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من یک شهروند نمونه 
همدانی هستم

 از شــواهد و قرائن در فضای عمومی 
شهرمان چنین بر می آید که در چنین فصل 
و ایامی از سال، یک نهاد فرهنگی مرتبط با 
معاونت فرهنگی شهرداری همدان به روال 
سال های گذشته در صدد انتخاب شهروند 

و شهروندان نمونه همدانی است.

کشف ۱۴۰۱ قلم اشیای تاریخی در همدان
2

8

4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت
جنـاب آقــاي

حسن خانجانی  
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان

  دادستان همدان 
تبریک عرض نموده و برای شما موفقیت 
روزافزون آرزمندیم و از زحمات شایسته 

جناب آقای کامران حمزه قدردانی می کنیم. 
امید آنکه در پناه ایزد منان موفق و پیروز 

باشید.
     

امید آنکه در پناه ایزد منان موفق و پیروز 
باشید.

     
دهکده تفریحی و توریستی گنجنامه

آگهی عملیات خاکبرداری
یــک شــرکت تولیــدی واقــع در کیلومتــر 12 جــاده همــدان بــه کرمانشــاه بــه منظــور 
ــب از  ــدار 45000 مترمکع ــر دارد مق ــروژه در نظ ــام پ ــت انج ــی جه ــازی زمین ــاده س آم

زمیــن مذکــور خاکبــرداری نمایــد.
لــذا از پیمانکارانــی کــه جهــت انجــام پــروژه هــای خــود نیــاز بــه خــاک فــوق الذکــر 
ــادی  ــه مب ــور ب ــن مذک ــاک از زمی ــال خ ــرداری و انتق ــات خاکب ــکان عملی ــته و ام داش

مــورد تاییــد را دارنــد دعــوت مــی شــود 
با شماره تلفن:

34586573 یا 09188180889 تماس حاصل فرمایند.

مديرعامل آبفا در هفته صرفه جويي خبرداد

امسال قطعي آب نداریم
■ همداني ها رتبه دار صرفه جویی

کانال خبری                

 در تلگرام

همراهتان 

هستيم

@Hamedanpayam

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمايید.
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کارمندان باقطاربه 
ماموریت کاری بروند

دهه هشتاد 
دهه طالیی ورزش استان
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من یک شهروند نمونه همدانی هستم
مهدی ناصرنژاد  »

 از شــواهد و قرائن در فضای عمومی شهرمان چنین بر می آید که 
در چنین فصل و ایامی از ســال، یک نهاد فرهنگی مرتبط با معاونت 
فرهنگی شهرداری همدان به روال سال های گذشته در صدد انتخاب 
شــهروند و شهروندان نمونه همدانی اســت. آیا در یک شهر کهن و 
نامدار بــا فرهنگ و ادب خاص خود که هــم اینک مطابق آمارهای 
غیررسمی حدود 650 هزار نفر جمعیت در خود جای داده است، چه 

کس و چه کسانی می توانند شهروند نمونه باشند؟!
اساســاً یک شهروند نمونه نه فقط در شــهر زیبای من بلکه در تمام 
شهرهای زشــت و زیبای جهان، کیست و با چه مالکی شناخته شده 

و انتخاب می شود؟!
آیا یک شــهروند خوب را باید تربیت کرد و یا چنین انسان نمونه ای 

خودش، با رفتار و اندیشه هایش در جامعه شهری ظهور می کند؟!
بــه عبارتی دیگر، این آدم های موفق و جدی و پرتالش هســتند که 
زمینه ساز جامعه ای آباد و بی دغدغه می شوند و یا در یک جامعه منظم 
و پیشرفته و برخوردار است که نسل های پویا و خوش فکر و آینده ساز 
تربیت می شــوند؟! آیا این دو عوامل الزم و ملزوم یکدیگر نیستند؟! 

چرا و چگونه؟!
بدون شک هر شــهروند آگاه و دلسوز که به نظافت و پاکیزگی شهر 
خود به عنوان محیط زندگی، تعهد می ورزد و عمل می کند، یا آن دبیر 
و آموزگار محترمی که با آگاهی و احســاس مسئولیت شدید، سعی 
می کند، نسلی تربیت کند که به درد جامعه خود بخورد و یا آن مکانیک 
محترم و عالقه مندی که ســعی می کند در قبال مزدی که از مشتریان 
خود می گیرد، کاری شسته و رفته و بدون نقص ارائه دهد تا موتوری 
که از زیر دســت او خارج می شود، چند متر آن طرف تر وسط خیابان 
و چهارراه دوباره گیر نکند، و یا حتی آن رفتگر خسته جانی که خرده 
آشغال های پراکنده، در یک گذرگاه  و کوچه را دانه، دانه، خم می شود 
و از زمین بر می دارد و آن پلیس وظیفه شــناس که برای تأمین امنیت 
هر کس، ســینه ســپر می کند و باج به دزد و راهزن و اراذل نمی دهد، 
همه و همه، همان شهروند نمونه ای هستند که با قطره قطره های وجود 
آنان، جامعه ای ســالم و آباد شکل می گیرد، لیکن قطعاً چنین قطره ها 
و دلخوشی های شــخصی و انسانی، کمتر دیده می شود و ممکن هم 
هست فقط خداوند آگاه و بصیر که ناظر اعمال بندگان خود می باشد، 
رفتار و کردار ریز من و شــما را ببینــد و داوری کند! اما به هر حال 
انتخاب شهروند نمونه کار ساده ای نیست و هم آنکه انتخاب می شود و 
هم آنکه انتخاب می کند، با خدا معامله دارد و در مقابل خدا و وجدان 

خویش باید پاسخگو باشد.
هیچ بشــری که از مادر متولد می شود، بد نیست و گرگ و آدم از دو 
جنس متفاوت هســتند، هر چند خداوند تقدیر بندگان خویش را از 
همان نقطه آغاز، خوب یا بد قرار نمی دهد و این روزگار است که راه 
خوب یا بد پیش پای انسان می گذارد و قاعده چنین روزگاری هم در 
نهایت با دست انسان ها ترسیم می شود و چه بهتر ما انسان هایی که دور 
هم جمع می شویم و قواعد اجتماعی را رقم می زنیم، به گونه ای ببریم 

و بدوزیم که اندازه قامت همگان و جامعه تحت امر خودمان باشد!
برابــری و برادری و مســاوات الفبــای اصلی و راهبــردی برای 
خوشــبختی تمام انسان است و شــهروندان یک جامعه خوشبخت، 

همه نمونه هستند.

1- نام نماینده ســابق نهاوند به عنوان داوطلــب احتمالی انتخابات 
مجلس در گمانه زنی ها مطرح شده است. گویا وی قرار است پس از 
پایان ماموریت در روسیه برای داوطلبی در انتخابات مجلس اقدام کند. 
گفتنی اســت گمانه زنی ها از داوطلبی احتمالی وی از حوزه انتخابیه 

تهران حکایت دارند.
۲- والدیــن از ثبت نام مدارس رضایــت ندارند. گویا دریافت  وجه  
هنگام ثبت نام به بهانه های مختلف  عامل اعتراض والدین  اســت. 
گفتنی اســت بر خالف ادعای فراهم بودن شــرایط  تحصیل رایگان 
بــرای همه دانش آموزان، آموزش در مــدارس بدون پرداخت وجه، 

سخت شده است.
۳- یکــی از نمایندگان مجلس از عزم نمایندگان برای اســتیضاح و 
انداختن وزیر علوم از وزارت خبر داده اســت. گویا ابطحی دلیل این 
اقدام را تالش های نمایندگان در ســال آخر فعالیت برای همراهی با 
افکار عمومی ذکر کرده اســت. گفتنی اســت به رغم این پیش بینی ، 
رویه مجلس دهم حکایت از شکست استیضاح ها دارد و یک دست 
نبــودن مجلس، امید برای ماندگاری وزیــر همدانی علوم را افزایش 

داده است.

کنترل کیفیت پخت نانوایی های همدان 
ضروری است 

 ایــن روزهــا جــدای از موضــوع افزایــش یــا ثبــوت قیمــت نــان 
در نانوایی هــای همــدان کــه چالــش اصلــی بیــن فرمانداری هــا و 
شــورای آرد و نــان بــا صاحبــان و صنــف نانوایی هــای شــهرهای 
ــز بیشــتر از  ــان نی ــه کیفیــت ن مختلــف اســتان می باشــد، توجــه ب

هــر زمــان دیگــر، ضــروری می نمایــد!
بــا ایــن حــال کیفیــت نــان در همــدان یــک چالــش بســیار قدیمــی 
اســت و مختــص بــه ایــن برهــه و زمــان حــال نمــی باشــد، ولیکن 
بــه نظــر می آیــد در چنیــن هنگامــه ای از فصــل بهــار، آش آنچنــان 
شــور شــده اســت کــه صــدای خــود آشپزباشــی هــم بلنــد اســت 
نظیــر شاطرباشــی عزیــز و دوســت داشــتنی ســنگکی محــل مــا که 
ــد، واال  ــود می گوی ــر خ ــتری های بهانه گی ــی از مش ــخ برخ در پاس
بخــدا مــن هــم دیگــر مانــده ام کــه بــا ایــن آردی کــه ایــن روزهــا 
ــری از آب در  ــه خمی ــم! و چ ــکار کن ــد، چ ــا می دهن ــل م تحوی
آورم! البتــه ایــن آقــا شــاطر، انبــاری بــودن گنــدم و آرد متعلــق بــه 
برداشــت ســال گذشــته را دلیــل بــر پاییــن آمــدن فصلــی کیفیــت 
ــرار دارد  ــد و اص ــازی نمی دان ــات آردس ــیلو و کارخانج ــدم س گن
کــه بــه طــور کلــی ایــن گونــه گنــدم کــه در ســال های اخیــر در 
بیشــتر نقــاط کشــور کاشــته می شــود، کیفیــت نــدارد، شــاطر آقــا 
بــه یــک نکتــه باریکتــر از مــو هــم اذعــان دارد کــه، خمیرگیرهــای 
ایــن روزی بایــد بیشــتر هنــر و دقــت و حوصلــه بــه خــرج دهنــد 
تــا کیفیــت خمیــر و نــان حاصــل از آن بهتــر شــود، ولیکــن بــاال 
بــودن بســیاری از هزینه هــا و دســتمزدهای پاییــن کارگــران 

نانوایــی چنیــن انگیــزه ای بــه وجــود نمــی آورد.
ــان  ــردم و مخاطب ــاق م ــه اتف ــب ب ــب قری ــاط اغل ــن ارتب در همی
ــان و اصنــاف نانوایی هــا  اصلــی فرمانداری هــا، شــوراهای آرد و ن
در شــهرها و نقــاط مختلــف همیــن اســتان خودمــان نیــز نظرهــای 
ــر آن قضــاوت کــرد  ــًا بایــد شــنید و ب ــد کــه انصاف متفاوتــی دارن
ــری  ــان، تصمیم گی ــات آن ــرآورده شــدن مطالب ــرای ب ــن ب و همچنی

مقتضــی بــه عمــل آورد.
حــرف بیشــتر جماعــت نــان خــور ایــن اســت که از اواســط ســال 
گذشــته کــه بــوی تــازه افزایــش قیمــت نــان در فضای شــهر پیچید 
و نظرهــا را بــه خــود جلــب کــرد، ایــن انتظــار می رفــت کــه بــا 
ــون  ــنگک و تافت ــان س ــت ن ــد و قام ــی ق ــدن تدریج ــک ش کوچ
ــوت،  ــوت الیم ــام ق ــواع و اقس ــی و ان ــرده همدان ــری و گ و برب
ــه دســت مــردم برســد  ــی ب حداقــل کیفیت هــا حفــظ شــود و نان
ــی خــود را نگــه دارد و  کــه نهایــت یــک روز کامــل ارزش غذای
بــه تختــه پــاره تبدیــل نشــود و یــا اینکــه بــا ایــن همــه گرانــی و 
کمبــود و تحریــم، برکــت خــدا دور ریــزی کمتــری داشــته باشــد!

ــتفاده  ــرای اس ــچ اراده ای ب ــوده و هی ــن نب ــز اینچنی ــن هرگ ولیک
ــدارد و نهایــت  ــی وجــود ن ــع اســتراتژیک مل ــن منب ــه از چنی بهین
ــان ســنگک کوچــک و جمــع و جــور هــزار  اینکــه یــک عــدد ن
ــد قســمت های  ــه بای ــری، بالفاصل ــه می ب ــه خان ــه ب ــی را ک تومان
ــا ســوخته و نیمــه ســوز آن را جــدا ســاخته و  ــری ی بیشــتر خمی
بیــرون بریــزی کــه در آخــر کار چنــد لقمــه کوچــک و گنجشــکی 
بیشــتر از آن نــان ســنگک باقــی نمی مانــد و هــزار ماجــرای بعــد 

از آن کــه مگــو و مپــرس!
ــان  ــوزه ن ــوب در ح ــرایط نامطل ــن ش ــالح چنی ــرای اص ــًا ب واقع
و همــان قــوت الیمــوت مــردم، حضــور پررنــگ و موثــر 
ــای  ــه آماره ــرا ک ــت، چ ــروری اس ــه ض ــت اندرکاران مربوط دس
مربــوط بــه هــدر رفتــن گنــدم و نــان در جامعــه مــا بســیار نگــران 
کننــده و تــکان دهنــده اســت و مدیریــت صحیــح در این حــوزه در 
هــر ســال، حداقــل یکســال کشــور را جلــو می انــدازد و برعکــس 
چنانچــه بــه روال کنونــی همچنــان بــه حیــف و میــل ایــن منبــع 
ــاورز و  ــت کش ــم و زحم ــه بمانی ــی بی توج ــرمایه مل ــم و س عظی
آســیابان و ادارات و ارگان هــای دســت اندرکار نیــز حیــف و میــل 
ــرمایه گذار و زحمــت  ــر س ــال دیگ ــدازه دو س ــه ان ــد ب ــود، بای ش
و منــت ابــر و بــاد و بــاران را بکشــیم تــا بــا افتخــار بــه جهانیــان 
ــد  ــن ص ــتیم. ولیک ــا هس ــدم خودکف ــد گن ــم در تولی ــالم نمایی اع
ــا  ــم و خودکف ــم و می کاری ــه می گذاری ــان مای ــه از ج ــف ک حی

ــم!!! ــرون می ریزی ــرام، بی ــت احت ــا نهای ــویم و ب می ش

شرط بهداشتی
 برای نمایشگاه مواد غذایی 

 کارشناس مسئول سالمت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: برای 
راه اندازی بازارچه های محلی و نمایشگاه های عرضه مواد غذایی دریافت مجوز از 

معاونت بهداشتی ضروری است.
امیررضــا ملکــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا یــادآوری کــرد: در همیــن ارتبــاط بــرای راه 
ــه اســتعالمی از  ــان شــهر همــدان هیچ گون ــاده راه اکبات ــدازی بازارچــه محلــی در پی ان
مرکــز بهداشــت صــورت نگرفتــه بــود و بــه طــور حتــم اگــر پیــش از برگــزاری ایــن 

نمایشــگاه اســتعالم مــورد نظــر دریافــت می شــد مجــوز گشــایش نمایشــگاهی بــا ایــن 
مختصــات صــادر نمی شــد.

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــهرداری و س ــس ش ــن پ ــه از ای ــده ک ــرر ش ــت: مق وی گف
تجــارت نســبت بــه دریافــت اســتعالم و مجــوز بــرای برگــزاری بازارچه هــای محلــی 

ــد. ــدام کنن ــت بهداشــتی اق ــی از معاون ــواد غذای و نمایشــگاه های م
کارشــناس مســئول ســالمت محیــط و کار مرکــز بهداشــت شهرســتان همــدان توضیــح 
ــتی،  ــم کارت بهداش ــت ک ــد دس ــگاه ها بای ــه نمایش ــای اینگون ــان غرفه ه داد: متصدی
ــالب  ــع آب و فاض ــه منب ــا ب ــن غرفه ه ــند؛ همچنی ــته باش ــاس کار داش ــوش و لب روپ
مجهــز شــوند تــا در صــورت نیــاز از آنهــا بــرای شســتن دســت ها و نظافــت محــل 

اســتفاده شــود.
ــی در  ــه محل ــه از بازارچ ــورت گرفت ــای ص ــق بازدیده ــت: طب ــار داش ــی اظه ملک
ــادی  ــص بهداشــتی زی ــن بازارچــه دارای نواق ــدان، ای ــان شــهر هم ــاده راه اکبات پی
بــود کــه شــامل عرضــه غیــر بهداشــتی و فلــه ای ترشــیجات، مــواد لبنــی و بســتنی 

ســنتی اســت.
وی اضافــه کــرد: پــس از چهــار نوبــت بازرســی از ایــن نمایشــگاه بــرای رفع یکســری 
نواقــص بــه متصدیــان غرفه هــا تذکــر داده شــد همچنیــن از عرضــه »همبرگــر ســنتی« 
و »بســتنی و فالــوده« بــه علــت شــرایط غیربهداشــتی جلوگیــری بعمــل آمــده و ایــن 

غرفه هــا تعطیــل شــدند.

میــراث  حفاظــت  یــگان  فرمانــده   
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
همــدان از کشــف یک هــزار و 401 قلــم 
ــدان  ــی در هم ــدل تاریخ ــیای اصــل و ب اش

خبــر داد.
محمدرضــا حاجی عزیــزی اظهــار کــرد: 
ــر در  ــالجاری 17 نف ــاه اول س ــه م ــی س ط
ــراث فرهنگــی  ــم حــوزه می ــا جرای رابطــه ب

دســتگیر شــده اند.
وی در گفت وگــو بــا فــارس ادامــه داد: 
ــاز  ــار غیرمج ــته 9 حف ــاه گذش ــه م ــی س ط
ــروش  ــد و ف ــام خری ــه اته ــر ب و هشــت نف
اشــیای تاریخــی دســتگیر شــده اند کــه 
ــم  ــزار و ۳64 قل ــف یک ه ــه کش ــر ب منج
اشــیای بــدل و ۳7 قلــم اشــیای اصــل 
ــی  ــف تاریخ ــای مختل ــه دوره ه ــوط ب مرب

ــت. ــده اس ش
فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری همــدان بــا 
ــگان حفاظــت در  ــه رویکــرد ی ــت ب عنای
ــز  ــی و نی ــارکت های اجتماع ــعه مش توس
دســتگاه ها  از ظرفیت هــای  بهره گیــری 

و یگان هــای همــکار اظهــار کــرد: 17 
ــای  ــا رده ه ــکاری ب ــل و هم جلســه تعام
مختلــف نیــروی انتظامــی، فرمانداری هــا، 
و  روســتاها  دهیــاران  و  بخشــداری ها 

ــطح  ــی در س ــراث فرهنگ ــای می انجمن ه
اســتان برگــزار شــده اســت.

وی افــزود: 1۳ مــورد عملیــات مشــترک 
در قالــب گشــت تلفیقــی، عملیــات کشــف 

ــار  ــر از آث ــع خط ــداد و رف ــتگیری، ام و دس
تاریخــی مناطــق ســیل زده بــا همــکاری 
نهادهــای دولتــی و امدادرســان انجــام شــده 

اســت.

کشف ۱40۱ قلم اشیای تاریخی 
در همدان

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان 
گفت: به منظور جلوگیری از آتش ســوزی و 
شناسایی عوامل موثر در آتش زدن طبیعت از 

پهپاد استفاده می شود.
اســفندیار خزایی در گفت و گــو با ایرنا بیان 
کرد: اســتفاده از تجهیزات نوین شامل پهپاد، 
مســئوالن منابع طبیعی را در مدیریت عرصه 
های زیر مجموعه این اداره کل کمک می کند.

وی اضافــه کرد: همچنین با بهره گیری از این 
دســتگاه، عامالن بروز آتــش در عرصه های 
منابع طبیعی شناسایی شده و به مرجع قضائی 

معرفی می شوند.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری همدان 

یادآوری کرد: طی روزهای شــنبه و یکشــنبه 
هفته جاری در ۲ فقره آتش ســوزی حدود 6 
هکتار از اراضی تپه عباس آباد شــهر همدان 

تبدیل به خاکستر شد.
خزایی افزود: هر چند اسناد اراضی این محل به 
نام اداره کل راه و شهرسازی انتقال یافته است 
اما به علت مجاورت با عرصه های طبیعی و به 
منظور جلوگیری از سرایت آتش به این مراتع، 
یگان حفاظت منابع طبیعی همدان برای مهار 

آتش وارد عمل شد.
وی گفت: بلند شدن همزمان دود از چند نقطه، 
احتمال عمدی بودن آتش سوزی را بیشتر می 
کند با این وجود نمی توان به طور قطع عمدی 

بودن آتش ســوزی در تپه عباس آباد را تایید 
کرد هر چند تاثیر عامل انســانی در این آتش 

سوزی قطعی است.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری همدان 
اظهار داشــت: برخی از افراد به علت داشتن 
تنش با دامداران اقدام به آتش زدن مراتع کرده 
یا گردشگران پس از روشن کردن آتش برای 

پخت غذا آنها را نیمه خاموش رها می کنند.
خزایی ادامه داد: برای مهار آتش در تپه عباس 
آباد، یگان هایی از ســپاه و تیپ زرهی ارتش 
به کمک منابــع طبیعی آمدند و این آتش پس 
از پنج ســاعت تالش ساعت 17 روز گذشته 
مهار شد.وی بیان کرد: با توجه به بارش های 

فروردین ماه، افزایش شــمار گیاهان یکساله 
و گرم شــدن هوای همدان، اراضی این استان 

مستعد آتش سوزی شدند.
مدیرکل منابع طبیعی همدان از شــهروندان 
و طبیعت گردان خواســت از افروختن آتش 
در طبیعــت پرهیز کننــد و تاکید کرد: منابع 
طبیعــی در برخــورد با افــرادی که عمدی 
اقدام به آتش افروزی می کنند به هیچ وجه 

گذشت نمی کند.
خزایی خاطر نشان کرد: طبق ماده 690 قانون 
مجازات اسالمی متخلفان و تخریب کنندگان 
عرصه هــای طبیعی به تحمــل حبس مکوم 

می شوند.

