ما طی سال گذشته 
به دلیل فعالیت های چشمگیری که داشته 
به عنوان یگان برتر کشوری شناخته شد.

وی در ادامه تویسرکان را از پرظرفیت ترین  
شهرهای اســتان همدان دانست و اضافه 
کرد: این شهرستان به لحاظ تعدد میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

طبیعی نیز ظرفیت باالیی دارد.
مالمیر گفت: احیای کاروانسرای فرسفج 
که کار زیرســاخت های تاسیســاتی آن 
بــه انتها رســیده را به صنــدوق احیای 
میراث فرهنگی در تهران پیشنهاد دادیم، 
در صــورت حضور ســرمایه گذار، این 
اثر تاریخی دوره شــاه عباسی می تواند 

مقصدی برای جذب گردشگران شود.
وی با اشــاره بــه امضــای تفاهمنامه با 
شهرداری فرســفج به منظور فضاسازی 
اطراف کاروانسرا با هدف ارتقای کیفیت 
این فضا و از مرمت قلعه اشتران به عنوان 

خواسته مردم تویسرکان خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همدان افزود: این اثر آسیب 
جدی دیده و حفاظت از آن هم پرهزینه 

اســت که بــا اعتبارات محــدود دولتی 
نمی توانیــم این کار را انجــام دهیم البته 
خوشــبختانه مالک اعام آمادگی کرده و 

طرح امکان سنجی اثر انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشته حمام 
مربوط به قلعه اشــتران به صورت کامل 
توسط میراث فرهنگی مرمت شد، آن را 
از پروژه های اثرگذار و شــاخص میراث 
فرهنگــی خواند و بیان کرد: فکر می کنم 
تنها استانی هســتیم که در حوزه احیای 
آثار تاریخی از کمک های فنی اعتباری 9 

درصد یارانه سود گذاشتیم.
مالمیر از تعیین تکلیف گردشگری اطراف 
آرامگاه حبقــوق نبی)ع( به عنوان مطالبه 
جدی و همیشــگی تویسرکان یاد کرد و 
افزود: این بقعه به عنوان یکی از مهمترین 
آثار تاریخی ثبت ملی شده، دارای عرصه 

و حریم خاصی است.
وی گفت: طبق قانــون در داخل عرصه 
مجوز اجازه ساخت و ساز نخواهیم داد، 
اما در اطراف عرصــه اجرای طرح های 

مختلف گردشگری انجام می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری همدان با بیان اینکه طرح مورد 
نظر برای اجرا در آرامگاه حبقوق)ع( باید 
در کارگروه میراث فرهنگی مصوب شود 
اضافه کــرد: طرح مطالعاتــی این اثر با 
توجه به تخصیص اعتبار سازمان توسط 
شهرداری تویســرکان با رعایت الزامات 

ســازمان میراث فرهنگی و اوقاف آماده 
شده و بر مبنای سرمایه گذاری و اقدامات 
برای گردشــگری ســاماندهی  اجرایی 

می شود.
به گزارش فارس ، وی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به انجام اقداماتی در 
حوزه زیرساخت ها در روستای کهنوش، 
گشــانی و اشــتران طی ســال گذشته 
خاطرنشان کرد: امســال هم اجرای این 

پروژه را در روستای اشتران داریم.
مالمیــر از کار بر روی یکی از پروژه های 
مهم میــراث فرهنگی تویســرکان برای 
نخستین بار در ســال جاری خبر داد و 
بیان کرد: ساماندهی راه دسترسی منطقه 
اواخر  نمونه گردشگری »قلندرسیاه« که 
سال گذشته در کارگروه میراث فرهنگی 
استان مصوب شد، به زودی آغاز می شود.
وی با بیان اینکه محدوده منطقه مشخص 
شــده و فراخوان جذب سرمایه گذار در 
دستور کار اســت گفت: راه دسترسی از 
روستای شــاهزید به سمت قلندرسیاه تا 
محدوده داخل منطقه با 180 میلیون تومان 

در حال مطالعه است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری همدان در خصوص کاوش 
شــهر خفته در اطراف آرامگاه حضرت 
حبقوق نبی)ع( با تاکید بر اینکه ساماندهی 
و زوائــدی که در عرصه اثر دیده شــده 
افزود: حــدود یک هزار  اولویــت دارد 

و 800  اثر تاریخی در اســتان داریم که 
نمی توانیم تمام این محوطه های تاریخی 
را کاوش کنیم چراکه ضمن هزینه بر بودن، 
حفاظت از اثر مورد نظر نیز بسیار سخت 

است.
سید رسول حسینی سرپرست فرماندار 
تویســرکان نیز با بیان اینکه تویسرکان 
یکــی از شهرســتان های ی اســت کــه 
بیشــترین آثار تاریخی و باســتانی را 
دارد از خبرنگاران خواست در معرفی 
این ظرفیت ها کمک کنند.  شناســاندن 
طبیعت زیبای تویسرکان و آثار تاریخی 

که دیدن کردید، هستید.
مهرداد حمزه مدیرعامل خانه مطبوعات 
همــدان هم گفت: تویســرکان با وجود 
تمام ظرفیت ها قدری مهجور مانده است 
که امیدواریم با نگاه بلند مدیرکل میراث 
فرهنگــی و همت فرماندار تویســرکان 

قدری از این خأل کاسته شود.
 شــهردار شهر فرســفج نیز از پیگیری 
ثبت حمام تاریخی مدفون شده فرسفج 
خبــر داد و افــزود: پل تاریخی شــاه 
عباسی نیز در سیل اخیر آسیب دیده که 
با همکاری میراث فرهنگی مرمت پایه 
پل انجام خواهد شــد.عباس جالوند 
اطراف  کرد: ســاماندهی  خاطرنشــان 
کاروانســرای شاه عباسی فرسفج را نیز 

در برنامه داریم.

 رئیس گروه پیشــگیری و مبارزه با 
بیماری های واگیر معاونت بهداشــتی 
استان همدان گفت: سبزی های آبیاری 
شــده با فضوالت انسانی مهمترین منبع 

انتقال بیماری وبا است.
ســید جال الدین بطحائی در گفت و 
گو با ایرنا بیان کــرد: خورن غذا و آب 
آلوده و مصرف انواع سبزی آبیاری شده 
با فضوالت انسانی که سالم سازی نشده 

از راه های اصلی انتقال وبا است.
وی اضافه کرد: همچنین نشستن دست 
ها پس از رفتن به دستشــویی و تماس 
دست با مواد غذایی موجب انتقال وبا به 

دیگران می شود.

رئیــس گروه پیشــگیری و مبــارزه با 
بیماری های واگیر معاونت بهداشــتی 
اســتان همدان اظهار داشت: در بعضی 
موارد اســتفاده از مواد غذایی تهیه شده 
از دستفروشان و یخ آلوده راه انتقال بوده 

است.
بطحائی بیان کرد: افزایش مسافرت ها و 
کوتاه شدن زمان آن سبب شده بیماری 
های واگیر از جمله بیماری های منتقله 
از آب و غذا با سرعتی باورنکردنی منتقل 
شــده و باعث همه گیری های بزرگی 

شوند که به آسانی قابل کنترل نیست.
وی ادامه داد: اپیدمی بیماری وبا به طور 
معمول هر چهار تا پنج ســال یکبار در 

کشور رخ می دهد البته با توجه به تاش 
هــای صورت گرفته در ســالهای اخیر 
شــدت اپیدمی ها از نظر تعداد و مرگ 

و میر کاهش داشته است.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری 
های واگیر معاونت بهداشــتی اســتان 
همدان گفت: سال 96 با وجود حضور 
میلیونی مردم در مراسم اربعین حسینی 
شــمار مبتایان به وبا در کشور به 631 

مورد رسید.
بطحائی افزود: 2 دوره زمانی تابستان و 
پاییز مستعد شیوع بیماری »وبا« است که 
باید مراقبت های بهداشتی و پزشکی را 

در این فصول بیشتر کرد. 

وی توضیــح داد: میکــروب »وبا« به 
صــورت خامــوش در آب زندگــی 
می کند و به محض فراهم بودن شرایط 
خاص نظیر گرمای هوا، نور خورشید، 
میــزان نمک و به طور کلی مناســب 
شــدن شــرایط محیطی برای رشد و 
تکثیر آن، از حالت خاموشــی خارج 

شده و فعال می شود.
بطحائی بیان کرد: بیشترین میزان ابتا به 
بیماری وبا در این استان مربوط به سال 
72 با 197 مورد، سال 77 با 718 مورد و 
ســال 84 با 190 مورد است که این آمار 
در سال 96 به هفت مورد و سال 97 به 

صفر رسید.

سارق 
طالفروشی 
همدان 
اعدام شد
 مهدی چراغی فر که به جرم »محاربه 
از طریق ســرقت مســلحانه« به اعدام 
محکوم شده بود صبح روز پنجشنبه در 
بلوار آیت اهلل نجفی شهر همدان به دار 

مجازات آویخته شد.
طبــق رای شــعبه دوم دادگاه انقاب 
شهرستان همدان »مهدی چراغی فر« به 
اتهام »محاربه از طریق سرقت مسلحانه« 

و بر اســاس تحقیقات صورت گرفته و 
دالیل منعکس در پرونده و اینکه اقدام 
های نامبرده از جمله »تیراندازی با ساح 
گرم« بعد از انجام سرقت موجب ایجاد 
رعب و وحشــت در بین مردم شده و 
محکوم علیه به ارتکاب سرقت مسلحانه 

اقرار کرده و به اعدام محکوم شد،
به گزارش ایرنا ، پس از فرجام خواهی 
وکیل محکوم علیه از دادنامه یاد شــده، 
شــعبه 41 دیوان عالی کشور به موجب 
دادنامه مورخه 25 دی ســال گذشــته، 
دادنام فرجام خواسته را عینا تایید و ابرام 
کرده و در نهایت حکم اعدام وی قطعی 
و صبح امروز )پنجشنبه( به مرحله اجرا 

درآمد.
دهم اردیبهشت سال 94 سرقت مسلحانه 

از یک طا فروشی واقع در محله حصار 
رخ داد که بــه دنبال اطاع افراد حاضر 
در محل ســارقان به تیراندازی اقدام به 
فرار با موتورسیکلت کردند که با کمک 
اهالی و هوشــمندی مردم یکی از این 
سارقان دستگیر شــد اما سارقان اصلی 
طافروشــی که طاها را حمل می کرد 

متواری و از محل گریخت.
تیم های پلیــس آگاهی 15 روز پس از 
این سرقت دیگر همدستان سارق را در 
27 اردیبهشــت همان سال شناسایی و 

دستگیر کردند.
این چهار ســارق 2 برادر و 2 پسر عمو 
بودند که ســن آنها بین 30 تا 37 سال 
بوده کــه 2 نفر از آنها بــا نگهبانی در 
محل های از پیش تعیین شده مسئولیت 

اطاع رسانی از حضور پلیس در محل 
را بر عهده داشته و 2 تن دیگر نیز برای 
ســرقت به طافروشــی مراجعه کرده 

بودند.
متهمان مســلح برای این کار ابتدا یک 
دســتگاه موتورســیکلت را از منطقــه 
شــهرک آیت اهلل مدنی به سرقت برده 

و از آن در این سرقت استفاده کردند.
ســارق اصلی هیچگونــه اقدامی برای 
فــروش طاها نکــرده بــود و بعد از 
دســتگیری تمامــی آنها بــه صاحبش 

بازگردانده شد.
متهم اصلی به نام »بهمن ورمزیار« بیست 
و هفت ســاله نیز اواخر فروردین سال 
گذشته در زندان همدان به دار مجازات 

آویخته شد.

سبزی آلوده مهمترین عامل بروز وبا است

ساماندهی راه دسترسی منطقه گردشگری 
»قلندرسیاه« تویسرکان

هنر منسوخ را دریابیم

»گبه بافی 

و نخ ریسی« 
در مسیر
 احیا 
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فرمانده سپاه استان همدان: 
تالش همگان باید 

تربیت نیروی مومن و انقالبی باشد
 فرمانده ســپاه استان همدان با اشــاره به ابعاد مهم طرح شهید بهنام 
محمدی بیان کرد: همانطور که دوســتان گفتند باید اجرای طرح شهید 
بهنام محمدی را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم تا بتوانیم آن نیرویی که مدنظر 

رهبر انقاب است یعنی نیروی مومن انقابی پایه کار را تربیت کنیم.
به گزارش تســنیم مظاهرمجیدی در نشســت هم اندیشی ارکان مساجد 

متولی طرح شــهید بهنام محمدی با تاکید بر اینکه در چنین فضایی که 
دشــمن جامعه را آلود کرده، فرزندانمان یک فضای تربیتی مناسب برای 
فعالیت هایشان ندارند، گفت: شهید همدانی به ما می گفت اگر می خواهید 
نیروی درست تربیت کنید باید به دنبال مربیان سالم باشید موضوعی که 

ما در طول سال ها آن را تجربه کردیم.
مجیــدی مطرح کرد: ما برای اجرای طرح شــهید بهنام محمدی باید از 
دستاوردهای خود در عمر 10 ساله حلقه های صالحین استفاده کنیم یعنی 
مربیانی که در این عرصه تربیت شده اند، امر مربیگری و تربیت در طرح 
شهید بهنام محمدی را نیز بر عهده گیرند چرا که ما نمی توانیم تربیت را 

به افرادی که با این اصل آشنا نیستند بسپاریم.
وی گفت: ایجاد ارتباط بین ســه رکن مســجد، مدرسه و منزل سبب 
تربیــت افرادی چون بهنام محمدی حمید هاشــمی و غیره می شــود 
پس الزم اســت ســرگروه های این طرح کار خود را بزرگ ببینند و 
بدانند که این کار، کار انبیاســت. فرمانده ســپاه همدان با بیان اینکه 
ماهیت انقاب اســامی تربیت نیروی انسانی است، ابراز کرد: مزیت 
ما نســبت به دیگر حکومت ها در  تربیت نیروهایی است که می توانند 
در بزنگاه ها در مقابل دشــمن بایســتند موضوعی که سبب عصبانیت 

استکبار شده است.

خبر

خود  اختیــارات  همه  از 
اجرای درســت  بــرای 
انتخابات استفاده می کنیم 
می شویم  خوشــحال  و 
ناظران بر انتخابات نیز از 
برای  خود  اختیارات  همه 
انتخابات  ســالم  اجرای 

استفاده کنند

سال پایانی مجلس و ضرورت گزارش دهی 
نمایندگان به مردم 

 این روزها در آستانه ســالروز گشایش مجلس شورای اسامی 
و درشــرایطی که مجلس دهم وارد ســال پایانــی فعالیت خود می 
شــود، از یکسو شاهد شــکل گیری فضای رقابتی در درون مجلس 
برای انتخابات هیأت رئیسه هستیم که طبق آیین نامه داخلی مجلس 
برای یک ســال باید انتخاب شــود و از سوی دیگر حضور پررنگ 
و چشــمگیر نمایندگان در محافل مختلف نگاه ها را به خود جلب 

کرده است.
ایــن رفتار نمایندگان باعث شــده تا با توجه بــه انتخابات مجلس 
شورای اسامی در اسفندماه سال جاری، شائبه تبلیغاتی بودن آن نیز 

در اذهان عمومی مطرح شود.
در فضای سیاسی استان نیز شــاهد رفتارها و حرکت هایی ازسوی 
نمایندگان هستیم که می تواند زمینه ساز چنین برداشت هایی گردد.

انتظــار و توقع مردم اما در چنین مقطعی از زمان که فعالیت مجلس 
شورای اسامی به سال پایانی خود رسیده است، متفاوت از آن است 

که در فضای سیاسی و رسانه ای مطرح شده است.
مردم توقع دارند نمایندگان مجلس چنین فرصتی را غنیمت شمرده و 
ازعملکرد خود در سه سال گذشته گزارشی دقیق و شفاف ارائه نمایند 
و مشخص کنند که چه میزان از  شعارهای انتخاباتی خود در انتخابات 
گذشته و وعده هایی که به موکلین خود داده اند، محقق گردیده است.

امروز ضرورت دارد مجمع نمایندگان اســتان از میزان نقش آفرینی 
ها آنها در توســعه اســتان و گام هایی که در جهت گره گشایی از 

مشکات مردم برداشته اند، به مردم گزارش دهند.
البته انتظار مردم چیزی جز همان وظایف وکای ملت در دو بخش 
تقنینی و نظارتی نیســت؛ چراکه انجام این رســالت بزرگ چه در 
سطح ملی و چه اســتانی زمینه ساز پیشرفت و تعالی است، هرچند 
در موارد متعددی شــاهد ورود نماینــدگان به عرصه هایی بوده ایم 
کــه خارج از وظایف اصلی آنها بــوده و جزو انتظارات مردم نیز به 

حساب نمی آید. 
بر این اســاس انتظار می رود نمایندگان استان در کنار حضور پررنگ 
خود درمحافل مختلف و ارتباط با بخش های گوناگون، زمانی را نیز 
به ارائه گزارش عملکرد خود از طریق رســانه ها به مردم اختصاص 

دهند.
عاوه بر ایــن، نگاه به آینده و برنامه های نمایندگان در یک ســال 
باقیمانده نیز مهم است و باید مشخص گردد که در این یک سال چه 

برنامه ای برای استان و مردم دارند.
به هرحال آغاز ســال پایایانی فعالیت مجلس دهم فرصت مناســبی 
برای ارائه گزارش عملکرد ســه ســاله به مردم اســت. از این رور 
شایسته اســت هریک از نمایندگان با بهره گری از فضای رسانه ای 
از تاش ها و پیگیری های چندســاله خود در راستای منافع مردم و 
توســعه اســتان گزارش دقیقی ارائه  نمایند و در خصوص عملکرد 

خود  پاسخگوی رسانه ها باشند.

1- بزودی انتصابات در پســتهای خالی سیاسی استان انجام می شود. 
گویا این انتصابات به دستور وزارت کشور و برای افزایش آمادگی در 
برگزاری انتخابات است. گفتنی است این انتصابات شامل تغییرات در 

فرمانداری ها و بخشداری های استان می شود.
2- مراکز آموزشــی دانشــگاه علمی کاربردی دولتی اســتان تا پایان 
شــهریور 98 تعطیل می شــوند. گویا مراکز خصوصی وابسته به این 
دانشگاه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. گفتنی است دولت 
در ســال های اخیر با توجه به کاهش دانشجویان، توسعه دانشگاه ها 

را محدود کرده و سیاست های تجمیع و ادغام را دنبال کرده است.
3- دفتــر آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی شــایعات مطرح شــده 
درخصوص تجارت شــکر، سهام شــرکت قند دزفول و ارتباط این 
مرجــع تقلید با آقای مدلل را تکذیب کرده اســت. گویا این تکذیب 
در پاسخ به نامه جمعی از ارادتمندان معظم له بوده است. گفتنی است 
مدتــی قبل وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا نیز در ســخنانی 
مدعی شــده بود که آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در تجارت شکر 

فعالیت داشته است.
4- اســتفاده از تکنولوژی نانو در آســفالت معابر شــهری از سوی 
شــهرداری های استان الزامی شده است. گویا با کارهای انجام گرفته 
ماده مورد نظر به آســفالت اضافه می شود تا کیفیت آسفالت افزایش 
یابد. گفتنی اســت در فناوری جدید ترمیم آسفالت با استفاده از ماده 
z )زیکو درم(، کیفیت آسفالت به میزان قابل توجهی  a y c o  t h e r m

ارتقا می یابد
5- سیســتم رهتاب برای نظارت و کنترل کاال  از سوی اصفهانی ها 
طراحی و ارائه شــده است. گویا این نرم افزار مخفف عبارت راهکار 
هوشمند تنظیم الکترونیکی بازار است که توسط متخصصان اصفهانی 
طراحی شــده تا در کشور اجرایی شــود گفتنی است  به وسیله این 
سیستم می توان نظارت و کنترل خوبی بر روی قیمت اجناس داشت 

و از بروز تخلفاتی همچون احتکار جلوگیری کرد.

مدیر منطقه 2شهردار ی همدان: 
عملیات تملک و بازگشایی جاده قدیم 

حصار حاج شمسعلی اجرایی شد 
 مدیر شــهرداری منطقــه دو گفت: یکی از الویــت های کاری 
شــهرداری منطقه دو در مدیریت شــهری، تملک اماک مسیری و 
بازگشــایی معابر بویژه معابر پرترافیک اســت ، در همین راستا در 
چند سال گذشته کارهای تاثیر گذاری در خیابان طالقانی،فرهنگ و 

شهرک شهید بهشتی انجام شده است.
رضا ابرار خرم با بیان اینکه مسیر قدیم حاج شمسعلی یکی از حادثه 
خیزترین معبر در ســطح منطقه بوده اســت اضافه کرد:خوشبختانه 
تملک و بازگشــایی این مســیر صورت گرفته و همین کارها زمینه 
ایســت در جهت توسعه ،عمران و آبادانی شــهر همدان و به بهبود 

عبور و مرور کمک بسزایی کرده .
به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری همدان ، وی در ادامه 
پروژه های متعدد بازگشــایی معابر را در جهت توسعه الزم دانست 
و خاطر نشــان کرد: طرح بازگشایی معابر عاوه بر امکان دسترسی 
شهروندان به معابر جدید و مرتفع شدن معضل ترافیک شهری باعث 
می شود بافت های فرسوده چهره قابل قبول و زیبایی به خود بگیرد.

ابرار خــرم اعتبار این پروژه را باِلغ بــر دو میلیارد و پانصد میلیون 
ریال با مســاحت 12/2284 متر مربع عنوان کرد و افزود : این نوع 
پروژه ها در نقاط مختلف شهر شناسایی و بازگشایی انجام شده که 
باعث کاهش ترافیک و ســهولت دسترسی و تردد ایمن شهروندان 

شده است .
ابرار خرم در ادامه اظهار داشــت مهمترین قسمت پروژه ها در کنار 
اســتمرار آن ،تاثیر مســتقیم بر زندگی روزمره شهروندان و تسهیل 
عبور و مرور آنان در ســطح منطقه اســت که همین موضوع باعث 
شــده در امر اجرای پروژها از قبیل تملیک زمین و سایر امور شاهد 
همکاری مطلوبی با شــهرداری باشیم . مدیر شهرداری منطقه دو در 
پایان افزود: شــهرداری منطقه دو از تمامی ظرفیت خود در راستای 
توســعه پایدار منطقه بهره خواهد برد و رضایت شهروندان و بهبود 

امور شهری از اهداف اصلی این شهرداری محسوب میشود .

مصوبات شورای فرهنگ عمومی نهاوند 
خروجی مناسبی ندارد

 امام جمعه نهاوند بابیان اینکه عملکرد شــورای فرهنگ عمومی 
نهاوند ضعیف است، گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی نهاوند 

خروجی مناسبی ندارد.
حجت االســام عباســعلی مغیثی در نخســتین جلســه شورای 
فرهنگ عمومی نهاوند در ســال جاری ضمن ابراز گایه از نحوه 
برگزاری و نبود جدول زمان بندی برای تشــکیل جلســات این 
شورا، گفت: متأسفانه جلسات شورای فرهنگ عمومی به صورت 
ماهانه برگزار نمی شــود و مصوبات جلســه بدون خروجی است 
که بنده از روند برگزاری این جلســات راضی نیســتم.به گزارش 
مهــر، وی با تاکید بر اهمیت شــورای فرهنگ عمومی در هویت 
بخشــی فرهنگــی، اجتماعی و اخاقی جامعه گفت: اســتفاده از 
فرصت های مردمی در شــواری فرهنگ عمومی ضروری اســت 
و این شــورا باید به دنبال مســائل فرهنگی باشــد نه اینکه امور 

اجرایی را اولویت بداند.
امام جمعه نهاوند تاکید کرد: اوضاع نهاوند در زمینه آســیب های 
اجتماعی و مســائل اخاقی مطلوب نیســت و ایــن موضوع به 
عملکرد ضعیف این شــورا بر می گردد.وی با اشــاره به اهمیت 
اخاق اجتماعی تصریح کرد: اخاق ســالم باعــث بقای جامعه 
می شــود بنابراین بایــد به دنبال خروجی مصوبات این شــورا و 

باشیم. عملیاتی کردن آن 

 پرداختن بــه یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شــورای اســامی یکی از محورهای 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان بود  که 
صبح روز پنج شنبه هفته گذشته در این شورا 
مطرح شــد. در این نشست اســتاندار همدان 
به این نکته اشــاره کرد که افراد کاندیدا برای 
یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسامی از 
10 تا 16 خردادماه فرصت دارند از سمت های 
خود استعفا کرده و در انتخابات نام نویسی کنند.
بنابر اظهارات ســید سعید شاهرخی برگزاری 
قانونمند انتخابات ســبب برگزاری سالم این 
رویداد می شود موضوع مهمی که باید از سوی 
مجریان و ناظران بر انتخابات موردتوجه قرار 

گیرد.
به اعتقاد وی مشارکت  مردم در انتخابات یک 
اصل مهم برای ما به شمار می آید چراکه حضور 
گســترده مردم به منزله پشتیبانی آنها از نظام و 

انقاب و اعام همبستگی آنها است.
اســتاندار همــدان در ادامــه خطــاب بــه 
فرمانداران گفت:  از هرگونه اقدامی که سبب 
ایجاد شــائبه طرفداری شما به عنوان نماینده 
دولت از کاندیدای خاصی شــود پرهیز کنید 
به همیــن دلیل نیز اعــام می کنم برگزاری 
هرگونه مراسم کلنگ زنی که با حضور افراد 
متعددی همراه است بدون هماهنگی با من یا 

معاونین غدغن  است.
شــاهرخی با بیان اینکه  ما به شــدت عملکرد 
مدیران  را رصد می کنیم اظهار داشت:  با افراد 
خاطی نیز با شدیدترین شکل ممکن برخورد 
می کنیم و اجازه ادامه خدمت به او را نمی دهیم 
چراکه نمی خواهیم ذهنیتی غلطی از دولت در 

ذهن مردم شکل بگیرد.
وی افزود: مــا از همه اختیــارات خود برای 
اجرای درســت انتخابات اســتفاده می کنیم و 
خوشحال می شــویم ناظران بر انتخابات نیز از 
همه اختیارات خود برای اجرای سالم انتخابات 

استفاده کنند.
اســتاندار همدان در ادامه از طرح های واگذار 
شــده به بخش خصوصی سخن گفت و اینکه 
تا کنون  540 طرح در اســتان همدان به بخش 
خصوصی واگذار شده اســت که سبب شده 
اســتان در این بخش نیز جایگاه خوبی را در 

کشور به دست آورد.
شــاهرخی تصریح کرد : پیگیــری هر یک از 
موارد مطرح  شــده در بودجه می تواند تحولی 

در استان ایجاد کند.
وی با اشــاره به تدوین ســند راهبردی استان 
برای سه ســال آینده افزود: این سند تفاهمی 
بین مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران و 
نمایندگان استان است که امیدوارم در ارزیابی 
ســه ماه نخست امســال حرف های خوب و 

امیدوارکننده ای را از مدیران استان بشنویم.
به گزارش تسنیم استاندار همدان با اعام اینکه 
امروز احــکام ناظران شهرســتان های 10گانه 
اســتان برای نظارت بر اجرای درســت سند 
راهبردی اباغ می شود، گفت: اعتباران جاری 
و تملک و دارایی استان میزان مشخصی است 
که هرسال تنها مقداری به آن اضافه می شود که 
همین موضوع سبب می شود ما به اعتبارات ملی 

و گلوبال کشور  توجه بیشتری کنیم.

وی بیان کــرد: اعتبارات جاری اســتان 338 
میلیارد تومــان و اعتبارات تملک و دارایی نیز 
500 میلیارد تومان است رقمی که نمی توان با 
آن اهداف و برنامه های کان اســتان را عملی 
ساخت پس بهترین فرصت برای ما استفاده از 

اعتبارات گلوبال در کشور است.
شاهرخی  با تشریح پیشــرفت های استان در 
بخش زیرساخت مانند توســعه شبکه ریلی، 
آزادراه ها، سدها و غیره گفت:  اعتبار الزم برای  
برقی کردن و ســاخت ایستگاه های خط ریلی 
تهران- همدان - ســاوه- سنندج اعام شده  و 

تهران-قم-  ریلــی  خــط 
اراک- مایــر نیــز تکمیل 
اینکه  بیان  با  می شــود.وی 
عملیات اجرایی خط ریلی 
-ســنندج  همدان  بیجار- 
نیز به زودی آغاز می شــود، 
ابراز کرد: این شــبکه ریلی 
بــه اســتان همــدان برای 
تبدیل شــدن به مرکز غرب 

کشور کمک می کند.
استاندار همدان  با تأکید بر 
اینکه پروژه های ناتمام استان 
هر چه ســریع تر به بخش 
خصوصی واگذار شود بیان 
کــرد: تا امــروز 540 طرح 
در اســتان همدان به بخش 
خصوصی واگذارشده است 

که ســبب شده استان در این بخش نیز جایگاه 
خوبی را در کشور به دست آورد.

شاهرخی با اشاره به اینکه  استان ها خط مقدم 
مقابله با تحریم ها هســتند ابراز کــرد: اگر به 
فرض محال نتوانیم نفت خود را بفروشیم باید 
به ظرفیت های درونی کشــور اتکا کنیم که در 
این بخش نیز استان ها می توانند عملکرد خوبی 

داشته باشند.
وی دربــاره وضعیت اخذ مالیات در اســتان 
نیز مطرح کرد: خوشــبختانه 98 درصد مالیات 
استان در سال گذشته با کمترین نارضایتی و با 
همراهی مردم وصول شده است که این مهم نیز 

جای قدردانی دارد.
استاندار همدان خطاب  به مدیران استان تأکید 

کرد: همت خود را صرف جذب 143 میلیارد 
تومان اعتباری کنید که دولت برای استان ها در 
نظر گرفته است و بدانید اگر دستگاهی نتواند 
این اعتبار را جذب کند عاوه بر اینکه اعتبار آن 
دستگاه به دستگاهی دیگر داده می شود نگاه ما 

به مجموعه مدیریتی آن نیز تغییر می کند.
وی دربــاره دو موضوع توجه به رونق تولید و 
انتخابات مجلس شورای اسامی نیز به مدیران 
و فرمانداران هشدار داد و گفت: در بحث رونق 
تولید  ارتقا معیشت مردم و ایجاد فرصت های 
شغلی برای جوانان اولویت ما به شمار می آید.

شــاهرخی با اشاره به اینکه 
سند راهبردی توسعه استان 
نیز بر اســاس رونق تولید 
طراحی شده است، بیان کرد:  
در حــال حاضــر از 3500 
واحــد تولیدی در اســتان 
وجود دارنــد که نزدیک به 
مشــکل  دچار  واحد   300
آنها  باید مشکل  که  هستند 
احصا شده و برای رفع این 

مشکات اقدام کرد.
درباره  همــدان  اســتاندار 
وضعیت برنامه قطار همدان 
به تهــران نیز عنوان کرد: ما 
با زحمت توانســتیم پرواز 
همــدان- تهــران را برای 
اســتان بــه دســت آوریم 
موضوع مهمی که به دلیل عدم اســتقبال مردم 
با چالش روبه رو شد اتفاقی که هم اکنون برای 
برنامه سفر همدان- تهران با قطار نیز در حال 
رخ دادن اســت.وی تصریح کرد: عاوه انتقال 
مسافر حمل بار نیز توسط این خط ریلی انجام 
می شــود و الزم اســت مدیران اجرایی استان 
بــرای مأموریت های خود به جای اســتفاده از 
خودروی های سواری از این خط استفاده کنند.

 خریــد خودروهــای خارجی برای 
ادارات ممنوع شد

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان نیز  گفت: امســال خریــد خودروی 
سواری خارجی ممنوع اســت و ادارات باید 
درصورت نیاز از تولیدات داخل کشور استفاده 

کنند.
اســکندرصیدایی اظهار داشت: جمع اعتبارات 
هزینه ای اســتان همدان در ســال گذشته 279 
میلیارد تومان بوده که  این مبلغ امسال با رشد 
21 درصــدی  به 338 میلیارد تومان رســیده 

است.
وی بــا بیان اینکه در حــوزه اعتبارات تملک 
شامل تملک دارایی، متوازن، نفت، شاخص ها 
و غیره بودجه اســتان در ســال  گذشته 445 
میلیارد بوده  که در امســال با 21 درصد رشد 
به 497 میلیارد تومانرسیده است افزود: درآمد 
استانی در بخش مالیات در سال گذشته نیز 655 

میلیارد تومان بوده است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همــدان عنوان کرد: 98 درصد مالیات اســتان 
همدان وصول شــده اســت و برای  امســال 
نیــز730 میلیارد تومان درآمد اســتان از محل 

مالیات در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکــه برخــی از ردیف ها 
افزایش هــای خوبی در بخش هــای مختلف 
داشته اســت بیان کرد: طرح های خاص استان 
همدان در قانون بودجه 98 طرح های مفصلی 
مثل ساختمان ها، راه آهن ها، کمر بندی ها وغیره 
در وضعیت الیحه و افزایش ها مشخص شده 
است. صیدایی ابراز کرد: شورای برنامه ریزی 
و توســعه استان می تواند تا سقف 10 درصد 
اعتبــارات تملک دارایــی را برای طرح های 
اســتان اختصاص دهد و برای بیشــتر از 10 
درصد باید از طریق خصوصی و مشــارکتی 

اقدام کرد.
وی تصریح کــرد: قانون گــذار خوب قانون 
گذاری می کنــد و ما هم باید خوب اجرا کنیم 
بنابراین دستگاه های اجرایی باید یک درصد از 
اعتبارات خود را برای ســامانه سبز و مدیریت 
سبز هزینه کرده و گزارش آن را 6 ماه یکبار به 

محیط زیست بدهند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان با بیان اینکه خرید خودروی ســواری 
خارجی ممنوع اســت افزود: اکنون تمرکز بر 
روی قانون بودجــه، ضوابط اجرایی بودجه و 
دســتور العمل های قانونی فرا دستی است که 

باید مبنا قرار گیرد.

 مدیرکل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
همــدان گفت: با تصویب هیــأت وزیران 2 
هــزار و 100 میلیارد ریــال کمک باعوض 
برای جبران خســارت و بازسازی واحدهای 
مســکونی خســارت دیده ناشــی از سیل  

اختصاص یافت.
حســن ظفری در جلسه بررسی آسیب های 
سیاب در اســتان همدان افزود: 29 هزار و 
137 میلیارد ریال کمک باعوض به ســیل 
زدگان کشــور مصوب شد که 2 هزار و 100 
میلیارد ریال آن در اختیار استان همدان قرار 
می گیرد و با رعایت مسائل اداری به حساب 

افراد خسارت دیده واریز می شود.
وی با اشــاره به اینکه این میزان اعتبار برای 
استان، شامل 9 درصد کل اعتبار در نظر گرفته 

شده کشــور است، اظهار داشــت: گزارش 
آســیب های ســیل در زمان مقرر در اختیار 
مسئوالن استان و وزارت کشور قرار داده شد 
و بر اساس آن این اعتبارات تعیین شده است.

ظفری با اشــاره به اینکه در کنار کمک های 
باعوض تســهیات کم بهره نیز در اختیار 
خسارت دیدگان قرار داده می شود، ادامه داد: 
در بخش کمک هــای باعوض، به ازای هر 
واحد شهری تخریب شده 120 میلیون ریال، 
هر واحد روستایی 100 میلیون ریال و واحد 
های آســیب دیده 50 میلیون ریال پرداخت 

می شود.
وی ادامه داد: به خانواده های روستایی که در 
چادر و یا مکان های موقتی اسکان داده شدند 
نیز 60 میلیون ریال و خانواده های شــهری 

120 میلیون ریــال کمک باعوض پرداخت 
می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی همدان 
با اشــاره به اینکه تسهیات بانکی با کارمزد 
چهار درصد برای بازسازی واحد های آسیب 
دیده در نظر گرفته شــده است، عنوان کرد: 
در مرحله نخســت 25 هزار میلیــارد ریال 
تسهیات برای بازسازی کل واحدهای آسیب 

دیده کشور تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: به منظور بازســازی واحدهای 
شهری 500 میلیون ریال، واحدهای روستایی 
400 میلیــون ریــال و تســهیات ترمیــم 
واحدهای شهری و روســتایی 150 میلیون 
ریال، با ضمانت زنجیره ای، از ســوی بانک 

های عامل تعیین شده است.

ظفری تاکید کرد: در استان همدان هفت هزار 
و 794 واحد روســتایی آسیب دید که پس 
از لرستان، بیشــترین خسارت به واحد های 

روستایی در این استان رخ داد.
وی ادامه داد: پس از لرستان، همدان از لحاظ 
کمی در بخش ســاخت، تعمیر و نگه داری 
دچار آســیب شده اســت که با توجه به این 

آسیب ها اعتبارات تعیین شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی همدان 
با اشاره به اینکه شدت بارش در زمان کوتاه، 
در همدان بیشــتر از لرستان بود، اضافه کرد: 
همدان نســبت به خوزســتان بافت قدیمی 
بیشــتری دارد و شدت بارش باعث تخریب 
واحد های مســکونی فرســوده شــهری و 

روستایی در این استان شد.

55 هزار نیروی شهرداری در کشور 
تبدیل وضعیت می شوند

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسامی 
گفــت: 55 هــزار نیروی شــهرداری در کشــور تبدیل وضعیت 

می شوند.
امیر خجســته در گفت و گو بــا فارس با بیان اینکــه دو دوره در 
مجلس شــورای اسامی مســأله تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی 
شــهرداری و سازمان های وابسته دنبال شد اظهار کرد:  در دو سال 
گذشته جدیت و همیت بیشتری به خرج دادیم تا تبدیل وضعیت 
55 هزار نفر از کارکنان پیمانی و شهرداری ها و سازمان های وابسته 

عملی شود.
وی با بیان اینکه وزیر کشور دستور الزم برای تحقق این اتفاق را 
در سال گذشته صادر کرد که باید از او تشکر کنیم افزود:  برخی از 
افراد 20 سال سابقه کار به صورت پیمانی داشتند اما تاکنون تبدیل 

وضعیت آنها انجام نشده بود.
عضو هیأت رئیســه کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسامی 
با اشــاره به اینکه اختافی فاحش بین حقــوق و مزایای کارکنان 
شهرداری وجود داشــت که این تبدیل وضعیت را ضروری کرده 
بــود تصریح کرد:  برای پایان دادن به این تبعیض ها و ایجاد انگیزه 
در کارکنــان برای خدمت و تاش بیشــتر به مــردم این تبدیل 

وضعیت ضروری بود.
وی با بیان اینکه کارکنان شهرداری ها مکرراً این مسأله را در ادوار 
مجلس پیگیری می کردند ادامه داد:  اقدامات اولیه و مراحل قانونی 
تبدیل وضعیت 55 هزار نفر از کارکنان شهرداری ها و سازمان های 
وابســته در کشور انجام شــده و در آینده نزدیک شاهد عملیاتی 

شدن آن خواهیم بود.
خجســته با اشاره به اینکه این تبدیل وضعیت یکی از مطالبات به 
حق مردم بود خاطرنشــان کرد:  خانواده 55 هزار نفر در سراســر 

کشور آسوده خاطر شده و امید بیشتری می یابند.
وی گفت:  در شــرایط فعلی کشــور تنها باید به صورت جهادی 
پیگیری های مستمر را انجام داد تا مشکات مردم به حداقل برسد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اســامی با 
بیان اینکه امروز ســکوت و سکون بر ما حرام است اظهار کرد:  
با مدیریت جهادی و اقدامــات و تصمیمات به موقع می توانیم 
تأثیر تحریم های ناجوانمردانه دشــمن را بگیریم و به مردم امید 

. ببخشیم

تاکید بر بی طرفی در انتخابات اسفندماه

فرمانداران اقدام شائبه دار نکنند

2 میلیارد اعتبار برای جبران خسارت سیل همدان 
اختصاص یافت
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خبر

270 روستای همدان نیازمند تجهیز 
سیستم سالم سازی آب هستند

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی همدان اظهار داشت: 270 روستای این 
اســتان که اغلب آنها روستاهای کوچک هستند نیازمند تجهیز سیستم گندزدایی و سالم 

سازی آب هستند.
سید مصطفی هاشمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: ارتقای کیفیت آب، جلوگیری 

از آلودگی و سالم سازی آب از اولویت های آبفار و علوم پزشکی است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روســتایی همدان اضافه کرد: در استان همدان 600 

دستگاه کلر زن و گند زدایی وجود دارد که به صورت مایع و گاز هستند.

هاشــمی ادامه داد: برای اینکه کیفیت آب بهتر بتواند بررسی شود عملیات گند زدایی بر 
عهده آب و فاضاب روستایی و پایش و آزمایش بر عهده علوم پزشکی است.وی گفت: 
آب و فاضاب روســتایی دارای هشت آزمایشگاه مجهز بوده که نمونه گیری میکروبی، 
فیزیک و شــیمیایی انجام می دهند و هر ســاله بیش از پنج هــزار مورد نمونه گیری و 

آزمایش صورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی همدان یادآوری کرد: سال گذشته تفاهم نامه 
همکاری بین این شــرکت و دانشــگاه علوم پزشکی منعقد شد که بر اساس آن دانشگاه 

علوم پزشکی باید کیفیت آب های زیر زمینی استان را پایش کند.
هاشــمی ادامه داد: نمونه گیری در 2 فصل خشــک و تر صورت می گیرد که نمونه گیری 
خشک سال گذشته انجام شده و مراحل پایانی نمونه گیری تر در حال انجام است.وی بیان 

کرد: اســتان همدان با یک هزار و 71 روســتا دارای 60 مجتمع آبرسانی است که هر یک از 
مجتمع ها بین سه تا 20 روستا را پوشش داده و کار گند زدایی به صورت یکجا از این محل 
صورت می گیرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی همدان اظهار داشت: کار گند 
زدایی در مناطقی که زیر پوشش آب و فاضاب روستایی نیستند توسط دهیاران و شوراهای 

محلی صورت می گیرد.
هاشمی افزود: دهیاران و شوراها در زمینه گند زدایی، کنترل و پایش کم کاری کرده 

و همکاری خوبی ندارند و عمده بیماریهای ناشــی از آب از این ناحیه است.
وی یادآوری کرد: بیماری های حاصل از نوشــیدن آب بــه علت گند زدایی و نظارت 
خوب مسئوالن چند ســالی به صفر رسیده بود با این وجود نگران هستیم و باید کنترل 

دقیق صورت گیرد.

معرفی مخالن محیط زیست در نهاوند 
به دادگاه

  رئیس اداره محیط زیست نهاوند گفت: چهار نفر از مخان محیط 
زیســت به علت عدم رعایت قوانین و مقــررات مربوطه به مراجع 

قضایی معرفی و برای دو نفر آنها جریمه صادر شد.
عبــاس نجاری در گفت وگو با فارس اظهار کرد: در راســتای اجرای 
قوانیــن حفاظت از محیط زیســت و به منظور جلوگیــری از ادامه 
فعالیت های تخریبی و آلوده کننده محیط زیســت، دو نفر از اشخاص 
حقیقی و حقوقی که فعالیت های آنها منجر به تهدید محیط زیســت 
شده بود به دادگاه معرفی و برای دو نفر دیگر جریمه نقدی صادر شد.

وی افزود: دهیار یکی از روستاهای بخش گیان این شهرستان به علت 
عدم رعایت قوانین و مقررات پسماندها به مرجع قضایی معرفی شد 

که فعا علیه ایشان کیفرخواست صادر شده است.
رئیس اداره محیط زیســت نهاوند افزود: راننده یک دســتگاه کامیون 
به علت تخلیه فاضــاب در مناطق غیر مجاز اقدام به آلودگی محیط 
زیســت کرده بود به مرجع قضایی دادسرا معرفی شد که این پرونده 

تحت رسیدگی قرار دارد.
وی از صــدور احکام قضایی برای دو نفــر دیگر از متخلفان محیط 

زیست که قبا به دادگاه معرفی شده بودند خبر داد.

فامنین شهر الکترونیک می شود

  شهردار فامنین از امضای قرارداد ارائه خدمات شهر الکترونیک با 
بخش خصوصی جهت راه اندازی ارائه خدمات شهرداری به صورت 

الکترونیک به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.
با تحقق این پروژه شــهروندان می توانند بسیاری از خدمات شهری 
نظیر کمیســیون ماده 100،کمیســیون ماده 77، حفاریها ،استعام از 
ادارات،میز خدمت و....را از طریق شبکه اینترنت و از منزل خود بدون 

مراجعه به شهرداری انجام دهند .
این کار گام مهمی در جلب رضایت عمومی و تسهیل کارها در تعامل 

شهروندان با شهرداری فامنین خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

 اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئی اداره کل و بازداشتگاه ، زندان مرکزی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانون اصالح و تربیت ، زندان مالیر 
،زندان نهاوند  و زندان تویسرکان را برای مدت یکسال شمسی از مورخه 1398/3/1 الی 1399/2/31 از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از موسسه های واجد شرایط که 
دارای سوابق مرتبط در این زمینه و صالحیت الزم از مراجع رسمی کشور می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی تا ساعت 9:30 روز 

h مراجعه و اسناد مناقصه را دانلود نمایند. t t p ://s e t a d i r a n .i r شنبه مورخه 98/3/11 به آدرس 
– اداره امور مالی و پشتیبانی مراجعه شود.( )در صورت تمایل به دریافت اسناد بصورت دستی به آدرس همدان- ابتدای خیابان هنرستان اداره کل زندانهای استان همدان 

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه بصورت دستی)به دبیرخانه اداره کل( و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (: ساعت 9:30 مورخه 98/3/21 روز سه 
شنبه  و زمان بازگشائی ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/3/22 در محل سالن جلسات اداره کل زندانها می باشد.

مبلغ برآورد اولیه: 6.406.260.000 ریال )شش میلیارد و چهارصد و شش میلیون و دویست و شصت هزار ریال(
خودروهای مورد نیاز : مینی بوس ، خودروی سواری ، خودروی ون و سه نفر راننده )بشرح مورد اشاره در اسناد مناقصه(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 320.313.000 ریال می باشد که بصورت یکی از بندهای ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی از طرف پیمانکار ارائه می گردد.
جهت واریزوجه نقد  حساب جاری شماره 2171315610007 تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان همدان معرفی می گردد. الزم به ذکر است شرکت کنندگان می 
h ثبت و بارگذاری نمایند و اسناد خود  t t p ://s e t a d i r a n .i r بایست کلیه اسناد مناقصه)محتویات هر سه پاکت الف- ب-ج( را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

را به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.
توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار می باشد.

h ثبت شده است. t p p .i e t s .m p o r g .i r الزم به ذکر است اطالعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس 
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 08138260752  اداره امور مالی و پشتیبانی اداره کل تماس حاصل 

فرمائید. )م الف 306(

)نوبت  دوم 98/3/4(

آگهي مناقصه عمومی نوبت اول 

 محمد حسین پور- شهردار نهاوند

شرح پروژهردیف
مبلغ برآورد به 

ریال
مبلغ تضمین 

)سپرده شرکت 
در مناقصه(

اعتبار پروژهنوع اوراقحداقل گرید

ساماندهی بام نهاوند )شامل :آرماتور بندی 1
،بتن ریزی استخر ،محوطه سازی ،پیاده 

روسازی پیرامون استخر(

استانیاخزاء 5713 ابنیه250/000/000 ریال5/000/000/000 ریال

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آیین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي و از طریق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند  
را به شرکتهاي واجد صالحیت و مورد تایید سازمان  مدیریت و برنامه ریزي استان وداراي حداقل گرید 5 ابنیه و باشرایط ذیل واگذار نماید :

متقاضیان جهت  کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و یا باشماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 208 و 105 
تماس حاصل نمائید.

محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني )عمراني ( میباشد و هرگونه پرداختي به پیمانکار از طریق اوراق اخزاء 713 که سررسید آن 1400/5/18 میباشد صورت میگیرد.
متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهیه نموده و آنها را به شرح ذیل تکمیل نمایند:

پاکت الف:
متقاضیان مي بایست مبلغ 250/000/000 ریال به حساب 2171145713001 رد وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واریز و فیش واریزي 
را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماینده تام االختیار و حق امضا شرکت نموده و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد 

خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.
پاکت ب:

متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرین تغییرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صالحیت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا اوراق را داخل 
پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمایند.

پاکت ج:
متقاضیان مي بایست برگه پیشنهاد قیمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نماید.

پاکت د:
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ))د(( قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ 98/3/18 تحویل دبیرخانه 

شهرداري نموده و رسید دریافت نمایند.
شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.