پهپاد به کمک مهار آتش در مراتع همدان می آید

آغاز جشنواره بزرگ 
تابستانی اوقات 
فراغت در همدان
 جشنواره بزرگ تابستانی اوقات فراغت 

در 15 فرهنگسرای شهر همدان آغاز شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان با تاکید بــر غنی کردن 
محتوایــی در برنامه هــای اوقــات فراغت 
شــهروندان با بهره گیــری از ظرفیت های 
محلــه ای افزود: این برنامه ها با افزایش ارتقا 
سطح همبستگی و نشاط اجتماعی شهروندان 
و تقویــت کانون گرم خانواده در محورهای 
دین باوری، اخالق مداری، خانواده محوری 
و توانمندسازی ظرفیت های محلی از جمله 
مدیریت محله، تشــکل های مــردم نهاد و 

هیأت های مذهبی اجرا می شود.
ســعید خوشــبخت  با بیان اینکه جشنواره 
اوقات فراغت تابســتانی همدان شــامل 1۳ 
برنامه اســت که با هدف غنی سازی اوقات 
فراغت دانش آموزان و دانشــجویان برگزار 
فرهنگی  می شود گفت: مجموعه ســازمان 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان با 

توجه به رسالت اصلی خود در حوزه ارتقای 
فرهنگ شــهروندی و فرهنگ شهرنشینی، 
برنامه هــای متنوعی در بحث اوقات فراغت 
دارد.به گزارش ایرنا رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همدان 
اظهار داشــت: تفاوت این مجموعه با سایر 
مجموعه ها و دستگاه هایی که در زمینه اوقات 
فراغت فعالیت دارند در این است که سازمان 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری در طول سال 
خدمات اوقات فراغت را به شــهروندان در 

تمام مقاطع سنی ارائه می دهد.
وی ادامه داد: ایــن مجموعه در ماه هایی که 
دانش آموزان از امتحان و درس فارغ شده اند 
خدمات خود را در سطح گسترده تری ارائه 
می دهد.خوشبخت با بیان اینکه این خدمات 
در مکان هایی از جمله فرهنگســراها، مراکز 
علمــی تخصصی و ســالن های ورزشــی 
در اختیار شــهروندان قــرار می گیرد افزود: 
شــهرداری همدان در بحث اوقات فراغت 
یک رســالت عام و یک رسالت خاص دارد 
که در رســالت عام اقداماتی همچون ایجاد 
مراکز تفریحــی مانند باغ ها، بوســتان ها و 
پارک ها که عموم شــهروندان از آنها استفاده 

می کنند را دنبال می کند.

تدارک ۳۵ برنامه 
فرهنگی برای اوقات 
فراغت کودکان 
همدانی
 مدیــرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان همدان از تدارک گسترده برای 
اوقات فراغت در فصل تابســتان خبر داد و 
گفــت: ۳5 دوره و کارگاه فرهنگی و هنری 

برای این ایام برنامه ریزی شده است.
ســید محمد رضا جوادی اظهار داشــت: 
استقبال خانواده ها از کارگاه های ویژه مراکز 
کانون در سال گذشــته و خواسته های آنها 
مبنی بر تنوع بخشی و افزایش این کارگاه ها 
برنامه های گسترده ای  امســال  موجب شد 

برای فصل تابستان تدارک دیده شود.
وی با اشــاره به تنوع و تعدد این کارگاه ها 
تاکید کــرد: مراکز فرهنگی هنری کانون در 
شــهرهای مختلف اســتان در حال ثبت نام 
از کــودکان و نوجوانــان عالقه منــد برای 

کارگاه های تابستان هستند.
  جــوادی نقاشــی، طراحی، ســفالگری، 
خوشنویســی و قــرآن را از کالس هــای 

تابســتانی ویــژه کــودکان و نوجوانــان 
برشــمرد و افزود: کارگاه های قصه نویسی، 
شعرسرایی، طنز نویسی نیز در قالب کارگاه 

برای عالقه مندان برگزار می شود.
مدیــرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
عکاسی  نجوم،  کرد:  خاطرنشان  نوجوانان 
باغبانی،  پویانمایــی،  دیجیتال،  پیشــرفته 
آمــوزش لوگو، طراحــی و دوخت لباس 
عروســک، روباتیک، سازه های ماکارونی، 
چرتکه و کاردســتی از دیگــر دوره هایی 
اســت که خانواده می توانند فرزندانشــان 
را بــرای یادگیری این مهارت ها ثبت نام 

کنند.
وی یادآوری کرد: کالس های تابستانی بر 
اســاس درجه بندی مراکــز کانون پرورش 
فکــری در همــدان و شهرســتان ها اجرا 
می شــود و والدین برخی وسایل مورد نیاز 

آموزشی را باید تهیه کنند.
بــه گفته جــوادی کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان همدان 41 مرکز دارد 
که ۲8 مرکز فرهنگــی ثابت ویژه مخاطبان 
شهری و 9 کتابخانه ســیار روستایی ویژه 
مخاطبان روستایی و عشایری سراسر استان 

است.

اجرای طرح 
»شاخ شماری« 
دام عشایر در 
همدان
 معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری همدان گفت: طرح شــاخ شماری 
دام های وارد شده عشــایر کوچ رو به مراتع 
این اســتان در حال اجرا اســت.عباس قبادی 

در گفــت و گو با ایرنا اظهار داشــت: برخی 
مواقع دامــداران غیر مجاز اقــدام به حضور 
در ســامانه های تعیین شــده می کنند که برای 
پیشــگیری از تخریب مراتع، شــاخ شماری 
صورت می گیرد.وی اضافه کرد: عشایر استان 
نیز با توجه به اینکه احساس مالکیت بر مراتع 
را دارند با تیم های یگان حفاظت محیط زیست 
همکاری کرده و در صورت ورود بیش از حد 
دام به مراتع توسط میهمانان ناخوانده، موضوع 

را گزارش می دهند.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

همدان افزود: تیم هــای یگان حفاظت محیط 
زیست ابتدا به دامداران متخلف برای خروج از 
مراتع این استان اخطار و هشدار داده چنانچه 
توجهی نکنند آنها را به مرجع قضائی معرفی 

می کنند.
قبادی بیان کرد: عشایر مجاز به وارد کردن 70 
هزار واحد دامی به ســامانه های تعریف شده 
برای آنها در این اســتان هستند و وارد کردن 
بیش از ظرفیت پیش بینی شــده به مراتع این 

استان آسیب جدی وارد می کند.
وی گفت: عشــایر از 15 اردیبهشت امسال از 

استان های ایالم، کرمانشــاه و خوزستان وارد 
استان همدان شــده و در شهرستان های بهار، 
اسدآباد، همدان، تویســرکان و نهاوند مستقر 
شــدند.معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری همدان افزود: عشایر شامل ایالت 
ترکاشوند، ترک یارم طاقلو، جمهور و طوایف 

چون مگسه، خزایی و زوله هستند.
توجیهی  داشــت: کالس هــای  اظهار  قبادی 
پیش از ورود عشــایر به استان برگزار شده و 
پیامک های آموزشی، توصیه ای و هشداری نیز 

برای آنها ارسال شده است.

اردوگاه نگهداری معتادان 
در نهاوند راه اندازی می شود

 معاون اجتماعی ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همدان گفت: 
اردوگاه نگهداری معتادان متجاهر با عنوان »بوستان کرامت« با ظرفیت 

400 تن به زودی در نهاوند راه اندازی می شود.
شهرام صادقی بیان کرد: بر اساس توافق نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور این مراکز در 10 اســتان از جمله همدان باید دایر می شد که 

نهاوند برای راه اندازی این مرکز انتخاب شد.
وی اضافــه کرد: در حوزه درمان معتادان ایــن مرکز دایر و با 90 
درصد پیشــرفت فیزیکی در حال اجرا است که مهمترین اولویت 
این اردوگاه عالوه بر درمان، ایجاد فرصت های شغلی برای بهبود 

یافتگان است.
معاون اجتماعی ســپاه انصار الحسین )ع( استان همدان اظهار داشت: 
در این راســتا با بخش خصوصی وارد مذاکره شده ایم تا پس از بهبود 

معتادان آنها را در کارگاه ها و واحدهای تولیدی به کار گیرند.
صادقی بیان کرد: معتادان متجاهر به مدت ســه ماه در این مرکز تحت 
درمان و مشــاوره قرار گرفته و چنانچه پس از ترخیص از این مرکز 

دوباره دستگیر شوند طبق قانون راهی زندان می شوند.
وی ادامه داد: معتادان پس از ورود به این مرکز به مدت یکماه قرنطینه 
و سم زدایی شده سپس مراحل درمان، مشاوره، صیانت و حمایت از 

بهبود یافتگان صورت می گیرد.
معاون اجتماعی ســپاه انصار الحسین )ع( اســتان همدان گفت: بی 
توجهی به بهبود یافتگان از اعتیاد، طرد شدن از سوی خانواده و اجتماع 
و فراهم نبودن فرصت شــغلی موجب بازگشــت مجدد آنها به دامن 
اعتیاد می شود، بنابراین صیانت پس از خروج و بازگشت به جامعه از 

اولویت های این معاونت است.
ــل ســازمان  ــت اجتماعــی ســپاه ذی ــرد: معاون ــادآوری ک ــی ی صادق
بســیج مســتضعفین از اواخــر ســال 97 شــکل گرفــت و بخشــی از 
فعالیــت هــای بســیج ســازندگی، امــور نخبــگان، امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر، ســمن هــا و معاونــت فرهنگــی بــه ایــن معاونــت 

واگــذار شــد.
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خبر مناسبت

کم فروشی و گران فروشی
 در صدر تخلفات بازارهای رزن و درگزین

 رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن و سرپرســت اداره متناظر در 
شهرستان درگزین گفت: براساس بازرسی های انجام شده گرانفروشی، عدم درج قیمت، 
قاچاق کاال، کم فروشــی و تقلب از مهمترین تخلفات بازارهای رزن و درگزین گزارش 

شده است.
محمد سهیلی در کارگروه تنظیم بازار شهرستان های رزن و درگزین، از انجام ۳ هزار و7۲7 
مورد بازرسی از ابتدای سالجاری در شهرستانهای رزن و در گزین خبر داد واظهار کرد: ۳۳ 

مورد گشت مشترک با سایر دستگاه ها انجام شده که تشکیل 49 پرونده حاصل آن بوده 
است. به گزارش ایسنا، وی به تخلفات بازارهای رزن و درگزین در سالجاری اشاره کرد و 
افزود: گرانفروشی، عدم درج قیمت، قاچاق کاال، کم فروشی و تقلب از مهمترین تخلفات 

بوده که 48 مورد شکایات مردمی نیز در این زمینه به ثبت رسیده است.
ســهیلی در تشریح این خبر که 156 مورد ثبت تخلف به ارزش 675 میلیون و459 هزار 
و6۳0 ریال در دو شهرستان گزارش شده است، عنوان کرد: 4۳ مورد گرانفروشی،6 مورد 
قاچــاق کاال وعرضه خارج از شــبکه،41 مورد عدم درج قیمت و55 مورد کم فروشــی 

وتقلب به ثبت رسیده است.
وی تأکیــد کرد: واحدهای نانوایی که کیفیت وکمیت را رعایت نکنند، در صورت تکرار 

تخلف طبق قانون در مرتبه سوم با نصب بنر بر سر درب واحد مواجه خواهند شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن با بیان اینکه 617 مورد بازرســی از 
نانوایی های سطح دو شهرستان انجام شده است، گفت: ۳۳ مورد پرونده تخلف به ارزش 

18 میلیون و۳57 ریال به ثبت رسیده است.
وی به توزیع اقالم تنظیم بازار در سالجاری اشاره کرد و ادامه داد:5 هزار کیلوگرم گوشت 

منجمد گوساله به ارزش ۳1 هزار و500 تومان به جامعه هدف توزیع شده است.
ســهیلی ادامه داد: همچنین 9 تن شکر در بســته های هزار و۲00 گرمی با قیمت 5 هزار 
و100 تومان و 91 تن شــکر فله ای با قیمت ۳ هزار و 500 تومان برای صنف قنادان و 

تنظیم بازار توزیع شده است.

به  مناسبت سالروز درگذشت شیخ الرئیس
درس های فرهنگی ابن سینا 

برای دنیای امروز
عطا شعبانی راد »

 دوم تیرماه )ســال 416( روز درگذشت حکیم، پزشک، ریاضی دان، 
جغرافی دان، زمین شناس و فیزیک دان بزرگ ایرانی شیخ الرئیس بوعلی 
ســینا اســت، بزرگ مردی که نام وی با دوران اوج تمدن اســالمی و 

شکوفایی دانشمندان اسالمی پیوند خورده است.
بوعلــی اما در ذهن ما نابغه ای دور از دســترس بــا قدرت های ذهنی 
شگرف و عجیب در رشته های مختلف علمی و فکری است که چندان 
از شخصیت و منش وی برای زیست امروزین خود برداشت فرهنگی 

نکرده ایم.
مردی که شارح و مفسر آثار ارسطو در مشرق زمین بود، دانشنامه های 
علمی و فلسفی تدوین می کرد و »قانون« را به عنوان سنگ بنای پزشکی 

نوین نگاشت که بارها در غرب تجدید چاپ شد.
»شــفا« نام کتاب عرفانی بوعلی است و زمانی در جایی بیان کردیم که 
نام گذاری متناقض نمای کتاب طب بوعلی به نام »قانون« و کتاب عرفان 

وی به نام »شفا« خود دارای نکاتی ویژه برای اهل تحقیق است.
در نظر برخی این مسئله حاوی نکته ای عمیق از بینش خاص وی نسبت 
به طب اســت که اوالً مجموعه ای از قوانین دقیق الهی و اخالقی را در 
پزشــکی ساری و جاری می داند که از نگاه امروز ما به مقوله بهداشت 
و درمان فرسنگ ها فاصله دارد و ثانیاً برخالف عرف معمول که داروها 
را شفای بیماری ها می دانند، بوعلی طبابت و درنتیجه داروها و نتایج آن 
را در یک نظام مســتحکم علی و معلولی می بیند و برای دارو به تنهایی 

جایگاهی تحت عنوان شفا دهی نمی شناسد.
بیماری ها به گفته قدما، معلول علتــی در بدن بودند که داروها به رفع 
آن علــت و یا تظاهرات آن می پرداختند و به این ترتیب بیماری از بین 
می رفت. در این تفکر، هیچ جایگاه شفا دهندگی برای دارو در نظر گرفته 
نمی شــد؛ از این رو شــیخ الرئیس کتابی را که در آن به طب و خواص 
دارویی گیاهان و مســائل دیگر پزشکی پرداخته است، قانون می نامد. 
بدین معنا که دستورالعمل های پزشکی قوانینی است که بر جهان حاکم 
اســت و از آن تخلف صورت نمی گیرد. از طرف دیگر »خودآگاهی« و 

»خدا آگاهی«، جایگاهی ویژه در تفکر قدمای ما، از جمله بوعلی دارد.
برخی بیماری را به مثابه امری که انسان به تنهایی تجربه می کند از جنس 
خود حیات و ممات انسان و هستی او دانسته اند چنانکه حتی تجربه دو 
نفر از یک بیماری مشــترک، مشابه نیست و هر کسی در تنهایی خود 

به گونه ای منحصربه فرد با بیماری مواجه می شود.
فرد غیردینی مانند لنین در اوج قدرت دنیایی خود، در مورد بیماری و 
مرِگ الجرم می گفت: »این دیگر درمانی ندارد« و کسانی هم بوده اند که 

در دل بیماری، رستگاری و پاالیش از آلودگی ها را جستجو کرده اند.
مولوی می گوید: »هر که را درد اســت او برده ســت بو« و از این منظر 
بســیاری بیماری را عامل شکوفا شدن استعداد و خالقیت ها دانسته اند 
چنانکه چخوف از ســل رنج می برد و کافکا و جورج اورول نیز هر دو 
بیمار بودند و داستایوفســکی مشکل صرع داشت و ادیسون و بتهوون 
ناشنوا بودند و استفان هاوکینگ زندگی گیاهی داشت و بسیاری دیگر 

از این دست.
در متــن تفکر اســالمی همواره توصیه شــده که افــراد از بیماران و 
سالخوردگان در بستر احتضار و قبرستان ها دیدن کنند و خود را به این 
واقعیت های هســتی انسان نزدیک نگاه دارند چراکه درد و رنج، همزاد 
انسان و ابزار امتحان او توصیف شده و در عین حال بویژه در بستر نگاه 
شــیعی و مبتنی بر پدیده »شفا«، همواره امید به عنایت الهی و توسل به 

صالحان و اولیاءا... وجود دارد.
می گوینــد درد خروار خروار می آید و مثقال مثقــال می رود اما درد و 
نجات، همزاد هم هســتند و جایی که درد وجود دارد ساختن توأمان و 

درمان نیز رقم می خورد.
از ســویی وقتی نحوه علم آموزی بوعلی و هم عصران وی را از دوران 
کودکــی و نوجوانی بررســی می کنیم متوجه می شــویم که علیرغم 
کم ســوادی و ناآگاهی عموم مردمان آن روز، علم دارای جایگاهی باال 
در نزد اهل علم بوده، به نحوی که »دانش« پدیده ای متعالی و مســتلزم 
تالش جان فرسا و استعانت از خداوند برای طی مراحل ترقی و تعالی 
تصور می شــده و ورود به حیطه آن لطف و توفیق الهی تلقی شــده و 
عالم یا حکیم پس از آن، همواره خود را مدیون لطف الهی می دانسته اند 
و زکات علم را آموختــن آن تلقی می کرده اند و ازاین جهت همان قدر 
که بهره مندی از اســاتید نامدار افتخار محسوب می شده، استادان هم به 
پرورش شــاگردان نامدار افتخار می کرده اند و مانند امروز، علم پدیده 
ابزاری و دم دستی نبوده که افراد قدر این گوهر را نشناخته یا در جهت 

نادرست از آن بهره ببرند.
به اعتقاد نگارنده شیوه علم آموزی امثال بوعلی سینا که ریشه در مکتب 
اسالم و قرآن دارد در تمدن امروزین ما نیز می تواند درس های شگرفی 
در حوزه علوم تربیتی و آموزشــی داشته باشد به شرط آن که اهل فن و 
محققان آموزش، جنبه های نادیده آن را موشــکافی کرده به زبان امروز 

ترجمه و تفسیر کنند.
تصــور کنید اگر در آموزش وپرورش و آمــوزش عالی نگاه انتفاعی و 
مدرک گرایی در نزد اســتاد و شاگرد به کنار می رفت اوالً تنها عاشقان 
راستین علم و افرادی که حاضر به پیمودن این مسیر سخت بودند قدم به 
عرصه می گذاشتند و ثانیاً معلم یا استاد نیز اعتبار ویژه ای برای شاگردان 
مبرز خود قائل بود و در تمام عمر تعالی همه جانبه وی را دنبال می کرد.

در چنین نگاهی صدالبته ما شــاهد رویکــرد متفاوتی به مقوله درمان 
می بودیم که البته رگه هایی از این نوع نگاه در توصیه های مدیتیشن، یوگا، 
طب سوزنی و انواع رشته های جدید طبابت و درمان مانند هومیوپاتی در 
حال نضج گرفتن است، نگاهی که هم درد و هم درمان را از او می داند 
برای مرگ و رخت بربستن آماده است اما جنگی تمام عیار برای شفای 
درونی بیمار را نیز ســامان می دهد و در این رویکرد پزشــکان اطبای 
قلوب و حکمای کالن نگری هستند که شفا )درمان یا رهایی( را تسهیل 
می کنند، جای چنین نگاهی در مطب های الکچری باالی شهر و مدارس 

مبتنی بر نگاه فردگرایانه امروزین بسیار خالیست.

برای انتقال مشاغل صنعتی 
در ورودی شهر بهار اطالع رسانی شود

 شهرداری بهار در استفاده از ظرفیت خبرنگاران شهرستان ضعیف عمل 
کرده و اقدامات انجام شده به طور شایسته اطالع رسانی نشده است.