متقاضیان مي بایست پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ 98/3/18 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.
هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .
به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

کمیسیون عالي معامالت روز یکشنبه مورخ 98/3/19 در محل شهرداري تشکیل و چنانچه حداقل سه پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه از تاریخ اعالم کمیسیون عالي معامالت به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد میگردد 

و چنانچه نفر دوم نیز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجدید میگردد. ) م الف 45 (
آگهي چاپ نوبت اول: 98/3/4 

آگهي چاپ نوبت دوم : 98/3/11    

  هیچ مرکز درمانی ای را در اســتان 
و کشــور نخواهید یافت کــه مردم را 
بــدون هیچ قید و شــرط و محدودیتی 
بپذیرد و حتی کرایه ی  رایگان  بصورت 
رفت و برگشــت بیمارانش را نیز متقبل 
شود اما درمانگاه اعتمادیه قصه دیگری 
دارد و یک استثنا اســت. این درمانگاه 
بزرگ  نیکــوکار  نیت  طبق  سالهاســت 
اســتانمان این خدمت را به اهالی سی 
و دو روســتای اســتان انجام می دهد. 
روســتاهای مزبور در چهار شهرســتان 
بهار  و  فامنیــن  کبودراهنگ،  همــدان، 

پراکنده اند.  
در شــهر همــدان و در کــوی اعتمادیه 
درمانگاهی قــرار دارد که بــه نام همان 
محلــه »درمانــگاه اعتمادیــه« خوانــده 
می شــود. این درمانگاه به نــام »درمانگاه 
بهاءالملــک« یا »موقوفــه ی بهاءالملک« 
نیز شــناخته  می شود. داســتان این مرکز 
درمانی از شــصت و شــش ســال پیش 
یعنی ســال 1332 آغاز شد، یعنی زمانی 
که شخص نیکوکاری به نام »علیرضاخان 
قراُگزلو« ملقب بــه »بهاءالملک« تصمیم 
گرفــت امــاک و دارایی هایش را وقف 
تامین سامت عده ای خاص از جامعه ی 
روستایی اســتان همدان کند. بهاءالملک 
مقــدار قابل توجهی زمیــن در اعتمادیه 

داشــت که همه را خــودش خریداری 
کــرده بــود. او در آنجا خانــه ای بزرگ 
ساخت. پس از مرگ برادرش یحیی خان 
)اعتمادالدولــه( که او نیــز از نیکوکاران 
زمان خود بود، کمــی باالتر از خانه اش 
یک آرامــگاه خانوادگی زیبا ســاخت و 
برادرش را در آنجا به خاک سپرد، جایی 
که بعدها آرامــگاه خود و دیگر برادرش 
)تقی خان( نیز شــد. بهاءالملک حقوقدان 
بود و زبان فرانســه می دانست به همین 
دلیل یکــی از دقیقتریــن وقف نامه های 
زمان خــود را برای نیــت بلندش تنظیم 
کرد. بر اساس آن وقف نامه، اهالی ساکن 
در روســتاهای زیر می توانند در درمانگاه 
موقوفه  ی بهاءالملک رایگان درمان شوند 
و بر اســاس بیماریشــان داروی رایگان 

دریافت کنند:  
 -3 مرادبیــک  دره   -2 شــورین   -1
)ینگیجه( 4- ســیمین)بهار(  انصاراالمام 
5- صالح آباد 6- اوچ تپه )کبودراهنگ( 
7- گل تپــه 8- قطار قویی 9- قاباق تپه 
10- کیتــو 11- داس قلعه 12- زین آباد 
13- اکنلو 14- سرایجوق 15- سرخاب 
16- آب مشــکین 17- کهنــه حصــار 
18- کهریــز 19- دالیجــو 20- قراتلو 
21- چورق )چورمــق( 22- پاوان 23- 
مرغ آباد )مِرگ آباد/مِرگ( 24- مبارکین 

25- بــازران 26- چپقلو 27- رضا باغی 
28- ازناو 29- کنیزان 30- قشاق 31- 

خان حصار و 32- زاغلیچه  
بهاءالملک یک سال پس ازتنظیم وقف نامه  
ارزشــمندش از دنیــا رفــت و در همان 
موقوفــه اش در کــوی اعتمادیه به خاک 
سپرده شد. او پیش از مرگ، برادرزاده اش 
منوچهر را به سرپرستی موقوفه گمارد و 
جعفر مهر مفخم که از دوستان قدیمی اش 
بود را نیز به عنــوان ناظر تعیین کرد. آن 
دو مدتــی درمانگاه را اداره کردند اما پس 
از چندی منوچهر به دلیل مشــغله ی زیاد 
و دوری از همــدان، تولیت موقوفه را به 
اداره ی اوقــاف واگذار کرد. از آن زمان تا 
به امروز اوقاف عهــده دار اداره درمانگاه 
اســت. هم اکنون این درمانگاه در بهترین 
دوران خدمت رسانی عمر شصت وشش 
ســاله ی خود قرار دارد. خدمات رایگان، 
متنوع و پیاپی این مرکز درمانی در شرایط 
سخت فعلی همدم و همراه مردم است و 
درمانگاه اعتمادیه را به پناهگاه دردمندان 
تبدیل کرده اســت. این درمانگاه از سال 
گذشته تا به امروز در حدود سی و شش 
هزار مــورد مراجعه را پاســخگو بوده و 
نزدیــک به هفــت هزار مــورد خدمات 
درمانــی رایگان به اهالی روســتاهای یاد 
شده ارایه داده است. بیماران سخت درمان 

روستاهای یاد شده مورد حمایت ویژه ی 
این مرکز هستند و در سال گذشته پانصد 
و شصت میلیون ریال به آنها کمک نقدی 
باعوض داده شــده تا کمی از دردهای 
آنان کاسته شــود. برخی روستاهای سی 
و دو گانه ی موقوفــه ی بهاءالملک مانند 
اهالــی گل تپه، ســرایجوق و دالیچو که 
نسبت به مرکز استان دور هستند هر هفته 
با خودروی رایگان به درمانگاه انتقال داده 
می شوند و پس از دارو و درمان، خرسند 
و شادمان به خانه بازمی گردند. موقوفه ی 
درمانی بهاءالملک در سال گذشته حدودا 
یک میلیارد و ســیصد میلیون ریال صرف 
تامین داروی رایگان اهالی روستاهای زیر 
پوشش خود کرده است و این فوق العاده  

است.  
 جان سخن  

چند سالی است فرهنگ وقف در همدان 
معنای دیگری یافته اســت. نیات واقفین 
بهتــر از قبل اجــرا می شــود و مردم از 
محل آن نیات خدایی بهره مند می شود و 
مصداق بارز آن درمانگاه موقوفه  آبرومند 
و کهن شهرمان یعنی درمانگاه بهاءالملک 
اســت. دیرسالی اســت که درمانگاه های 
خیریه در همدان ســاخته می شوند. شاید 
بتوان پیشــینه ی ســاخت آن را به دوران 
مادها رســاند اما دســت کــم از حدود 

هفتصد سال پیش خواجه رشید )پزشک 
بزرگ همدانی( در این شهر و در سراسر 
کشور دارالشفاهای زنجیره ای )درمانگاه( 
ســاخت اما امروزه چیــزی از آن مراکز 
درمانی ارزشمند باقی نمانده اال وقف نامه  
چهارصد صفحه ای خواجه رشید همدانی 
به نام »ربع رشیدی« که اتفاقا در فهرست 
آثار جهانی یونســکو به عنوان بلندترین 
وقف نامه  جهان ثبت شــده است. میراث 
ارزشــمند وقِف درمانی در همدان بسیار 
پربار و کهن است و بی شک بهاءالملک 

میراث دار گذشتگان و متقدمین این سنت 
نیکو اســت. او میراثــی از خود برجای 
گذارد که امروزه گره گشــای مشــکات 
هــزاران انســان دردمند اســت و تا ابد 
همچنــان خواهد بود. درمانــگاه موقوفه  
بزرگ بهاءالملک در هیاهوی این روزها و 
در کوران گرانی ویزیت و دارو دست کم 
خیال اهالی ســی و دو روستای استان را 
از هزینه  دارو و درمان راحت کرده است 
و این ثمره  نیکو برآمده از ســنت زیبای 

وقف است.                 

درمانگاه اعتمادیه 
پناهگاهی امن در هیاهوی گرانی 

راحله مظفرپور »

  نیمــه رمضــان المبــارک مصادف 
اســت با میاد با سعادت کریم اهل بیت 
امام حســن مجتبی )ع( این میاد مبارک 
در ماهی که مســلمانان میهمان خداوند 
مهربان هســتند و هنگام اذان مغرب پای 
سفره های افطار می نشینند. برکات زیادی 
را برای خانواده ها و روزه داران دارد که از 
جمله آنها را می توان برگزاری جشن هایی 
با طعم افطاری نام بــرد که خانواده ها و 
روزه داران را گرد هم می آورد. روزه دارانی 
که به تأسی به آن امام همام بخشی از مال 
خود را برای پهن شدن سفره افطاری ساده 
روی هم می گذارند. تا ضمن به جا آوردن 
سنت حســنه افطاری که سفارش پیامبر 
اسام است. جشن میاد کریم اهل بیت 

را نیز برگزار کنند.
نمونــه بارز یکی از این برنامه های شــاد 
و معنــوی ســفره افطاری امام حســن 
مجتبی)ع( است که به همت نمازگزاران 
مجسد سیدالشهداء و اهالی شهرک مدنی 
هر ســاله در محل مســجد فوق الذکر و 

بوستان شهید مدنی برگزار می شود.
اســدا... احمدی که یکی از بینانگذاران 
مسجد سیدالشــهداء می باشد و در حال 
حاضر به عنوان کارشناس و فعال فرهنگی 
فعالیــت می کند می گوید: تــاش ما از 
اول این بوده کــه برنامه های فرهنگی را 

غنا بخشــیده و برای جوانان جذاب کنیم 
و مســاجد را عاوه بر عبادتگاه به یک 

دانشگاه تبدیل کنیم.
مجید ظاهری مســئول مالی جشن میاد 
امام حسن)ع( درباره سفره افطار می گوید: 
چند سالی اســت که این برنامه با همت 
خود اهالی و خودیاری آنان و نمازگزاران 
مسجد برگزار می شود و سال گذشته برای 
افطار ساده 1300 نفر یک میلیون و هفتصد 
هزار تومان هزینه شد ولی امسال به علت 
باال رفتن قیمت ها هزینه این افطاری ساده 
که شامل نان و پنیر و سبزی و آش رشته 
می باشد حدود 4 میلیون تومان شده است.

خانم ســاعی سرپرست بانوان این برنامه 
نیز می گوید: حدود 5 ســال است که این 
افطاری ساده برای تعداد 1000-1500 نفر 
از روز ه داران و خانواده هــای محل تهیه 
می شود. وی می گوید: مسئول پخت آش  

نذری برای افطاری ســاده و جشن امام 
حسن مجتبی)ع( بانوان هستند. 

ســاعی برگزاری جشــن نیمه شعبان و 
مراســم شــب های قدر را نیز در محل 
مسجد سیدالشهداء و بوستان شهید مدنی 
که در جنب مســجد قرار گرفته اســت 
را از دیگــر برنامه ها ذکــر می کند و نیز 
فعالیت های قرآنی مختلف که بانوان دارند 
را برمی شمارد.بهرامی امام جماعت مسجد 
می گوید: جشــن میاد امام حسن)ع( در 
روز میاد آن حضرت برگزار می شود که 
امسال از آیت ا... موسوی اصفهانی دعوت 
کردیم. کــه در زمینه ویژگی های اخاقی 
امام حســن مجتبی)ع( سخنرانی کنند و 
مقایسه داشــته باشند بین مردم زمان امام 
حســن و مردم انقابی کشورمان که بعد 
از 40 ســال هنوز پــای آرمان های خود 
ایســتاده اند در صورتی که مردم آن زمان 

پیمان خود را با آن امام شکستند.بهرامی 
درباره امام حســن مجتبی)ع( می گوید: 
پیامبر اسام در حدیثی فرموده اگر عقل 
کل بشریت را تصویرگری کنند به شکل 
یک انسان در بیاورند آن انسان امام حسن 
مجتبی)ع( است. یعنی امام حسن عقل کل 
و کل عقل اســت.وی با اشاره  به حدیثی 
از امام حســن مجتبی)ع( که فرمود: قال 

الحسن ان احسن الحسن خلق الحسن
امام حسن)ع( فرمود: همانا بهترین نیکی 
خلق نیک اســت. و امام حسن)ع( کریم 
بود به علت اینکه بدون اینکه کســی از 
او خواســته ای داشته باشــد. حاجت او 
را بــرآورده می کرد و ایــن باالتر از جود 
)بخشش( است، پس امام حسنةع( کریم 
بود.مهدی غفاری نیز می گوید: برای تهیه 
این افطاری از چند روز قبل برنامه ریزی 
می شــود و خانم ها مســئولیت پخت و 

پختن آش نذری را به عهده دارند. 
وی می گویــد: بعــد از برگــزاری نماز 
جماعت خانواده ها پای ســفر افطار امام 
حسن مجتبی علیه السام می نشینند. الزم 
به ذکر اســت نماز جماعــت با حضور 
گســترده روزه داران و در بوستان شهید 
مدنی اقامه شــد و روزه داران ســپس به 
صورت خانوادگی در این مراسم حضور 
یافته بودند ســر سفره افطاری کریم اهل 
بیت نشستند و روزه خود را افطار کردند.

تجلیل شهردار 
شیرین سو از 
شهروند مشارکت جو

 شــهردار شــیرین ســو از روح ا... 
محمدی فراز به دلیل حضور داوطلبانه 
و مشــارکت در مدیریت بحران شیرین 
سو و امدادرسانی به مسافران تقدیر کرد.

سید مصطفی موسوی در این مراسم که 
با حضور جمعی از مدیران شهرداری و 
بارش  در  برگزارشد، گفت:  خبرنگاران 
های ســیل آســای فروردین ماه سال 
جاری با توجه به پیش بینی حجم باالی 
کار و لــزوم به کارگیری ماشــین آالت 
شــهرداری در نقاط مختلف شهری در 
بحران،  از هرگونه  پیشــگیری  راستای 
هماهنگی های الزم را جهت اســتفاده 
از ماشــین آالت بخش خصوصی انجام 

دادیم تــا در صورت نیــاز از امکانات 
بخــش خصوصی در مقابلــه با بحران 
بهره بگیریم که در این راســتا روح ا... 
محمدی فراز در انجام کار داوطلبانه در 
امداد رسانی و مقابله با بحران با استفاده 
از ماشــین آالت خود اقدام به انجام کار 
خیر خواهانه کرد که می بایست از این 
شهروند خیرخواه و دغدغه مند تقدیر و 

قدردانی می شد.
شــهردار شــیرین ســو اضافه کرد: در 
مدیریت شــهری اگر بخواهیم شهر را 
به صورت مطلــوب مدیریت کنیم نیاز 
است مشارکت مردمی را افزایش دهیم 
و اعتقاد دارم تا زمانی که مردم به صحنه 
نیایند و دغدغه توسعه نداشته باشند نمی 
توان به توسعه در مدیریت شهری دست 

یافت.
موســوی ادامه داد: مشــارکت مردم در 

پیشگیری و مقابله با بحران تعیین کننده 
است و در شــرایط غیر عادی اقدامات 
داوطلبانه بســیار موثــر و حائز اهمیت 

است
وی با اشــاره به تاثیرات روانی حضور 
مردم در شــرایط بحرانی گفت: حضور 
مردم در کنار شهرداری موجب دلگرمی 
خادمین شهرداری است و استمرار این 
حرکت فرهنگی نوید شهر مشارکت جو 

را می دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری 
بــدون یاری و کمک شــهروندان نمی 
تواند در توسعه شــهر موفق عمل کند 
افزود: در ســایر حوزه هــای مدیریت 
شــهری نیز الزم است از پتانسیل بخش 
خصوصی و مشــارکت مردم اســتفاده 

کنیم.
شهردار شــیرین ســو با بیان اینکه در 

سیل اخیر بیشــترین خسارات وارده به 
منازلی بود که اصول ســاخت و ســاز 
و شهرســازی را رعایت نکرده بودند، 
گفت: همچنین خانــه هایی که قدمت 
باالیی داشتند و ساختار خشتی داشتند 
نیز آسیب دیدند که تمام خسارت هایی 
که به اماک مردم و تاسیســات شهری 
وارد شده برآورد و به مراجع ذی صاح 

ارسال شده است.
اولویت اصلی شهرداری در  موســوی 
ســیل اخیــر را پیشــگیری و اقدامات 
پیشــگیرانه دانســت و تاکیدکــرد: در 
ســاعات اولیه بارش ها با اســتفاده از 
اطاعاتی که از مرکز هواشناس دریافت 
شد اقدامات موثر برای مقابله با بحران و 
کاهش خسارات احتمالی انجام شد که 
با اطاع رســانی به موقع به شهروندان 

شاهد کاهش آسیب بودیم. 

خانواده های شهرک مدنی در جشن میالد امام حسن مجتبی)ع( دور هم جمع شدند

1200 نفر پای سفره افطار کریم اهل بیت
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  مدیــران تنبــل وضعف نماینــده های 
مجلس این بار ســیبل انتقادات نماینده ولی 

فقیه دراستان بود.
پــس از مدتهــا فشــاراقتصادی درجامعه و 
انتقاد به عملکرد دســتگاهها در ســاماندهی 
آشفته بازار اقتصادی کشــور که تنها درحد 
جلسات پشت درهای بسته تنظیم بازار اکتفا 
شده اســت روزگذشــته تریبون نمازجمعه 
همدان شاهد انتقادصریح امام جمعه همدان 
از نحوه عملکرد مدیران بــود تا این روزها 
که انتصابات و انتخاب مدیران اســتان مورد 
نقدبوده وتوجه به شایسته ساالری مطالبه می 
شود ، سستی و بی انگیزگی یا سیاسی کاری 
بــا لفظ تنبل از تریبون آئین عبادی سیاســی 

جمعه نام برده شود.
اما تنهــا انتقاد به عملکــرد ضعیف مدیران 
ودســتگاهها نبود که از تریبــون نماز جمعه 
روز گذشته شنیده شد بلکه عملکرد ضعیف 
نماینــده های مجلــس و ناتوانی در نظارت 
و اقدامات تبلیغــی در کنار عملکرد ضعیف 
گروههای سیاســی واحزاب در ایفای نقش 
خود که در اندازه ســهم خواهــی تعبیرمی 
شود ، از دیگر موضوعات مورد نقد آیت اهلل 

شعبانی در جمع روزه داران بود.
  احیــای تفکر انقالبــی را عامل 
نجات کشــور از دست مدیران تنبل و 

اشراف زده است
نماینده ولــی فقیه وامام جمعــه همدان در 
تریبون نماز جمعه این هفته شــهرهمدان با 
بیــان این مطلب گفت: به فرموده مقام معظم 
رهبــری باید تاش کنیم یک دولت جوان و 
با انگیزه روی کار آید زیرا مسئول که انگیزه 
نداشته باشد حتی اگر باتجربه باشد نمی تواند 

کارساز باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
اینکه در نظام اسامی دستاوردهای بسیاری 
برای کشــور و مردم حاصل شــده اســت 
گفت: مقایســه قبل از انقــاب و بعد از آن 
به لحاظ پیشــرفت ها غیر قابل مقایسه است 
اما این موضوع به معنای این نیست که مردم 

مطالبه گری نکنند.

 مطالبه گری به معنای تخریب هیچ 
مسئولی نیست

امام جمعــه همدان خطبه هــای نماز جمعه 
را جــای مطالبه گری دانســت و اظهار کرد:  
مطالبه گری در این مــکان مقدس به معنای 
تخریب هیچ مســئولی نیســت، ضمن اینکه 
»مسئول« یعنی کسی که باید مورد سوال قرار 

گیرد بنابراین باید پاسخگو باشد.
وی بیان موضوعات را از باب دلســوزی و 
تذکر بــه منظور حل مشــکات عنوان کرد 

و تأکیــد کرد: فضــای جامعــه باید فضای 
مطالبه گری باشد.

مردم از عملکرد مجلس دهم رضایت ندارند
شــعبانی با اشــاره به اینکــه مجلس محل 
قانون گــزاری اســت و شــئون اجتماعی ـ 
سیاســی و نظارت بــر عملکرد مســئوالن 
در دســت مجلس اســت گفت: با تشکر از 
آن دســته از نمایندگانی که در مســیر حل 
مشــکات مردم دغدغه منــد بودند و برای 
احقاق حق ملت فریاد زده اند، اما در مجموع 
مردم از عملکرد مجلس دهم رضایت ندارند.

وی با طرح چند سوال از مجموعه نمایندگان 
مجلــس گفت: در بحــث مبارزه با فســاد 
چــه کردید؟ کدام قانــون را مصوب کردید 
کــه جلوی مفاســد را بگیرد؟ کــدام قانون 
را تصویــب کردید جلوی بــی بند و باری 
اقتصادی را بگیــرد؟ چقدر نظارت کردید و 

به مسئوالن تذکر دادید؟
امام جمعه همدان با گایه از وجود صف های 
طوالنی توزیع اقام اساسی مردم اظهار کرد: 
این اتفاق در شان این ملت نیست، چرا باید 
پس از 40 ســال مردم بــرای دریافت اقام 

اساسی صف بایستند؟
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ضمن 
اینکه عملکرد مسئوالن در این زمینه قابل نقد 
اســت، شما به عنوان وکیل مردم چه تذکری 
به دولت داده اید و چــه نظارتی بر عملکرد 

مسئوالن داشته اید؟
شعبانی ادامه داد: اگر نتوانیم اقام اساسی را 
مورد نیاز مردم را به درستی و در شان مردم 

توزیع کنیم این چه مدیریتی است؟
 برخی جریانات سیاسی در استان 

دنبال سهم خواهی هستند 
وی بــا بیان اینکــه مطالبه گری مــا از تمام 
مســئوالن فارغ از جریان سیاسی است تأکید 
کرد: هــر جریانی که به مــردم خدمت کند 

مورد حمایت ماست.
وی با اشــاره به اینکه برخــی از جریانات 
سیاسی در اســتان دنبال سهم خواهی هستند 
که باید جلوی این اتفاق نیز گرفته شــود، بر 
لزوم ساده زیستی مســئوالن تأکید کرد و در 
پایان توجه به حفظ محیط زیست را اولویت 
اساسی در استان دانست و خواستار توجه به 

این مهم شد. 
امــام جمعه همــدان با انتقــاد از حذف ارز 
4200 هزار تومانی از اقام مورد نیاز مردم از 
یک سو و هزینه آن برای واردات برخی اقام 
غیراساسی از ســوی دیگر گفت: نمایندگان 

باید جلوی این اتفاقات را بگیرند.
وی با اشــاره به اینکه امــروز نیز در برخی 
عرصه ها دچار سقوط هستیم مانند وضعیت 
اقتصادی گفت: اگر می خواهیم اقتصاد نجات 
یابد، از مفاسد اقتصادی و مشکات فرهنگی 
نجات یابیم باید تفکری که خرمشهر را آزاد 

کرد را احیا کنیم.
وی در ادامه ســخنانش خواستار استفاده از 
علمــا و روحانیون در مجالس شــد و تأکید 
کرد: این مهم بایــد در تمام مجالس به ویژه 
شــب های قدر جدی گرفته شود در صورتی 
که متأسفانه شاهد کمرنگ شدن بهره مندی از 

ظرفیت سخنرانی علما و روحانیون هستیم.
شــعبانی با تأکید بــر لزوم کمــک مالی به 
ایــن مراکز دینی  حوزه های علمیــه گفت: 
تاثیرگذار که هزار ســال است اسام را برای 
مردم حفظ کرده اند به لحاظ مالی در مضیقه 

هستند و نیازمند حمایت اند.
امــام جمعــه همــدان با بیــان اینکــه فتح 
خرمشــهرها با احیای تفکر انقابی شــدنی 
اســت، گفت: همان خدایی که خرمشهر را 
آزاد کرد، هنوز هم هســت، فقط نگاه برخی 
نسبت به این موضوع تغییر کرده که با اصاح 

آن، این خرمشهرها هم فتح خواهد شد. 
به گزارش فارس ، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی 

موثقی با دعوت نمازگــزاران به تقوای الهی 
اظهار کرد: باید از شــب های قدر بیشــترین 
بهره را ببریم زیرا بهترین شــرایط برای توبه 

و نزدیکی به خدای متعال مهیا شده است.
وی با بیان اینکه خداوند متعال به بخشــش 
گناهان در این شــب نوید داده است گفت: 
در شب های قدر باب توبه برای تمام بندگان 
باز اســت و کسی که از این موقعیت استفاده 

نکند، جز خسران عایدی ندارد.
وی بــا بیــان اینکه در روایات آمده اســت 
خداونــد متعال هر روز مائکــه ای دارد که 
هر روز و شــب مردم را به سوی او دعوت 
می کند گفت: پروردگار عزیز در بخشش  حق  
اما رعایت حق الناس  خود سخت گیر نیست 
موضوعی است که تا خود فرد راضی نباشد 

خدا نیز از آن نمی گذرد.
شعبانی با اشــاره به اینکه مراسم شب قدر به 
کمیت نیست بلکه به کیفیت ارتباط با خداست، 
افزود: اسام دین کیفیت هاست، ممکن است 
کســی با چند کام ارتباط با خــدا به آن چه 
می خواهد دست یابد و فردی از شب تا صبح 

بیدار بماند اما نتواند ارتباط الزم را بگیرد.
وی تفکــر را پایــه ارتباط با خــدای متعال 
دانســت و ادامه داد: در شــب های قدر باید 
نسبت به گسترش و تقویت مجالس معرفت 