شهردار بهار گفت: توجه به خواسته های مردم از اولویت های شورا و 
شهرداری بهار است و شهرداری موظف به پاسخگویی به مطالبات مردم 
است و در راستای به ثمر رسیدن این مقوله اصحاب رسانه نقش بسزایی 
دارند.حســن رمضانی با تأکید بر آموزش شهروندان گفت: شهروندان 
در رویه فرهنگ شهرنشــینی و روابط اجتماعی بســیار تاثیر گذارند و 
آموزش های الزم باید به شهروندان داده شود و در خصوص سد معبر 
باید شهروندان خود وارد شوند تا کار به قوه قهریه نرسد و حق الناس 
را در نظر بگیرند.وی در خصــوص ناتمام ماندن پروژه والیت گفت: 
پروژه والیت از پروژه هایی اســت که با قراردادهای بســیار بد بسته 
شده و پیمانکار ضروریات ساختمان از جمله پارکینگ را لحاظ نکرده 
که شــهرداری بهار به عنوان حافظ منافع مردم از حق عمومی نخواهد 
گذشت و بر اتمام قسمت مســکونی پروژه و تحویل به صاحبان آنان 

تاکید دارد و این پروژه باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی اظهار داشــت: پروژه جزیره شــادی به دلیل مسائل داخلی و سوء 
مدیریت، باعث مشــکالت عدیده شده و سرمایه گذار پروژه رغبتی به 

ادامه پروژه نشان نمی دهد و پرونده در مراجع قضایی مفتوح است.
در ادامه رئیس شورای شهر بهار گفت: خبرنگاران باید مطالبات به حق 
مردم را به گوش مسئوالن برسانند و همچنین خواسته های مسئولین را 
در راستای توسعه شهرستان، سیما و منظر شهری، رونق تولید، جذب 
ســرمایه گذاران برای مردم بازگو کنند.حسین فیض الهی افزود: برای 
انتقال مشاغل صنعتی در ورودی شهر بهار )بعد از میدان آزادگان تا میدان 
شهرداری( اطالع رسانی شود زیرا برای این منظور زمین هایی تملک و 
تفکیک شــده و تخفیفات الزم توسط شهرداری در نظر گرفته شده تا 

ورودی شهر بهار به مراکز تجاری زیبا تبدیل شود.

5 هزار و 38۰ میلیون ریال هزینه 
برق روستایی 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: برای تأمین برق متقاضیان جدید 
روستایی شامل توسعه و بهینه سازی شبکه 5 هزار و ۳80 میلیون ریال 

هزینه شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: در این 
پروژه و در راســتای توسعه شبکه فشار ضعیف و تأمین برق متقاضیان 
جدید روستایی و همچنین در جهت اصالح و بهینه سازی شبکه برق در 
بخش های مرکزی، گل تپه و شیرین سو بیش از 154 اصله پایه 9 متری و 
حدد 4 هزار و 6۳0 متر کابل خود نگهدار نصب و در آستانه بهره برداری 
قرار گرفته است .علی هایل همدانی اعتبار این پروژه را بالغ بر 5 هزار 
و ۳80 میلیون ریال برآورد و میزان پیشرفت آن را صددرصد اعالم کرد 
و اظهار داشــت: با اتمام این پروژه در روزهای آتی و بهره برداری از آن 
گامی دیگربرای  خدمات رســانی و تأمین برق پایدار و مطمئن به مردم 
شهرستان کبودراهنگ برداشته خواهد شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: 
ایــن پروژه در قالب »بند د« روســتایی تعریف و اعتبار آن نیز از محل 
عوارض برق تأمین شده ودر دســت اجراست.هایل همدانی در پایان 
افزود: »بند د« مربوط به تأمین برق متقاضیان جدید روستایی و توسعه، 
اصالح و بهینه سازی شبکه برق فشار ضعیف در روستاها بوده و تأمین 

اعتبار آن نیز از محل اخذ عوارض برق می باشد.

کشف ۱2۰ کیسه برنج قاچاق در کبودراهنگ 

 کبودراهنــگ- خبرنگار همدان پیام: مأموران مبارزه با قاچاق کاالی 
نیروی انتظامی شهرســتان کبودراهنگ 10۲  کیســه برنج 50 کیلویی 
تایلندی را از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: این محموله در یکی از 
محله های کبودراهنگ در بازرسی مأموران مبارزه با قاچاق کاال از یک 
دستگاه کامیون کشف و ضبط شد و در این مورد یک نفر دستگیر و به 
مراجع قضایی معرفی شد.مجید گلی افزود: ارزش ریالی این محموله 50 
میلیون تومان بود که قصد انبار آن را داشتند و با اقدام به موقع مأموران 
مبارزه با قاچاق کاال موفق به این کار نشــدند.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: به منظور تحقق شعار سال و تأمین سالمت اقتصاد شهروندان در 
مورد قاچاق کاال با قانون شــکنان برخورد قاطع خواهد شد و از مردم 
شریف این شهرستان تقاضامندیم که در صورت اطالع از هر نوع قاچاق 
به مأموران مبــارزه با قاچاق کاال گزارش دهند تا برخورد جدی با این 

گونه افراد صورت گیرد.

آگهی فراخوان عمومی 
تاسیس مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی استان همدان

اداره کل بهزیستی استان همدان

اداره کل بهزیستی استان همدان در نظر دارد بخشی از خدمات تصدیگری خود در شهر همدان را واگذار نماید. لذا از متقضیان حقیقی و 
حقوقی دعوت به عمل می آید، در صورت داشتن شرایط دستورالعمل های تخصصی ، تقاضای خود را حداکثر 7 روز از تاریخ فراخوان به 

بهزیستی شهرستان همدان به آدرس میدان بعثت پل نیازمند، 18 متری قهرمان ، بهزیستی شهرستان همدان تحویل نمایند.
شرایط:

■ مدرک تحصیلی مرتبط با مرکز درخواستی
در  شده  بینی  پیش  عمومی  های  صالحیت  سایر  بودن  دارا   ■

دستورالعمل
■ شرکت در مصاحبه حضوری و تکمیل فرم ثبت نام الزامی است.

هیچگونه  درخواستی  مراکز  به  یارانه  پرداخت  در  سازمان   ■
تعهدی ندارد.
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نیازسنجی معاونت اجتماعی
تعدادنام مرکزنام شهرستانردیف

1کلینیک مددکاریهمدان1

مجتمع بهزیستی همدان)قهاوند(2
خدمات شهری

1

 نهاوند-  معصومه کمالوند- خبرنگارهمدان 
پیام: پیاده راه سعدی که در دل بافت فرسوده 
شهر نهاوند قرار دارد، یکی از طرح هایی است 

که در بازآفرینی شهری اجرا می شود.
فرمانــدار نهاوند با بیــان اینکه ۳0 درصد 
بافــت شــهری نهاوند فرســوده اســت و 
17۲ هکتار بافت فرســوده شــهری در این 
شهرســتان وجود دارد گفت: بــاز آفرینی 
مناطق شــهری ضمن جلوگیری از توســعه 
کمــی و فیزیکی شــهری، از تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی و منابع طبیعی جلوگیری 
و ارتقاء کیفیت زندگی و توســعه فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی را رقم می زند.
مراد ناصری آشــنایی با سند بازآفرینی پایدار 
محالت هدف، احیای بهســازی و نوسازی 
شــهری، هم اندیشــی دربــاره ره یافت ها و 
شــناخت جامع وضع موجود و تبیین مبانی 
نظری ورود بــه اقدامات برنامه های ســتاد 
بازآفرینی پایدار محله های هدف شهر نهاوند 
را مورد تاکید قرارداد و تاکید کرد: مســئوالن 
ملی، اســتانی، شــهری، اســاتید دانشگاه و 
صاحب نظــران مرتبط با ایــن حوزه دعوت 
شده اند تا اقدامات اجرائی را به بهترین نحو 

ممکن عملیاتی کنیم.
 پیاده راه سعدی محرکی برای رونق 

اقتصادی شهر
محمد حسین پور شهردار نهاوند هم با بیان 
زمینه ساز  قیصریه  اینکه، ساماندهی خیابان 
رونق اقتصادی و یک اقدام موثر برای احیا 
و رونق مجدد بازار پــای قلعه و بازار روز 
نهاوند اســت گفت: پیاده راه کردن خیابان 
قیصریه )ســعدی( مصوبه ســتاد بازآفرینی 
شــهری اســت که مقدمات اجرای آن در 
حال انجام است و به همین دلیل به دستگاه 

های خدمات رســان هم اعالم کرده ایم قبل 
از آغــاز عملیات اجرایی زیر ســاخت ها و 
حفاری های مورد نیاز را در خیابان قیصریه 
انجــام دهند و پس از اجــرای طرح دیگر 

مجوز حفاری نمی دهیم.
 اعتبار یک میلیاردی دربودجه98

رئیس شورای شهر نهاوند هم از در نظرگرفتن  
اعتبــار یک میلیاردی برای اجــرای پیاده راه 
ســعدی در بودجه شهرداری خبرداد و گفت: 
مدل پیاده راه سازی در شهرهای تاریخی یک 
حرکت بکر برای تقویت بخش گردشــگری 
شــهر اســت و از آنجا که این طرح در مرکز 
شــهرها اجرا می شود و اغلب مردم از مراکز 
شهرها تردد دارند برای نشاط اجتماعی افراد 

قابل توجه است.

خیابان ســعدی نهاوند که به نام قیصریه هم 
شناخته شــده است قرار اســت به پیاده راه 
تبدیل شــود این طرح در حال حاضر توسط 
مشاور طراحی شده که پس از طی مراحلی به 

اجرا خواهد رفت.
عبدالعلی ملکی گفت: ایــن پیاده راه  قرار 
اســت در خیابان ســعدی  که  قدمتی بیش 
از 150 ســال دارد و از جمله خیابان های 
قدیمی شــهر و در بافت تاریخی و مرکزی 
شــهر قرار گرفته اســت، با هــدف تمرکز 
زدایی از مرکز شــهر اجرا می شود، اقدامی 
که در شهرســازی مدرن هــم مدنظر و در 

اولویت شهرسازی قرار دارد.
رئیس شورای شهر نهاوند هدف از اجرای این 
طرح  را توسعه گردشگری شهری و زیبا سازی 

مبلمان شهری اعالم کرد  که در اسناد باال دستی 
پیاده راه شدن خیابان سعدی حدفاصل میدان تا 

4 راه ابوذر از سال 96 مطرح شده است.
ملکــی بــا بیــان اینکــه خیابان ســعدی 
پــل ارتباطی مرکز شــهر با بــازار اصلی 
از نظر تجــاری و فرهنگی  اســت گفت: 
ایــن خیابــان دارای اهمیت اســت ابنیه 
تاریخــی از جمله منزل شــهید قدوســی 
حمــام قاضی حمام بازار مربوط به دوران 
قاجار همچنین مســجد امام حسن، مسجد 
بازار و  اباصالــح)ع( و چندیــن راســته 
راه پلــه که بــا نمای زیبا به بــازار منتهی 
می شــود که در این مســیر قــرار دارد و 
اقتصادی و فرهنگی این  اهمیت تجاری و 

بازار را از گذشــته دور بازگو می کند.

 مصــرف بی رویــه آب چاه های مجاز و 
غیرمجاز در اســتان همدان طی 4 دهه اخیر 
موجب افت ساالنه یک متر از سطح آب های 
زیر زمینی دشــت های استان همدان شده و 
زنگ خطــر این بخش را به صــدا درآورده 

است.
همدان از استان هایی است که طی چند سال 
اخیر با کمبود آب روبرو بوده و در این میان 
افت شدید سطح آب های زیر زمینی، خشکی 
دشــت ها و خشک شــدن چاه های آب در 
برخی مناطق مختلف استان همدان از جمله 
مواردی است که در اثر بحران آب به وجود 

آمده است.
عواملی چون برداشــت بی انــدازه از منابع 
آب زیر زمینی، کشــت محصــوالت پر آب 
بر در کشاورزی استان همدان، کشاورزی به 
روش سنتی، افزایش جمعیت و توسعه استان 
و کاهــش بارندگی ها و نــزوالت جوی در 
ســال های اخیر موجب تشدید این وضعیت 

در استان همدان شده است.
یکــی از دالیل مهــم در کاهش آب های زیر 
زمینی استان همدان و بیالن منفی دشت های 
اســتان، برداشت بی رویه و بی حد و مرز از 
منابع آب زیر زمینی توسط حفر چاه های غیر 

مجاز برای کشاورزی است
طبق بررســی ها بارها دیده شــده عده ای از 
کشــاورزان برای آبیاری زمین های کشاورزی 
خود بدون توجه به بحران آب در استان همدان 
اقدام به حفر چاه برای آبیاری زمین های خود 
می کنند که این موضوع باعث کاهش شــدید 
منابع آبی در استان شده است و از طرفی حتی 
کشاورزانی که دارای مجوز چاه آب هستند نیز 
بیش از مقدار مجاز از آن برداشــت دارند که 

این هم مشکل دیگری است.
طبق گفته کارشناســان عواملی چون توسعه 
اســتان، افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی 
از دالیل کاهش منابع آب زیر زمینی اســت 

و از طرفی متأســفانه مصرف آب زیر زمینی 
بیشتر از تولید آب در استان همدان است.

 افت ســاالنه یک متر از ســطح 
آب های زیرزمینی دشت استان همدان

مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شــرکت آب 
منطقــه ای همدان در گفت وگو با مهر گفت: 
در اســتان همدان طی 4 دهه گذشته هر سال 
نیم الی یک متر ســطح آب هــای زیر زمینی 
کاهش یافته که البته این روند اخیراً با اجرای 
طرح تعادل بخشــی منابــع آب زبر زمینی، 

بهبود یافته است.
مرتضــی احمدی رحمت با بیان اینکه اقتصاد 
استان همدان متکی به بخش کشاورزی است 
و سیاســت استان همدان از دیرباز بر این پایه 
بوده که متکی به کشــاورزی باشــد و امروزه 
این مهم تعدیل شــده و به ســمت و ســوی 
گردشــگری و سایر صنایع ســوق پیدا کرده 
اســت، افزود: براساس بررســی و مطالعات 
انجام شــده 90 درصد مصرف آب استان در 
بخش کشــاورزی، 8 درصد در بخش شرب 
و بهداشــت و ۲ درصد مربــوط به صنعت و 

خدمات است.
وی بــا اشــاره بــه توزیع مصــرف آب در 
بخش های مختلف نیــز تصریح کرد: توزیع 
مصرف بیانگر این است که اگر کار ترویجی 
داشته باشــیم عمده تأکیدات و سیاست باید 

مشمول بخش کشاورزی باشد.
 میانگین بارش در استان همدان به 

۳۳۰ میلیمتر رسیده است
احمــدی رحمت بــا بیان اینکه در گذشــته 
میانگین بارش استان ۳50 میلیمتر در سال بوده 
که در چند ســال اخیر با توجه به خشکسالی 
میانگین بارش در استان همدان به ۳۳0 میلیمتر 
رسیده اســت، عنوان کرد: میانگین بارش در 
دنیا 800 میلیمتر و در ایران ۲50 میلیمتر است 
که با این احتساب کشور ما یک سوم میانگین 
بارندگــی در دنیا را دارند و این خود نشــان 

دهنده  آن است که باید در مصرف آب صرفه 
جویی کرد چرا که در منطقه خشــک و نیمه 

خشک کره زمین قرار داریم.
مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای اســتان همدان با اشاره به اینکه در 
متون دینی ما به صرفه جویی در آب اهمیت 
داده شده اســت، گفت: در قرآن کریم آیات 
و روایات هشــدار دهنــده ای در خصوص 

مدیریت مصرف آب داده شده است.
احمدی رحمت بابیــان اینکه مصرف عمده 
آب در استان کشاورزی است و صرفه جویی 
آب در این بخش می تواند مؤثر باشــد، گفت: 
انفال  آب های زیرزمینــی رودخانه ها جــزو 
محســوب می شود به این معنی است که همه 
از این آب سهیم هستند و کسی که مجوز چاه 
دارد صاحب و مالک آب نیســت بلکه اجازه 
بهره برداری به آن داده شــده و متولی مطابق 

قانون وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند بر روی 
چاه ها به دلیل اندازه گیری میزان مصرف آب 
است، گفت: برخی از افرادی که مجوز چاه را 
اخذ کردند برداشــت بی رویه و بیش از حد 

مجاز دارند.
وی با تشــریح محدوده هــای اصلی چاه ها و 
حوزه های آبریز اظهار داشــت: همدان- بهار، 
کبودرآهنگ، رزن - قهاوند، مالیر، اســدآباد، 
تویسرکان و نهاوند 7 محدوده های مطالعاتی 
اصلی حوزه آبریز درجه ۲ اســتان هستند که 
دارای کسری مخزن بوده و ساالنه نیم الی یک 

متر افت سطح آب زیر زمینی اتفاق می افتد.
وی تصریــح کــرد: زمانی که افت ســطح 
زیرزمینی اتفــاق می افتد تبعاتی همچون از 
دست دادن مشــاغل و عدم کیفیت مناسب 
آب رخ می دهد بنابرایــن قانونگذار اجازه 
هیچ گونه توســعه و برداشــت بی رویه را 

نخواهد داد.

شهردار نهاوند به دستگاه های خدماتی اعالم کرد

زمان اجرای پیاده راه سعدی 
مجوز حفاری صادر نمی شود

آب های زیرزمینی قربانی چاه ها

دشت های همدان ساالنه یک متر نشست دارد
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن عمارت سازان اکباتان )درحال تصفیه( به شماره ثبت 
5078 و شناســه ملی 10861155535 به استناد صورتجلسه هیأت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 
1398/02/25و باستناد نامه شــماره 4091 مورخ1398/3/5 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

استان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - نشــانی محل تصفیه شرکت تعاونی به آدرس همدان بلوار کاشانی کوچه آرش پالک 7 طبقه 

همکف با کدپستی 6517679333 تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
)509804(

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

آگهی تغییرات شــرکت ترنم بهار اســدآباد شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
342 و شناســه ملی 10861096640 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای مطلب نجفی به شماره ملی 4010241101 ، خانم سکینه نجفی به شماره ملی 4010244984 
و خانم فاطمه نجفی به شــماره ملی 4000204726 )خارج از شرکاء( بعنوان اعضای هیأت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
)509806(

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

جشنواره »شهروندان برگزیده« 
مشارکت پذیری را افزایش می دهد

 عضــو کمیته علمی داوری جشــنواره »شــهروندان برگزیده« در 
همدان با بیان اینکه پیشرفت و توسعه روزافزون شهر نیازمند مشارکت 
همه جانبه شهروندان اســت، برگزاری این جشنواره را گامی در این 

راستا دانست.
سیدمســعود عســگریان، هدف از برگزاری »جشــنواره شهروندان 
برگزیده همدان« را جلب مشــارکت شــهروندان برشمرد و اظهار 
کرد: پیشــرفت و توسعه روزافزون شهر نیازمند مشارکت همه جانبه 

شهروندان است.
وی گفــت: بهره گیری از ظرفیت های نخبگان و فرهیختگان شــهری 
با هدف شناســاندن و معرفی تمام سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و 
مذهبی شهر برای سایر شهروندان مناطق و محالت در توسعه هرچه 

بیشتر شهر تأثیرگذار است.
به گزارش فارس ، عضو کمیته علمی داوری جشــنواره شــهروندان 
برگزیده بیان کرد: باید قدردان شــهروندان قانون مدار، مشارکت جو و 
فعال و همســو در تمام عرصه های مرتبط به حوزه شــهر و مدیریت 

شهری باشیم.
وی بــا بیان اینکه حضور در جشــنواره امســال در قالــب ثبت نام 
خوداظهــاری یا معرفی دیگران صورت می گیرد، افزود: کمیته داوری 
جشــنواره شــهروندان برگزیده از مردادماه امســال، اسناد و مدارک 

شهروندان کاندیداها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
عسگریان بیان کرد: شهروندان اثرگذار با رفتارهای اجتماعی در سطح 
شهر از هر طریق و فرآیندی، می توانند در این جشنواره ثبت نام کنند تا 

در راستای معرفی آنها به عموم شهروندان اقدام کنیم.
وی با تأکید بر اینکه شــاخص یک شــهروند برگزیده صرفاً نخبه و 
فرهیخته بودن نیست، افزود: هر چند موجب افتخار ماست که در کنار 
شاخص های در نظر گرفته شده، حضور این افراد نیز پررنگ تر باشد 

که قاعدتاً دارای مزیت های بیشتری خواهند بود.
عضو کمیته علمی داوری جشــنواره شهروندان برگزیده تصریح کرد: 
هدف این است تمام شهروندان با هر گرایش و مدرک تحصیلی صرفًا 
دارای حــِس همراهی و همکاری با مدیریت شــهری و فعالیت ها و 
خدمات ارزنده و اثرگذار در شهر مورد نظر قرار گیرند؛ حضور در این 

جشنواره نیازمند مدارج یا مدارک باالیی نیست.

 مجلس استقرار مدیران در محل خدمت خود 
را به تکلیف قانونی تبدیل کند

 وزیر کشور از نمایندگان خواست موضوع استقرار مدیران در محل 
خدمت خود را به یک تکلیف قانونی تبدیل کنند.

عبدالرضــا رحمانی فضلی گفــت: در حوزه اداری تبدیل شــهر به 
شهرســتان یا روستا به شهر مســتلزم ایجاد شعبه های مختلف اداری 

است و متناسب آن مدیران بخش های مختلف هم باید تعیین شوند.
به گزارش ایســنا، وی افزود: وزارت کشور برای اجرای قانون تالش 
می کند همانطور که در مورد قانون منع بکارگیری بازنشســتگان 15 
مورد اســتاندار و 6 مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف داشتیم 
کــه حتی یک نفر از آنها از اجرای قانــون باز نماند. در این مورد هم 

امیدواریم با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی مشکل حل شود.
رحمانــی فضلی با اشــاره به کمبود مســکن و امکانــات در برخی 
شهرســتان ها ادامه داد: عدم حضور مدیران در منطقه خدمت خود به 
خاطر نبود ساختمان های اداری و فقدان تأمین منابع برای اجاره خانه 
است. البته همه دستگاه های اجرایی باید تالش کنند مدیران شان مستقر 
شوند. اگرچه این یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک آیین نامه است 
و وزارت کشــور هم تالشش این اســت که فرمانداران و استانداران 
همگی مستقر باشند. در مورد بهارستان نیز ما پیگیری هایی داشتیم و به 
فرماندار گفتیم اگر می توانی در این منطقه مستقر شو وگرنه جابجایی 

اتفاق می افتد که در نهایت وی را جابجا کردیم.

آگهي مزایده حضوری

  محمد حسین پور- شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند درنظردارد دراجراي ماده 13 آیین نامه مالي شهرداریها و بند یک از دویست و شانزدهمین جلسه شوراي اسالمي شهر باغ میوه در محوطه آرامستان باغ بهشت 
را ازطریق آگهي مزایده حضوري به اشخاص حقیقي یاحقوقي واجد صالحیت وباشرایط ذیل و به مدت یکسال واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قرارداد ها ویا معاونت خدمات شهري مراجعه نمایند ویا با شماره تلفنهاي 7-0813237445داخلي 208 ویا 103 تماس حاصل 
نمایند.

 

 
مدت زمان اجاره از زماني که شهرداري نهاوند باغ را دراختیار برنده مزایده قرارداده آغاز مي شود 

برنده مزایده صرفا حق استفاده ازآب چاه موجود درمحوطه آرامستان باغ بهشت را جهت نگهداري و آبیاري باغ مذکور ودرختان موجود درآن رادارد.
برنده مزایده حق واگذاري ملک مورد مورد اجاره را به غیر نداشته  وهمچنین  حق قطع و بهره برداري از درختان غیر مثمر را ازخود سلب مي نماید .

برنده مزایده ملزم به رسیدگي به وضعیت باغ از قبیل تخم زني وهرس و قطع شاخه هاي مازاد و خشک شده و سایر اقدامات جهت حفظ و حراست از درختان و همچنین سم 
پاشي ، کود دهي و تقویت درختان باغ با استفاده از اصول فني باغباني با دستور مکتوب )موجر( شهرداري میباشد.

کلیه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسي ،هزینه آگهي در روزنامه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مزایده مي باشد.
متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را که 30/000/000 ریال مي باشد که میبایست به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003  بانک ملي شعبه 

شهرداري واریز نماید و یا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن حداقل سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد باشد استفده نماید.
متقاضیان مي بایست تاپایان وقت اداري مورخ 98/4/23 مبلغ سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند.

کمیسیون عالي معامالت ساعت 11 صبح مورخ 98/4/24  درمحل  شهرداری برگزار و چنانچه حداقل سه متقاضي وجود داشته باشد کمیسیون برگزار مي گردد. 
آگهي چاپ نوبت اول: 98/4/4
آگهي چاپ نوبت دوم1 98/4/1

)م الف67(

مدت اجارهمبلغ سپرده شرکت در مزایدهمتراژباغتعدادشرح )نوع درخت(ردیف

32 اصلهدرخت گردو1

12 ماهه30 میلیون ریال8000مترمربع 110 اصلهدرخت سیب 2

27 اصله درخت گالبی3

22اصلهدرخت زرد آلو وسایردرختان صنوبر وآلو4

آگهي مزایده حضوري

علي جاللــي - شهــردار گیـان 

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئین نامه مالي شهرداریها و به استناد بند 2 از 188 جلسه شوراي اسالمي شهر قسمتي از محوطه پارک کوثر را جهت نصب دستگاه هاي بازیهاي فضاي 
مجازي به متراژ سي مترمربع و به مدت شش ماه و با شرایط ذیل به اشخاص حقیقي یا حقوقي بصورت اجاره بها ماهیانه واگذار نماید.

■  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت خدمات شهری شهرداري مراجعه نمایند.

■  متقاضیان مي بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت وجه نقد به شماره حساب0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس واریز و فیش واریزي را جهت شرکت در مزایده حضوري به 
همراه داشته باشند .

■ متقاضیان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه مي باشد استفاده نماید.
■  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

■  هزینه کارشناسي ، هزینه انتشار آگهي مزایده در روزنامه ها و دیگر هزینه هاي احتمالي بر عهده برنده مزایده مي باشد.
■ کلیه هزینه هاي مربوط به نصب و راه اندازي بر عهده برنده مزایده مي باشد.

■ هرگونه خسارت مالي و جاني در حین انجام فعالیت بر عهده برنده مزایده مي باشد .
■ برنده مزایده مي بایست مجوزهاي الزم از مراجع ذیربط )ارشاد اسالمي- اماکن، اداره استاندارد و ... ( را جهت فعالیت قانوني خود کسب نماید.

■  متقاضیان مي بایست تا پایان وقت اداري مورخ 98/4/23 مي بایست سپرده شرکت در مزایده خود را واریز و ارائه نماید.
■ کمیسیون عالي معامالت در مورخ 98/4/24  در محل شهرداري، چنانچه حداقل سه پیشنهاد دهنده وجود داشته باشد تشکیل و برنده اعالم مي گردد .
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مدت اجارهمبلغ سپرده شرکت  در مزایدهقیمت پایه کارشناسیشرحردیف

اجاره قسمتی از محوطه پارک کوثر جهت نصب 1
دستگاه های بازیهای فضای مجازی 

6 ماه5/000/000 ریال2/000/000 ریال

آیداشاکر »

ماشــینی  دنیای  و  امروز  زندگی   
افراد  برای  را  زیستن  اگرچه  انسان ها 
آســان تر کرده، اما تبعاتی نیز با خود 
به همراه آورده اســت. زمانی بشــر 
همچون  بیماری هایی  بــا  مبارزه  در 
آبله، تیفوس، وبا و... ســعی در حفظ 
جان خویش و ادامه حیات داشــت، 
اما در دنیای امروز و پیشــرفت علم 
تا  واگیر  بیماری هــای  تکنولوژی  و 
حــد زیادی کنترل شــده اند اگرچه 
حاصل زیســت کم تحرک و ماشینی 
بشر امروز، تغذیه نامناسب و بسیاری 
مســائل اینچنینــی در عصر حاضر 
بیماری هــای غیرواگیرداری همچون 
انواع سرطان ها  فشــارخون،  دیابت، 
و...بوده است. زنگ خطر بیماری های 
فشــارخون  و  دیابت  نظیر  غیرواگیر 
که اصطالحــا بیماری هایی خاموش 
محسوب می-شــوند سال هاست در 
کشــورهای درحال توسعه از جمله 
ایران به صدا درآمده اســت، همین 
در  هرساله  است  موضوع سبب شده 
جهت تضمین سالمت افراد و ساختن 
آینده ای عــاری از بیماری های این 
چنینــی فعالیت هایی برگزار شــود. 
امسال نیز حضور اتوبوس های کنترل 
فشار خون با شعار "حاال زمان کنترل 
فشار خون است" به دنبال طرح ملی 
بســیج کنترل فشار خون کشوری در 
همــدان و همچنیــن اتوبوس کنترل 
دیابت با شــعار " آینــده ای بدون 
دیابت" در استان لزوم توجه بیش از 
پیش به این بیماری ها در عصر حاضر 

را نمایان کرده است.
کنتــرل  و  پیشــگیری  کارشــناس 
بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان در این 
زمینــه می گویــد: در ســال های اخیر 
خصوصا در ســالجاری توجه بیشتری 
به بیماری های غیرواگیر شــده اســت 
و همین مســاله برگــزاری طرح ها و 
پویش هــای اینچنینــی را افزایش داده 
فشارخون  کنترل  اتوبوس های  اســت. 

و قندخون )دیابت( نیز به دنبال همین 
طرح ها دایر شده اند.

امید ســاعتچی در خصــوص اتوبوس 
کنترل فشــار خون اظهــار می کند: این 
اتوبوس ایده ای بود که ما در شهرستان 
همــدان در راســتای برگــزاری طرح 
بســیج ملی کنترل فشارخون ابالغ شده 
از جانب وزارت بهداشــت راه اندازی 
کردیــم. از آنجایی که ایــن اتوبوس ها 
بســیار راحت تر و بهتر از چادرها قادر 
به ارائــه خدمات بودند بــا هماهنگی 
شهرداری 5 دستگاه اتوبوس پایانه های 
مسافربری شــهری این نهاد در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و این 
اتوبوس هــا از 17 خردادماه راه اندازی 
شــد و تا پایان طرح بسیج ملی کنترل 
فشار خون تا 15 تیرماه دایر هستند و به 
دنبال پایان این طرح این اتوبوس ها نیز 

جمع آوری می شوند.
وی در زمینــه طرح بســیج ملی کنترل 
فشــار خون می افزاید: این طرح مطابق 
با ابالغ وزارت بهداشــت برگزار شد و 
جمعیت هدف این طرح افراد باالی ۳0 
سال شهری و روستایی را شامل می شود 
که این تعداد در استان حدود 850 هزار 
نفر هســتند و بر طبق ابالغ وزارتخانه 
موظفیم طی ایــن مدت 50 درصد این 
جمعیت را در زمینه کنترل فشــار خون 
پوشــش دهیم که تا به امروز حدود 46 
درصد یعنــی ۳۳0 هزار نفر از جمعیت 
هدف طــی این طرح تحت پوشــش 
فشــارخون  و درخصوص  گرفته  قرار 
بررسی شده اند.حدود 10 الی 1۲ روز 
دیگر از این طرح نیز باقی ســت که ما 
امیدوارهستیم طی این زمان حدود 70 
درصد جمعیت هدف اســتان را تحت 
پوشش غربالگری فشارخون قرار دهیم 
و به رقمی باالتر از انتظار وزارتخانه در 

استان دست یابیم.
ســاعتچی با اشاره به طرح کنترل فشار 
خــون تاکید می کند: به جــز پایگاه ها، 
خانــه هــای بهداشــت و مراکز جامع 
سالمت که خدمات فشــارخون را در 
مراجعه  بــرای  تمامی روزهای ســال 

کننــدگان انجام می دهند، طی این طرح 
از 17 خردادمــاه الــی 15 تیرماه 140 
ایســتگاه اندازه گیری فشارخون نیز راه 
اندازی شــد که 5 عدد از این ایستگاه 
هــا به صورت اتوبوس هایی ســیار در 
سطح شــهر هستند و افراد تا 15 تیرماه 
می توانند با مراجعه به این ایســتگاه ها 
به طور رایگان از خدمات اندازه گیری 
فشارخون بهره مند شوند. در این راستا 
درخواســت  اســتانی ها  هم  تمامی  از 
می کنیم اگر تاکنــون برای اندازه گیری 
فشــارخون به پایگاه ها مراجعه نکرده 
اند این فرصت را غنیمت دانســته و با 
مراجعه به ایســتگاه هــای طرح کنترل 
فشارخون از فشارخون خود اطالع پیدا 
کننــد و درصورت لــزوم درمان را نزد 

پزشک پیگیری کنند.
کنتــرل  و  پیشــگیری  کارشــناس 
بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت 
همدان ضمن  پزشــکی  علوم  دانشگاه 
اتوبوس  در خصوص  توضیحاتی  ارائه 
دیابــت تصریح می کند: اتوبوس دیابت 
که تا دو ســال آینده به صورت دائمی 
به ارائه خدمات تســت قندخون افراد 
در استان مشــغول خواهد بود ششمین 
اتوبوس در کشور اســت که طی چند 
روز گذشته افتتاح شــده است و فعال 

در ســاعات 9 صبح الی 1 ظهر به ارائه 
خدمات مشــغول اســت و در صورت 
استقبال بهتر به ساعات خدمات رسانی 

افزوده خواهد شد.
ســاعتچی اســتقبال از این اتوبوس ها 
را مطلوب ارزیابی کــرده و می افزاید: 
خوشــبختانه استان همدان درخصوص 
فشــارخون و دیابــت در رتبه های کم 
شــیوع قرار دارد اما این بــه آن معنی 
نیســت که نیازی به وجــود این گونه 
طرح ها نیســت چراکه کــم تحرکی و 
عادات بد تغذیه متاســفانه سبب شده 
است شیوع این بیماری ها افزایش یابد، 
استقبال از این طرح ها نیز مطلوب بوده 
اســت و تنها در روز نخســت افتتاح 
اتوبوس دیابت 90 نفــر مراجعه کننده 
از خدمات این اتوبوس استفاده کردند.

در ادامــه ایــن بحث راضیه ســادات 
بیماری هــای  مدیرگــروه  میرمعینــی 
غیرواگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی همــدان توضیحاتی در 
زمینه اتوبوس های دیابت و فشــارخون 

ارائه می کند.
اتوبــوس  اظهــار می کنــد:  میرمعینــی 
فشارخون به دنبال اجرای طرح بسیج ملی 
کنترل فشار خون در شهرستان همدان از 
17 خرداد ماه راه اندازی شــد. مطابق این 
طرح و پیرو جلسات کشوری و فراخوان 
همــکاری بــا نهادهــا و ادارات مرتبط، 
آموزش نیروی سنجش گر و کالیبره سازی 
دستگاه ها انجام شد و هماهنگی های الزم 
برای اطالع رسانی به جمعیت هدف نیز به 
انجام رسید که طی آن کلیه افراد باالی ۳0 
سال، زنان باردار در تمام گروه های سنی 
و افراد دارای بیماری های کلیوی به عنوان 
جامعه هدف قرار گرفتند که در همدان نیز 
تصمیم بر آن شــد عالوه بر ایستگاه های 
ثابت، تعداد 5 دستگاه اتوبوس به صورت 
سیار در سطح شهر اقدام به ارائه خدمات 

به جامعه هدف کنند.
وی در خصــوص اتوبوس دیابت بیان 
می کنــد: اتوبــوس دیابت یــک اقدام 
مشترک اســت بین انجمن دیابت ایران 
و شــرکت "نئونوردی" کــه واردکننده 

داروهای دیابتی ســت. این شرکت که 
یکی از رســالت هایش در سطح جهان 
ارائه آموزش در زمینه دیابت اســت با 
همکاری انجمن دیابت ایران این طرح 
را در سطح دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور راه اندازی کردنــد که طرحی 
دائمی اســت و تا دو ســال آینده فعال 
خواهــد بود. اتوبوس دیابت دانشــگاه 
اتوبوس  علوم پزشکی همدان ششمین 
در کشور است و با آموزش و غربالگری 
قندخون به افــراد خدمات ارائه می کند 
و عمده رســالت آن آموزش در زمینه 

بیماری دیابت است.
 مدیرگــروه بیماری هــای غیرواگیــر 
علوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت 
پزشکی همدان با اشاره به بیماری های 
غیرواگیر دیابت و فشارخون می گوید: 
هدف این برنامه ها شناسایی زودهنگام 
بیماری های دیابت و فشــار خون است 
زیــرا این بیماری ها که از آن ها با عنوان 
بیماری های خاموش نام برده می شــود 
زمانی تشخیص داده می شود که حدود 
10 ســال از آغاز بیماری گذشته است 
و متاسفانه عوارض این بیماری بر بدن 
شــخص بروز پیدا کرده است بنابراین 
هدف این قبیل برنامه ها این اســت که 
افراد را ترغیب و دعوت به اندازه گیری 
فشــارخون و قندخون کنند تا حتی در 

صورت وجود مشــکل به موقع از آن 
اطالع یابند.

میرمعینی درادامه  سخنان خود توضیحاتی 
در زمینــه بیماری هــای غیرواگیر ارائه 
کرده و می افزاید: با کنترل و ریشــه کنی 
ســال های  طی  واگیردار  بیماری هــای 
اخیر و افزایش طول عمــر افراد و امید 
به زندگی بیشــتر و از دیگرسو با شیوع 
سیستم غلط تغذیه، کم تحرکی، استعمال 
دخانیات و... بیماری های غیرواگیر نظیر 
دیابت و فشارخون روز به روز گسترش 
بیشــتری پیدا می کنند بــه طوری که در 
حال حاضــر این بیماری ها به خصوص 
در جوامع درحال توسعه تبدیل به یکی 
از عوامــل مهم مرگ و میر در میان افراد 
شــده اند. کنترل عواملی که باعث شیوع 
این بیماری ها می شوند از مهم ترین عوامل 
مقابله با این بیماری هاست. هرچند سن 
و ژنتیک دو عامل مهم در بروز این نوع 
بیماری ها هســتند اما افراد می توانند با 
تغذیه مناســب، تحرک و فعالیت بدنی 
مرتب و روزانه به مدت ۳0 دقیقه، دوری 
از دخانیــات از جمله ســیگار و قلیان، 
جایگزین کردن میوه ها و ســبزیجات و 
نان ســبوس دار به جای فست فودها و 
چربی هــا در تغذیه تا حد زیادی از بروز 
این بیناری ها پیشــگیری کنیم همچنین 
افرادی که به صورت ژنتیکی مستعد این 
بیماری ها هســتند نیز باید بیش از پیش 
عادات تغذیه خــود را اصالح نمایند و 
با غربالگری به موقع ســبب کنترل این 

بیماری شوند.   
از  اســتقبال  می گویــد:  انتهــا  در  وی 
اتوبوس های فشــار خون و دیابت تا به 
اینجا مطلوب بوده است و افراد این نکته 
را درنظر داشــته باشند که به طور خاص 
درمــورد اندازه گیری فشــارخون تا نیم 
ســاعت قبل از آن چای و قهوه مصرف 
نکنند و هنگام مراجعه به پایگاه ها  صبور 
باشــند چراکه  پس از مراجعه به پایگاه 
ها ملزم هســتند حدود 10 الی 1۲ دقیقه 
منتظر بمانند و آرامش خود را حفظ کنند 
تا فشــارخونی که اندازه گیری می شــود 

واقعی باشد.

شهروندان به مراکز سیار مراجعه کنند

کنترل اتوبوسی 
دیابت و فشارخون 

۱۴ درصد از جمعیت هدف همدان فشار خون باال دارند

 سرپرســت معاون بهداشتی دانشگاه ابن سینا گفت: در طرح بسیج ملی »فشار خون« 
14/7 درصد از جمیعت 415 هزار نفر ی همدان فشار خون باال دارند.

منوچهر کرمی در گفت وگو با فارس اظهار کرد : طرح بسیج ملی کنترل فشار خون با هدف 
غربالگری و شناسایی بیماران مبتال به فشار خون باال در کشور اجرا می شود.

وی بیان کرد: مرحله اول این طرح در راســتای اطالع رســانی و آگاهی عمومی نســبت 
به بیماری فشــار خون باال و عوارض ناشــی از آن و ضرورت حضــور مردم به منظور 
اندازه گیری فشار خون در واحدها و مراکز بهداشتی و درمانی سطح کشور از اردیبهشت 

ماه آغاز شده و تا 17 خردادماه ادامه داشت.

سرپرســت معاون بهداشتی دانشگاه ابن سینا با اشاره به اینکه فاز دوم این طرح در استان 
همدان همزمان با سراســر کشور از 17 خردادماه آغاز شده و تا 15 تیرماه سالجاری ادامه 

دارد گفت: فشار خون جمعیت باالی ۳0 سال در این برنامه اندازه گیری می شود.
وی بــا بیان اینکه جمعیت هدف اســتان همدان 854 هــزار و 977 نفر بوده و عالوه بر 
این بیماران کلیوی و زنان باردار هم شــامل برنامه غربالگری هســتند خاطرنشــان کرد:  
تاکنون موفق به غربالگری 415 هزار نفر از مردم اســتان شده ایم که این به معنای پوشش 

48/6درصدی است.
کرمی تاکید کرد: انتظار داریم افراد ســاکن همدان که باالی ۳0 سال هستند یا کسانی که 
سابقه بیماری کلیوی دارند و نیز زنان باردار به واحدهای بهداشتی ـ درمانی که تابلوهای 
آنها به نام مراکز جامع خدمات سالمت شهری یا روستایی، پایگاه های سالمت، خانه های 

بهداشــت و نیز ایستگاه های ثابت و سیار سطح شــهر بوده، مراجعه کنند تا موفق شویم 
بیماران مبتال به فشار خون را شناسایی کنیم.