و علم اهتمام ویژه داشته باشیم.
امــام جمعه همــدان در ادامه ســخنانش با 
گرامیداشــت سالروز آزادســازی خرمشهر 
گفت: ابتدا باید دید چه تفکری باعث سقوط 

خرمشهر شد و چه عاملی آن را آزاد کرد؟
شــعبانی با بیان اینکه خودباوری و توکل به 
خدا خرمشــهر را آزاد کرد،  گفت: به فرموده 
مقام معظم رهبری،  خرمشــهرها را در پیش 
داریم و راه آزادسازی آن نیز در احیای تفکر 

انقابی و جهادی است.
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اینفوگرافیک: ایرنا

تحریم های آمریکا تروریسم اقتصادی 
علیه مردم ایران است

 وزیر امورخارجه کشورمان در گفت وگوی اختصاصی خود با شبکه 
خبری سی ان ان با انتقاد از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( اظهار داشــت: ما )در برجام( با حســن نیت عمل کردیم اما 

نمی خواهیم با کسانی که زیر تعهداتشان زده اند گفت وگو کنیم.
محمد جواد ظریف تصریح کرد: ما تسلیم تهدید نمی شویم. ایران هرگز 
تحت فشــار مذاکره نمی کند. شما نمی توانید ایرانی ها را تهدید کنید و 
سپس از آنها انتظار تعامل داشته باشید. راه درست برای این کار احترام 

است، نه تهدید.
ایــن مقام بلند پایه ایران تاکید کرد که ایــران با دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد مگر اینکه این کشور با اجرای 

تعهداتش در برجام به تهران احترام بگذارد.
وی با بیان اینکه در صورت وقوع درگیری پیامدهای دردناکی به همراه 
خواهد آمد،  تاکید کرد: ایران خواهان درگیری نیست. ما خواهان پایان 
فوری جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هســتیم. تحریم ها سبب شده 

است تا مردم ایران از نیازهای معیشتی خود محروم شوند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان افزود: آنچه می خواهیم این 
اســت که نفت خود را بفروشیم. آمریکا با قلدری اجازه نمی دهد 
که دیگــران نفت مــا را خریداری کننــد. تحریم هــای آمریکا 
تروریســم علیه شــهروندان ایرانی اســت. وی همچنین درباره 
مهلــت دو ماهه ایران به اروپا برای حفظ توافق هســته ای گفت 
کــه این، اولتیماتوم بــه طرف های باقیمانده برجــام نبوده، بلکه 

اقدامی در چارچوب این توافق بوده است.
به گزارش ایســنا، ایران همزمان با گذشــت یک سال از نقض توافق 
هسته ای از ســوی آمریکا اعام کرد که قصد دارد اجرای دو مورد از 
تعهداتش در برجام را متوقف کند و به اروپا 60 روز فرصت داد تا برای 

حفظ این توافق اقدامی مؤثر و عملی انجام دهد.
ظریــف با تاکید بر اینکه این آمریکا بود کــه در ابتدا از توافق خارج 
شد، خاطر نشان کرد: دولت ترامپ عاوه براین از توافق آب و هوایی 
پاریس، توافق تجارت آزاد آمریکای شــمالی و یونســکو خارج شده 

است. آمریکا بود که میز مذاکره را ترک کرد.
وزیر امورخارجه ایران گفت که آمریکا با افزایش حضور نظامی خود 
در منطقه بازی بسیار بسیار خطرناکی را آغاز کرده است.وی همچنین 
از اعــزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و تجهیــزات نظامی آمریکا در 
خلیج فارس انتقاد و تصریح کرد: استقرار تمام این ابزارهای نظامی در 
منطقه ای کوچک خود مستعد حادثه است. باید احتیاط زیادی به خرج 

داد و آمریکا بازی بسیار بسیار خطرناکی را انجام می دهد.

استانی شدن انتخابات منتفی شد

 سخنگوی کمیســیون امور داخلی و شــوراهای مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه 29 ایراد از سوی شورای نگهبان به طرح استانی 
شدن انتخابات گرفته شده و از نظر این شورا ایرادات اساسی و ریشه ای 
است، گفت: با توجه به این شرایط استانی شدن انتخابات منتفی است 
و مجلــس اصراری بر آن ندارد. وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : شــورای نگهبان برنامه ای 
که به مجلس شــورای اسامی ارســال کرده است، 29 ایراد اساسی و 
ریشــه ای را به طرح استانی شدن انتخابات گرفته است، لذا با توجه به 

این ایرادات مجلس اصراری بر استانی شدن انتخابات ندارد.
به گزارش فارس سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس 
شورای اسامی تصریح                                                                                                                                                                                                                             کرد                 :         عاوه بر شورای نگهبان ایراداتی از سوی 
هیأت نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های 
اباغی مقام معظم رهبری به طرح اســتانی شدن انتخابات گرفته شده 
اســت؛ بنابراین اگر هم در مصوبه مجلس در خصوص طرح استانی 
شــدن انتخابات اصرار کرده و پافشــاری کنیم، با ارجاع این طرح به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام عما این طرح از ســوی این مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد، لذا از نظر این کمیسیون طرح 
استانی شــدن انتخابات منتفی است و بر همین اساس بر آن پافشاری 

نمی کنیم.

سیاست ما جنگ افروزی نیست

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
ما به دنبال جنگ نیستیم اما هرگونه تعرض به منافع ما در منطقه پاسخ 

دندانشکنی دریافت خواهد کرد.
عاالدین بروجردی در گفت وگو با ایلنا، درباره این که گفته می شــود 
ایران و آمریکا به طور مستقیم وارد جنگ نمی شوند اما احتمال درگیری 
در جنگ های نیابتی در منطقه وجود دارد، گفت: سیاست ما در منطقه 

جنگ افروزی نیست ما به دنبال اقدامات صلح طلبانه و دفاعی هستیم.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسامی تاکید کرد: حتما در مقابل هرگونه تعرض به منافع ما در منطقه 

پاسخ دندان شکنی خواهیم داد.
وی  گفت: بیان کردن چنین صحبت هایی یک دروغ بزرگ است،  این ها 
با شبکه های عظیم ماهواره ای مدعی هستند که حرکات یک مورچه را 

رصد می کنند مگر می شود در این باره چیزی ندانند. 

اظهارات ضد ایرانی پامپئو در مراسم تاسیس 
رژیم صهیونیستی

 وزیر خارجه آمریکا در مراسمی به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد تاسیس 
رژیم جعلی صهیونیســتی که در واشنگتن برگزار شد، تأکید کرد که آمریکا با 
تشدید فشارها علیه ایران امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی را تقویت کرده است.

به گزارش فارس در این مراســم که »ران درمر« ســفیر رژیم صهیونیستی در 
آمریکا نخستین سخنران آن بود، این مقام صهیونیست ضمن تعریف و تمجید 
از مواضــع ضد ایرانی و غیرقانونی دولت »دونالد ترامپ«، به تکرار ادعاهای 
بی سند علیه برنامه هســته ای ایران، برجام و سپاه پاسداران انقاب اسامی 
پرداخت. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشــاره ای بــه ایران تاکید کرد که 
تشــدید فشارهای دولت ترامپ علیه این کشور سبب »تقویت امنیت و ثبات 

اسرائیل« شده است.

عضویت ایران در دستور کار شانگهای قرار دارد
 نماینده ویژه رئیس جمهوری روســیه در امور سازمان همکاری شانگهای 
اعام کرد: پیوســتن و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در دستور 
کار این ســازمان قرار دارد.به گزارش ایرنا بختیار حکیموف با بیان این مطلب 
افزود: عضویت ایران در سازمان شانگهای همانند عضویت افغانستان و بررسی 
درخواست سایر کشورها برای کسب موقعیت های مختلف در این سازمان در 
دستور کار قرار دارد.وی افزود: این مسائله همواره مد نظر ما قرار داشته است 
اما اکنون در حال تنظیم جایگاه هند و پاکســتان در سازمان همکاری شانگهای 
هســتیم.دیپلمات روس با بیان اینکه عضویت در شــانگهای روند پیچیده و 
دشواری اســت، اظهار داشت: مخالفتی با عضویت ایران در سازمان شانگهای 
وجود ندارد، هر عضوی موضع خود را دارد و هر رویکردی نکات ویژه خود 

را خواهد داشت.

نشست خبری روحانی با اصحاب رسانه بعد از 
ماه رمضان برگزار می شود

 رئیس دفتر رئیس جمهور از برگزاری نشســت خبری روحانی با اصحاب 
رســانه خبر داد.به گــزارش ایلنا، حدود 400 روز از آخرین نشســت خبری 
رئیس جمهور در 17/11/96 می گذرد. در این نشســت رســانه های داخلی و 
خارجی حضور داشــتند و هرکدام بنا بر مشی و خط فکری سواالت خود را 
مطرح کردند.بعداز نشست سال 96 و تغییرات گسترده ای که در کشور صورت 
گرفت و خروج آمریکا از برجام، بســیاری بر این توقع بودند که رئیس جمهور 
نشستی با اهالی رسانه داشته باشد و درباره اوضاع و احوال کشور سخن بگوید.

هرچند که رئیس جمهور چند باری در ســازمان صدا وسیما حاضر شد و درباره 
کشور با مردم صحبت کرد اما اهالی رسانه این خواسته خود را مطرح می کردند که 

رئیس دولت باید به سواالت آنان پاسخ دهد که خواسته نابجایی هم نبود.

 شرایط برای آتش بس در لیبی مهیا نیست
■ ایســنا: فرمانده نیروهای موســوم به "ارتش ملی لیبی" در دیدار 
با رئیس جمهوری فرانســه اظهار کرد، شرایط در حال حاضر برای 
آتش بس در لیبی مناســب نیســت .خبرگزاری رویتــرز به نقل از 
یک منبع در ریاســت جمهوری فرانسه، پس از دیدار خلیفه حفتر، 
فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی و امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانســه، اظهار کرد: اختافی که امــروز میان طرف های 

لیبیایی شاهد هستیم شدیدتر از هر زمان دیگری است.
وی افزود: هنگامی که مســئله آتش بس مطرح شــد، حفتر ضمن 
رد این مســئله گفت: امروز با چه کســی می توان درباره آتش  بس 

گفتگو کرد؟
 ســرنگونی پهپاد حامل مواد منفجره نزدیکی فرودگاه 

حماه سوریه
■ فارس: رسانه های ســوریه گزارش دادند که یک هواپیمای بدون 
سرنشین که حامل مواد منفجره بوده نزدیکی فرودگاه حماه سرنگون 
شده است.بر اســاس این گزارش، ارتش ســوریه این پهپاد مسلح 
را که توســط افراد مســلح نزدیک فرودگاه حماه به پرواز در آمده 
بود ســرنگون کردند. ارتش سوریه طی روزهای اخیر در این منطقه 
درگیری های شدیدی را با گروه های تروریستی داشته است.شاهدان 
گفته اند که با بررسی پهپاد سرنگون شده، مشخص شد که این پهپاد 
بــا جی پی اس هدایت می شــده و پهپاد به کار گرفته شــده همانند 
پهپادهایی بوده که برای حمله به پایگاه هوایی روســیه در ســوریه 

استفاده می شده است.
 ارتش ســوریه به دنبال وارد کــردن ضربه نهایی به 

تروریستها در ادلب است
■ مهر : یک منبع نظامی سوری اعام کرد: ارتش سوریه طی ساعات 
گذشــته نیرو و تجهیزات زیادی به جبهه های جنگ در حومه شمال 

غربی حماه آورده است.
به گزارش اسپوتنیک این منبع بیان کرد: این تقویت نیرو و تجهیزات 
به دنبال شــدت گرفتن درگیری در جبهه های حومه شمالی و شمال 
غربی حماه به ویژه پس از یورش های گسترده گروههای تروریستی 

به مواضع ارتش سوریه در حومه حماه است.
 عراق از تحریم های ضد ایرانی آمریکا در حوزه انرژی 

معاف شد
■ مهر: »جوی هود« کاردار ســفارت آمریکا در بغداد در ســخنانی 
اعام کرد: عراق از بحث تحریم های واشنگتن علیه تهران در حوزه 
ســوخت و انرژی معاف شد.کاردار سفارت آمریکا در بغداد در این 
خصوص گفت: ما حامی عراق در استقال انرژی این کشور هستیم، 
چرا که بغداد کشــور غنی در حوزه انرژی اســت.وی در این باره 
افزود: افزایشــی در خصوص تعداد نظامیان آمریکا در عراق نداریم؛ 
مگر اینکه نخســت وزیر عراق در این خصوص درخواستی را از ما 

مطرح کند
 مقام روس: عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای 

در دستورکار قرار دارد 
" نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه  ■ تســنیم: باختیر حکیموف
در امور ســازمان همکاری های شــانگهای و ســفیر ویژه وزارت 
خارجه این کشــور در گفت وگو با  خبرگــزاری »تاس« اعام کرد 
که مســئله پیوستن ایران به این سازمان به عنوان عضو کامل همچنان 
در دســتورکار سازمان شانگهای قرار داشــته و هیچ مخالفتی با این 

موضوع وجود ندارد.
 احتمال دیدار اردوغان و ترامپ در آینده نزدیک 

■ ایلنا:یــک مقام بلند پایه ترک گفت که روســای جمهوری ترکیه 
و آمریکا احتماال به زودی یا در آنکارا یا در حاشــیه نشســت گروه 

بیست در ژاپن با یکدیگر دیدار کنند. 
 بــه نقل از القدس العربی،  یک مقام بلند پایه ترک از احتمال دیدار 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیــه با »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا به زودی در آنکارا یا در حاشــیه نشست 
گروه بیســت در ماه آینده میــادی در ژاپن خبر داد. اخیرا آمریکا 
و ترکیه بــا یکدیگر دچار برخی اختافات شــده اند که در وهله 
نخســت به تصمیم آنکارا برای خرید ســامانه دفاع موشکی اس- 
400 روســیه باز می گردد و واشنگتن در همین زمینه چنین معامله 
تســلیحاتی را با شبکه دفاعی ناتو سازگار ندانسته و آن را تهدیدی 
برای جنگنده های اف- 35 آمریکا می داند که ترکیه نیز قصد خرید 

آنها رادارد. 
 پایگاه آمریکایی ها در بگرام هدف موشک قرار گرفت

■ ایرنا: مقام های امنیتی افغانستان از حمله موشکی به پایگاه نظامی 
نیروهای آمریکایی در شهرســتان بگرام اســتان پــروان خبر دادند.

سخنگوی فرماندهی پلیس پروان به رسانه محلی خبرنامه گفت: این 
موشــک ها ازناحیه » قلندر خیل« این شهرستان شلیک شده بود که 
یک فروند آن به داخل پایگاه اصابت و موشک های دیگر در آسمان 
رهگیری و منهدم شد.وی از تلفات نیروهای آمریکایی چیزی نگفت 
امــا تاکید کرد که نیروهای خارجی ناحیه قلندر خیل را مورد حمله 

هوایی قرار دادند.
 پاکســتان موشک بالســتیک شــاهین را با موفقیت 

آزمایش کرد
■ فارس: ارتش پاکســتان از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک 
»شــاهین-2« با قابلیت مجهز شدن به کاهک هسته ای خبر داد. این 
موشــک زمین به زمین، می تواند اهداف خود را تا مســافت 1500 

کیلومتری منهدم کند.
موشک بالستیک به موشک هایی می گویند که تا ارتفاع بسیار باالیی 
اوج می  گیرند )که این قسمت مسیر با موتور روشن انجام می شود( 
و مابقی مســیر را با اســتفاده از نیروی جاذبه زمین به سمت هدف 
حرکت می کنند، مانند یک ســقوط آزاد کــه البته با هدایت صحیح 

است.
پاکســتان در زمینه تولید موشــک های بالســتیک با قابلیت حمل 

کاهک هسته ای به پیشرفت زیادی دست یافته است.

در نمازجمعه همدان عملکرد مدیران ونماینده های مجلس زیر تیغ انتقاد رفت

نماینده های ضعیف
مدیران تنبل واشراف زده

کارت دانشجویی معصومه بزرافشان فرزند رستم به شماره 
ملی 6240156698 رشته شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی 
سینا به شماره دانشجویی 9712105011 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آغاز ثبت نام ترم تابستانه کانون زبان از ۹ تیر ماه
 معاون آموزشی کانون زبان ایران جزئیات و زمان ثبت نام ترم تابستانی کانون زبان 

ایران را اعام کرد.
علیرضا اسامی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه کاس های آموزشی کانون زبان 
ایران در تابستان سال 1398 از روز یکشنبه 9 تیرماه آغاز خواهد شد اظهار کرد: امکان 
پرداخت اینترنتی شهریه برای انجام عملیات ثبت نام از روز دوشنبه 20 خردادماه فراهم 
اســت.وی افزود: براساس این تقویم، حفظ روز و ساعت از روز جمعه 31 خردادماه 
آغاز می شــود و تا 2 تیرماه ادامه می یابد، همچنین تغییر روز و ســاعت در روزهای 
دوشــنبه سوم تیر و سه شنبه چهارم تیرماه و ثبت نام حضوری در روزهای چهارشنبه، 

پنجم و پنج شنبه ششم تیرماه صورت می گیرد.

کشف انبار 5 میلیاردی داروهای غیر مجاز
 فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از کشف انبار 5 میلیارد ریالی انواع داروهای 

غیر مجاز در شهرستان "قدس" خبر داد.
به گزارش ایلنا، محســن خانچرلی گفت: در پــی دریافت اخبار و اطاعاتی مبنی بر 
دپو داروهای غیر مجاز در شهرســتان "قدس"، بررسی موضوع در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطاعاتی موفق به شناسایی انبار بزرگ انواع 

داروهای خارجی تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز شدند.
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: پــس از هماهنگی قضائی ماموران در عملیاتی 

غافلگیرانه وارد انبار شده و 2 متهم را دستگیر و به بررسی محل  داروها پرداختند.

عوارض مصرف زیاد نمک
 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: توصیه می شود نمک به 
مقدار کم و به صورت تصفیه شده یددار مصرف شود.به گزارش مهر، زهرا عبداللهی، 
با بیان اینکه مصرف بی رویه نمک، یکی از دالیل اصلی ابتاء به فشــار خون باال به 
شــمار می رود، در خصوص توصیه های کاربردی مصرف صحیح نمک، اظهار کرد: 
نمک، یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت و ساز بدن، انتقال پیام های عصبی و کارکرد 
صحیح عضات در بدن محسوب می شود. در حال حاضر، مصرف نمک به خصوص 
در غذاهای آماده و فســت فودها، در کشــور ما بسیار باال است.وی با تاکید بر اینکه 
اســتاندارد مصرف نمک، حداکثر 2 تا 3 گرم در روز است، افزود: این در حالی است 

که مصرف نمک در کشور ما در حدود 10 تا 15 گرم در روز است.

بهداشتنکتهدانشگاه
سامانه اشتغال دانشجویی دانشگاه تهران آغاز 

به کار کرد
 قائم مقام بنیاد حامیان دانشــگاه تهران گفت: سامانه اشتغال دانشجویی در یک 
هفته گذشته با مذاکره با شرکت های نیازمند به کار دانشجویی و معرفی 60 دانشجو 
بــه کانون علمی قلم چی کار خود را آغــاز کرد.ناصر غامی در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشت: دانشجویان معرفی شده به کانون علمی قلم چی پس از پذیرفته شدن 
در مصاحبه کاری می توانند از آغاز ســال تحصیلی جدیــد به صورت نیمه وقت 
مشغول بکار شوند.وی درباره سامانه اشتغال دانشجویی بنیاد حامیان دانشگاه تهران 
گفت: دانشجویان جویای کار در دوران دانشجویی یا دانش آموختگان می توانند با 
بارگذاری رزومه های خود در حین تحصیل کاری نیمه وقت پیدا کنند.بنیاد حامیان 
دانشگاه تهران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد ، از دی ماه 1395 این بنیاد به 
صورت رسمی ثبت شد و با تاش های بسیار توانسته تعداد خیرین را از 20 به 300 

،600 در نهایت بیش از 1300 نفر گسترش دهد.

شیردهی به نوزاد موجب تقویت سالمت
 قلب مادر می شود

 تحقیق جدید نشان می دهد شیردهی مادر به نوزاد موجب کاهش ریسک بیماری 
قلبی در زنان در سنین باالتر می شود.

به گزارش مهر، محققان دانشــگاه آتن یونان در مطالعه ای به ارزیابی سامت قلب و 
عروق خونی در زنان پش از ســن یائسگی پرداختند و سابقه شیردهی شأن به نوزاد 

را هم بررسی کردند.
محققان دریافتند زنانی که به نوازدشــان شیر داده بودند با میزان بسیار پایین بیماری 
قلبی و فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی روبرو بودند. همچنین هرچقدر طول مدت 

شیردهی شأن بیشتر بود، این ریسک در انها کمتر بود.
»ایرن المبرینوداکی«، پژوهشگر ارشد، در این باره می گوید: »این یافته ها نشان می دهد 
شــیردهی موجب کاهش ریسک بیماری قلبی در زنان می شود. حال ما عاقمند به 

بررسی تعیین علل اصلی این تأثیر پیشگیرانه هستیم.«

آخرین آمار ابتال به هپاتیت در کشور
 معاون تحقیقات وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار 

B و حدود 100 هزار نفر به هپاتیت C مبتا هستند. نفر در کشور به هپاتیت 
رضا ملک زاده در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 500 
B مبتا هستند و 300 هزار نفر از آنها نیاز به درمان دارند؛ حدود  هزار نفر به هپاتیت 
صدهزار نفر در کل کشور به هپاتیت C مبتا هستند که این افراد بیشتر معتاد هستند 
و برخی از آنها ترک کردند.وی با بیان اینکه افرادی که خالکوبی می کنند نیز از جمله 
مبتایان هســتند، ادامه داد: پروژه ای برای شناسایی این افراد در زندان ها آغاز شده 
است تا آنها را تحت درمان قرار دهیم.ملک زاده با بیان اینکه درمان این افراد از انتشار 
این بیماری در سطح کشور تا حد زیادی پیشگیری می کند، گفت: 30 درصد ایرانیان 
نیز به کبد چرب مبتا هستند که این آمار رو به افزایش هستند و حدود سی تا چهل 
سال طول می کشد که این افراد به سرطان کبد مبتا شوند لذا برای پیشگیری از این 

بیماری کاهش وزن بسیار مهم است.

توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضان
قرص های ال دی و اچ دی در زنان باالی 

30سال با عوارض سکته مغزی همراه است
 مصــرف قرص های ضــد بارداری برای بــه تعویق انداختن 
پریــدی )خانم ها(در ماه مبارک رمضان زیان های جبران ناپذیری 

را به دنبال دارند.
به گــزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ابن ســینای همدان، درآســتانه ماه مبارک رمضان این 
معاونت اقــدام به آگاه ســازی آحاد جامعه مســلمان ایرانی در 
خصوص چگونگی مصرف داروها در ماه مبارک رمضان می کند.