وی تصریح کرد: حوزه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان با شناسایی بیماران فشار 
خون باال موفق خواهد شــد جلوی بسیاری از بیماری های مرتبط با فشار خون باال مانند 
سکته مغزی و بیماری های قلبیـ  عروقی را بگیرد که نقش مهمی در سالمت مردم استان 

خواهد داشت.
دبیر ســتاد اجرایی بســیج ملی کنترل فشار خون باال در اســتان با دعوت از مردم برای 
اندازه گیری فشــار خون افزود: مردم سهم بزرگی را در اجرای بسیج ملی فشار خون ایفا 
خواهند کرد و باعث می شوند به خوبی هزینه ها و منابع در حوزه بهداشت برای آینده و 

توسعه استان بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

خوشبختانه استان همدان 
و  فشارخون  درخصوص 
دیابــت در رتبه های کم 
شــیوع قرار دارد اما این 
به آن معنی نیســت که 
این گونه  به وجود  نیازی 
طرح ها نیست چراکه کم 
تحرکی و عادات بد تغذیه 
متاســفانه ســبب شده 
است شیوع این بیماری ها 

افزایش یابد

روز  الــی 12  حدود 1۰ 
دیگر از این طرح نیز باقی 
ست که ما امیدوارهستیم 
حدود 7۰  زمان  این  طی 
درصــد جمعیــت هدف 
پوشش  تحت  را  استان 
غربالگری فشارخون قرار 
دهیم و به رقمی باالتر از 
انتظار وزارتخانه در استان 

دست یابیم
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6/5 میلیون موتورسیکلت سوار فاقد گواهینامه هستند
 رئیس پلیس راهور ناجا گفت: یکی از مشکالت ما این است که از 11 میلیون موتورسیکلت سوار تقریباً 4/5 میلیون نفر گواهینامه 

موتورسیکلت دارند.
کمال هادیانفر در گفت و گو با مهر با اشاره به مشکالتی که رانندگان موتورسیکلت برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت دارند، اظهار کرد: 

یکی از مشکالت ما این است که از 11 میلیون موتورسیکلت سوار تقریباً 4/5 میلیون نفر گواهینامه موتورسیکلت دارند.
وی افــزود: اینکه این تعداد از موتورســیکلت ســواران گواهینامه موتور ندارند چند دلیل دارد، شــاید یکی از دالیل 
آن گرانــی گواهینامه موتورســیکلت باشــد و دلیل دیگر نبود آموزشــگاه هایی برای آموزش و امتحــان گرفتن برای 

باشد. گواهینامه  اخذ 
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: البته دالیلی دیگری از جمله در دسترس نبودن آموزش دهنده در این امر، سنگین بودن آیین نامه 

موتورسیکلت و... هم باعث می شود تا رانندگان موتورسیکلت تمایلی برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت نداشته باشند.

لیست حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی منتشر شد
 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق و مزایای مدیران عامل و هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت 

های تابعه منتشر شد.
به گزارش ایرنا، میعاد صالحی درصفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: سال های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق 
و مزایا و سایر دریافتی های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه های قوای مختلف عملی نشده یا به صورت 
ناقص اجرا شده است.وی تاکید کرد: این نخستین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش یک دستگاه اجرایی 
منتشــر شد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این شرایط ســخت اقتصادی برای مردم، دریافتی های چند ده میلیونی 
برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شــما به درد می آورد. بویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشــته و بیشتر به فکر جیب خودشان 
بوده اند تا جیب بازنشستگان.صالحی با تاکید بر اینکه ما نسل سومی ها در حال عمل به قولمان برای شفافیت هستیم، تصریح کرد: سایر 
دستگاه های دولتی، حاکمیتی و عمومی را نیز به چالش اعالم حقوق دعوت می کنیم تا شفافیت را نه در شعار که در عمل محقق کنند.

از ۰2۱ تا ۰8۱
فیض ا... مظفرپور  »

 هفتــه گذشــته فرصتــی دســت داد تــا بــه بهانــه دیــدار اقــوام 
ــا همــان طهــرون پایتخــت سیاســی و اداری  ــه تهــران ی ســفری ب
کشــور داشــته باشــم شــهری هــزار تــوی و هــزار چهــره کــه بــه 
ــهر  ــک ش ــاوت از ی ــره ای متف ــی روی چه ــه م ــه اش ک ــر محل ه
مشــاهده می کنــی شــهری پــر از تنــوع و جذابیــت، شــهری 
برخــوردار از کــوه و در و دشــت و بــه قــول ناصــر خســرو 
قبادیانــی در ســفرنامه کــه در وصــف اصفهــان می گویــد: شــهری 
ــه ری و شــمیرانات را در دل خــود  ــاده شــهری ک ــون نه ــر هام ب
ــاط  ــن نق ــی در جنوبی تری ــاوت آب و هوای ــت. تف ــای داده اس ج
ــه  ــا ب ــن روزه ــه ای ــهر ری ک ــن و ش ــت های ورامی ــل دش آن مث
شــدت گرمــای آزار دهنــده ای دارد تــا شــمیرانات در شــمال و در 
ــکای  ــه خن ــال ک ــات توچ ــزی و ارتفاع ــرز مرک ــای الب کوهپایه ه
ــان  ــان و انس ــه دل و ج ــتان ب ــرم تابس ــی در گرماگ ــوازی حت دلن
ــول  ــه ق ــه ب ــرافراز ک ــد س ــر دماون ــی آن طرف ت ــی وزد. و کم م
ــت. ــران اس ــد ای ــی و گنب ــد گیت ــار گنب ــعرای به ــتاد ملک الش اس

ای دیو سپید پای در بند/ ای گنبد گیتی ای دماوند 
روی دیگــر تهــران امــا گرانــی ســر بــه فلــک کشــیده چــون کــوه 
دماونــد اســت و ارتفاعــات البــرز کــه نقطــه اوج تهــران می باشــند. 
همانگونــه کــه برج هــای چنــد طبقــه نیــز ســر بــه فلــک 
ــت  ــد. قیم ــاال رفته ان ــرز ب ــای الب ــوازات کوه ه ــه م ــیده اند و ب کش
ــاکنان  ــروزه برخــی س ــرده اســت ام ــدا ک ــاع پی ــز ارتف مســکن نی
ایــن شــهر بــرای خالصــی از ایــن گرانــی راهــی جــز مهاجــرت 
ــه  ــرای آنک ــد و ب ــر نمی یابن ــهرهای دیگ ــران و ش ــراف ته ــه اط ب
کار خــود را از دســت ندهنــد مجبورنــد در شــهرهایی بــا فاصلــه 
50 کیلومتــر از تهــران و نقاطــی چــون پرنــد و هشــتگرد از اســتان 
ــزرگ رفــت و آمــد  ــه تهــران ب ــرز ســاکن شــوند و هــر روز ب الب

کننــد.
علی رغم همه مشــکالت موجود در تهران جذبه های این شهر برای 
مردمان کشــورمان همچنان باقی اســت و عده ای بویژه برای یافتن 
شــغل راهی این شــهر کرانه ناپدید می شــوند و از همین همدان 
خودمان جوانان زیادی را ســراغ داریم که در حال حاضر به زندگی 
مجردی در تهران خو گرفته اند و در آن شــهر مشغول به کار هستند 
و هرازگاهی از پایتخت اقتصادی و اداری کشــور و پایتخت کنونی 
به پایتخت زمان مادها و هخامنشــیان که به همین علت نیز پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران زمین لقب گرفته اســت ســفر می کنند تا نفسی 
تازه کنند و از تابســتان زیبا و خنک دامنه های الوند همیشه سرافراز 

استفاده نموده و نفسی تازه کنند.
اینجاســت کــه ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه چــرا همدانــی کــه 
ــود  ــران نمی ش ــل ته ــدن را دارد بالفع ــران ش ــوه ته ــت بالق ظرفی
ــه  ــور ب ــرای یافتــن شــغل و زندگــی مجب و ســاکنان ایــن شــهر ب

ــوند.  ــران می ش ــه ته ــرت ب مهاج
آیــا برگــزار کننــدگان جشــنواره شــهر برتــر و شــهروند برتــر بــه 
ایــن ســوال اساســی پاســخ داده انــد؟ بایــد منتظــر بــود دیــد آنــان 
ــه توجــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــد. بای ــه دارن ــن زمین ــی در ای چــه جواب
ــه  ــد. ن ــه وجــود می آی ــر ب ــر از شــهروند برت ــه شــهر برت ــم ک کنی
ــه  ــر ب ــًا شــهروند برت ــر لزوم ــی اینکــه شــهر برت برعکــس آن یعن
وجــود نمــی آورد گــر چــه ممکــن اســت ایــن دو الزمــه و ملــزوم 

یکدیگــر باشــند.
اآلن درســت به یاد ندارم که این جمله حدیث است و یا یک جمله 
حکیمانــه و یا حتی یــک ضرب المثل ولی خیلی به دل می نشــیند 
که گفته اند. شــرف المکان بالمکین شــرافت و برتری یک مکان به 
ســاکنان آن مکان برمی گــردد. ما وقتی می خواهیــم به برتری های 
همــدان اشــاره کنیم معموالً بــه بزرگانی که در این شــهر زندگی 
کرده انــد افتخار می کنیم و می گوییم شــهر بوعلی ها و باباطاهرها و 
شهر مالحســینقلی ها و آخوند مالعلی ها و شهر شهدای سرافرازی 
چون حاج حسین همدانی ها و خوش لفظ ها شهبازی ها و مجیدی ها 
زیرا که این علما و این شــهدای بزرگ هستند که به این شهر شرف 

و آبرو داده اند.
واال ویژگی هــای جغرافیایــی یــک شــهر خیلــی نمی توانــد بــه آنجــا 
ــد:  ــه می گوی ــاعر ک ــول ش ــه ق ــد ب ــالل ببخش ــاه و ج ــرف و ج ش
"جــاه و جــالل مــن تویــی/ مکنــت و مــال مــن تویــی/ آب زالل مــن 
تویــی/ بی تــو بــه ســر نمی شــود" غــرض وجــود شــهروندان برتــر 
اســت کــه شــهر برتــر را رقــم خواهــد زد. پــس بیاییــد ابتدا شــهروند 

برتــر تربیــت کنیــم تــا شــهری برتــر داشــته باشــیم.

شرق: سفره پهن ویژه خواری 
 چه سفره رنگین می تونه باشه؟!

همدان پیام: خروج نهاوند از بن بست با اتصال به شبکه ریلی کشور 
 با چی خارج می شه ؟!   به امید اینکه از ریل خارج نشه

شرق: اکرام میهمان به بهانه سفره آبه 
 سفره ها ناشناس شدن

همدان پیام: مردم اینجا قناعت مشق می کنند 
 فکر کنم با این مشق نوشتن زیاد مدرک خوبی نگیرن !!

شرق: ارث 50 هزار میلیاردی شهرداری 
 مال کدام پدر بزرگشه ؟!

اطالعات: آرایش پروازی دو فضا پیما در مأموریت »استار شید«
 بدون شرح

همدان پیام: نام باشگاه تراکتورسازی تغییر کرد 
 سوخت گرون شد می خواد بشه دوچرخه سازی 

همدان پیام: بازرسی از بازار و اصناف مالیر شدت می گیرد 
 دیگه بهتون میوه نمی فروشن 

همدان پیام: آبرسانی به روستای »اوریاد« تا 10 روز آینده 
 این قصه آبرسانی به روستاها هم در تاریخ ساز شد!! 

ایسنا: استقاللی ها دست به دامن ظریف شدند 
 پاچه خواری خوب نیست

شرق: احترام به بدن: راز رسیدن به طعم گیالس 
 معلومه شکمویی ها 

مهر: مهلت ثبت نام کتاب های درسی تمدید شد 
 برای کتاب هم برید تو صف 

اطالعات: موزه پمپ بنزین تهران افتتاح شد 
 آی مردم به هوش باشید مثل اینکه قراره بنزین بره تو موزه 

ایسنا: پیام رسان بومی جایگزین هاتگرام می شود
 بهتره بــازی تلگرام تو ایران جزو بازی های بومی محلی ثبت 

بشه !!

۱۹۰ تن انواع مواد مخدر
 از ابتدای سال تاکنون کشف شد

 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: از ابتدای سال تا امروز 190 
تن انواع مواد مخدر کشــف شد که بیشترین آن در مرزهای شرقی و 

استان های حاشیه شرق کشور کشف شده است.
محمدمســعود زاهدیان در گفــت و گو با ایرنا افزود: از آغاز ســال 
همــکاران با تالش بی وقفه و شــبانه روزی در نقاطــی که اجرای 
ماموریت داشتند با عناصر قاچاقچی و افرادی که در راستای سوداگری 
موادمخدر فعالیت داشــتند، برخورد کرده و توانستند اتفاقات خوبی 

رقم بزنند.
زاهدیان در پاســخ به این ســوال که آیا باند مشخصی در این زمینه 
متالشی شــده است، گفت: باندهای متعددی در نقاط مختلف کشور 
ضربه خوردند هــم از عناصر اصلی که در امر مــواد مخدر فعالیت 
داشتند و هم افرادی که در زمینه جابجایی مواد مخدر تحرکاتی داشته 
اند که تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و در نهایت همکاران ما در پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شــبکه هایی که در کار قاچاق فعالیت داشتند را 

شناسایی و متالشی کردند.
وی اضافــه کرد: در این راســتا افراد معروفی بودند که شناســایی و 
دستگیر شدند و چون پرونده های آنها در جریان است ازاعالم اسامی 

خودداری می کنیم.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر 
دارای نیروهای با تجربه و متخصص اســت که تجربه های خوبی در 
این زمینه دارند و الگوی مناسب برای آموزش به سایر کشورها هستند 
و در طول ســال دوره های مختلف برای افرادی که از سایر کشورها 
به ایران می آیند، برگزار کرده و از ســوی دیگر مدرسانی نیز به سایر 
کشــورها اعزام می کنیم. رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر در مورد 
اقدامات پیشگیرانه پلیس در کنار کشفیات مواد مخدر، گفت: در کنار 
مراکز پلیس و مراکز پیشــگیری و مددکاری، خانواده افراد دســتگیر 
شــده که نیاز به مشــاوره و مددکاری دارند را حمایت می کنیم تا از 

آسیب های بعدی جلوگیری شود.

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

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

برابر رأي شــماره 1398603260050000174 مورخ 1398/3/11هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت نهاوند تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضي خانم گلین پاژنگ فرزند محمدرحیم به 
شماره شناسنامه 424 شــماره ملی 3961680851 صادره از نهاوند 
ششــدانگ دانگ یک باب ساختمان به مســاحت 184/50 مترمربع 
قسمتی از پالک 84 فرعي از یک اصلي بخش دو ثبت نهاوند واقع در 
بلوار پرستار نرسیده به بیمارســتان علیمرادیان جنب اوراقی سجاد 
حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رســمي رحم خدا خســروی 
تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشــند 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 بــه مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف 63(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/19

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی دعوت از مجاورین 
چون خانم عصمت ســوری مالک ششــدانگ پالک 18 فرعی از 3459 اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواست شماره 
98/ن/3598 مورخ 1398/4/2 تقاضای در قالب صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده  اند و متقاضی 
مدعی می باشــد که مجاورین را نمی شناسند و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در روز چهارشنبه مورخ1398/5/30 ساعت9 
در محل وقوع ملک واقع در نهاوند کوی دوآبه مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد  چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد در همین روزنامه درج می گردد.)م الف64(
جلیلوند-  
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
برابر رأی شــماره 139560326006001637-1397/12/18 هیأت حل اختالف در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نظر به اینکه تحدید حدود پالک 20 اصلی واقع در 
بخش چهار مالیر بعمل نیامده تحدید حدود اختصاصی رقبه مورد تقاضای آقای / خانم حمید شمسی فرزند شکراهلل به 
شماره شناســنامه 24063 صادره از مالیر اعیانی بانضمام هشتاد و هشت شعیر مشاع عرصه یک باب خانه به مساحت 
64/43 مترمربع قســمتی از پالک 20 اصلی اراضی جعفرآباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای 
اســماعیل صفاری محرز گردیده است. )روز شنبه 1398/4/29 آغاز ســاعت 9 صبح( در محل انجام خواهد شد. لذا به 
استناد ماده 14 قانون ثبت و قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین رقبه یاد شده اخطار می شود 
که در روز و ساعت مقرر در اگهی در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل 
حضور نداشته باشند با حدود اظهار شده از سوی مجاورین تحدید حدود خواهد شد واخواهی به حدود و حقوق ارتفاقی 

برابر ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد.)م الف 96(
تاریخ: 1398/4/4

محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقای کریم رضایی مالک 5 فرعی از 3137  برابر درخواســت شــماره 566/ن/98 مورخ 1398/2/8 تقاضای صدور سند تک 
برگی پالک فوق را از این اداره نموده  اند و برابر نامه شــماره 566/ن/98 مورخ 98/2/8  متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین 
را نمی شناسند و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و 
مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که درتاریخ پنجشــنبه مورخ1398/5/3 ساعت11:00در محل وقوع ملک واقع در نهاوند دهفول راه پنجه 
بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد 

در همین روزنامه درج می گردد.)م الف48(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
برابر رأی شماره 139560326006000341-1394/3/12 هیأت حل اختالف در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی نظر به اینکه تحدید حدود پالک 3 اصلی واقع در بخش چهار مالیر بعمل 
نیامده تحدید حدود اختصاصی رقبه مورد تقاضای آقای / خانم علی نظر بشــیر گنبدی فرزند محمدکریم به شماره شناسنامه 8 
صادره از مالیر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی  به مساحت 118856/18 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در روستای 
گنبد بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقایان حاج علی عبدی و محمد بشــیر گنبدی محرز گردیده است. )روز شنبه 
1398/4/29 آغاز ســاعت 9 صبح( در محل انجام خواهد شد. لذا به استناد ماده 14 قانون ثبت و قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
به صاحبان امالک و مجاورین رقبه یاد شده اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در اگهی در محل حضور یابند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل حضور نداشــته باشند با حدود اظهار شده از سوی مجاورین تحدید حدود خواهد 
شــد واخواهی به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت اســناد و امالک از تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.) م الف98(
تاریخ: 1398/4/4

محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مالیر 

برابــر رأی شــماره 139560326006001637-1397/12/18 هیــأت حــل اختالف 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــی قان ــه اجرای ــاده 13 آیین نام ــرای م در اج
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی نظــر بــه اینکــه تحدیــد 
حــدود پــالک 20 اصلــی واقــع در بخــش چهــار مالیــر بعمــل نیامــده تحدیــد 
ــی  ــا رجب ــم پوری ــای / خان ــای آق ــورد تقاض ــه م ــی رقب ــدود اختصاص ح
ــادره از  ــنامه 3920521315 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــائی فرزن گماس
مالیــر ششــدانگ اعیانــی بانضمــام هشــتاد و هشــت  شــعیر مشــاع عرصــه 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 177/75 مترمربــع قســمتی از پــالک 20 اصلی 
اراضــی جعفرآبــاد  واقــع در بخــش چهــار مالیــر خریــداری از مالــک رســمی 
تعاونــی مســکن نیــروی انتظامــی مالیــر محــرز گردیــده اســت. )روز شــنبه 

1398/4/29 آغــاز ســاعت 9 صبــح( در محــل انجــام خواهــد شــد.
 لــذا بــه اســتناد مــاده 14 قانــون ثبــت و قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبت 
بــه صاحبــان امــالک و مجاوریــن رقبــه یــاد شــده اخطــار می شــود کــه در 
روز و ســاعت مقــرر در اگهــی در محــل حضــور یابنــد چنانچــه هــر یــک از 
صاحبــان امــالک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در محــل حضــور نداشــته باشــند 
ــد  ــد ش ــدود خواه ــد ح ــن تحدی ــوی مجاوری ــده از س ــار ش ــدود اظه ــا ح ب
واخواهــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی برابــر مــاده 20 قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.

)م الف 95(
تاریخ: 1398/4/4

محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

پروین سلیمی  »

 هم اســتانی ها  جوایز نفیس مسابقه  تند 
بافی، چله کشــی و نقشه خوانی در نمایشگاه  

فرش دستباف را از دست ندهند.
تولیدکنندگان فرش 16 اســتان کشور از دوم 
تا هشــتم تیر مــاه  در 56 غرفــه با حضور 
تولید کنندگانی از   استان های بروجرد،تبریز، 
اراک، یــزد، اصفهــان، آذربایجــان غربی، 
شهرکرد، سنندج ، تهران، شاهین دژ ، بوکان 
، گنبد کاووس،  قزویــن و  همدان پذیرای 

عالقه مندان به فرش دستباف هستند.
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش با طرح 
ترنج های اصیل ایرانی در شهر تاریخ و تمدن 
آغــاز به کار کرده تا این هنــر دیرینه، »دیار 
دانایــان« را در زمره تار و پود  ذوق ســلیقه 

رقم زند. 
 مردم خرید خوبی دارند

غرفــه داران در پانزدهمین نمایشــگاه فرش 
دســتباف از استقبال خوب مراجعین  دلگرم  
شــده و  از فروش خود ابراز رضایت دارند  
چرا که مردم استان همدان عالقه مند به فرش 
دستباف هستند و هر ساله منتظر برپایی این 
رویــداد اقتصادی و هنری در اســتان خود 

می باشند .
بر این اســاس  از ۲ تا 8 تیر امسال،  56 
نفــر از تولیــد کنندگان فرش دســتباف 
با ارائه فــرش و تابلو فرش  کشــورمان 
دستباف از سراسر کشــور در پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی فرش همدان  پذیرای 
عالقه مندان به فرش دستباف هستند و در 
این یک هفته فعالیت نمایشــگاه از سوی 
اداره صنعــت معدن تجــارت و اتحادیه 
فرش اســتان همدان مســابقه چله کشی، 
نقشــه خوانی، در نخستین غرفه  تندبافی، 

برگزار است. سالن هگمتانه 
در این نمایشــگاه تولیدکنندگان از اســتان 
قم نیــز با فرش هــای انحصــاری صد در 
صد ابریشــم در 70 رج با دو سال ضمانت 
تضمیــن فرش های خود را عرضه کرده اند و 
تولید کننــدگان تبریزی  نیز فرش های خود 
را  با طرح های اولیا، تاالر، موج مهر با تار و 
پود 90 درصد ابریشــم  معرفی کردند که با 

تخفیف ویژه  عرضه می کنند.
غرفــه دار  گبه، فرش قشــقایی و بختیاری 
نیز از خریــد همدانی ها در نخســتین روز 
نمایشــگاه رضایت خوبی داشــت  وعالقه 
مردم همدان به گبه را دلیل حضورشــان در 

نمایشگاه  می دانست .

 حال  فرش همدان خوب نیست
طبق آمار ارائه شده 50 هزار نفر از جمعیت 
استان همدان بافنده فرش هستند که ۲0 هزار 
نفر از آنان به طور مستمر و مابقی به صورت 
تفننی بافندگی می کننــد و از این تعداد 14 

هزار نفر تحت پوشش  بیمه هستند. 
رئیس اتحادیه فرش دســتباف در گفت وگو 
با همدان پیــام، از عالقه مندان به فرش بافی  
بویژه بافندگان حرفه ای خواســت  با ثبت 
نام در کارگاه های قالی بافی در اتحادیه فرش 
اســتان   از مزایای اًجرت و حقوق  و  بیمه 

فرش بافی بهره مند شوند.
وی  عنــوان کــرد:  از بافنــدگان فرش که 
تاکنون بیمه نشده اند  تقاضا داریم با مراجعه 
به تعاونی فرش استان مراحل اداری بیمه ای 
خود را گذرانده و از مزایای بیمه بازنشستگی 

و درمانی بهره مند شوند.
 حمید رضا شــیخعلیان بافنــدگان فرش در 
همدان را 50 هــزار نفر عنوان کرد و افزود:  
14 هــزار نفر از این تعــداد از مزایای بیمه 
بازنشستگی و درمانی برخوردار هستند و در 
طول سال 40 هزار متر فرش، گلیم فرش  و 

تابلو فرش در استان همدان بافته می شود.
وی فعالیــت مجتمع هــای فرش بافــی در 
شهرســتان ها را فرصتی مناسب برای رونق 
هنر ایرانی دانست چرا که نیاز است خانه بافی 

در شهرستان ها و روستاها رونق گیرد.
شــیخعلیان بافت دو زرعی، تابلو فرش، نیم 
زرعی و کناره را جزو عالقه های فرش بافان 

همدان دانست وگفت: شهرستان های همدان، 
نهاونــد و مالیر به ترتیب بیشــترین بافنده 
فرش را دارند و خانه بافی در نهاوند و مالیر  

بیش از دیگر شهرستان هاست.
از بــازار فروش نیــز جویای حــال فرش 
دستباف استان شدیم آنها بر این عقیده اند که  
از  نقشه های همدان در تارو پود فرش ها یی 

که بافته می شود خبری نیست. 
در داالن بازار فرش بانوانی در حال حمل  
دارقالی و امکانات فرش بافی بودند. مدینه 
ترک یکــی از همین زنان قالیباف اســت، 
بافنده فرش و تابلو فرش ابریشــم و چله 
ابریشــم  که از نشســتن خود به مدت ۲5 
ســال پشــت دار قالی خوشــحال بود که 
توانســته هنر درونی خود را در تار و پود 

قالی به نمایش بگذارد.
یکی دیگر از تولید کنندگان فرش دســتباف 
در بــازار همدان  که از ســن جوانی در این 
حرفه فعالیت دارد در توصیف فرش دستباف 
بیمــه ای دولت  می گوید: کاهــش حمایت 
باعث شــده قالیبافان تمایلی به بافت فرش 
دستباف نداشته باشند این در حالی است که 
تقاضای فرش دستباف در بازار افزایش یافته 
امــا کمبود فروش داریــم و همان تعداد کم 

موجود مربوط به  سال های  قبل است . 
علی اصغــر پناهی  ورود اســتان های فرش 
بافی تبریز و پیاده کردن  نقشــه های تبریزی 
توســط بافندگان همدانــی روی قالی را از 
نقشــه های  بافت  کاهش  جمله مشــکالت 

اصیل همدانی دانســت  و تاکید کرد:  استان 
همــدان دارای نقشــه های ازندریان، مالیر، 
بهار و ترک باف اســت و در سال های اخیر 
نقشه های همدان با قم، تبریز و مهربان ادغام 

شده است.
وی ماندگاری رنگ و ارزشــمند بودن فرش 
دســتباف حتی پس از ســال ها استفاده را از 
مزایــای این صنعت اصیل ایرانی برشــمرد 
و اظهار داشت: فرش دســتباف در زمستان 
گرما و در تابســتان ســرما ایجاد می کند و 
از لحاظ مقاومت غیرقابل مقایســه با فرش 
ماشینی است.حســین طالبی نیز تولید کننده 
و تاجر فرش که 40 ســال ســابقه فعالیت 
در حوزه فرش دســتباف را دارد از تعطیلی 
کاروانســراهای فــرش بافی همــدان ابراز 
نگرانی  کرد و رکود  صادرات فرش در چند 
سال اخیر را ضربه ای بزرگ بر اقتصاد کشور 
و خانواده هایی دانســت که از راه فرش بافی 

امرار معاش می کردند. 
وی کاروانســراهای نوبریان، رنگرزها، میرزا 
کاظم، ســرای پایین را  از جمله مکان هایی 
دانســت که هر کدام 50 دســتگاه قالی بافی 
داشــته اند و همــه تعطیل شــده اند و بافت 
خانگی نیــز خیلی کاهش یافتــه طوری که 
ماهــی یک تخته فرش دســتباف بــه بازار  

نمی آید.
نمایشــگاه فرش  پانزدهمین  اســت  گفتنی 
دســتباف همدان از  دوم تا هشتم تیر  ماه از 

ساعت 16 تا ۲۲ میزبان عالقه مندان است.

مسابقه فرش بافی در نمایشگاه 

7 هزار زندانی 
زن نیازمند توجه 
ویژه هستند

 دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر 
زنان با اشاره به اینکه زنان زندانی سه درصد 
از جمعیت زندانیان کشور یعنی 7 هزار نفر را 
تشــکیل می دهند، گفت: باز اجتماعی شدن 
زنــان زندانی، اعمال تدابیر زنــدان زدایی و 
کاهش عناوین مجرمانه کیفری راهکار کاهش 

جرایم و زندانی شدن زنان است.
شــهیندخت موالوردی، در نشست شناخت 
زیســت پنهان؛ ورای دیوارهای زندان زنان، 
کــه به همت اتحاد وکالی نور و با همکاری 
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار 

شــد، ضمن یادآوری وظایف قــوه قضاییه 
مطابق اصل 156 قانون که پیشگیری از وقوع 
جرم را بیان می کند، اظهار داشت: قوه قضاییه 
در صورت وقوع جرم باید به جرایم رسیدگی 
و در صورت زندانی کردن به شــرایط زندان 

و خروج از آن اقدامات الزم را انجام دهد.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت تمام زندانیان 
اعم از زن و مرد مدنظر ســازمان ملل است 
و در بســیاری از اسناد بین المللی ضوابط آن 
گنجانده شده است و دولت ها خود را ملزم به 
اجرای آن می دانند. تغییر نوع جرایم و افزایش 
زنان زندانی، جامعه جهانی را برآن داشت تا 
در وضعیت ایــن گــروه ابتکارهای خاص 
داشته باشــد بر همین منوال پیش نویسی در 
خصوص رفتار با زنان زندانی در سال ۲011 

در شهر بانکوک در تایلند انجام شد.
موالوردی با اشاره به اینکه در ایران هم آیین 

نامه سازمان زندان ها و اقدامات تعلیم تربیتی 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سند بانکوک، 
بــه زنان گروه ویژه اعم از زنان جوان، باردار 
یا دارای فرزند خردســال که آسیب پذیری 
بیش تری نسبت به ســایر زنان زندانی دارند 
توجه ویژه ای شــده اســت. به عنوان مثال، 
آنــان را از حبــس انفرادی مبــرا می دانند یا 
رژیم غذایی متناسب برای آنان در نظر گرفته 
می شــود و کودکان همراه این مادران باید از 

مراقبت های بهداشتی الزم برخوردار باشند.
وی ادامــه داد: آموزش بــه کارکنان زندان ها 
هم مورد دیگر تاکید شــده در این سند است 
که بایســت توانایی کشف و شناسایی خطر 
خودزنی و خودکشی را آموزش ببینند تا در 

عمل به موقع موثر باشند.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 
باز اجتماعی شدن زنان زندانی، اعمال تدابیر 

زندان زدایی و کاهش عناوین مجرمانه کیفری 
را راهکار کاهش جرایم و زندانی شدن زنان 
عنــوان کرد و توضیح داد: زنان زندانی ســه 
درصــد از جمعیت زندانیان کشــور یعنی 7 
هزار نفر را تشــکیل می دهند اما خوشبختانه 
سهم این زنان در ارتکاب جرایم زیاد نیست 
و تنها 15 درصد را شامل می شوند؛ زنانی که 

قربانی سوء استفاده نزدیکان می شوند.
عمادالدین باقی با عنوان جامعه شــناس در 
این نشســت با اشــاره به اینکه مطالعات و 
تحقیقاتی که در مورد زندان انجام می شــود 
بــا نگاه از بیــرون و بر اســاس خاطرات و 
نوشــته های زندانیان اســت و به ندرت بر 
مبنای تجربه زیســته خود افراد است، افزود: 
در مورد زندان زنان این مشکل بیشتر است و 
محدودیت هایی که وجود دارد مانع شناخت 

وضعیت زنان زندانی می شود.
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پرداخت 358 میلیارد تسهیالت اشتغالزایی در همدان

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان اشتغالزایی را ازمهمترین دغدغه 
مسئوالن ومردم دانســت و اعالم کرد: طی سال 97 و امسال،  ۳58 میلیارد و500 میلیون 

تومان تسهیالت اشتغالزایی در کل استان همدان پرداخت شده است.
احمد توصیفیان افزود: تســهیالت روســتایی در کل استان همدان در مجموعه اعتبارات 
حمایتی وغیرحمایتی  ۳58 میلیارد و500 میلیون تومان با نرخ 6 درصد بوده که 4۲ میلیارد 
و700 میلیون تومان از آن به لحاظ عملکردی، ظرفیتی و نگاه مثبت به مجموعه شهرستان 

رزن تخصیص یافته است.

وی با بیــان اینکه ۳۳0 طرح به مبلغ 57 میلیارد و۲00 میلیون تومان  به بانک های عامل 
معرفی شده است، به ایسنا گفت: 17۲ طرح به مبلغ ۳4 میلیارد و۳00 میلیون مصوب شده 
که 159 طرح دیگر با اعتبار۳0 میلیارد و400 میلیون تومان به مرحله عقد قرارداد رســیده 
است.توصیفیان همچنین از پرداخت 15 میلیارد تومان تسهیالت فراگیر در شهرستان رزن 
خبر داد و افزود: حدود یک میلیارد و100 میلیون تومان تسهیالت مشاغل خانگی با نرخ 

4 درصد پرداخت شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تعهد اشتغال مبتنی بر ظرفیت ها و فرصت ها است، عنوان 
کرد: میانگین تعهد ایجاد اشتغال بر اساس سه سال پایانی برنامه ششم به طور میانگین در 
هر سال 775 نفر برای شهرستان رزن است که در سال 98تا کنون از 771 نفر تعهد، برای 

۲۲6 نفر شغل ایجاد شده است.
توصیفیان خاطرنشــان کرد: با توجه به سرشماری ســال 95 نرخ بیکاری شهرستان رزن 
کمترین نرخ را در اســتان داشته است که حدود 8/۲ درصد بوده و در افق 1400 به 7/1 

درصد خواهد رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان پیش بینی منابع مالی سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای ایجاد اشتغال در چشم انداز سه ساله را 65 هزار و 99 میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: در سال 98، 19 هزار و16 میلیارد تومان، در سال 99،  ۲1 هزار و 70میلیارد 
تومان و در ســال 1400 به ۲5  هزار و1۲ میلیارد تومان اعتبار برای ســرمایه گذاری الزم 

است.

محکومیت متخلفان اقتصادی همدان
 به جریمه و پلمب واحد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان از جریمه ۲7 میلیاردی 
قاچاقچیان سیگار در همدان خبر داد.

بــه نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی اســتان همدان، علیرضا 
حســن پور بیان کرد: قاچاق بیش از ســه میلیون نخ ســیگار موجب 
محکومیــت میلیاردی و ضبط خودروها توســط تعزیرات حکومتی 

همدان شد.
وی تصریــح کرد: پنج نفر قاچاقچی که بیش از ۳ میلیون نخ ســیگار 
را به ســمت تهران حمل می کردند درگلوگاه شهید زارعی همدان به 

دام افتادند. 
حســن پور ادامه داد: متهمان به طور جداگانه ۳ میلیون و ۳74 هزار و 
400 نخ ســیگار خارجی بــه ارزش 19 میلیارد و 847 میلیون و 856 
هزار و 800 ریال را به وســیله 5 دستگاه انواع خودرو سواری، کامیون 

و اتوبوس حمل می کردند.
وی با بیان اینکه یکی از متهمان پس از تعقیب و گریز و شلیک گلوله 
مأموران دستگیر شد، افزود: تخلف مشارالیه در شعبه ویژه رسیدگي به 
جرائم قاچاق کاالوارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان رسیدگی 

شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: شعبه مربوطه پس 
از تحقیقات و احراز تخلــف، متهمان را عالوه بر ضبط کاال و ضبط 
خــودرو ها به نفع دولت، در مجمــوع به پرداخت مبلغ ۲7 میلیارد و 
644 میلیون و ۲00 هزار ریال جزاي نقدي در حق دولت محکوم کرد.

 پلمب و نصب پرده به یک واحد عمده فروش برنج
وی در بخش دیگری از سخنانش از پلمب و نصب پرده به یک واحد 
عمده فروش برنج خبرداد و گفت: یک واحد صنفی عمده فروشــی 

برنج به دستور تعزیرات حکومتی پلمب و نصب پرده شد.
حســن پور خاطرنشان کرد: برخی از واحدها اقدام به جابجایی برنج 
نامرغــوب به جای برنج مرغوب می کنند کــه تعزیرات حکومتی با 
تمــام توان با آنهــا برخورد می کند. این واحد نیــز به علت تقلب و 
عرضــه خارج از شــبکه 5880 کیلو گرم برنج تنظیــم بازار پلمب 
ونصب پرده شــد. وی با بیان اینکه پرونــده وی به اتهام تقلب و 
عرضــه خارج از شــبکه در تعزیرات حکومتی همدان تشــکیل و 
در حال رســیدگی اســت، عنوان کرد: همچنین تیم گشت مشترک 
تعزیرات حکومتی از یک فســت فود در همدان تعداد 4500 عدد 
سس قرمز تاریخ مصرف گذشته کشف کرد که برای این واحد نیز 

پرونده تخلف تشکیل شد.
 پلمب  و نصب پرده دو نانوایی در رزن

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان در ادامه گفت: یک نانوایی 
سنگکی و یک نانوایی لواشی به دستور تعزیرات حکومتی رزن پلمب 

و نصب پرده شدند.
وی بــا بیان اینکه تکرار تخلف کم فروشــی برای چندمین بار علت 
پلمــب و نصب پرده این دونانوایی بود، اظهــار کرد: این دو نانوایی 
دارای چندین ســابقه تخلف کم فروشی بودند که تعزیرات حکومتی 
عالوه بر جزای نقدی مجــازات پلمب و نصب پرده را نیز برای آنها 
اعمال کرد. درصورت تکرار تخلف مجازات های سنگین تری مانند 

ابطال پروانه نیز درانتظار متخلفان خواهد بود.

بازار مسکن چگونه رونق می گیرد؟
 بازار ساخت وســاز و مســکن از ابتدای ســال گذشته تحت تأثیر 
التهاب های اقتصاد کشور، روزگار پرنوسان و تورم زده ای را تجربه کرده 

است.
بازار مســکن یکی از اســتراتژیک ترین بازارها بوده که پیچیدگی های 
بسیاری دارد. شرایط خاص و کم سابقه یک سال گذشته منجر به جهش 
شدید قیمت مســکن بویژه در کالنشهرها به واسطه نوسانات ارزی و 
هجوم نقدینگی به سمت این بازار شده تا گرانی ها نسبت به تامین نیاز 

مسکن جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود.
افزایش قیمت مســکن در نیمه دوم سال 96 و طی سال 97 انبوه سازان 
و ســازندگان خرد را ترغیب به تعریف و آغاز پروژه هایی کرد که در 
حال حاضر دورنمای بهای تمام شــده آنها بسیار مبهم شده است. در 
پروژه هایی با پیشرفت پایین یا قبل از رویارویی سازندگان با هزینه های 
پیش رو، آنها تخمین دقیقی از میزان افزایش نداشــتند، اما عبور قیمت 
برخی مصالح از مرزهای غیرقابل بــاور و ترس از ادامه روند افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی، کمیابی برخی از مصالح خارجی و نمونه های 

خاص آنها را بسیار محتاط و دست به عصا کرده است.
با آغاز سال 98 به نظر می رسد افزایش دستمزدها، هزینه های حمل ونقل، 
افزایش بهای تمام شده مواداولیه وارداتی، حذف ارزهای با نرخ یارانه ای 
در مورد عمده کاالها و نیز افزایش احتمالی بهای حامل های انرژی، بهای 
تمام شده مصالح، هزینه تولید داخل را افزایش خواهد داد. همچنین این 
موارد مستقیما روی هزینه های اجرا نیز موثر خواهد بود و این هزینه ها را 
افزایش می دهد؛ ضمن این که ذهنیت موجود در جامعه مبنی بر افزایش 
بهای کاالها در انطباق با افزایش قیمت دالر، باعث تشدید این موضوع 
خواهد شــد. بنابراین افزایش روزافزون هزینه های اجرا، کامال محتمل 
بوده و به نظر می رسد اظهارنظرهای برخی از  مسئوالن در مورد کاهش 
آتی بهای تمام شــده مسکن، بیشــتر به منظور آرام کردن جو حاکم بر 

جامعه باشد تا مبتنی بر واقعیت های بازار.
فــارغ از موارد فوق و پیش بینی افزایش ایــن نرخ، در حال حاضر نیز 
بهای ساخت نســبت به گذشته افزایش چشم گیری داشته است. روند 
گذشته بازار مسکن کشور نشان می دهد بهای مسکن و بهای تمام شده 
ساختمان به صورت یکسان در بازه های زمانی مختلف افزایش نمی یابند؛ 
به این معنا که در دوره های رکود بازار مسکن، بهای ساخت به تبع تورم 
عمومی در حال افزایش اســت؛ در حالی کــه بهای فروش واحدهای 
مســکونی با این نرخ افزایش نمی یابــد. در دوران رونق نیز این روند 
به طور عمده معکوس اســت و افزایش بهای مسکن بیشتر از افزایش 
بهای مصالح ســاختمانی است. از این رو به نظر می رسد افزایش بهای 
ســاخت در این برهه زمانی، اثرات خود را در قالب چند نتیجه بر بازار 

ساخت وساز مسکن می گذارد.
اگرچه بروز چنین شــرایطی در بازار مسکن تنها معلول شوک سرازیر 
شدن سیالب نقدینگی نبوده، بلکه سیاست های کالن اقتصادی دولت نیز 
در این زمینه نقش داشــته است. با این حال، در چنین اوضاع و احوالی 
سیاستگذار بخش مسکن به دنبال اجرای طرح ها و سیاست هایی است 

که به این بازار سامان بخشد.
ظاهرا نســخه درمانی تازه ای هم در کار نیســت و قرار است با همان 
نسخه های نخ نما شده و شکست خورده گذشته موقتا زخم های این بازار 
را التیام بخشند. در جدیدترین برنامه در قالب طرح اقدام ملی برای تولید 
و عرضه مســکن، قرار اســت 400 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 
ساخته شود؛ طرحی که به نظر می رسد بار دیگر داستان تلخ مسکن مهر 
را که نتیجه مداخله دولت نهم و دهم در بازار مسکن بود، تکرار خواهد 
کرد. به گفته کارشناســان اقتصادی، مداخله دولت در آن مقطع موجب 