 در این راســتا،یک متخصص مغز و اعصــاب در همدان با بیان 
اینکه مصرف قرص های ال دی و اچ دی در زنان عوارض جبران 
ناپذیری را بدنبال دارد گفت: زنان باالی 30 ســال نباید از قرص 
هــای ال دی و اچ دی بــرای جلوگیری از بــارداری یا به تعویق 
انداختن پریدی در ماه مبارک رمضان اســتفاده نمایند زیر مصرف 

این قرص ها با عوارض سکته مغزی همراه خواهد بود.
دکتر حنیفه داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینای همدان نیز با بیان اینکه بارداری، شیردهی و برخی از 
بیماری ها مانند دیابت، فشــار خون، روده تحریک پذیر، یبوست، 
زخم های سیستم گوارشی )معده و اثنی عشر(، اختاالت کلیوی، 
بیماری های اعصاب و روان و آســم همگی از شــرایط جسمی 
هســتند که الزم اســت فرد پیش از اقدام به روزه داری با پزشک 
معالج خود درخصوص اقدام به روزه داری مشــورت نماید اظهار 
داشــت: نحوه ی مصرف داروها در ماه مبارک رمضان بسیار حائز 

اهمیت است .
وی در ادامــه گفت:روزه داران عزیز، در زمــان روزه داری نباید 
هیچ گاه وعده های داروی خود را خودســرانه حذف و یا به زمان 
دیگری موکول کنند، چه بسا این عمل شما سبب اختال در روند 
درمان گردد، باید توجه   داشــت که مصرف بســیاری از داروها 
را می توان پس از مشــورت با پزشــک به زمان سحری یا افطار 

منتقل کرد.
دکتــر حنیفــه ادامــه داد: روزه داران عزیــز، قطــع ناگهانــی برخــی 
از داروهــا بــه واســطه روزه داری بســیار خطرنــاک اســت،درباره 
ــاه  ــا در م ــتفاده ی آنه ــوه ی اس ــود و نح ــای خ ــع داروه قط
ــورت  ــاز مش ــا داروس ــود و ی ــک خ ــا پزش ــان، ب ــارک رمض مب

کنیــد.
ــی  ــرف م ــار در روز دارو مص ــک ب ــه ی ــی ک ــن بیماران همچنی
کننــد، معمــوالً در مــاه رمضــان دچــار مشــکل نمــی شــوند و در 
صورتــی کــه الزم اســت دارو را بــا معــده خالــی مصــرف نکنند، 
ــا دو  ــحری ی ــل از س ــاعت قب ــک س ــرف ی ــان مص ــن زم بهتری

ســاعت بعــد از افطــار مــی باشــد.
ــا  ــرف روزی دو ی ــه مص ــور ب ــه مجب ــی ک ــت: بیماران وی گف
چندبــار دارو هســتند، ممکــن اســت پــس از مشــورت با پزشــک 
ــن  ــه بی ــای خــود را در فاصل ــادر باشــند داروه ــج خــود ق معال
ــن  ــاص ممک ــواردی خ ــد، در م ــتفاده کنن ــحر اس ــا س ــار ت افط
اســت پزشــک معالــج قــادر باشــد بــا جایگزینــی داروهــای ایــن 
بیمــاران بــا انــواع طوالنــی اثــر آنهــا یــا تعویــض دارو بــا یــک 
ــکان روزه داری  ــر ام ــی ت ــر طوالن ــه عم ــا نیم ــابه ب داروی مش

ــد. ــاران را فراهــم نمای ــرای بیم ب
دکتــر حنیفه انتخاب دارو و راه های مناســب مصــرف آن را نیاز به 
هماهنگی پزشک و فتوای مراجع دینی دانست گفت: به طور کلی راه 
های،تجویز و مصرف قطره های چشــم و گوش و بینی به شرطی که 
دارو به حلق نرســدو همچنین تمامی موادی که از راه پوست جذب 
بدن می شــوند مانند: کرم ها، پمادها و نوارهای چســب حاوی مواد 
دارویی،شیاف ها، محلول های واژینال و کرم های واژینال،آمپول های 
با تزریق زیر پوســتی، عضانی مفصلی یا وریدی موجب ابطال روزه 
در ماه مبارک رمضان نمی شــوند اما باید توجه داشــت که: تغذیه از 
راه وریدی، ســرم و آمپول های تقویتی شیاف ها و پمادهای مقعدی، 

موجب باطل شدن روزه می گردند.
وی در پایان به بیان این موضوع پرداخت :که مصرف کافی آب و 
مایعات نقش مهمی در دفع داروها و متابولیت های ناشــی از انها 
دارد، الزم است دقت شود که در فاصله بین افطار تا سحر به میزان 
کافی آب و مایعات به بدن روزه داران و به خصوص بیمارانی که 
دارو مصرف می کنند برسد، این اقدام ضمن تأمین نیاز بدن روزه 
داران بــه مایعات، به خصوص اکنون کــه مدت زمان روزه داری 
طوالنی است ، شرایط الزم را برای دفع مناسب داروها و متابولیت 

های آنها از بدن را  فراهم خواهد کرد. 
همچنین مصرف قرص های ضــد بارداری برای تاخیر در عادت 
ماهانه در ماه رمضان به دلیل عوارض زیان آوری که بدنبال دارد، 

توصیه نمی شود.

اطاعات: منطقه 19 تهران رتبه نخست تصادفات کشوری را دارد
 بدون شرح 

ایران: سقوط آزاد قیمت خودرو ادامه دارد؟
 حاال یه بار می خواد بیاد پایین اگه گذاشتی !! 

همشهری: تلخ و شیرین سیل در یزد 
 شکر که نیست با چی شیرینش کردید؟! 

ایران: اره بده، تیشه بگیر 
 بیل بیار، چکش ببر، کاًل رفتن تو کار ابزار آالت !!

جوان: آشیانه قاتل کودکان یمنی طعمه پهباد ها شد 
 مراقب باشیدروزه بخورید طعمه پهبادها می شید!!

هفت صبح: چه وقت از تماشای یک فیلم خسته و کسل می شوید؟
 وقتی تخمه و چی توز نباشه لواشک هم خوبه 

ایران: از نیما یوشیج تا نیما فالوئد 
 فردا هم از سعدی، از حافظ کشف می شه !!

همدان پیام: نگذاریم فرش دچار سرنوشت چرم شود 
 ببین یه کاری می کنی بین  اینا اختالف بندازی؟!

اطاعات: اشــتباهات مسئوالن مشــکل های بزرگی در جامعه ایجاد 
می کند

 مگه نمی دونی؟،  نباید اشتباهات جامعه رو به مسئولین ربط داد!!
ایران: خداحافظی اینستاگرامی صیادمنش با آبی ها 

 خداحافظیش به خاطر نهادینه کردن تلگرامه!!
ایران: خطر محرومیت در انتظار فوتبال ایران 

 محرومیت داره تو جامعه پیشرفت می کنه !!
خراسان: برق، پرمصرف ها را می گیرد 

 به خاطره همینه اورژانس ها آماده باشند!!
آرمان: تهدید شهرنشینی با تشدید تورم و مسکن

 بدون شرح
شرق: با نفت شوخی نکنید 

 وگرنه لباستون آتیش می گیره !!
آفتاب: جای سیلی سیل باقیمانده 

A بزنید خوب می شه زینگ هم بد نیست D  کرم 

مدیریت بحران، هنگام وقوع زلزله
 در وقِت وقوع زلزله ممکن است در عرض یک یا دو ثانیه تکانی 
خفیف که به صورت تدریجی شدیدتر می شود را تجربه کنید که باعث 
افتادن یا ســقوط شما شود. ممکن است تکان هایی که حس می کنید 
شبیه زمانی باشد که کامیونی با خانه ی شما برخورد کرده است. یک 
یا دو ثانیه بعد، شما تکان ها را به تمامی احساس می کنید و همانطور 
که در مثال اول ذکر شــد، ممکن اســت تغییر مکان از اتاقی به اتاقی 

دیگر غیرممکن باشد.
آرامش خود را حفظ کنید و هرجا هستید، همانجا بمانید.

اگر داخل خانه هســتید، روی زمین دراز بکشید. زیر یک میز محکم 
یا وســیله ای شــبیه به آن پناه بگیرید. تا وقتی که تکان ها تمام نشده 
همان جا بمانید. اگر میزی نزدیکتان وجود ندارد، دوال شوید و سر و 
صورتتان را با دست بپوشانید و در نزدیکترین گوشه ی ساختمان پناه 
بگیرید. اگر زیر میز پناه گرفته اید، ســر و گردن خود را بپوشانید و تا 
تمام شــدن لرزه ها همان جا بمانید. از پنجره ها، بناهای آجری )مثل 
شــومینه(، قفســه ی کتاب، کابینت ظرف های چینی و آینه ها فاصله 

بگیرید.
اگر بیرون از خانه هســتید از ســاختمان ها، درختان و تیرهای چراغ 

برق، فاصله بگیرید.
اگر درحال رانندگی هستید، دور از گذرگاه ها حرکت کنید؛ به آرامی 
در یک منطقه امن توقف کنید و در وسیله نقلیه خود بمانید. از پل ها 

دور بمانید و به رادیو گوش دهید.
اگر در یک ساختمان بلند هستید همان جا و در همان طبقه بمانید. زیر 
یک میز پناه بگیرید و از دیوارهای بیرونی و پنجره ها فاصله بگیرید. 

از آسانسور استفاده نکنید.
* دبستان شهید بهشتی دو

شکوفه رنجبر »

 شــب قدر، شــبی که باید به یــاد روی 
محبــوب عزیز، آن یــار پنهان رخســار، با 
دردمندی های عاشــقانه نالیــد و دیدار او را 
از خدای طلبید. شــب قدر، شبی که شیاطین 
در بند اســارتند و آدمیان ایمن از آنها، شبی 
کــه در آن خطاب می آید: کجایند جوانمردان 
شــب خیز که در آرزوی دیــدار، بی خواب 
و بی آرام بوده اند و در راه عشــق شربت با 
نوشیده اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم 
و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت 
گردانیم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است 

و وقت توبه گنهکاران.
شبی اســت که »لیلة البراتش« خوانند: دوش 
وقت ســحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن 
ظلمت شــب آب حیاتم دادنــد چه مبارک 
سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر 

که این تازه براتم دادند
 شــب قدر، فصل نزول آیــات رحمانی بر 
بوستان جان های روحانی است که گاه رویش 
جوانه های الغــوث الغوث بر عرصه لب های 

تائب است.
شــب قدر، بهتریــن منزلــگاه نیایش گران 
سرســپرده به مهر حق، وقت شناخت قدر 
خویــش و بهتریــن گاه آرایــش صحیفه 
دل مؤمنــان بــه زیور ذکر خداســت تا در 
اوالد  گرفتن  ســبقت  میدان گاه  بزرگ ترین 
آدم در خیرات آوای ایمان را با گوش جان 

انسان ها ترنم کند.
شــبی که فاصله ُملک و ملکــوت به حداقل 
ممکن می رســد و پنجره کشــف و شهود بر 
منظر روح عارفان گشــایش می یابد تا الله ای 

شکفته در کویر شب های عادی باشد.
فرشــته ها برای آزادی انســان ها از دستان 
شــیطان و بخشــش معاصی و بردن آنها به 
ملکوت مســابقه داده و منتظر ندای بنده خدا 

هستند. )اللهم لبیک(.
امشب شبی است که باید دست نیاز به سوی 
آن بــی نیاز دراز کرد و به معنای راز و نیاز و 
بندگی نزدیک تر شد و خدا را خواند و عرض 

نیاز به ساحت آن بی نیاز بنده نواز برد.
در نخستین شب از شب های قدر و در شبی 
که تقدیرها نوشته می شود باید دل های خود 

را در باران رحمت الهی تطهیر کرد.
این شــب که بهترین فرصت بــرای برای 
تزکیه نفس و رســیدن به تقوا بوده و شب 
اوج بندگــی و دعا و مغفرت اســت، مزین 
به نام پیشــوایی اســت که شــیعه بودنش 
بزرگتریــن و فاخرترین حقی اســت که به 
گردن مسلمانان است پس چه خوش است 

بهره بجوییم این شب ها را.

 طلوعی که با غروب خورشید همراه 
شد

در شب نوزدهم رمضان سال چهلم هجری، 
جانشــین پیامبر،در مرکز خافت خود ترور 
شــد. عبدالرحمان بن ملجم و دو تن از هم 
دســتانش، مدتی پیــش در اجتماعی در مکه 
هم پیمان شــدند که در یک شــب، به قتل 
امیرالمؤمنین علی)ع(، معاویه بن ابی ســفیان 
و عمرو بن عاص دست بزنند. معاویه خنجر 
خورد و عمرو بن عاص به مســجد نرفت و 
ابن ملجم تنها پیروز این میدان شد  امام)ع( به 
شدت از ناحیه سرمبارک مضروب گشت؛ او 
محمِد منهای رسالت بود و نخستین مردی بود 
که اســام آورد؛ شمشیر او از بدر تا نهروان، 
جز پروردگار یکتا، برای هیچ چیز دیگر پیکار 
نکرد و دروازه شهر دانش پیامبر اسام بود تا 
بلیغ ترین مردی باشد که پس از رسول خاتم، 

عرب و عجم در جهان خود می یافت.
حاال علی بدون فاطمه )س( که تنها حامی و 
مرحم زخمهایش بعــد از پیامبر بود در اوج 
غربت و تنهایی با دلی خون شده از جفایی که 
25 سال به سکوت واداشتش در مسجد پیمبر 
به نماز صبح ایستاده تا محراب مسیری باشد 
بــرای رهای از این همه ظلم، اذان را گفت و 
نماز را آغــاز کرد و در اثنای نماز، ابن ملجم 
مرادی با شعار معروف خوارج ـ »الحکم اال 
هلل« ـ به سمت ایشان حمله کرد و شمشیر را 
بر سر ایشان فرود آورد؛ این در حالی بود که 

امام ندا برآورده بود: »ُفْزُت َو َربِّ الَْکْعبَة«.
امام)ع( دو روز بعد، بر اثر ســمی که شمشیر 
به آن آب داده شده بود، دنیای ناسپاسی را که 
از کفش های وصله دارش برایش کم ارزش 

تر بود، وداع گفت و به آغوش مهربان پیامبر 
شــتافت. امام در آن زمان، شصت و سه سال 
داشت و به شهادت دوست و دشمن، شایسته 
ترین مردی بود که می توانست جانشین پیامبر 

باشد.
در این زمینه معاونت فرهنگی اوقاف اسامی 
استان همدان با اشــاره به حیرت جهانیان از 
اندیشه های واال و الهی علی )ع(، برلزوم تبیین 
آموزه هــای نهج الباغــه و جایگاه اخاقی و 

تربیتی امام در جامعه تاکید کرد.
 غفلت جامعه از تفکرات علی)ع(

حجت االســام حســینی همزمان با سالروز 
شهادت حضرت علی )ع( و فرا رسیدن لیالی 
قدر در گفتگو با همدان پیام با اشاره به غفلت 
جامعه در بهره گیــری از تفکرات و فرامین 
اخاقی و تربیتی امیرالمومنین تاکید کرد: این 
تفکرات و اندیشه ها هنوز در جامعه اسامی 

یا تبیین نشده و یا کمتر پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه ما در جامعه اسامی و شیعی 
زندگی می کنیم اما شــخصیت و جایگاه امام 
علی )ع( در تمام ابعاد و بویژه آموزه های نهج 
الباغه به درســتی تبیین نشده است، متذکر 
شد: این در حالی اســت که نیاز داریم نسل 
جوان را با شــخصیت و ابعاد فکری جانشین 

پیامبر اکرم )ص( آشنا کنیم.
وی با اشــاره به اهمیت شب های قدر گفت:  
لیالی پرفیض قــدر از راه هــای نزدیکی به 
خداست و شبی است که رحمت خدا شامل 
حال همه انسان ها می شود و روزی انسان در 
شب قدر، مقدر می شود و باید از این شب ها 

به بهترین نحو استفاده کرد.
معاونت فرهنگی اوقاف استان همدان، با اشاره 

به فرمایش حضــرت علی )ع( در خصوص 
عبــادت بندگان با نیت امیــد به نعمت های 
بهشــت و ترس از آتش دوزخ بیان داشــت: 
بهتریــن وجه عبادت انجام امری اســت که 
بدون ریا بــوده و صرفا برای خدا باشــد و 
در این شرایط اســت که صفت تقوی ظهور 
مــی کند و تمام اینها در رفتــار و کردار امیر 

المومنین علی )ع( متجلی بود.
حسینی تصریح کرد: انجام عبادت تنها برای 
رفع تکلیف نیســت،  بلکه وسیله نمو عقل و 
موجب تعدیل و تنظیم قوای وجودی اســت 
که نفس را از آلودگی های مادی باز می دارد.

وی به ضــرورت حضور قلــب در نماز به 
عنوان یکی از تاکیدات عبادت امام علی )ع( 
افــزود: حضرت علی )ع( موقع نماز در برابر 
مبدا وجود با دل پاک و توجه تام می ایســتاد 
و به راز و نیاز و پرســتش او مانند اشخاص 

دیگر نبود.
 برگزاری مراسم احیا در بقاع متبرکه 

شاخص همدان
وی همچنین به برگزاری مراسمان مخصوص 
شب های قدر در همدان اشاره کرد و گفت: در 
تمام بقاع متبرکه شاخص استان همدان برنامه 
احیا و به سرگیری قرآن همراه با سخنرانی و 
مدیحه ســرایی را داریم و مراسم هر سه شب 
از ساعت 10 صبح آغاز و تا سحر ادامه دارد.

حســینی همچنین افزود: در باغ بهشــت نیز 
در کنار خانوداه های شــهدا مراسم احیا مانند 
سال های گذشته برگزار می شود و سخنرانان 
مراســم نیز آیت اهلل طه محمــدی و  حجت 
االسام رســتمی ریاست نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه ها هستند.

تاکنون گزارشی 
از ابتالی انسانی به 
آنفلوآنزای پرندگان 
نداریم
 رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: نوع آنفلوآنزای اخیر 
پرندگان که مواردی از آن در کشور مشاهده 
شــده اســت، تاکنون باعث ایجاد بیماری 

انسانی نشده است.
به گزارش ایســنا محمد مهدی گویا افزود: 

موارد معدودی از ابتای بعضی از کانون های 
پرورش و نگهداری پرندگان به آنفلوآنزا در 
سال جاری گزارش شــده است که آخرین 
آنها موردی بود که از استان آذربایجان شرقی 

گزارش شد.
وی افزود: ایــن نوع آنفلوآنزای پرندگان که 
موارد آن در کشــور مشــاهده شده تاکنون 

باعث ایجاد بیماری انسانی نشده است.
گویا با اشــاره به اینکه ایــن امر حاصل 
از  تاش های شــبانه روزی یک شبکه ای 
را  که موضوع  است  مختلف  سازمان های 
رصــد کرده، پیشــگیری می کنند و به آن 
پاســخ می دهند،گفت: فرماندهی عملیات 

پاســخ به این آنفلوآنــزا در حال حاضر 
با ســازمان دامپزشــکی است و وزارت 
محیط  حفاظــت  ســازمان  و  بهداشــت 
زیســت به عنوان بازوان دامپزشکی عمل 

کنند. می 
وی خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت بهداشت 
و زیــر مجموعه آن که دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور هستند این است که به محض 
رویت موارد مشــکوک به ایــن بیماری در 
یک کانون نگهداری و پرورش طیور، آن را 
گزارش کنند، بافاصله در محل حضور یابند 
و نظارت دقیق و پاکســازی محل از عوامل 

بیماری زا را انجام دهند.

رئیس مرکــز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت در ادامــه اظهارکرد: باید 
کسانی که در آن محل کار می کنند، واکسینه 
شــوند و تا 10 روز تحت مراقبت باشــند. 
چنانچه فردی که در آن محل زندگی یا کار 
می کند دچار عائم مشکوک به آنفلوآنزا شود 
بافاصله تحت آزمایش و مراقبت های ویژه 
قرار می گیرد تا یقین حاصل شود که مبتا به 

بیماری نیست.
گویاتصریح کرد: عاوه بر این زیرمجموعه 
وزارت بهداشــت وظیفه آموزش این افراد 
بــرای مراقبــت از خود و رعایــت اصول 

حفاظت فردی را برعهده دارد.

بوی خونین سجده علی)ع( می آید

ما از تو نداریم به غیر تو تمنا
■ خسته از تمام شهر به سوی تو فرار می کنیم

راه اندازی »مجمع خیرین ازدواج« 
در سطح کشور

 معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش از راه اندازی 
مجمع خیرین ازدواج در سطح کشور همزمان با هفته ازدواج خبر 

داد.
محمد مهدی تندگویان در گفتگو با مهــر، درباره برنامه های این 
معاونت به مناســبت »هفته ازدواج« گفت: امسال به منظور انجام 
مؤثرتر اقدامات در حوزه ازدواج، ستاد برگزاری هفته ازدواج ایجاد 

خواهد شد.
وی توضیح داد: برگزاری مراســم هایی همچون جشن ها و ترویج 
ازدواج آسان از برنامه های هرساله هفته ازدواج است و امسال نیز 

طبق روال گذشته انجام خواهد شد.
تندگویــان در خصــوص اقدامــات ســتاد برگــزاری هفتــه ازدواج 
نیــز عنــوان کــرد: یکــی از اقداماتــی کــه در ایــن ســتاد اجرایــی 
ــور  ــن ازدواج در کش ــع خیری ــدازی مجم ــد، راه ان ــد ش خواه
اســت. همانطــور کــه در کشــور مجمــع خیریــن مدرســه ســاز 
ــز در اســتان های مختلــف  ــن ازدواج را نی ــم، مجمــع خیری داری
ــرای آن هــا ایجــاد  ــدازی و پایگاه هــای کشــوری ب کشــور راه ان

خواهیــم کــرد.
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خودرو

تکمیل ظرفیت صنایع فعال
 مهمترین برنامه تحقق سند اشتغال است

 معاون برنامه ریزی و توســعه فرماندار همدان از برنامه عملیاتی با محور رونق تولید 
برای تحقق سند اشتغال خبر داد و گفت: تکمیل ظرفیت صنایع فعال مهمترین برنامه در 

این زمینه است.
فائزه ســاداتی بیان کرد: 350 واحد تولیدی و صنعتی در شهرســتان همدان با 10 تا 40 
درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند که رساندن این واحدها به ظرفیت اسمی مهمترین 

راه برای ایجاد اشتغال و تولید است.

وی اضافه کرد: بر اساس سند اشتغال تدوین شده 6 هزار و 211 شغل در سال جاری باید 
در همدان ایجاد شــود که صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی به ترتیب بیشترین شغل را باید ایجاد کنند.
معــاون فرماندار همــدان تکمیل ظرفیت صنایع فعال را کــم هزینه ترین راه برای 
توســعه اشــتغال ذکر کرد و به ایرنا گفت: زیرســاخت هاي الزم در این واحدها 
موجود اســت و با اندکی حمایت و پشــتیبانی می توان به رونق تولید این صنایع 

کرد. کمک 
ساداتی خاطرنشان کرد: دولت با همکاری بانک ها سرمایه در گردش مورد نیاز برای تامین 
مواد اولیه و نوسازی ماشین آالت و تجهیزات را در اختیار این صنایع قرار داده و زمینه را 

برای جذب نیروهای انسانی بیشتر فراهم می کند.
وی به دیگر راهکارهای تحقق ســند اشــتغال اشــاره کرد و گفت: بازگشت واحدهای 
راکــد و تعطیل، بازپس گیــری صنایع در تملک بانک، راه انــدازی واحدهای باالی 90 
درصد پیشــرفت، خرید محصوالت کشاورزی، توســعه پرورش دام سبک و کشت های 
گلخانه ای و همچنین تکمیل زیرســاخت های گردشگری افزون بر رونق تولید منجر به 

ایجاد شغل های جدید می شود.
معاون فرماندار همدان یادآوری کرد: ســهم دستگاه های اجرایی در برش شهرستانی سند 
اشتغال اباغ شده و برای عمل به تعهداتشان طبق برنامه ریزی صورت گرفته باید تاش 

کنند.

دبیر انجمن خودروسازان: 
فروش پراید به خودروساز ضرر زد

 دبیر انجمن خودروســازان ایران گفت: اکنــون حدود 600 هزار 
خــودرو به مردم تعهد داریم از طــرف دیگر با توجه به کمبود قطعه 
کمتر از نیمی از تولیدات خودورســازها در روز قابلیت تجاری شدن 
را دارد کــه 80 درصد برای تعهدات و 20 درصد برای فروش فوری 

در نظر گرفته می شود.
احمــد نعمت بخش در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات 
خودروســازان گفت: متاســفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان 
همگن در خصوص وجــود 150 هزار خودرو ناقص در پارکینگ 
خودروســازان صحت دارد و این خودروها به دلیل کمبود قطعه، 

زمین گیر شده اند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود که 
4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو به خودورســازان داده شود 
تا آنها این مبالغ را به قطعه ســازان بدهند اما تعلل در این امر صورت 
گرفت. از طرف دیگر با سیاست های سرکوب قیمت در سال گذشته 
دو شرکت سایپا و ایران خودرو هر کدام 10 هزار میلیارد تومان ضرر 

کردند و معادل همین مقدار نیز به قطعه سازان بدهکار هستند.
نعمت بخش با اشــاره به مصوبه جلسه ســتاد اقتصادی سران قوا در 
خصوص تعیین قیمت خودرو در حاشــیه بازار به ایلنا گفت: در آن 
جلسه مصوب شد که خودورســازان حداکثر تا 5 درصد زیر قیمت 
حاشــیه بازار خودروی خود را بفروشند تا بدین ترتیب دالل بازی و 
رانت از بازار حذف شود و ســود مستقیم به جیب خودروساز برود 
اما وزارت صمت این مصوبه را اجرا نکرد و تعیین قیمت در حاشــیه 
بازار را به هیأت مدیره خودروسازها تفویض اختیار نکرد و در بهمن 
ماه سال گذشته که فروش فوری آغاز شد به شرکت ها قیمت تحویل 
فوری را دیکته کردند مثا پرایدی که در بازار 45 میلیون تومان است 
را 37 میلیون قیمت دادند تا بفروشد همین رانت باعث هجوم به بازار 
و فروش فوری شــد و شاهد بودیم که هر فروش فوری در عرض 3 
دقیقه تمام می شــد و در آخر خودروساز فحش آن را می خورد و آدم 

بد داستان می شد.