بهبود عملکرد بخش مسکن نشد.
محرک دولت در اجرای نسخه هزینه ای مداخله فیزیکی در بازار مسکن، 
ریشه در دو عامل »دولت پولدار« و »بخش خصوصی ناتوان« دارد. اگر 
تجربــه چند دهه اخیر اقتصاد ایران را نگاهــی بیاندازید، به این نتیجه 
می رســیم که هر زمان دولت منابع درآمدی باال داشته، با این تصور که 
مشــکالت مســکن را می توان با پول حل کرد، به ساخت و ساز روی 

آورده است.
نخســتین تجربه نیز بــه قبل از انقالب و به ســال های 1۳47 و 1۳48 
برمی گردد. از این سال ها به بعد به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای 
نفتی دولت افزایش یافت و پول در دســت دولت به میزان چشم گیری 
رشــد کرد. بالفاصله بعد از رشــد منابع دولــت، مداخالت دولتی به 
شــکل های مختلف در وجــوه متعدد اقتصاد آغاز شــد که همه ما از 

پیامدهای اقتصادی آن آگاه هستیم.
پس از انقالب نیز این تجربه بارها تکرار شــد. هر زمان دولت با مازاد 
منابع روبه رو شــد، باز هم با این تصور کــه می تواند با پول همه این 
مشــکالت را حل کند، آغاز به مداخله فیزیکی در بازار مســکن کرد، 
بنابراین به نظر می رســد یک رابطه مستقیم بین شرایط مالی دولت که 
تابعی از درآمدهای نفتی بوده با میزان مداخله مســتقیم دولت در بازار 

مسکن وجود دارد.
بخش خصوصی و دولت بالقوه برای پوشــش نیاز بازارها بویژه بازار 
مهم مسکن به عنوان رقیب یکدیگر شناخته می شوند. تبعا در یک بازار 
هنگامی که یک رقیب ضعیف باشد، شرایط برای ورود گسترده دیگری 
به بازار فراهم اســت.به طور کلی یک قانون نانوشته وجود دارد مبنی 
بر این که سیاســتگذار به محض این که نتواند سیاست های اصلح را از 
سیاســت های مغلوب تمیز دهد، به اســتراتژی مداخله روی می آورد. 
در شــرایط موجود، سناریوی مداخله گسترده دولت دوازدهم در بازار 
مسکن به دلیل نبود منابع مالی به حداقل رسیده و بعید است که بتواند 

وعده تولید میلیون ها مسکن را عملیاتی کند.
شرایط و ظرفیت اقتصادی کشور را برنامه های اقتصادی دولت و بخش 
خصوصی تعیین می کند، نه سلیقه و درخواست یک مدیر ارشد یا یک 
وزیر در قالب مصوبه و بخشــنامه. تجربه گذشته نشان داده که تعیین 
سقف قیمت در همه بازارها بویژه بازار مسکن جواب گو نخواهد بود. 
بازار مســکن برای رونق هر چه بیشتر نیازمند نقدینگی کالن است و 

وظیفه دولت جذب این نقدینگی از کانال های مختلف است.
* مجید سلیمی بروجنی
 تحلیلگر اقتصادی

بیمه پارسیان خودرو پراید به شماره بیمه نامه 
1110/585730/97/000582 به شماره پالک 49ج845 ایران19 به شماره 
موتور 2210404 و شماره شاسی F1412286402796 به نام رضا آرمان 

فرزند حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تجدید آگهی مزایده شهرداری فامنین 

روابط عمومی شهرداری فامنین 

شهرداری فامنین در نظر دارد از طریق مزایده عمومی  حمام تاریخی قره باغی را جهت اجاره و بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط  جهت 
ایجاد رستوران سنتی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند در صورت تمایل به شرکت در مزایده از طریق مراجعه به شهرداری فامنین واحد مالی نسبت به 

خرید اسناد و مدارک مزایده اقدام نمایند متقاضیان می توانند  
1- متقاضیان اجاره حمام تاریخی قره باغی می بایست مبلغ 50.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و یا واریز نقدی به عنوان سپرده شرکت در 

مزایده به حساب 0105755046007 شهرداری فامنین نزد بانک ملی شعبه فامنین واریز نمایند . مدت اجاره حمام تاریخی سه سال می باشد . 
2- مهلت دریافت اسناد از تاریخ چاپ آگهی دوم به مدت 10 روز و مهلت ارسال اسناد تا تاریخ 98/04/15 می باشد. 

3- به پیشنهادات مخدوش و  فاقد ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.  
4- چنانچه نفر اول مزایده از انجام قرارداد و معامله منصرف شود ، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، بدیهی است در مورد نفرات دوم و سوم نیز 

به همین صورت خواهد بود. 
5- کلیه هزینه های مزایده اعم از آگهی های روزنامه و قیمت کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 

6- شهرداری فامنین در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است 
7- کلیه جزئیات در اسناد و مدارک مزایده موجود می باشد. در صورت ابهام با شماره 336822020 شهرداری فامنین واحد مالی تماس حاصل فرمایید. 

8- کمیسیون معامالت  در تاریخ 98/04/17 در محل سالن جلسات شهرداری تشکیل خواهد شد.
 چاپ اول 98/3/29 در روزنامه جمهوری اسالمی  

)م الف87(

 در کشور ما هر ســاله از یکم تا 7 تیرماه 
به عنوان هفته صرفه جویی نام گرفته اســت. 
کاهش شــدید میــزان بارندگــی و نزوالت 
جــوی در 10 ســال گذشــته، افزایش قابل 
توجه دما، کاهش قابل توجه ســطح آب های 
زیرزمینی و افت آبدهی چاه های آب شرب، 
برداشــت بیش از اندازه از آب های زیرزمینی 
و باال بودن مصــرف برخی از مردم از میزان 
لیتر  اســتاندارد مصــرف جهانی کــه 150 
برای هرنفر در شــبانه روز اســت، ضرورت 
صرفه جویــی در مصرف آب را بیش از پیش 

کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان  
در هفتــه صرفه جویی در آب با تأکید براینکه 
تابستان امسال قطعی آب نخواهیم داشت، در 
جمع خبرنگاران گفت: 94 میلیون مترمکعب 
آب در اســتان تولید می شــود، که ظرف 10 
سال گذشته میزان تولید آب در همدان ۳50 
لیتر در ثانیه کاهش یافته درحالی که جمعیت 
استان افزایش داشته است، همین موجب شده 
تا در جلســات متعدد کشوري مورد تشویق 
قرار بگیریم. سیدهادی حسینی بیدار بیان کرد: 
میانگیــن مصرف آب در کشــور به ازای هر 
نفر۲40 لیتر در شــبانه روز است اما هر فرد 
همدانی به صورت میانگین177 لیتر در طول 
شبانه روز آب مصرف می کند. میزان مصرف 
آب در کشورهای اروپایی به ازای هر نفر در 

شبانه روز 90 لیتر است. 
حســینی بیدار با اشاره به اینکه میزان مصرف 
آب استان 60 لیتر از اســتاندار جهانی باالتر 
اســت، عنوان کرد: باید بــا مدیریت مصرف 
آب، مصارف خود را به استانداردهای جهانی 

برسانیم.
وي افزود: الگوی مصرف آب اســتان از 18 
متر مکعــب به ازای هر خانــواده به 15 متر 
مکعب کاهــش یافته اســت و امیدواریم به 

استانداردهای جهانی نزدیک شویم.
 جداسازي رودخانه ها از فاضالب در 

حال انجام است
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
همدان گفت: شــبکه فاضالب 74 درصد از 

جمعیت اســتان همدان و در حاشیه شهر 99 
درصد از جمعیت را پوشش مي دهد.

وی درباره جداســازي فاضــالب همدان از 
رودخانه هــا گفــت: 60 درصد شــبکه های 
فاضالب همدان اصالح و توسعه یافته است 
و در ســال 98 نیز باید حداقــل ۲0 کیلومتر 
توســعه و اصالح فاضالب صورت بگیرد که 

تاکنون ۳ کیلومتر از آن انجام شده است
حسیني بیدار با بیان اینکه 95 درصد جمعیت 
حاشیه شهر از فاضالب برخوردارند، یادآور 
شــد: در سال 97 در شهر همدان 19 کیلومتر 
از شــبکه فاضالب اصالح و توسعه یافته که 

عمدتًا در حاشیه شهر بوده است. 
وي افزود: بخش عمــده اي از رودخانه ها از 

فاضالب عاري شده اند. 
حســینی بیدار بــا تأکید براینکه درســال 97 
شــرکت آبفا اولویت با جداسازي فاضالب 
از رودخانه هــا بــود و اولویــت ســال 98 
نیــز جمــع آوری و جداســازی فاضالب از 
تصفیه خانه  کــرد:  بیــان  رودخانه هاســت، 
فاضالب همدان تا کنون 85 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و بخش لجن این تصفیه خانه در 

ســالجاری وارد مدار خواهد شد، اما درحال 
حاضر فعال است و 650 لیتر در ثانیه پساب 

تصفیه شده به نیروگاه تحویل می دهد.
حســینی بیدار افزود: ســاالنه 94 میلیون متر 
مکعب آب در همدان تولید می شود که 1۳/6 

درصد آن هدر رفت ظاهری می شود.
وی اظهار داشــت: به طور متوســط هر متر 
مکعــب آب با نرخ 4 هــزار و 500 ریال در 

اختیار مشترکان قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: مشــترکان آب اســتان ۲46 
میلیــارد ریــال در بخــش حــق آب بهــا 
و انشــعاب بــه شــرکت آب و فاضــالب 

بدهــکار هســتند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن میــزان 
بدهــی 18۳ میلیــارد ریــال در بخــش آب بهــا 
و 6۳ میلیــارد ریــال در بخــش انشــعاب 
 105 خانگــی  مشــترکان  گفــت:  اســت 
ــارد  ــی ۲۲ میلی ــر خانگ ــال و غی ــارد ری میلی
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــه ش ــال ب ری

ــد. ــی دارن بده
دســتگاه های  بیــن  در  کــرد:  بیــان  وی 

ــدان  ــان هم ــی اداره کل ورزش و جوان دولت
بیشــترین بدهــی آب را دارد.

حسیني بیدار درباره واگذاری انشعاب موقت 
به ســاخت و سازهای حاشیه شهر، ادامه داد: 
واگذاری انشعابات در حاشیه شهر انجام شده 
اســت و فقط در دو منطقه با مشــکل روبرو 
هستیم که در صورت برطرف شدن مشکالت 

انشعاب واگذار خواهیم شد.
وی بیان کرد: ســال گذشــته 650 انشعاب 
غیر مجاز در اســتان شناسایی و پس از انجام 

مراحل الزم برای آنها مجوز صادر شد.
وی با اشــاره به اینکه با اســتفاده از سامانه 
جی. آی.اس انشــعابات غیر مجاز شناسایی 
می شــوند، افزود: انشــعابات موقت با مدت 
اعتبار ســه ســال در اختیار مشترکان حاشیه 

شهر قرار می گیرد.
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان همدان به 
مطالبات پیمانکاران این شرکت اشاره کرد و 
گفت: 10میلیــارد تومان به پیمانکاران مطالبه 
داریم و امســال از اســنادخزانه 15 میلیارد 
تومان اعتبار برای مطالبات پیمانکاران جذب 

خواهد شد.

مديرعامل آبفا در هفته صرفه جويي خبرداد

امسال قطعي آب نداریم
■ همداني ها رتبه دار صرفه جویی

 مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از الزام استفاده از کارت سوخت شخصی 
از تاریــخ ۲0 مردادماه خبــر داد و گفت: این 
طرح را با هدف جلوگیری از سوءاســتفاده و 

مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد.
امیر وکیل زاده با تأکیــد به اینکه باید فرهنگ 
اســتفاده از کارت سوخت شخصی در جامعه 
نهادینه شــود، بیــان کرد: بخشــی از قاچاق 
ســوخت به دلیل سوءاســتفاده از کارت های 

شخصی دیگران است.
وی افزود: کارت سوخت هر فردی باید توسط 
همان فرد و در همان شهری که زندگی می کند، 
مورد اســتفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت 
سوءاســتفاده هایی را شاهد خواهیم بود و این 
یک منطق اســت که گفته می شود هر کسی از 
کارت سوخت خودش استفاده کند، به رونق و 

اقتصاد کشور کمک کرده است.
تابلو ورود ممنوع   کارت ســوخت، 

قاچاقچیان
مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: این وظیفه همه افراد است تا 
این کار را انجام دهند چراکه این مساله کمک 
شایانی به اقتصاد می کند و از این که یارانه ای که 

مال مردم و کشور است از مسیر درست خارج 
شود، جلوگیری می کند. توصیه می کنم که همه 
از کارت ســوخت شخصی خود استفاده کنند 
و اصرار ما نیز تنها جلوگیری از سوءاســتفاده 

است.
وکیل زاده ابراز کرد: در همین راســتا از مردم 
درخواست کردیم از ۲0 مردادماه در جایگاه ها 
از کارت سوخت شــخصی خودشان استفاده 
کننــد و امیدواریم که با این کار بتوانیم در این 

حوزه ساماندهی بیشتری انجام دهیم.
 افرادی که کارت سوخت خود را گم 

کرده اند، چه کنند؟
طبــق آخریــن اطالعیه شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی آن دســته از صاحبان 

خودروها که کارت هوشــمند ســوخت 
خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
نســبت به درج اطالعات خود در سامانه 
دولت همراه اقدام و بــا طی کردن فرایند 
الزم، شماره حساب کارت اعتباری خود را 
ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند 
و کارت هوشمند ســوخت آنها بر اساس 
ثبت نام انجام شــده قبلی، صادر می شود و 

توسط شــرکت پست جمهوری اسالمی ایران 
به آنها تحویل داده خواهد شد.

این هموطنان، هزینه صدور کارت ســوخت 
المثنــی را برابــر تعرفــه مصــوب، هنگام 
دریافت کارت به مأموران شــرکت پســت 
پرداخت خواهند  ایران  اســالمی  جمهوری 
کرد. هم چنین اگر عده ای از شــهروندان که 
کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده اند 
و در فراخــوان قبلی نســبت بــه ثبت نام از 
طریق ســامانه دولت همراه اقدام نکرده اند، 
می توانند با مراجعه بــه دفاتر پلیس +10 یا 
ســامانه دولت همراه )به ترتیبــی که متعاقبًا 
اعالم می شود( برای صدور کارت هوشمند 

سوخت المثنی اقدام کنند.

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از 2۰مرداد
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در لیگ ملت های والیبال
ایران صدر جدول را به برزیل تقدیم کرد

 رقابت هــای والیبال لیگ ملت های جهــان هفته چهارم خود را 
پشت سر گذاشت و تیم ملی برزیل با سبقت از ملی پوشان کشورمان 

به صدر جدول رسید.
به گزارش خبرنــگار ما در بازی پایانی هفته چهارم تیم ملی والیبال 
کشــورمان در غیاب امیــر غفور آن صالبت دیدارهای گذشــته را 
نداشــت و در مصاف با حریف قدرتمند خود، فرانسه حرفی برای 
گفتن نداشت و با ارائه یک بازی ضعیف شکست ۳ بر صفر را پذیرا 

شد تا از صدر جدول فاصله بگیرد.
در این هفتــه و در بازی های مهم برزیل مقابل روســیه به پیروزی 
قاطع رســید و به صدر جدول صعود کرد آمریکا بر چین فایق آمد 
لهســتان مقابل الجوردی پوشان ایتالیا به پیروزی رسید و بلغارستان 

در مصاف با آلمان به برتری رسید.
با گذشــت 4 هفته از این رقابت ها برزیــل با 11 برد و ۳0 امتیاز به 
صدر جدول تکیه زد ایران با قبول شکســت مقابل فرانسه با 10 برد 
و ۳0 امتیاز دوم شــد و تیم های فرانسه، روسیه، ایتالیا و لهستان نیز 

سوم تا ششم شدند.
هفته پایانی این رقابت ها از روز جمعه هفتم تیرماه دنبال می شــود و 
در صوفیه بلغارســتان تیم ملی ایران با تیم های آمریکا، صربستان و 
بلغارســتان دیدار می کند. ملی پوشان کشورمان ابتدا مقابل صرب ها 
صف آرایی می کند و ســپس به دیدار میزبان بلغارستان می رود و در 

آخرین بازی گروهی به دیدار آمریکا خواهد رفت.
تقریبًا صعود ایران مســجل شــده اســت و تنها یک پیروزی دیگر 

می تواند این صعود را قطعی تر کند.
مرحله پایانی این رقابت از روز 19 لغایت ۲1 تیرماه با حضور شش 

تیم برتر در شیکاگو آمریکا برگزار می شود.

به مناسبت گرامیداشت
 روز جهانی فرهنگ پهلوانی

 مراســم آیین بزرگداشت ورزش زورخانه ای و فرهنگ پهلوانی 
در شهرستان مالیر برگزار شد

مراســم آیین بزرگداشــت ورزش زورخانه ای و فرهنگ پهلوانی 
با همــکاری اداره ورزش وجوانان ,شــهرداری و هیأت باســتانی 
شهرستان مالیر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی فرهنگ پهلوانی 
و ورزش های زورخانه ای در پارک تاریخی سیفیه مالیر برگزار شد

قهرمانان و ورزشکاران رشته باســتانی این شهرستان که در میادین 
کشــوری و استانی صاحب مقام بودند با اجرای حرکات باستانی در 
رشــته های چرخ تیز , میل ســنگین , میل بازی و .... روز فرهنگ 

پهلوانی و ورزش های زورخانه ای را گرامی داشتند .
در خالل این مراســم شــرکت کنندگان با اجــرای همایش ورزش 
صبحگاهی این روز را گرامی داشــتند و در پایان نیز با ذکر صلوات 
و قرائت فاتحه به مقام شــامخ قهرمانــان و پهلوانان واقعی که خون 
خــود را برای عــزت و آزادگی ایران عزیزمان نثــار کردند و ادای 

احترام نمودند.
خدرویســی رئیــس اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالیر نیز 
این روز بزرگ را به جامعه ورزش شهرســتان خصوصا باســتانی 
کاران و پهلوانانــی که پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران را 
در میادیــن ملی و فراملی به اهتزاز کشــیده و افتخــار آفریدند 

گفتند. تبریک 
وی با اشــاره به جوانمردی و مردانگی امام علی )ع( در صدر اسالم 
این امام همام را الگویی مناســب برای جوانان دانست و از جوانان 
خواســت تا با پیروی از دســتورات خداوند و ائمه اطهار همانطور 
که در گود زورخانه تن خود را ســالم و ســیقل می دهند روح خود 
را نیز ســیقل دهند و فرهنگ ناب محمــدی را در جوامع امروزی 

ترویج دهند.
بابایی شــهردار شهرســتان مالیر که خود از ورزشکاران شایسته در 
رشــته کوهنوردی و دوچرخه سواری است از ریاست اداره ورزش 
وجوانان و همکاران آن و هیأت باســتانی شهرســتان مالیر که در 
برگزاری این آیین ارزشــمند از هیچ تالشی مضایقه نکردند تقدیر و 
تشــکر به عمل آورده و آن را راهی برای جذب دیگر جوانان به این 

رشته ورزشی دانستند
در پایان این مراسم به همت هیأت باستانی و همکاری اداره ورزش 
وجوانان و شهرداری شهرستان مالیر به پاس قدردانی از زحمات و 
تالش های مربیان و ورزشــکاران رشته باستانی که در میادین ملی و 
فراملی برای ورزش اســتان و شهرستان افتخار آفریدند با اهداء لوح 

تقدیر و جایزه تجلیل شد.

همدان میزبان
 المپیاد کشتی پسران کشور می شود

 با رایزنی مدیر کل ورزش و جوانان و رئیس هیأت کشتی استان، 
همدان میزبان المپیاد کشتی پسران کشور می شود.

سخنگوی هیأت کشــتی استان با اعالم این خبر به فارس اظهار کرد: 
به درخواســت و رایزنی حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشتی استان و 
پیگیری محســن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان، همدان از 

سوی وزارت ورزش میزبان المپیاد کشتی کشور می شود.
 یاســر نصرتی افزود: خبرهــا حکایت از واگذاری ایــن میزبانی به 
اســتان های دیگر داشــت که با اعالم آمادگی و رایزنی رئیس هیأت 
کشــتی استان و پشتیبانی مدیرکل ورزش، همدان در مردادماه پذیرای 

المپیاد  کشتی نوجوانان کشور خواهدبود.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که استان همدان در این المپیاد 
با توجه به رده ســنی نونهاالن و وضعیت مطلوب اســتان در این رده 

عنوانی در خور شان کشتی استان به دست آورد.
سخنگوی هیأت کشتی استان همدان در خاتمه گفت: فضای وحدت 
و همدلی حاکم بر کشتی استان هدف اول مدیریت هیأت همدان بوده 
و امیدواریم با حمایت همه بزرگان کشتی در این رخداد مهم کشوری 

نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

مذاکره پرسپولیس در استانبول با 3 مربی

 تیمی ســه نفره از باشــگاه پرسپولیس راهی اســتانبول  شدند تا 
مذاکراتی جدی با گزینه های جانشینی برانکو داشته باشد.