با صف ایستادن مبارزه کنید
غزل اسالمي »

 اثر تحریم ها به گونه اي اســت که در مدت اخیر تقریبًا هرماه و 
هر هفته شــاهد افزایش قیمت کاالها و بیشتر شدن تعداد کاالهاي 
ســهمیه اي هستیم. گوشت گرم و منجمد وارداتي، مرغ، قند، شکر 
و در این اواخر هم روغن مایع فقط به صورت ســهمیه اي عرضه 
مي شــود و مردم از صبح زود و قبل از باز شــدن فروشــگاه هاي 

زنجیره اي در صف مي ایستند. 
هرگاه قرار اســت کاالیي با افزایش قیمت دو یا 3 برابري مواجه 
شود یک باره نایاب مي شود و براي مدتي در بازار یافت نمي شود. 
این سیاســت بازار موجب شده تا مردم دل نگران تهیه آن بشوند و 
وقتي که با نرخ جدید وارد بازار مي شود خیالشان راحت مي شود 
که با قحطي یا کمبود مواجه نیســتند. 3 هفته پیش این اتفاق براي 
ماکارونــي و تن ماهي افتاد و پس از 2 هفته این دو کاال با افزایش 
قیمت دو برابري عرضه شد. سال گذشته پوشک بچه با این چالش 
روبرو شــد و رب براي بیش از یک ماه از قفسه فروشگاه ها جمع 
شــد، این نایاب شدن موجب شــد تا مردم به هر دري براي تهیه 
آنهــا بزنند و افزایش قیمــت دو و نیم تا 3 برابري را با جان و دل 
قبول کنند؛ به شرط آنکه در بازار کمبودي وجود نداشته باشد. براي 
گوشــت منجمد هم این اتفاق افتاد و پس از نایاب شدن فقط به 
صورت سهمیه اي عرضه شد. قندوشکر هم یک شبه نایاب شد تا 

اینکه بعد از مدتي به صورت سهمیه اي در بازار عرضه شد. 
قبــل از به وجود آمدن این شــرایط مردم دریافتــه بودند که باید 
کاالهاي موردنیاز خود را خریداري و در انبارهاي خانگي احتکار 
کنند. همین رفتار در مواقعي موجب مي شــد تا کمبودهاي موقتي 
در بازار به وجود بیاید. اما اکنون شــرایط کمي تغییر کرده و مردم 
با کمبودهاي واقعي مواجه شده اند که دلیلش تقاضاي زیاد نیست 
بلکه دالیل دیگري از جمله صــادرات، وجود دالالن و تحریم ها 

است. 
با وجود این شــرایط بیــم آن مي رود که تعــداد کاالهاي صفي 
روزبه روز بیشتر شــود و به جایي برسیم که حتي کاالهایي مانند 

نان هم سهمیه اي شوند.
اکنون به نظر مي رســد که تغییر این شرایط زیاد دست مردم نیست 
و از آنجا که عوامل سیاســي موجب به هم ریختن بازار شده است 
باید سیاســت هایي در کشور اجرا شود تا از این بحران عبور کنیم. 
امــا جداي از آن اقدامات ما هم مي تواند در رفتار ســودجویان و 
موجودي بازار تأثیر بگذارد. مــردم باید یاد بگیرند که اگر کمبود 
کاالیي در بازار احساس مي شود به سمت آن هجوم نبرند و حتي 
خوردن آن را براي مدتي کنسل کنند تا دالالن به بن بست بخورند، 
دســت از مصرف گرایي بردارند، فقط کاالهاي داخلي بخرند، اگر 
قرار اســت براي گوشــت خارجي و امثال آن در صف بایســتند 
به هیچ وجه زیربار نروند و خوردن آن را حذف یا کم و موادغذایي 
دیگري که تولید داخل هستند را به عنوان جایگزین پیدا کنند. این 
تغییر رفتاري موجب مي شــود تا مردم به خودشان کمک کنند با 
شــرایط رکود تورمي که اکنون بر کشور حاکم شده کمتر مواجه 

شوند. 
تغییر الگــوي رفتاري تنها در نحوه خریدن نیســت بلکه براي 
کمــک به اقتصاد خانــواده مي توان در گلدان هــا و باغچه هاي 
منازل خود ســبزي و صیفي جات پرورش داد، میوه هایي که در 
حال خراب شــدن هستند را دور نریزیم و با پختن و یا خشک 
کردن صرفه جویي کنیم تا در مواقع ضرروي مورداســتفاده قرار 

بگیرند. 
انجام بســیاري رفتارها از این دســت کمک مي کند تا در مرحله 
نخســت دست سودجویان بســته شــود و در ثاني موجب شود 
تا دالرهایــي که دولت با نرخ هــاي 4200 و 8700 توماني براي 
واردات برخي کاالها پرداخت مي کند را از کنسل کند. همین چند 
نرخــي بودن دالر و وجود دالالن، بیــش از تحریم ها موجب بهم 
ریختن اقتصاد کشور شده که سنگیني آن بر دوش مردم است، که 
با تغییر الگوي رفتاري کمک بزرگي به اقتصاد خانواده ها مي شود.

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه همدان
موضوع مناقصه : تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهاي نفت و مرکز سوختگیري هواپیمائي همدان

مبلغ برآورد اولیه:  10/070/750/300 )ده میلیارد و هفتاد میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و سیصد( ریال
نوع تضمین : مبلغ 503/537/515 )پانصد و سه میلیون و پانصد و سي و هفت هزار و پانصد و پانزده( ریال با اعتبار سه ماهه )از زمان تحویل پاکات 
پیشنهاد قیمت( و بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح 

اینکه ضمانت نامه پست بانک قابل پذیرش  نمي باشد(
* به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

محل دریافت اسناد: شرکت کنندگان در مناقصه الزم است جهت خرید اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 
9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126 به آدرس : همدان ، میدان آرامگاه بوعلي سینا ، جنب بانک صادارت -  شرکت ملي پخش 
h  مراجعه و  t t p ://i e t s .m p o r g .i r  ، h t t p s ://m o n a g h e s e .n i o p d c .i r فرآورده هاي نفتي منطقه همدان)واحد کمیسیون مناقصات( و یا سایتهاي 

اسناد مناقصه را دریافت نمایند . 
زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ  98/02/31 لغایت 98/03/07 

تاریخ بازدید از محل و جلسه توجیهي : روز یکشنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/03/12 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
همدان 

تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداري )ساعت 16( روز شنبه مورخ 98/03/18 و به آدرس همدان - میدان آرامگاه بوعلي سینا 
- جنب بانک صادرات - شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان - دبیرخانه کمیسیون مناقصات )معاونت مالي و اداري( 

تاریخ بازگشائي پاکات : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/03/19 در سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان. )توضیح 
اینکه بازگشائي پاکات با حدأقل سه  شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد .(

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است . 
مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ 98/05/01 لغایت 99/04/31  مي باشد .

شرایط متقاضي و مدارك الزم : 
- دارا بودن و ارائه گواهي تأیید صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعي در خصوص حمل و نقل و یا پروانه کسب از صنف یا اتحادیه مربوطه 

- دارا بودن و ارائه مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کشور 
- دارا بودن و ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني )صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي(

- ارائه تصویر کارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهي تأسیس شرکت به همراه آخرین 
تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

- ارائه قراردادهاي انجام کار مشابه و ارائه رضایت نامه از کارفرما در خصوص کیفیت پیمانهاي قبلي و جاري با سایر ادارت و ارگانها )حدأقل یک مورد( 
)مضافاً اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملکرد شرکت کنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتیجه آن 
در ارزیابي مناقصه استفاده نماید . همچنین در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با 

کارفرما الزامي مي باشد(
- ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي صادره از سازمان امور مالیاتي و ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعي قراردادهاي قبلي

- کپي کلیه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذکر مي بایست ضمن مهر شرکت و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل گردند.  
- ارائه کد ثبت شده در پایگاه ملي مناقصات ، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي 

- ارائه اصل گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد یا افرادي که طبق اساسنامه شرکت و آگهي آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه 
رسمي( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . 

* مسئولیت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر 
مي باشد . 

* سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایي که در سطح کلیه شرکتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شرکت در مناقصه به نفع 
مناقصه گزار ضبط خواهد گردید . 

* به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/02/31

تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/03/04 

م الف 305

1398 .1158

نوبت دوم

 90 هکتار از مراتعی که 
باید در اختیار عشایر استان 
به  بی دلیل  باشــد  همــدان 
عشــایر بختیاری کوچ کننده 
اندیمشــک واگذار شده  از 
است این سهم عشایر استان 
در تولید و دامداری است که 

باید برگردانده شود.
نماینده عشایر استان همدان 
با تأکید بر ســخنان فوق به 
نیز  مشــکات آبي موجود 
اشــاره کرد و گفت: عشایر 
استان همدان با کوچ به آب 
نیــاز دارنــد و 2 تانکر  آب 
اختصاص داده شــده برای 
آنان کافی نیســت و باید 5 

برابر شود.
در جلسه  نور رحمتی  علی 

شورای عشــایری استان همدان که با حضور 
رئیس ســازمان عشایری کشــور برگزار شد 
افــزود: باید کانون اصاح نژادی و دام پروری 
برای عشایر در استان راه اندازی شود تا عشایر 
هم بتوانند از دســترنج خود عایدی بیشتری 
کسب کنند در استان های دیگر برای این حوزه 
برنامه ریزی شده و دام های با وزن 30 کیلو  به 
بازار مصرف تحویل می دهند. که هر دام با این 
وزن در حدود 10 تا 15 میلیو ن تومان فروخته 
می شود.رحمتی در این جلسه از نماینده سپاه 
در امور عشــایر که در جلسه حضور داشت 
خواست تا همانند سایر استان ها هم عشایر را 
برای حفاظت از دام هایشان به ساح خود کار 
مجهز کنند؛ تا عشایر که توان و بازوی تولید و 
اقتصاد مقاومتی کشور هستند با آرامش بیشتر 

به تولید و پروش دام های بپردازند.
نماینده عشایر استان اظهارداشت: قبول داریم 
که نسبت دام  عشایر نســبت به مراتع استان 
همدان بیشتر اســت اما منابع طبیعی یا امور 
عشایری با توزیع کود و بذر می تواند از توان 
عشــایر برای توســعه و افزایش سطح مراتع 
اســتان و تقویت آن استفاده کند و عشایر هم 
با تردد مداومی که از مراتع دارند این مراتع را 
توســعه خواهند داد که به تقویت تولید دام و 

گوشت استان منجر می شود.
وی افزود: از دانشگاه علوم پزشکی استان که 
برای تأمین مســایل بهداشــتی عشایر کمک 
کردند باید تشــکر کنیم اما مناطقی که عشایر 
در تردد هستند همیشه آلوده به ویروس است 

که باید دایم واکسن برای عشایر تأمین شود.
 20۴ میلیــارد تومــان اعتبار برای 
تأمین شــبکه و آب شــرب عشــایر 

تخصیص داده شد
رئیس سازمان امور عشایری کشور هم که در 
این جلسه حضور داشت، گفت: امسال برای 
تأمین شــبکه و آب شرب عشایر کشور 204 
میلیارد  تومان اعتبار مصوب و اختصاص داده 

شده است.
 کرمعلــی قندالی بیان کرد: بــا توجه به این 
اعتبار از هر منبع آب جاری و زیر سطحی که 
در اســتان همدان وجود دارد باید برای تأمین 
آب شــرب عشایر استان همدان استفاده شود 
و سازمان امور عشایر کشور هزینه های آن را 

تأمین کرده است.
وی بدون اشاره به اینکه عشایر استان همدان 
بــه چه مقدار آب نیاز دارند و در کدام مناطق 
برای تأمین آب عشایر استان برنامه ریزی شده 
است، افزود: طرح تأمین آب مورد نیاز عشایر 
در استان همدان امســال به طور 100 درصد 

تأمین اعتبار می شود.
قندالی با بیــان اینکه در کشــور حدود یک  
میلیون  و 200 هزار نفر عشــایر داریم، گفت: 
منابع مالی تأمین آب شــرب و اجرای شبکه 
آب شرب عشایر کشور هم از صندوق توسعه 
ملی تامین اعتبار شده و مسئوالن نباید نگرانی 

درباره تأمین  هزینه های آن داشته باشند.
وی اظهار داشت: عشایر ظرفیت ویژه انسانی، 
فیزیکی و  ســرزمینی و نهــادی برای حفظ 
گنجینه  ای به نامه مراتع و  منابع طبیعی هستند 
که این ذخایر بالقوه را برای تولید کشور حفظ 
کردند. اگر ســامانه های عشایری نبودند همه 

مراتع کشــور با ساخت و ساز های غیر قانونی 
نابود می شد.

قندالی افزود: اکنون  باید به تأمین خواسته های 
عشــایر بیــش از گذشــته توجــه کــرد تا 
شــاخص  های زندگی عشــایر هم به سطح 
شــاخص های زندگی روســتایی و عشایری 
ارتقا یابد. اگر امروز عشایر کشور با مشکاتی 
در این حوزه روبه رو هســتند باید از خودمان 
ســؤال کنیم که چرا اقــدام الزم را بر بهبود 
زندگی این ذخیره اقتصــاد مقاومتی و تولید 
کشــور که خودش تولید کشــور برای تأمین 
فر آورده های گوشتی و لبنی حفظ کرده است 

انجام ندادیم.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان امور عشایری 
کشــور گفت: نباید به حریم عشایر که مراتع 
است وارد شد، ســال قبل صحنه درد ناکی را 
از آسیب دیدن مراتع در همدان دیدیم که هر 
زمــان به یاد آن می افتم ســخت مرا ناراحت 
می کند چرا باید مجوز کاوش معدن در همدان 
صادر شــود و عامل تولید عشــایر را با بیل 
مکانیکی و لودر نابــود کنیم آن وقت چطور 
انتظار داریم عشــایر تولید کشــور را تقویت 

کرده و آن را بیافزاید.
وی افــزود: در قانون برنامه ششــم توســعه 
17 حکم به صراحت برای ارتقای شــاخص 
زندگی عشایر کشور آمده است و دستگاه های 
اجرایــی باید در حــوزه شــرح وظایف و 
مســئولیت خود برای تحقــق آن اقدام کنند. 
امور عشــایری کشــور  همچنین ســازمان 
وظیفه ای برای تامین جشــنواره ملی بومی و 
عشــایری در کشــور ندارد و هر یک از این 
بخش  های متولی خاص خــودش را دارد و 
ارشاد و اداره ورزش و جوانان هستند که باید 
برای ورنق فعالیت های بخش عشایری از این 

موضوع حمایت کنند.
قندالی گفت: دولت طبق برنامه ششم توسعه 
موظف شده است هر سال 5 درصد به ارتقای 
شــاخص زندگی عشــایر کمک کند که این 
موضوع در شرح وظایف هم دستگاه ها آمده 

است.
 کوچ زود هنگام عشایر 

به مراتع استان همدان آسیب زد
اســتاندار همدان هم گفــت: کوچ زود هنگام 
عشایر به مراتع استان همدان آسیب وارد کرده 

است.
سید سعید شــاهرخی افزود: باید عشایر طبق 
برنامه کوچ کنند، کوچ زود هنگام عشــایر به 
مراتع استان همدان آسیب می رساند و اکنون 
همین کوچ زود هنگام )قبل از 15 اردیبهشت( 
موجــب نارضایتی کشــاورزان و دامداران و 
ایجاد ترافیک بی دلیل در محور های  اســتان 

شده است.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنانش 
به موضوع تأمین برق از پنل های خورشیدی 
برای عشایر اشــاره کرد و افزود: طبق آماری 
که در اختیار داریم اکنون 20 اســتان توســط 
پنل هاي خورشــیدی برق عشــایر را تأمین 
کردند اما اســتان همدان تاکنون نتواسته است 
پنل خورشیدی مورد نیاز را تأمین کند که باید 

با جدیت پیگیری شود.
شاهرخی گفت: برای تأمین راه عشایری استان 

در 3 شهر ســتان  استان که حدود 4 قطعه و 3 
کیلو متر است هم باید فرمانداران برنامه ریزی 
الزم را انجام دهند تا عشــایر برای آمد و شد 
خود به استان همدان با مشکل مواجه نباشند 

که اعتبار آن هم تأمین می شود.
وی دربــاره برگزاری جشــنواره ورزش های 

استان  و عشــایری  بومی 
اگر  ابراز کرد:  همدان هم 
ملی  صورت  به  جشنواره 
اعتبار  شــود  برنامه ریزی 
ملی آن هم تأمین می شود، 
اجتماعی  حــوزه  پــس 
همــدان  اســتانداری 
بایــد برای ایــن موضوع 
برنامه ریزی و طرح آن را 
اعتبار ملی  تــا  آماده کند 
آن را برای معرفی بیشــتر 
استان در سطح ملی تأمین 

کنیم.
اســتاندار همــدان افزود: 
برای توسعه استان همدان 
سند راهبردی تا افق 1400 
تدوین شده و سهم هریک 
از دســتگاه ها هــم برای 
تأمین شــاخص های زندگی در هر حوزه ای 
مشخص شــده است؛ ســهم امور عشایری 
و دســتگاه های که باید برای تأمین شاخص 
زندگی عشایر کمک کنند هم مشخص است 
و باید هر دستگاه با برنامه جوابگوی عملکرد 

خود در این حوزه باشد. 

ظرفیت های همدان در عرصه بین المللی 
معرفی شود

 رئیس خانه معدن همدان با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم ظرفیت و 
توانمندی های معدنی این استان را حتی به کشورهای همسایه معرفی 

کنیم، گفت: این مهم امسال در اولویت قرار گیرد.
رحیم مرتضایی بیان کرد: در سال رونق تولید برای جذب سرمایه گذار 

در زمینه معدن و صنایع معدنی باید تاش هایمان را مضاعف کنیم.
وی اضافه کرد: تاکنون نتوانسته ایم ظرفیت و توانمندیهای خوب استان 
در زمینه معدن را به جهانیان معرفی کنیم و این نقیص را باید امسال با 

کمک فعاالن این عرصه و حمایت مسئوالن جبران کنیم.
رئیس خانه معدن همدان افزود: معرفی ذخایر معدنی و کاالهای تولید 
شده برای جذب مشارکت ســرمایه گذاری های جدید از راهکارهای 

رونق اقتصادی و توسعه اشتغال محسوب می شود.
مرتضایی با بیان اینکه ســه درصد معادن کشور در همدان فعال است، 
خاطرنشــان کرد: آنگونه که باید تولیدات معدنی این اســتان برجسته 
نشــده است. رئیس کمیســیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی همدان 
یادآوری کرد: در حدود 270 معدن استان همدان هم اینک فعال است 
که با مشــکات و موانع عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که نیاز 

به رسیدگی ویژه دارند.
مرتضایی ابراز امیدواری کرد با حمایت استاندار و رئیس اتاق بازرگانی 
همدان بتوان بخشی از مسائل و گرفتاری های معدن داران را مرتفع کرده 

و موجب دلگرمی و رضایت آنها شویم.
گفتنی اســت؛ بر اساس آمار منتشر شــده در نشریات تاکنون 30 ماده 
معدنی در اســتان همدان شناسایی شــده که برخی از آنها در کشور و 

حتی جهان کم  نظیرهستند و در صنایع مختلف کاربرد دارند.

نماینده عشایر استان:

سهم 90 هکتاری عشایر از مراتع
 استان را برگردانید
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اردوی مشترک کشتی غرب کشور 
در اسدآباد دایر شد

ــت: اردوی  ــدآباد گف ــتی اس ــأت کش ــی هی ــط عموم ــر رواب  مدی
مشــترک و چنــد جانبــه نخبــه هــای کشــتی شــهرهای غربــی کشــور 

بــه میزبانــی شهرســتان اســدآباد دایــر شــد.
حامد ربیعی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این اردوی مشترک کشتی 
گیران رده های ســنی خردساالن و نونهاالن از شهرهای کنگاور، قروه، 

هرسین، کرمانشاه و 2 تیم از اسدآباد حضور دارند.

وی اضافــه کــرد: یکصــد نفــر از کشــتی گیــران نخبــه در رده هایــی 
ســنی خردســاالن و نونهــاالن در ایــن اردوی مشــترک زیرنظــر مربیان 

مجــرب بــا هــم تمریــن مــی کننــد.
ربیعــی بیــان کــرد: ایــن اردوی یــک روزه مشــترک در ســالن کشــتی 
شــهید خلیــل صفایــی واقــع در مجموعــه ورزشــی آزادی شهرســتان 

اســدآباد دایــر اســت.
ــر  ــط اکب ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــی از حمای ــا قدردان وی ب
ــب  ــأت کشــتی شهرســتان اســدآباد گفــت: ترکی ســالمی رئیــس هی
جدیــد هیــأت کشــتی ایــن شهرســتان بــا انســجام و نظــم دهــی بــه 

ــد را در دل کشــتی  ــاه توانســته اســت امی ــا در مــدت کوت ــه ه برنام
ــد. دوســتان ایجــاد کن

ــطح  ــتی در س ــابقات کش ــا و مس ــتمر اردوه ــزاری مس ــی برگ ربیع
ــه اســتان هــای  منطقــه ای و حضــور در مســابقات کشــتی چندجانب
غــرب کشــور، احیــای تمریــن هــای آمــاده ســازی رده هــای ســنی 
مختلــف بــه ویــژه خردســاالن و نونهــاالن، بکارگیــری مربیــان 
مجــرب و ســازنده در تیــم هــای پایــه و برنامــه ریــزی بــرای حضــور 
موفــق در میادیــن اســتانی و ملــی را از اقــدام هــای صــورت گرفتــه 

عنــوان کــرد.

خبـر

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

3 همدانی مسافر 
مسابقات جهانی و آسیایی شدند

  سه بازیکن ناشنوای رشته فوتسال این استان برای حضور قدرتمند 
در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مدیــر روابط عمومــی اداره ورزش و جوانان همــدان گفت: دومین 
اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشور با حضور 32 بازیکن 
از پنجــم خرداد ماه جاری به مــدت پنج روز در کمپ تیم های ملی 

فدراسیون آغاز می شود.
حمدا... چاروسایی اظهار داشت: علی رعدی سرمربی تیم ملی فوتسال 
ناشنوایان کشــور علی اکبر احمدوند، محمدرضا گلپایگانی و مجید 
شــاکری سه بازیکن ناشنوای همدانی را به این مرحله از اردو دعوت 

کرده است.
وی  در گفت و گو با  ایرنا خاطرنشان کرد : با نظر سرمربی تیم ملی، 
14 ورزشــکار برگزیده از اردوی اول و 18 ورزشــکار جدید در این 

اردو مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
نهمین دوره بازی های آســیایی هنگ کنگ و قهرمانی جهان سوئیس 

آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام 
همدان ابقا شد

  مرتضــی خدابنده لو با کســب آرای الزم به عنوان رئیس هیأت 
بدنسازی و پرورش اندام همدان ابقا شد.

به گزارش ایرنا مجمع انتخابات هیأت بدنســازی و پرورش اندام 
همدان روز پنجشنبه برگزار شد و مرتضی خدابنده لو با کسب 19 
رای از 19 رای ماخوذه به مدت چهار ســال دیگر در این ســمت 

ابقا شد.
همچنین حسین رسولی دیگر کاندیدای تصدی گری هیأت بدنسازی 
همدان پیش از برگزاری مجمع انصراف داد.مدیرکل ورزش و جوانان 
همــدان در این مجمــع گفت: تعامل و همدلی رمــز موفقیت هیأت 

بدنسازی و پرورش اندام در سال های اخیر بوده است.

1

2

پیشخوان

ــی 14007233997  ــه مل ــت 13096 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــد ش ــن الون ــا مبتکری ــرکت دام آری ــرات ش ــی تغیی آگه
ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1397/08/21 تصمیم ــاده م ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ب

1 - مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق ومــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد: طراحــی و ســاخت تجهیــزات دامپــروری )صــورت ضــرورت قانونــی 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم، ثبــت موضــوع فعالیــت شــرکت مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.( 

ــه آدرس جدیــد: اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش مرکــزی، شــهر همــدان، میــدان جهــاد، کوچــه میخــک،  2 - محــل شــرکت از آدرس قبلــی ب
ــی، پــالك 0 ، طبقــه دوم، کدپســتی 6516633447 تغییــر یافــت ومــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد.  ــان بوعلــی ســینا جنوب خیاب

)478562(
همدان  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  همدان  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   

آگهــی تغییــرات شــرکت دام آریــا مبتکریــن الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 13096 و شناســه ملــی 14007233997 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/08/22 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : طبــق ســند صلــح شــماره 19251 مــورخ 1397/12/18 تنظیمــی 
دفتراســناد رســمی شــماره 12 همــدان آقــای ســعید اکبــری بــه شــماره ملــی 4040102177 از 500000 ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ 50000 ریــال بــه آقــای 
آزاد اکبــری بــه شــماره ملــی 4051880419 واگــذار نمــود و میــزان ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 450000 ریــال کاهــش داد، آقــای حســن امامــی عبــاد بــه 
شــماره ملــی 3860059149 از 500000 ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ 50000 ریــال بــه آقــای آزاد اکبــری واگــذار نمــود و میــزان ســهم الشــرکه خــود را بــه 
مبلــغ 450000 ریــال کاهــش داد، در نتیجــه شــرکا پــس از نقــل و انتقــال ســهم الشــرکه عبارتنــد از : آقــای ســعید اکبــری دارای 450000 ریــال ســهم الشــرکه 

آقــای حســن امامــی عبــاد دارای 450000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای آزاد اکبــری دارای 100000 ریــال ســهم الشــرکه. )478559(
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت دام آریــا مبتکریــن الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 13096 و شناســه ملــی 14007233997 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/08/21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

ــذ  ــس از اخ ــی پ ــرورت قانون ــورت ض ــروری )ص ــزات دامپ ــاخت تجهی ــی و س ــد: طراح ــالح گردی ــنامه اص ــه در اساس ــاده مربوط ــاق وم ــرکت الح ــوع ش ــه موض ــل ب ــوارد ذی  1 - م
ــد.( ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور، ب ــرکت مذک ــت ش ــوع فعالی ــت موض ــای الزم، ثب مجوزه

 2 - محــل شــرکت از آدرس قبلــی بــه آدرس جدیــد: اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش مرکــزی، شــهر همــدان، میــدان جهــاد، کوچــه میخــک، خیابــان بوعلــی ســینا 
جنوبــی، پــالك 0 ، طبقــه دوم، کدپســتی 6516633447 تغییــر یافــت ومــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گردیــد.

)478569( 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت دام آریــا مبتکریــن الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 13096 و شناســه ملــی 14007233997 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی 
فــوق العــاده مــورخ 1397/08/22 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : طبــق ســند صلــح شــماره 19251 مــورخ 1397/12/18 تنظیمــی دفتراســناد رســمی شــماره 12 همــدان آقــای ســعید 
ــه شــماره ملــی 4051880419 واگــذار نمــود و میــزان ســهم  ــه آقــای آزاد اکبــری ب ــه شــماره ملــی 4040102177 از 500000 ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ 50000 ریــال ب اکبــری ب
الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 450000 ریــال کاهــش داد، آقــای حســن امامــی عبــاد بــه شــماره ملــی 3860059149 از 500000 ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ 50000 ریــال بــه آقــای آزاد 
اکبــری واگــذار نمــود و میــزان ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 450000 ریــال کاهــش داد، در نتیجــه شــرکا پــس از نقــل و انتقــال ســهم الشــرکه عبارتنــد از : آقــای ســعید اکبــری 

دارای 450000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای حســن امامــی عبــاد دارای 450000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای آزاد اکبــری دارای 100000 ریــال ســهم الشــرکه . 
)478565(

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
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 97/1940  مورخ 97/12/11 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای ســیروس وفائی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 101 صادره از باختران در ششدانگ یک قطعه زمین زراعي آبی به مساحت 117918/88 مترمربع در قسمتی از 

پالك 43 اصلي حسام آباد واقع در اسدآباد اراضی روستای حسام آباد خریداري از مالک رسمي آقای اسد وفایی 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 مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.
 بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 46(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/4

کامران متقی  - رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600223 له بانک کارآفرین همدان و علیه شرکت تاك افروز مالیر )متعهد( و فریبا رسولی و حسن بهرامی )راهنین(، ششدانگ یکبابعمارت پالك ثبتی 22 فرعی 
از 4 اصلی بخش یک مالیر به مساحت 259/10 مترمربع که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذکور ذیل ثبت 4488 صفحه 35 دفتر جلد 36 به نام حسن بهرامی و سه دانگ مشاع 
دیگر ذیل ثبت 56455 صفحه 246 دفتر جلد 56455 صفحه246دفترجلد400امالك بخش مربوطه به نام فریبا رســولی با حدود و مشخصات ذیل صادر و تسلیم گردیده است: شماالً دیواریست 
به طول )9/75( نه متر و هفتاد و پنج ســانتیمتر به شماره شــش فرعی، شرقا دیواریست مشترك به طول )26/90( بیست و شش متر و نود سانتیمتر به شماره بیست و یک فرعی جنوبًا :درب و 
دیواریست به طول )9/50( نه متر و پنجاه سانتیمتر به کوچه بن بست، غربًا: دیواریست مشترك به طول )26/95( بیست و شش متر و نود و پنج سانتیمتر به شماره باقیمانده پنج فرعی از چهار 
اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد طبق اســناد رهنی شماره 272663-91/6/25 و 279803-94/4/16 دفتر خانه اسناد شماره 5 همدان در رهن بانک کارآفرین شعبه همدان قرار گرفته و طبق نظریه 
مورخ 1397/11/27 هیأت سه نفره کارشناسان رســمی دادگستری، ملک مذکور واقع در مالیر، خیابان شهید آیت ا... مدنی )خ فخریه( کوچه بینالود، قواره چهارم شمالی مییباشد: ملک مذکور 
دارای کاربری مسکونی و ششدانگ عرصه و اعیان که مساحت عرصه مطابق مندرجات سند ثبتی 259/10 مترمربع بوده که پس از اجرای طرح تعریض از ضلع جنوبی و بر اساس پروانه ساختمانی 

شماره 882 و گواهی پایان کار به شماره 7699 به تاریخ 96/3/7 به 248/72 مترمربع تغیر یافته و دارای کد پستی 6571916181 و 6571916183 می باشد.
اعیانی به صورت ساختمان نوساز در 4 سقف، با اسکلت فلزی و سقف کامپوزیت فوالدی و بتن، شامل طبقه همکف با مساحت زیربنای 197/40 مترمربع با کاربری پارکینگ، طبقه اول با مساحت 
زیر بنای حدود 170 متر مربع به صورت یک واحدی مســکونی طبقات دوم و ســوم با زیربنای هر طبقه حدود 166/80 مترمربع، تک واحدی و به صورت مسکونی احداث شده است. مجموع زیر 
بنای کل ســاختمان 683 مترمربع می باشد.)مساحت کل زیربنا شامل: راه پله، آسانسور، واحدهای مسکونی و پارکینگ می باشد(.پارکینگ همکف: کف آن سنگ، دیوار تا زیر سقف سرامیک با 
کیفیت عالی اجرا شــده است دارای پکیج رادیاتور، نورپردازی شده ، دارای ابزار گچی و نقاشی شده دارای یک باب اتاق به صورت انباری در قسمت کنار راه پله به مساحت 18/38 مترمربع که 

کف و دیوار تا زیر سقف سرامیک شده ،دارای ابزار گچی و نقاشی شده می باشد.
طبقات اول و دوم: کف سرامیک، دیوارها  کاغذ دیواری شده، دارای نور پردازی و لوستر است، کف و دیوار آشپزخانه سرامیک دارای کابینت و هود است،دارای سیستم پکیج رادیاتور، کولر گازی 
و گچبری و نقاشــی شده است. کف و دیوار سرویس بهداشتی و حمام با کاشی و سرامیک درجه یک وبا شــیرآالت درجه یک اجرا شده است. طبقات اول و دوم به صورت سه خوابه می باشد و 
طبقه اول در اختیار مســتأجر قرار دارد. طبقه سوم: کف واحد طبقه سوم پارکت اجرا شده است. قسمتی از دیوار ضلع شمالی سالن پذیرایی سنگ آنتیک اجرا شده است و مابقی دیوارها، کاغذ 
دیواری شــده است. دارای گچبری و نورپردازی و لوستر می باشــد. کف و دیواره آشپزخانه سرامیک و دارای کابینت و هود می باشد واحد طبقه سوم سه خوابه است. دارای کولر گازی و سیستم 
پکیج رادیاتور اســت. پنجره ها از نوع پی وی سی است. کف پاگردها ســنگ اجرا شده است دیوار راه پله تا زیر سقف سرامیک اجرا شده است. سقف پاگردها دارای گچبری، نورپردازی و نقاشی 

شده است. نرده راه پله از نوع استیل نصب شده است.
ساختمان دارای سیستم اعالم حریق می باشد .دارای گواهی استاندارد آسانسور و دارای گواهی استحکام بنا با امتیاز 95 درصد می باشد. نمای ساختمان سنگ )نمای رومی( اجرا شده است درب 
ماشین رو بصورت برقی و دارای آیفون تصویری است.دارای سه امتیاز برق تک فاز مجزا برای هر طبقه و یک امتیاز برق سه فاز، 4انشعاب آب و 3 انشعاب گاز برای هر طبقه می باشد روی دیوار 

حیاط در سه جهت نرده فلزی نصب شده است.مجتمع مورد نظر صورتجلسه تفکیکی ندارد.
نتیجه ارزیابی: ضمن استعالم از صاحبان حرفه و عرف محل و مالحظه اوضاع حاکم بر بازار نقل و انتقاالت ملک و در نظر داشتن کاربری زمین )طبق سند ثبتی( ارزش کل ششدانگ ملک مذکور 
20/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد تومان برآورد می گردد./ پالك فوق از ســاعت9 الی 12 روز  سه شنبه مورخ 1398/3/28 در اداره ثبت اسنادوامالك مالیر واحد اجرا واقع در مالیر میدان 
انقالب ابتدای بلوار نبوت از طریق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ 20/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد تومان آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 

مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
)م الف67(

تاریخ انتشار: 1398/3/4                                                                                                                                                     
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك مالیر 

    تاســیس موسسه غیر تجاری هیأت ورزشی بســکتبال شهرستان اسدآباد درتاریخ 1398/02/23 به شماره ثبت 104 به شناسه ملی 14008327244 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

1 - موضوع :-1 برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه کمی  و کیفی رشته ورزشی بسکتبال )از سنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمی بسکتبال و موسسات آموزشی 
رشته ورزشی بسکتبال

 2 - رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون بسکتبال ج.ا.ا 
3 - تالش در جهت تعمیم، گســترش و توسعه پایدار رشته ورزشی بسکتبال شهرســتان با بکارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و کنترل برنامه و جلوگیری از فعالیت 

غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در امور رشته ورزشی بسکتبال
 4 - برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشارکت مقامات و مسئولین شهرستان و تکریم پیشکسوتان و نام آوران شهرستان با هدف الگوسازی برای جوانان 

5 - نظارت بر امر توســعه باشگاه داری در سطح شهرستان و تشویق بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری در رشته ورزشــی بسکتبال و ایجاد زمینه مشارکت مردمی  و کمک های داوطلبانه 
6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیأت شهرستان

 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان، داوران و دست اندرکاران رشته ورزشی بسکتبال درسطح شهرستان براساس استانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی 
و با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون 

8 -کوشش در بهره برداری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی بسکتبال و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات "ثبت موضوع فعالیت موسسه مذکور بمنزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد

" 2 - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 3 - مرکز اصلی : استان همدان ، شهرستان اسدآباد ، بخش مرکزی ، شهر اسدآباد، میدان جمال الدین اسدآبادی ، میدان سیدجمال الدین اسدآبادی ، خیابان )سپاه پاسداران( ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپســتی 6541936843 4 - نخستین مدیران : آقای حسن کرمی پایدار به شماره ملی 4011811041 به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره )رئیس هیأت( خانم شورا گیتی به شماره 
ملی 4011433365 به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی )نایب رئیس( آقای محمدکریم اسدی به شماره ملی 4010089725 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره )دبیر هیأت( آقای میالد 
مرادی عبادی به شــماره ملی 4000096699 به سمت خزانه دار هیأت، اعضای هیأت مدیره برای مدت چهارســال انتخاب گردید. 5 - دارندگان حق امضاء : اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور 
هیأت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیأت و در غیاب رئیس هیأت، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیأت، قابل اقدام اســت. ضمنًا کلیه مکاتبات عادی اداری )غیر تعهدآور( با 
امضای رئیس هیأت و در غیاب وی، نایب رئیس یا دبیر هیأت انجام می پذیرد. 6 - اختیارات مدیرعامل : طبق اساســنامه 7 - روزنامه همدان پیام جهت درج آگهی های هیأت انتخاب گردید. به 

استناد مجوز شماره 226/2/1977 مورخ 1398/02/16 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان آگهی گردیده است. 
)478834(

. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت دام آریا مبتکرین الوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13096 و شناسه ملی 14007233997 به استناد 
صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضاء :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هریک به تنهایی و با مهرشرکت معتبر می باشد. 
)478558(

. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهی تغییرات شرکت دام آریا مبتکرین الوند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13096 و شناسه ملی 14007233997 به استناد 
صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضاء :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هریک به تنهایی و با مهرشرکت معتبر می باشد. 
)478563(

. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

   هیــأت کشــتی همــدان ســکان 
هدایــت تیــم هــای منتخــب رده هــای 
ســنی ایــن اســتان را بــه قهرمانــان 
نامــی جهــان، آســیا و بیــن المللــی 

ــپرد. س
ــدان  ــتی هم ــأت کش ــس هی ــب رئی نای
ــس از نشســت  ــاره گفــت: پ ــن ب در ای
ــاری  ــا ی ــا حمیدرض ــف ب ــای مختل ه
ــره  ــتان، چه ــتی اس ــأت کش ــس هی رئی
ــی  ــاخص را در راس کادر فن ــای ش ه
ــنی  ــای س ــب رده ه ــای منتخ ــم ه تی

ــم. ــرار دادی ــتی ق کش
ــت  ــوکار در گف ــی ج ــعود مصطف مس
ــر  ــزود: ب ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب وگ
ــه  ــر بیگــی ب ــاس بیگل ــن اســاس عب ای

ــک  ــاالن و پهلوان ــی خردس ــوان مرب عن
ــاالن  ــی نونه ــی مرب ــال لطیف ــا، ج ه
ــان  ــی نوجوان ــلطانی مرب ــد س و محم
منصــوب  همــدان  اســتان  کشــتی 

ــدند. ش
وی بیــان کــرد: مربیگــری تیــم منتخــب 
اســتان همــدان  رده ســنی جوانــان 
ــب  ــودرزی نای ــادق گ ــه ص ــز ب را نی
قهرمــان ســابق المپیــک پیشــنهاد دادیــم 
ــع  ــا مشــغله کاری وی در تهــران مان ام

ــد. ــکاری ش از هم
ــر  ــد مالمی ــی محم ــزود: عل ــوکار اف ج
ــتی  ــده کش ــان ارزن ــان و قهرمان از مربی
تیــم  هدایــت  ســکان  تویســرکان 

جوانــان را در دســت گرفــت.

وی یــادآور شــد: همچنیــن ســعید 
ــد و  ــی امی ــوان مرب ــه عن ــی ب ابراهیم
بزرگســاالن و مســعود نــوروزی مربــی 

پیشکســوتان انتخــاب شــدند.
ــدان  ــتی هم ــأت کش ــس هی ــب رئی نای
ــه  ــز ب ــژاد نی ــرداد ســعدی ن ــزود: مه اف
ــای  ــم ه ــازی تی ــئول بدنس ــوان مس عن
منتخــب کشــتی اســتان در تمامــی رده 

ــای ســنی منصــوب شــد. ه
ــر  ــتی گی ــزار کش ــج ه ــون پن ــم اکن ه
و مربــی در ســطح اســتان همــدان 

فعالیــت دارنــد.
  معرفــی تیرانــدازان برتــر 

ــدان ــای هم ــی ه ــط عموم واب
همــدان  تیرانــدازی  هیــأت  رئیــس 

مســابقات  برتــر  نفــرات  گفــت: 
ــتگاه  ــی دس ــط عموم ــدازی رواب تیران
روز  اســتان  ایــن  اجرایــی  هــای 
چهارشــنبه بــا برگــزاری یــک دوره 

شــدند. معرفــی  مســابقه 
بــا  ناصــر محمــودی گفــت وگــو 
اظهــار داشــت: در  ایرنــا  خبرنــگار 
ایــن پیکارهــا 29 تــن از مدیــران و 
ــتگاه  ــی دس ــط عموم ــان رواب کارشناس
هــای اجرایــی اســتان همــدان شــرکت 

ــتند. داش
ــن دوره از  ــان ای ــان کــرد: در پای وی بی
ــد  ــردان حمی ــش م ــابقات و در بخ مس
فاضــاب  و  آب  اداره  از  عزیــزی 
شــهری رتبــه نخســت را کســب کــرد، 

علیرضــا شــیرکوهی از راه و شهرســازی 
ــری از آب و  ــه اهلل مظف ــد، وجی دوم ش
ــوم  ــکوی س ــر س ــدان ب ــاب هم فاض
از  موفــق  نظــری  علــی  و  ایســتاد 
ــارم را  ــگاه چه ــدارس جای ــازی م نوس
بــه دســت آورد. محمــودی خاطرنشــان 
ــه  ــز فاطم ــوان نی ــش بان ــرد: در بخ ک
امیــری از تعــاون روســتایی عنــوان 
ــرا  ــت آورد و زه ــه دس ــی را ب قهرمان
کیــان پــور از اداره زنــدان هــا بــر 

ــت. ــرار گرف ــکوی دوم ق س
ــوی  ــا از س ــت ه ــن رقاب ــان ای در پای
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
همــدان هدایایــی بــه نفــرات برتــر 

ــد. ــا ش اعط

رونالدو بیشتر از مسی 
شایسته توپ طال است

کاپیتان سابق تیم   ملی فوتبال استرالیا بر 
این باور است که شایســتگی رونالدو 
برای کسب توپ طا سال جاری بیشتر 

از مسی است.
به  گزارش  ایســنا، کریســتیانو رونالدو 
و لیونل مسی با کســب پنج توپ طا 
رکورد دار کســب این جایــزه بزرگ 

هستند.
با توجه به این که مســی و رونالدو از 
کســب عنوان قهرمانی در فصل جاری 
لیگ قهرمانان اروپا ناکام ماندند طبیعی 
اســت که شــانس کمتری برای کسب 

توپ طا در سال جاری داشته باشند.
تیم کــی هیل، کاپیتان ســابق تیم   ملی 
فوتبال اســترالیا بر این باور اســت که 
شایستگی رونالدو برای کسب توپ طا 

سال جاری بیشتر از مسی است.
او گفت : می دانم که بسیاری با من مخالف 
خواهند بود اما من بر این باور هســتم که 
شایستگی رونالدو برای کسب توپ طای 
ســال جاری بیشتر از مســی است. دلیل 
انتخابم این است که رونالدو با وجود این 
کــه رئال مادرید را ترک کرد و راهی یک 
لیگ جدید شد اما باز هم درخشید و تأثیر 

زیادی در یوونتوس داشت.

فیفا از ۴۸ تیمی شدن 
جام جهانی منصرف 

شد
 تایمز انگلیس خبر داد فیفا قصد دارد 
جام جهانی قطر را نیز با 32 تیم برگزار 
کند و پروژه 48 تیمی شدن این رقابت ها 

را کنار گذاشت.
به گزارش ایسنا، فیفا از مدت ها پیش 
به دنبال افزایش تعــداد تیم های جام 
جهانــی قطر بــود و مطالعاتی نیز در 
این باره صورت گرفت. اما در نهایت 
باالتریــن نهاد فوتبالــی جهان تصمیم 
گرفته است که این پروژه را کنار بگذارد 
و به ایــن ترتیب جام جهانی قطر نیز با 

حضور 32 تیم برگزار خواهد شد.

 مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان این 
که استخر ویژه بانوان همدانی خردادماه افتتاح می شود 
گفت: 15 درصد از کاروان اعزامی ایران به مسابقات 
المپیک 2020 را باید ورزشکاران استان همدان تشکیل 

دهند.
محسن جهانشیر در گفت وگو با  تسنیم ، با اشاره به 
اینکه در سال 98 در دو  بخش توسعه زیرساخت ها و 
ورزش قهرمانی قدرتمند ظاهر می شویم اظهار داشت: 
در راستای افزایش ســرانه فضای ورزشی استان 20 

پروژه نیمه کاره امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: از مهم ترین این پروژه ها، استخر اختصاصی 
بانوان شهر همدان است که خردادماه افتتاح می شود. 
کلنگ این پروژه در سال 86 زده شد اما روند ساخت 
طوالنی شد که در چند وقت اخیر با سرعت بخشیدن 
به عملیات احداث، پیشرفت فیزیکی پروژه را به 98 

درصد رساندیم.
وی با اشاره به این که اعتبار پروژه استخر ویژه بانوان 
شــهر همدان از محل اعتبارات استانی تأمین می شود 
گفت: مساحت این پروژه یک هزار و 180 متر مربع 

است.

جهانشیر با اشاره به دیدار خود و نماینده مردم نهاوند 
با وزیــر ورزش و جوانان که ابتــدای این هفته رقم 
خورد اظهار داشــت: محوریت این جلسه نیز تسریع 
در زیرســاخت های ورزش استان به ویژه شهرستان 

نهاوند بود.
وی تصریح کرد: دکتر سلطانی فر در این نشست قول 
تخصیص اعتبارات ویژه برای تســریع روند ساخت 

پروژه های شهرستان نهاوند را داد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با اعام این 
که با توجه به برگزاری مسابقات کسب سهمیه المپیک 

2020 در سال 98 باید در بخش ورزش قهرمانی نیز با 
قدرت و با برنامه ظاهر شویم گفت: ستاد حمایت از 
مستعدین حضور در المپیک توکیو در اداره کل شکل 
گرفته و هر اندازه در توانمان باشــد از ورزشــکاران 

مستعد استان حمایت می کنیم.
جهانشــیر افزود: ورزشــکاران همدانی باید با چنان 
آمادگی در مســابقات کسب ســهمیه المپیک ظاهر 
شوند که 15 درصد از کاروان اعزامی ایران به المپیک 
تابستانی 2020 و المپیک 2022 جوانان را ورزشکاران 

استان همدان تشکیل دهند.

15 درصد از کاروان اعزامی ایران به المپیک 2020 باید همدانی باشند

قهرمانان نامی
کشتی همدان 

عهده دار تیم های 
منتخب شدند
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جعبه حسگرهای "بوش" برای استفاده 
در خودروهای پرنده خودران

 شــرکت بوش جعبه ای از حسگرهای مختلف را تولید می کند که 
به پرواز بهتر تاکسی های پرنده کمک می کند.به گزارش انگجت، در 
 )U b e r (" "اوبر ( و B o e i n g (" "بوئینگ حالی که شرکت هایی از قبیل 
" هستند، شرکت  "تاکسی های پرنده در حال کار روی ساخت و توسعه 
" می خواهد حســگرهایی را بسازد که به کنترل این تاکسی ها  "بوش
کمک می کنند. بوش می گوید که فناوری متعارف هوایی خیلی گران 
است و برای اســتفاده در خودروهای پرنده خودران زیادی بزرگ و 
جاگیر است.بوش اعام کرد که یک جعبه حسگر تولید کرده که برقی 
اســت و با حسگرهای وسایل نقلیه خودران ســازگار می شود تا در 

پروازها مورد استفاده قرار گیرد.

کشف نخستین رنگ قرمز 
در یک فسیل باستانی

 پژوهشگران برای نخستین بار موفق به کشف رد رنگدانه قرمز در 
یک فسیل دیرینه شده اند.

به گزارش انگجت، محققان برای نخستین بار رد شیمیایی رنگدانه قرمز 
را در یک فسیل باستانی کشــف کرده اند.این کشف که امروز در مجله 
N منتشر شد، با استفاده از تکنیک های  a t u r e  Co m m u n i c a t i o n s
تصویربرداری پیشــرفته اشعه ایکس روی یک فسیل بسیار سالم از یک 
گونه از موش چوب)field mouse( که سه میلیون سال پیش منقرض 
شده است انجام شــد.این کشف یک پیشرفت بالقوه است که می تواند 
به دانشــمندان کمک کند تا حیواناتی را که مدتها پیش منقرض شده اند 

بشناسند و شناخت آنها از فرگشت )تکامل( را بهبود بخشند.

انجام بزرگترین آزمایش تیر به ستون دنیا
 در بزرگترین تســت اتصال تیر به ســتون پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناســی و مهندســی زلزله، ســتون با نیروی 220 تن شکست 
خورد. به گزارش ایسنا محققان پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی 
بزرگترین آزمایشــگاه تیر به ستون دنیا را در آزمایشگاه پیشرفته زلزله 
این پژوهشــگاه اجرایی کردند. در این آزمایش، ســتون پس از وارد 
شدن نیروی 220تن دچار شکست شد و این در حالی است که طبق 

استاندارد مقاومت ستون در برابر نیرو 170 تن است.
این تســت به عنوان بزرگترین آزمایش اتصال تیر به ســتون در دنیا، 
I( در آزمایشــگاه پیشرفته  MA X مربوط به پروژه فرانمای آیمکس )
مهندسی زلزله کشور اســت. این آزمایش، نخستین آزمایش مهم در 

مجموعه آزمایشگاه های پیشرفته مهندسی زلزله است.

دستگاه نمک زدایی فراصوت ساخته شد
 پژوهشــگران گروه مهندســی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت 
مدرس، موفق به طراحی دســتگاه نمک زدایی فراصوت شــدند.  به 
گزارش ایســنا، افزایش تقاضای آب از یک ســو و کمبــود منابع و 
آلودگی هــای آن ها از ســوی دیگر، باعث ایجاد بحــران آب در دنیا 
شــده و انسان را مجبور به یافتن منابع آب جدید و تجدیدپذیر کرده 
است. تصفیه آب و نمک زدایی آب دریا دو فرآیند برای بهبود بحران 
آب جوامع هســتند.هر روزه کشورهای بیشــتری به سمت استفاده 
از نمک زدایــی آب دریاها و اقیانوس ها و شــیرین کردن آب دریاها 
S( رفته اند؛ نمک زدایی درواقع جدا  e a w a t e r  d e s a l i n a t i o n (
کردن نمک از آب دریا و آب شور مزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب 

غیرقابل استفاده به آب آشامیدنی است.

ساخت در بازکن از راه دور
 محققان کشور دستگاهی را در فاز نیمه صنعتی تولید کردند که با 
آن می توان با برد بی نهایت و از راه دور، قفل را گشــوده و در را برای 

فرد مراجعه کننده باز کرد. 
به گزارش ایســنا، صــاح الدین زندی پوریــان، مجری این 
طرح با بیــان اینکه تمامی در بازکن هــای صوتی و تصویری 
موجود در بازار به وســیله سیم کشــی وصل می شوند، گفت: 
ایــن محصول با قرار گرفتن در سیســتم ســیم کشــی قابلیت 
ارتبــاط صاحب منزل با مراجعــه کننده در زمانی که در خانه 

می کند. ایجاد  را  نیست 
زندی گفت: سیستم در باز کن طراحی شده امکان ارتباط میان صاحب 

خانه با فرد پشت در را فراهم می کند.

تبلور فرهنگ عامه در شب های 
رمضان

 شــب های ماه مبارک رمضان به دلیل سنت های 
فرهنگ عامــه و گردهم آمدن مردم برای اجرای این 
سنت ها، به شــب هایی فراموش نشدنی تبدیل شده 

است.
بسیاری از مردم شــب های ماه مبارک رمضان را با 
لطف و صفایی دیگرگونه به یاد می آورند، شب هایی 
که عده ای تا سحر در حسینیه ها و مساجد به تاوت 
قرآن و عبادت پرداخته و بسیاری سرشار از لذت یک 
روز عبادت و روزه داری کنار خانواده یا دوســتان به 
شبگردی در خیابان ها و سپری کردن وقت خود در 

کافه ها و چایخانه ها می پردازند.
معموال لذت شب نشــینی در کافه ها و سفره خانه 
و چایخانه ها با اجرای زنده موســیقی توسط گروه 
های مختلف کامل می شــود اما حرمت شب های 
ماه مبارک رمضان در طول تاریخ برای ایرانیان چنان 
با اهمیت و عزیز بوده که موســیقی را در این ایام از 
شبگردی ها و شب نشینی های خود حذف کرده اند.

 گل کوچک در خیابان های خلوت
یکی از خاطره انگیز تریــن ورزش ها برای جوانان 
دهه های قبل بازی فوتبــال گل کوچک در خیابان 
ها بود. خیابان هایی که مانند امروز در تســخیر انبوه 
خودروها نبــود. در آن زمان جوانان بعد از افطار در 
گوشه و کنار محله ها با دروازه های کوچک یا چند 
تکــه آجر به جای دروازه، با توپ های پاســتیکی 
دوالیه که دیگر امروز نشانی از آن نیست تا سحر گل 

کوچک بازی می کردند.
 بوی چای قهوه خانه ها

چایخانه در گذشته نخست محلی بوده برای نوشیدن 
چای و خوردن ناهار و شــام که بعدها اموری؛ نظیر 
اطاع  رسانی، نشر افکار و اخبار اجتماعی-اقتصادی 
و حتی سیاسی و سرگرمی  هایی چون مدیحه  سرایی، 
نقالی، شــاهنامه  خوانی، غزل  خوانی، ســخنوری و 
مشاعره نیز در آن رواج یافت.در جامعه سنتی ایران، 
هر نهادی که بنیــاد می گرفت با نظام های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی جامعه ما همخوانی داشت. یک 
نهاد اجتماعی یا فرهنگی در این جامعه بدون پشتوانه 
خواســت و نیاز مردم، ناگهان سبز نمی شد و شکل 
نمی  گرفت.جامعه ســنتی مثل امروز بی در و پیکر 
نبود که در پی ارتباط با جهان شرق و غرب هر پدیده 
ای را بدون تعمق در آنها و بی  توجه به همخوانی یا 
ناهمخوانــی با فرهنگ و باورها و نیازهای فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی مردمان بگیرد.
 گل یا پوچ همیشه و همه جا

یکی از بازی هایی که در شــب های ماه رمضان در 
قهوه خانه و منازل و پارک ها انجام می شــود گل یا 
پوچ است. البته این بازی در تمام ایام سال بین اقشار 
جامعه رواج داشته و دارد. گل یا پوچ یک بازی دسته 

جمعی است که معموال دونفره هم انجام می شود.
 از افطار تا سحر با ترنا

در ماه رمضان پس از نمــاز، بزرگان با اهل خانواده 
به شب  نشــینی می رفتند و اگر هم تابستان بود چند 
خانواده با هم به یکی از پارک های شهر رفته و جوانان 
 راهی قهوه  خانه  ها شده و بساط بازی ترنا را فراهم 
می کردند. این نمایش تنها یک ماه در ســال در تمام 
محله ها اجرا می شــد و از ســر شب آغاز و تا سحر 
ادامه پیدا می کرد و تک تک بازیگران آن از مردم محل 

انتخاب می شدند.
 شب های رمضان، فرهنگ عامه و نسیم 

دگرگونی
با گذشــت زمان و صنعتی شــدن جامعه ســرعت 
زندگی در جامعه ما باال رفت و مردم هر روز بیشــتر 
از روز قبل در دام ازدحام و ســرعت زندگی صنعتی 
در شــهرها گرفتار می شوند. ساعات کاری مردم از 
قبل بیشتر شــده و زمان رسیدن به مقصدها به دلیل 
ترافیک سنگین از جمله عواملی است که از فراغت 
بال مردم کوچه و بازار کاسته. خستگی ناشی از یک 
روز کاری گاهی چنان اســت که فرد را رمق بیرون 
آمدن از خانه و شــرکت در مراسم سنتی و فرهنگی 
شب های رمضان نیست. این بخش از فرهنگ عامه 
روز به روز در حال کم رنگ شدن و فراموشی است.

کسبه پیاده راه اکباتان گالیه مندند
 اجرای طرح ایجاد رونق در پیاده راه

 رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با بیان اینکه کسبه 
پیاده راه اکباتان به خاطر خلوتی این منطقه و نبود رونق در آن گایه مندند 

از اجرای چند طرح به منظور حل مشکل خبر داد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به مشکات 
کســبه پیاده راه اکباتان و پیگیری رفع آن اظهار کرد: قرار است  جلسه ای 
با حضور رئیس شورای شهر، شهردار، مدیرکل میراث فرهنگی و معاون 
عمرانی استاندار به منظور بررسی مشکات و ارائه راهکار برگزار شود که 
و پیگیر هســتیم.علی فتحی با بیان اینکه »عدم رونق« بیشترین مشکل در 
پیاده راه اکباتان  است که این موضوع نیز از دید کسبه دالیل مختلفی دارد 
اضافه کرد: پیاده راه ســازی اکباتان و انتقال ایستگاه های اتوبوس و تاکسی 
موجب خلوتی این منطقه و نارضایتی کسبه شده و کسبه از نظر اقتصادی 

با مشکل مواجه شده اند.
وی با تأکید بر اینکه به منظــور ایجاد رونق پیاده راه اکباتان مانند پیاده راه 
بوعلی تدابیری اندیشیده شده است افزود: یکی از این موارد انتقال گیت 
ورود به پیاده راه تا وســط پیاده راه است که چند خط تاکسی در آنجا قرار 
داده شود.رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به 
غرفه بندی در پیاده راه اکباتان، تصریح کرد: ایجاد غرفه بندی توسط سازمان 
ســرمایه گذاری شهرداری به مزایده گذاشته شد که در صورت انجام این 

پیاده راه نیز رونق می گیرد.
وی یادآور شــد:  مقرر شده تمام برنامه هایی که در پیاده راه بوعلی برگزار 
می شــد به پیاده راه اکباتان منتقل شــود که نمونه آن نمایش خودروهای 

کاسیک در این منطقه طی هفته گذشته بود.
فتحی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تاش خود را به منظور رفع مشکات 
پیاده راه اکباتان و کسبه انجام می دهیم تا شاهد رونق کسب و کار و مراجعه 

شهروندان به این منطقه باشیم.

کیفیت چرم همدان با مشهد برابری می کند

 کارشناس ارشد گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان، همدان را به عنوان یکی از مهمترین استان های مقصد 

و مسیر گردشگری معرفی کرد.
به گزارش ایســنا، فریبا نعمتی  در نشست تخصصی فعاالن صنایع دستی 
اســتان همدان، بیان کرد: همدان با مشــخصه چرم و ســفال در کشور 
شناخته می شود که عاوه بر این دو صنایع دستی ناملموسی شامل انواع 

خوراکی ها را دارد.
وی با اشاره به ثبت جهانی اللجین به عنوان شهر جهانی سفال، بیان کرد: 
هر کدام از شهرســتان های استان ویژگی خاصی دارند مانند مایر که به 
عنوان شهر ملی منبت شناخته شده و در صنعت مبل سازی سرآمد است.

نعمتی به صنعت چرم در همدان اشاره کرد و گفت: در گذشته محل های 
مختلفی در عرصه چرم فعالیت می کردند که نشان از قدمت این حرفه در 
استان دارد به گونه ای که در حال حاضر هم کیفیت آن با سایر استان های 

مطرح مانند مشهد برابری می کند.
وی معضل اساسی صنایع دستی را چنین عنوان کرد: در این حوزه تبلیغات 
خوبی انجام نمی شود، حتی در رویداد 2018 شاهد اتفاق خاصی نبودیم و 

معرفی کامل و جامعی از آثار و صنایع دستی استان به عمل نیامد.
نعمتی پیشنهاد کرد: تمام شهرستان های استان، با جمع آوری اطاعات و 
پتانسیل های موجود در شهر خود به اداره کل میراث فرهنگی مراجعه کرده 

تا بروشوری برای معرفی آنها تهیه و آماده کنیم.
کارشــناس ارشــد گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان همدان خاطر نشان کرد: استان همدان توانایی و پتانسیل 
ایجاد شــهرک صنایع دستی و اشتغال در این زمینه را دارا است و باید از 

آن استفاده کرد.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

خداوند ، بندگان مؤمن خویش را با نمازها، زکات ها و تالش برای روزه گرفتن در روزهای 
واجب شده، نگهداری کرده تا اعضایشان آرامش و چشمانشان خشوع پیدا کند و جان 
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■ دوبیتي:
جدا از رویت ای ماه دل افروز                                              نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصالت گر مرا گردد میسر                                                     همه روزم شود چون عید نوروز

باباطاهر

سینـما

■ قد  س................... . تگزاس- سامورايی در برلين
.. .................تولدت مبارک-انيميشن  ■ قد  س2

پاکوچولو
.................................. زندانی ها- نبات ■ فلسطين1 
فلسطين 2.................................. متری شيش و نيم
■ سينما کانون.........پيشونی سفيد3 - تگزاس2
■بهمن مالير............ ...........تگزاس2- غالمرضا 

تختی - متری شيش و نيم
■ آزادي تويســرکان-  پيشــونی سفيد - متری 

شيش و نيم-چهارانگشت- غالمرضا تختی

 شــاخه های متعدد صنایع دســتی همدان در 
گذشــته از رونق خاصی در کشور و حتی جهان 
برخوردار بودند  این در حالیست که امروزه برخی 
از رشــته های این صنعت در استان به فراموشی 
ســپرده شده و به تبع آن مشکات اشتغال گریبان 

عاقه مندان به آن را گرفته است.
در سالهای اخیر و فارغ از گرانی های سرسام آور 
تولید در بخش صنایع دستی تقریبا کم هزینه و در 
عین حال پردرآمد بوده اســت، از سویی به دلیل 
وجود قومیت ها و روستاهای فراوان افراد زیادی 
در اســتان همدان به این شغل مشغول هستند، اما 
کم توجهی به این صنعت باعث شده برخی رشته 
های صنایع دســتی منسوخ شده و دیگر رشته ها 

رونق گذشته خود را از دست بدهند.
به اعتقاد کارشناســان، برای جلوگیری از رکود و 
تقویت این بخش نیاز به برنامه ریزی کانی است 
تا تولید کننده به دلیل مناســب نبودن شرایط بازار 
به شغل دیگری روی نیاورد؛ تدوین استانداردهای 
تولید، جلوگیــری از ورود کاالهای نامرغوب و 
غیر صنایع دستی می تواند کمک بسیار موثری به 

تقویت صادرات صنایع دستی باشد. 
ایــن صنعــت بــه لحــاظ زیبایــی، جذابیت و 
لطافت هایــی کــه از نظرهنــری و فرهنگی دارد 
همواره مورد توجه گردشــگران بوده، به طوریکه 
در گردشگری نقش اصلی را ایفا می کند به همین 
منظور اهمیت به این بخش و احیای آن می  تواند 
تاثیر بســیاری برای ایجاد اشتغال در استان داشته 

باشد.
هنرهای از جمله صنایع دستی کهن و اصیل استان 
همدان است به دلیل بی توجهی به توسعه و احیا، 
رو بــه زوال بوده و حیات این هنرها وابســته به 

حیات تنها بازماندگان آن دارد.
هم اکنون بسیاری از صنایع دستی همدان از جمله 
حلبی ســازی، مس گری، پاالن دوزی، آهنگری، 

چاقو ســازی و... شاید به دلیل نیاز اندک مردم به 
اینگونه مشــاغل به عنوان مشاغل حاشیه ای تلقی 
شــده اند و با بررســی تاریخچه این مشاغل می 
توان به این نتیجه رســید که هر یک از این حرفه 
ها، دارای سابقه کهن تاریخی به لحاظ اجتماعي، 
فرهنگی و حتی اقتصادی است که باید احیاء شود.
این جاســت که باید کمی عمیق تر اندیشــید و 
دید که به راســتی وظیفه چه گروه و ســازمانی 
اســت که با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ و 
تاریخ استان، به حفظ این ســرمایه هاي بومی و 
ملی و تاریخی اهمیت دهد و به ارزش حفظ این 
مشاغل، نه به صورت نمادین بلکه حداقل در حد 

کامل تری توجه کند.
 به راســتي تا چه اندازه زمان خواهیم داشــت تا 
این میراث ارزشمند را براي نسل هاي بعد حفظ 
کنیم؟ میراثی که با توجه به گســترش بی هویتی 
فرهنگی درمیان جوانان، می تواند تأثیر بســیاری 
در انتقال فرهنگ و هویت تاریخی ایران به نســل 
هاي بعدی داشته باشد. حاال اما خبر میرسد که دو 

اثر صنایع دستی رو به احیا میرود 
معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان همدان اعام 
کرد:  هر ســال یک یا دو مورد احیا و زنده سازی 
هنرهای منسوخ شده را داریم که امسال »گبه بافی 

و نخ ریسی« را در دستور کار خود قرار داده ایم.
هاشــم مظاهری در نشســت تخصصــی فعاالن 
صنایع دســتی اســتان همدان، با بیان اینکه تولید 
صنایع دســتی معاف از مالیات اســت، ادامه داد: 
اســتان همدان از لحاظ آمــار صنعتگران هنرمند، 
جزء پنج اســتان برتر کشــور بوده کــه در تولید 

صنایع دستی سرآمد و نام آور است.
وی با اشــاره به شــرایط اقتصادی کشور، افزود: 
صنایع دســتی جــزء نیازهــای اساســی زندگی 
شــهروندان نیست به همین علت فروش این نوع 

اقام سخت و دشوار است.
مظاهری درباره بازار فروش صنایع دســتی عنوان 
کــرد: تولیدکنندگان و فروشــندگان باید خود را 
نســبت به علم بازاریابی و فــروش به روز کنند و 
توانایی رقابت خود را در این میدان افزایش دهند.
وی خطاب به دالالن این عرصه، اظهار کرد: سعی 
کردیم با برگزاری نمایشگاه های سراسری، واسطه 
را از بین برده و بین فروشــنده و خریدار ارتباط 

مستقیم برقرار کنیم.
مظاهری با بیان اینکه در بحث صادرات، شــرایط 
سیاســی و اقتصادی دخالت و اثر مســتقیم دارد، 
خاطرنشان کرد: در سالجاری آمار صادرات رسمی 
کاهش و غیررســمی افزایش داشته به گونه ای که 
از 31 میلیارد دالر صادرات صنایع دســتی، تنها 5 

میلیون دالر آن رسمی و قانونی بوده است.
وی با بیان اینکه رسالت اداره صنایع دستی، حفظ 
صنایع دســتی اصیل و بومی اســتان است، اعام 
کرد: هر ســال یک یا دو مورد احیا و زنده سازی 
هنرهای منسوخ شده را داریم که امسال »گبه بافی 

و نخ ریسی« را در دستور کار خود قرار داده ایم.
معاون صنایع دســتی اســتان همدان با تأکید بر 
اینکــه صنایع دســتی ارزش افزوده بســیار باالیی 
دارد، عنوان کرد: تولید آثار و صنایع دستی ارزش 
افزوده فراوانی دارد به طوریکه هنر و فرهنگ هیچ 

کشوری آینده تاریکی ندارد.
وی در پایان عملکرد پایــگاه اینترنتی تلفیق هنر 
را فاقد مجوز اعام کرد و گفت: این پایگاه فیلتر 
شــده به طوریکه حتی از پارک علم و فناوری هم 

هیچ گونه مجوزی اخذ نکرده بود
 احیا و ترویج رشته های منسوخ شده 

با آموزش به جوانان
 کارشناســان صنایع دستی بر این باورند ،  برخی 
از رشته های صنایع دستی با توجه به تغییر شرایط 
جوامع کاربردی خود را از دست دادند و همچنین 

به دلیل مشــکات اقتصادی رشــته های منسوخ 
شده در حال نابودی هستند.

امروزه بســیاری از رشــته های صنایع دستی از 
جمله پاالن دوزی، مســگری، چلنگری توســط 
ســازمان میراث فرهنگی و صنایع دســتی استان 

آموزش، توسعه و ترویج داده شده است.
با توجه به اهمیت حمایت معاونت صنایع دستی 
از صنعتگران و تولیدکنندگان رشــته های صنایع 
دستی، به منظور حفظ و احیای رشته های صنایع 
دســتی بســیاری از این رشــته ها ثبت و مستند 

نگاری شده است.
ــفال و  ــی، س ــی باف ــای قال ــته ه ــون رش تاکن
ســرامیک اللــه جیــن، ســراجی همــدان، منبــت 
چــوب، نمدمالــی، ســنگ تراشــی، مرواربافــی، 
ســازی،  زیــن  ســازی،  حلبــی  موتابــی، 
چلنگــری، قفــل ســازی، خراطــی چــوب، الیــه 
ــده  ــگاری ش ــتند ن ــازی مس ــو س دوزی و چاق
ــازی  ــی س ــه حلب ــت ک ــن در حالیس ــت. ای اس
جــزء رشــته هــای ناملمــوس بــه ثبــت رســیده 
ــه  ــه پرداخت ــن زمین ــی در همی ــاپ کتب ــه چ وب

ــم. ای
وی گفت: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
اقدام به آموزش رشته های منسوخ شده از جمله 
حلبی سازی کرده که از استقبال خوبی برخوردار 

بوده است.
ــودن  ــي ب ــل طوالن ــه دلی ــدان ب ــتان هم  در اس
تنــوع  و  دســتي  صنایــع  در  تولیــد  پیشــینه 
ــد  ــی توان ــع دســتي م رشــته هــاي اســتان صنای
ــي نقــش بســیار مهمــي  ــا برنامــه ریــزي اصول ب
را در راســتای کســب در آمــد و ایجــاد اشــتغال 
ــی رود  ــار م ــور انتظ ــن منظ ــه همی ــد، ب ــا کن ایف
مســئوالن بــرای احیــا رشــته هــای صنایع دســتی 
و ترویــج و توســعه آن در اســتان آســتین همــت 

ــد. ــاال بزنن را ب

هنر منسوخ را دریابیم

»گبه بافی 

و نخ ریسی« 
در مسیر

 احیا 

 فرمانده ســپاه نهاوند از برگزاری مســابقات 
فرهنگی در فضای مجازی همزمان با گرامیداشت 

سوم خردادماه خبر داد.
حســن مرادی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر نقطه 
عطفی در تاریخ ایران اســامی است زیرا بعد از 
پیروزی انقاب، دشمنان برای فروپاشی آن جنگی 

نابرابر را علیه ما به راه انداختند.
وی افــزود: با توجه به اهمیــت این عملیات که 
منجر به آزادسازی خرمشهر قهرمان شد و برگی از 
اراده پوالدین مردم ایران برای مقابله با دشمنان در 
تاریخ به ثبت رساند الزم است این نماد استقامت 
در تاریخ این مرز و بوم زنده مانده و به نسل های 
بعد منتقل شــود.فرمانده ســپاه نهاوند گفت: در 
این راســتا و به منظور ارج نهادن به رشادت های 

رزمندگان از سوی ســپاه ناحیه نهاوند 50 عنوان 
برنامه تدارک دیده شده که در سالروز آزادسازی 
خرمشهر اجرا می شــود.وی افزود: مهمترین این 
برنامه هــا شــامل برگزاری صبحگاه مشــترک با 
حضور نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان اقشار 

مختلف در محل سپاه ناحیه نهاوند است.
مــرادی اضافــه کــرد: غبارروبی گلزار شــهدا، 
نشســت های بصیرت افزایی، اجرای مســابقات 
ورزشی، برپایی نمایشگاه های عکس و برگزاری 
مســابقات فرهنگی در فضای مجــازی از دیگر 

عناوین برنامه های اجرایی این حوزه است.
وی در پایان گفت: به همین مناســبت برنامه های 
دیگــری مانند محفل انس با قرآن و عصر شــعر 
نیز از سوی واحد خواهران در محل بسیج ناحیه 

برگزار خواهد شد.

ــراث  ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می  مع
ــدان  ــگری هم ــتی و گردش ــی، صنایع دس فرهنگ
از کاوش در دســتکند صالح آبــاد خبــر داد و 
گفــت: حفــاری تــا زمانــی کــه اعتبــار از ســوی 
ــن  ــاد تامی ــهر صالح آب ــورای ش ــهرداری و ش ش

ــه دارد. ــود، ادام ش
احمــد ترابــی در گفت وگــو بــا فــارس بــا 
دســتکند  در  کاوش  و  حفــاری  بــه  اشــاره 
ــرد:  ــار ک ــار اظه ــاد به ــهر صالح آب ــی ش زیرزمین
در حــال حاضــر باستان شناســان در حــال کاوش 

ــتند. ــی هس ــر تاریخ ــن اث ای
وی با بیان اینکه کاوش با همکاری شهرداری در 
حال انجام اســت افزود: این اثر طی دو سال اخیر 
شناسایی شده بود و تاکنون که کاوش در آن آغاز 

شود، اطاع رسانی نشده بود.

میــراث  اداره کل  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــدان  ــگری هم ــتی و گردش ــی، صنایع دس فرهنگ
ــف  ــر کش ــن اث ــیایی از ای ــا اش ــرد: فع ــان ک بی
نشــده امــا تــا دوره ایلخانــی ایــن اثــر تاکنــون به 
ــر  ــه شــواهدی کــه قدیمی ت ــا ب ثبــت رســیده ام

ــم. ــوز برنخوردی ــد، هن باش
وی با اشاره به اینکه طی 10 روز قبل کاوش آغاز 
شــده است اضافه کرد: حفاری تا زمانی که اعتبار 
پروژه از سوی شهرداری و شورای شهر صالح آباد 

تامین شود، ادامه دارد.
ــادی  ــتکندهای زی ــه دس ــان اینک ــا بی ــی ب تراب
ــن  ــزود: از ای ــود دارد اف ــدان وج ــتان هم در اس
ــی  ــر کار علم ــه اث ــا در س ــتکند تنه ــداد دس تع
ــامن و  ــود، س ــامل ارزانف ــه ش ــده ک ــام ش انج

اســت. صالح آبــاد 

آغاز کاوش در دستکند زیرزمینی صالح آباد برگزاری مسابقات فرهنگی در فضای مجازی