به گزارش تســنیم، ایرج عرب مدیر عامل به همراه امیر علی حسینی 
مسئول امور بین الملل باشگاه پرسپولیس و یک ایجنت جهت مذاکره با 
مربیانی چون آنته چاچیچ، الکس نوری و ماسیمو کاررا راهی استانبول 

شدند.
مربیان نامبرده به همراه مدیربرنامه های خود هر یک به صورت جداگانه 
با عرب نشســتی را برگزار خواهند کرد تــا در نهایت با یکی از این 

مربیان قرارداد امضا شود.
در این بین شانس چاچیچ از دیگر گزینه ها بیشتر است، از این جهت 
که رقم درخواســتی او خیلی کمتر از کاررا ایتالیایی است. نوری نیز 
به خاطر کارنامه نه چندان خوبش گزینه سوم پرسپولیسی ها به حساب 

می آید.

استقالِل مدل ۹8 با استراماچونی 

 تمرینات تیم فوتبال اســتقالل برای حضور در فصل جدید لیگ 
برتر آغاز شد.

تمرینات تیم فوتبال استقالل جهت آماده سازی برای نوزدهمین دوره 
لیگ برتر در مجموعه نفت تهرانسر آغاز شد.

آندره آ استراماچونی، سرمربی جدید و ایتالیایی استقالل برای نخستین 
بار در محل تمرین آبی پوشــان حضور یافت. عالوه بر او، دو دستیار 
خارجی اش نیز زودتر از بازیکنان در ورزشــگاه نفت تهرانسر حاضر 

بودند تا به بررسی وضعیت چمن محل تمرین آبی ها بپردازند.
 محمد بلبلی، مســعود ریگی و علی دشتی، سه خرید استقالل خود 
را به مربیان معرفی کردند. محمد دانشگر، فرشاد محمدی مهر، آرمین 
ســهرابیان، فرشید اســماعیلی، داریوش شــجاعیان، روح ا... باقری، 
مرتضی تبریزی، میثم تیموری و محســن کریمی از جمله بازیکنانی 
بودند که درنخستین تمرین استقالل حضور داشتند. تمرین استقالل در 
حالی آغاز شد که تکلیف بسیاری از بازیکنان از جمله پژمان منتظری، 
روزبه چشمی، فرشــید باقری، پاتوسی، علی کریمی، وریا غفوری و 

سیدحسین حسینی مشخص نیست.

آرژانتین با حذف قطر صعود کرد

 تیم ملی کلمبیا با ســومین پیروزی متوالی سرگروه شد و آرژانتین 
به عنوان تیم دوم گروه به جمع هشت تیم برتر مسابقات کوپا آمه ریکا 
راه یافت.بازی های گروه دوم رقابت های کوپا آمه ریکا با پیوستن تیم 
ملــی آرژانتین به کلمبیای از پیش صعودکــرده در مرحله یک چهارم 
نهایی پایان یافت.آرژانتین که برای آســودگی خیال جهت صعود به 
پیروزی مقابل قطر نیاز داشت، در این بازی مسی وهمبازی هایش دو 

گل به ثمر رساندند تا صعود خود را مسجل کنند.
در بازی همزمان، کلمبیا که پیش از این صعودش را قطعی کرده بود با 
تنها گل کوئالر پاراگوئه را برد. تیم تحت هدایت کارلوس کی روش با 
کسب هر 9 امتیاز ممکن از سه بازی عالوه بر سرگروهی بهترین تیم 

مرحله گروهی نام گرفت.
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پیشخوان
فعالیت چشمگیر ایجنت هادر باشگاه های 

فوتبال کشور
 فصــل نقل و انتقاالت فوتبال موعد فعالیت چشــمگیر ایجنت های 
رسمی و همچنین دالل های غیر رسمی است و در این میان اتفاقات قابل 

تأملی رخ می دهد.
به گزارش تسنیم یکی از پدیده های جدید رایج در فصل نقل و انتقاالت 
تمرکز ایجنت یا دالل روی یک باشــگاه خاص اســت به طوری که با 
این سبک کاری برخی از واسطه ها تالش می کنند با آوردن چند بازیکن 

همزمان به یک باشگاه مســیر ورودی و خروجی آن باشگاه را به شکل 
انحصاری در اختیار خود داشته باشند.این اتفاق البته تبعات سنگینی در 
آینده نزدیک برای باشــگاه ها دارد اما متاسفانه برخی از مدیران بی تجربه 
فعال در باشگاه های بعضا دولتی بدون توجه به این مسئله اختیارات نقل 
و انتقاالت باشگاه خود را به صورت انحصاری به یک ایجنت رسمی یا 
دالل غیر رسمی واگذار می کنند. همچنین در برخی موارد مشاهده شده 
که سرمربیان باشگاه ها نیز با فرد واسطه هماهنگ هستند و بر همین اساس 
تنها انتخاب و جذب بازیکن از سوی همان فرد خاص صورت می گیرد.

در فصل جاری نیز چنین اتفاقی برای برخی از باشــگاه های لیگ برتری 

تکرار شده و بعضی از مدیربرنامه ها مسیر ورود و خروج و جذب بازیکن 
را به شکل انحصاری در یک باشگاه به کنترل خود در آورده اند. در بعضی 
از این موارد جذب یک بازیکن مشــروط به جذب نفرات دیگری شده 
و در واقع واســطه مورد نظر به شــکل هماهنگ چند بازیکن را در یک 
بسته پیشنهادی به باشگاه معرفی کرده و البته موفق به امضای قراردادهای 
مورد نظر خود نیز شــده است. با توجه به اســتفاده باشگاه های دولتی 
از منابع عمومی به نظر می رســد الزم اســت در شرایط  ویژه اقتصادی 
کشور نهادهای نظارتی دقت بیشتری در اینگونه فعالیت ها و بعضا موارد 

مشکوک فصل نقل و انتقاالت داشته باشند.

دوندگان معلول در 
مسابقات کشوری

 مســابقات دوومیدانــی معلولین و 
جانبازان کشور در شــهر تهران برگزار 

می شود.
تیم های دختران و پسران هیأت معلولین 
و جانبازان استان در این رقابت ها شرکت 
دارند و فردا راهی تهران می شوند تا در 

این مسابقات به میدان بروند.

دوندگان همدانی راهی 
یاسوج می شوند

 مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور 
در شهرستان یاسوج استان چهارمحال و 

بختیاری برگزار می شود.
دبیر هیأت دوومیدانی اســتان با اعالم 
این خبر گفــت: رقابت های دوومیدانی 
قهرمانی نوجوانان کشــور روزهای 10 
و 11 تیرمــاه در اســتان چهارمحال و 

بختیاری برگزار می شود.
مســعود بنوان افزود: تیــم دوومیدانی 
نوجوانان استان همدان با آمادگی کامل 

قدم به این رقابت ها خواهد گذاشت.

کشتی استان در 
مسابقات چند جانبه 

 تیم کشــتی خردســاالن اســتان به 
رقابت های کشــتی چند جانبه بروجرد 

اعزام می شود.
دبیر هیأت کشــتی اســتان با اعالم این 
خبر بــه همدان پیام گفــت: یک دوره 
مســابقه چند جانبه کشتی در رده سنی 
خردساالن در شهرستان بروجرد استان 
لرستان برگزار می شــود و تیم هایی از 
کرمانشــاه، مازندران، تهران، لرستان و 

همدان در این رقابت ها شرکت دارند.
قاسم ربیعیان ادامه داد: این رقابت ها در 
روزهای 4 تا 6 تیرماه در بروجرد برگزار 
می شــود و تیم کشــتی همدان نیز فردا 

راهی این رقابت ها می شود.
وی افزود: همچنین قرار اســت المپیاد 
کشــتی نونهاالن کشــور مرداد ماه در 

همدان برگزار شود.
دبیر هیأت کشتی در خاتمه از برگزاری 
مسابقات امیدهای استان در پایان هفته 
جــاری در همدان خبر داد و گفت: این 
رقابت هــا روزهای پنجشــنبه و جمعه 
هفته جاری در سالن انقالب همدان و با 
حضور تمام شهرستان های استان برگزار 

می شود.

برگزاری مسابقات 
دوستانه بسکتبال در 

بخش آقایان
 مسابقه دوستانه بسکتبال به مناسبت 
بیستمین سالگرد درگذشت محمد علی 

شاخصی برگزار شد.
روز گذشته مسابقات دوستانه بسکتبال 
به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت 
محمد علی شــاخصی یکی از روسای 
سابق هیأت بسکتبال استان همدان بین 
تیم های بزرگساالن ،امید ،پیشکسوتان 
ســالن تختــی وپیشکســوتان ســالن 
آموزشگاهها ،در سالن تختی به میزبانی 

شهرستان همدان برگزار شد
در پایــان ایــن رقابتها تیم بســکتبال 
پیشکسوتان ســالن آموزشگاها با نتیجه 
55 بــر 45 در مقابل تیم پیشکســوتان 
ســالن تختی پیــروز میدان شــدو تیم 
بسکتبال بزرگساالن سالن تختی با نتیجه 
49 بر 46 در مقابل تیم امید سالن تختی 

به پیروزی رسید.

آگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم بهــار اســدآباد شــرکت بــا مســئولیت محــدود 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10861096640 ب ــه مل ــت 342 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/03/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
1 - مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق شــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه 
اصــالح گردیــد : تأمیــن نیــروی انســانی جهــت موسســات دولتــی، غیرانتفاعــی 
و بخــش خصوصــی و تعاونیهــا، اداره امــور ســالنها، غذاخوریهــا، آشــپزخانه هــا و 
ایــاب و ذهــاب و ســایر خدمــات اداری- حمــل و نقــل مســافربری )درون شــهری( 
جهــت پرســنل ادارات، دانشــگاهها و مــدارس خصوصــی دولتــی و غیرانتفاعــی- 
ــای  ــداری فض ــالمندان-تعمیر و نگه ــداری از س ــتاری، نگه ــات پرس ــام خدم انج
ــر و  ــه ها-تعمی ــتورانها و بوف ــور رس ــذا و ام ــع غ ــخ و توزی ــبز و باغبانی-طب س
ــرکت در  ــی- ش ــور بازرگان ــام ام ــی و برودتی-انج ــات حرارت ــداری تاسیس نگه
ــده هــای دولتــی و خصوصــی )در تمامــی مــوارد در صــورت  مناقصــه هــا و مزای

ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم( . ل
 2 - تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره بــه 3 نفــر افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در 

اساســنامه اصــالح گردیــد. 
)509805(

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

آگهی ابالغ اجرائیه ماده 87 آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه 
۹7۰۰38۴

بدینوســیله بــه حســین باروت چــی نــام پــدر علی اکبــر تاریــخ  تولــد: 
1323/9/6 شــماره ملــی 3874267379 بــه شــماره شناســنامه:898 بــه  نشــانی 
همــدان اول خواجــه رشــید روبــروی بانــک تجــارت ابــالغ می شــود کــه پــالک 
ثبتــی 1/13990 حومــه 3 همــدان متعلــق بــه شــما در قبــال طلــب 208/658/832 
ــه  ــذا طبــق مــاده 87 آییــن نامــه اجــرای مراتــب ب ــده ل ــال بازداشــت گردی ری
شــما ابــالغ می شــود ضمنــًا هــر گونــه نقــل انتقالــی از طــرف شــما نســبت بــه 
ــزارش  ــق گ ــود. و طب ــر داده نمی ش ــب اث ــت و ترتی ــوع اس ــت ممن ــورد بازداش م
ــناخته  ــند ش ــن س ــرح مت ــه ش ــما ب ــت ش ــل اقام ــور مح ــورخ 1397/12/1 مأم م
ــاد  ــرا مف ــه اج ــاده 18 آیین نام ــق م ــتانکار طب ــای بس ــر تقاض ــا ب ــذا بن ــده ل نش
اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی 
ــالغ  ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای ــدت 10 روز از تاری ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ می ش
ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، عملیــات اجرایــی جریــان  می شــود ب

ــف 463( ــد یافت.)م ال خواه
تاریخ انتشار: 1398/4/4

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
 جالل حدادی 

آگهــی تغییــرات شــرکت اتحادیــه شــرکتهای تعاونــی تولیــدی روســتایی اســتان همــدان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 95 و شناســه ملــی 10820005721 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ 1398/02/18 و بــر اســاس مجــوز شــماره 342/1161 مــورخ 1398/03/08 مدیریــت تعــاون روســتایی اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 

1 - بــا اســتعفای آقایــان رضــا خزایــی مدیرعامــل اتحادیــه و محمــد ســعید خاکســار بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه موافقــت گردیــد.
 2 - آقــای مهرابــی بــا کدملــی 3979316165 بــه عنــوان نماینــده جدیــد تعاونــی تولیــد روســتایی والشــجرد در عضویــت هیــأت مدیــره اتحادیــه تعاونــی تولیــد روســتایی اســتان 

همــدان موافقــت گردیــد. 
ــا نمایندگــی  ــی تولیــد روســتایی کرفــس ب ــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد: شــرکت تعاون ــا تاریــخ 1400/05/29 ب ــرای الباقــی مــدت ت 3 - ســمت اعضــای اصلــی هیــأت مدیــره ب
ــا کدملــی 3979316165 نایــب  ــا نمایندگــی آقــای مهــدی مهرابــی ب ــا کدملــی 3990726439 رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت تعاونــی روســتایی والشــجرد ب آقــای داود رهبــری ب
ــا نمایندگــی آقــای رضــا اســماعیلی باکدملــی 4031876882 منشــی هیــأت مدیــره شــرکت تعاونــی  رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت تعاونــی تولیــد روســتایی امیــد قبــاق تپــه ب
تولیدروســتایی کــوزره بــا نمایندگــی آقــای علــی زارع زاده باکدملــی 3874526216 عضــو اصلــی هیــأت مدیــره شــرکت تعاونــی تولیــد روســتایی باغــداران مالیربــا نمایندگــی آقــای 

احمــد قیاســوند جوزانــی بــا کدملــی 3930519445 عضــو اصلــی هیــأت مدیــره 
4 - آقــای محمــد ســعید خاکســاربه کدملــی 3310003035 )خــارج از هیــأت مدیــره( بــرای مــدت ســه ســال بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد اتحادیــه تعاونــی تولیــد روســتایی اســتان 

ــاب گردید. ــدان انتخ هم
 5 - دارنــدگان حــق امضــاء : طبــق مــاده 51 اساســنامه حــق امضــا کلیــه چکهــا و اســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد بــرای اتحادیــه مــی نمایــد و یــا تمــام و یــا قمســتی از حــق 
شــرکت را منتفــی ســازد پــس از تصویــب هیــأت مدیــره بــا امضــا مدیرعامــل و رئیــس هیــأت مدیــره و مهــر شــرکت خواهــد بــود و اوراق عــادی اتحادیــه فقــط بــا امضــا مدیرعامــل 
مــی باشــد مگــر مراســالت هیــأت مدیــره کــه بــا امضــا رئیــس هیــأت مدیــره و مهــر اتحادیــه خواهــد بــود و اوراق عــادی اتحادیــه فقــط بــا امضــا مدیرعامــل مــی باشــد مگــر 

مراســالت هیــأت مدیــره کــه بــا امضــا رئیــس هیــأت مدیــره و مهــر اتحادیــه معتبــر مــی باشــد. 
)509807(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری همدان 

سلیمان رحیمی »

 ورزش اســتان همدان در دهه هشــتاد 
دوران طالیی داشت و در رشته های مختلف 

خوش می درخشید.
یکی از پربارترین دوران ورزش اســتان را 
به طور قطع می توان دهه هشتاد داشت چرا 
که در این دهه ورزش اســتان در چند رشته 
ورزشی در باالترین سطح مسابقات شرکت 
داشت و جنب وجوش خاصی را به ورزش 

استان داده بود.
بــه گــزارش خبرنگارما رشــته هایی چون 
فوتبال، والیبال، بسکتبال، هاکی، تنیس روی 
میز و کشــتی از جمله رشته هایی بودند که 
در این دهه در باالترین ســطح رقابت های 
کشوری شرکت داشتند و عناوین شایسته ای 

را نیز کسب کردند.
ــا انتقــال پــاس بــه همــدان جــان  فوتبــال ب
تــازه گرفــت و حضــور در لیــگ برتــر 
ــن  ــی در بی ــعف خاص ــور و ش ــور ش کش
ــان و عالقه منــدان ورزش ایجــاد کــرد  جوان
ــه  ــماری ب ــان پرش ــا جوان ــد ت ــث ش و باع
ــی چــون  ایــن رشــته روی آورده و بازیکنان
تبریــزی، علی آبــادی، عاشــوری و... بــه 
ــا در  ــر آنه ــه اکث ــوند ک ــی ش ــال معرف فوتب
باالتریــن رده فوتبالــی تــوپ زدنــد و حتــی 

ــدند. ــوت ش ــز دع ــی نی ــای مل ــه تیم ه ب
خــارج از مســتطیل ســبز ورزش اســتان در 
ــید  ــوش درخش ــز خ ــالنی نی ــته های س رش
کشــتی اســتان در لیــگ برتــر حضــور 
چشــمگیری پیــدا کــرد و همــواره ترکیــب 
تیم هــای ملــی بــا کشــتی گیران اســتان 
جــان می گرفــت و در میادیــن مختلــف 

ــد. ــب کردن ــی کس قهرمان
ــر  ــگ برت ــور در لی ــا حض ــز ب ــال نی والیب
ــه  ــن رشــته ب ــری داشــت ای نمایــش دلپذی
همــت باشــگاه شــهرداری همــدان قــدم بــه 
ــی  ــر گذاشــت و حت رقابت هــای لیــگ برت
ــا کســب عنــوان پنجــم لیــگ نیــز خــود  ت

ــید. ــاال کش را ب
حضور والیبــال در لیگ برتر جوانان زیادی 
را جذب کرد و همه هفته هزاران تماشاچی 
در ســالن ابن ســینا برای تماشــای والیبال 
حضور پیدا می کردند و دلمشغولی جوانان و 

عالقه مندان شده بود. حضور در سطح باالی 
والیبال کشور باعث شکوفایی جوانانی چون 

هومن تشکری را به همراه داشت.
به دلیل ســوء مدیریت و چوب الی چرخ 
گذاشــتن برخی، والیبال استان از لیگ برتر 
کنار کشید و انگیزه جوانان نیز از بین رفت.

یکی دیگر از رشــته های که در این دهه نام 
و آوازه ای از خــود بر جای گذاشــت تیم 
بسکتبال پگاه بود که با حمایت شرکت شیر 
پگاه قدم به رقابت های لیگ برتر گذاشت و 

شور و نشاط باالئی را به وجود آورد.
پگاه با بازیکنان سرشناس کشور قدم به این 
رقابت ها گذاشت و در مدت چند سالی که 

در لیگ حضور داشت نمایش خوبی را ارائه 
داد و تماشاگران پرشوری را جذب کرد اما 
این شــرکت نیز به همــان دالیلی که برای 
والیبال وجود  داشــت نیز بی انگیزه شــد و 
از حمایت بســکتبال کنار کشید تا این رشته 
توپی نیز کنار برود و عالقه مندان به بسکتبال 

از تماشای مسابقات لیگ محروم شدند.
رشته هایی چون هاکی و تنیس روی میز نیز 
در این دهه حضــور در لیگ برتر را تجربه 

کردند.
در این دهه ورزش اســتان ســر به آسمان 
می سائید و همیشه نام همدان در صدر اخبار 
رســانه های داخلی و خارجی قرار داشت و 

همواره نــام همدان با ارائه بازی های خوب 
در رشته های مختلف برده می شد.

متأســفانه سوء مدیریت در استان باعث شد 
تا روز به روز ورزش اســتان رنگ ببازد و 
یکی پس از دیگری رشــته های ورزشی به 
فراموشی سپرده شــد و آرام آرام نام همدان 
از سطح نخست مسابقات مختلف محو شد.

هنوز جوانان آن دوران طالیی را به یاد دارند 
و آرزو می کنند باز هم آن دوران تکرار شود.

اکنــون والیبال در چه وضعیتــی قرار دارد، 
بســکتبال چه می کند و ســایر رشته ها چه 
سرنوشــتی دارند. نبــود اسپانســر و نبود 
امکانات و نداشــتن همت در این هیأت ها 
باعث شــده تا روز به روز این رشــته ها به 
قهقــرا بــرود و آن دوران طالیی به آرزوی 
دست نیافتنی برای ورزش استان مبدل شده 
است. کشــتی استان حتی یک ملی پوش نیز 
نــدارد والیبال هیچ اســتعدادی را پرورش 
نمی دهد و در بســکتبال نیز همین داســتان 
وجود دارد فوتبال به دســته دوم و ســوم 
ســقوط کرده و دیگــر نمی تواند خود را به 

جمع تیم های سطح باال برساند.
مدیــر کل جــوان و بــا انــرژی ورزش و 
جوانان اســتان که حضور در سطح نخست 
ورزش اســتان را در افکار خــود دارد بهتر 
اســت مروری به تاریخچه ورزش استان به 
خصوص دوران طالیی دهه هشــتاد داشته 
باشــد و با به کار گیری مقدمات کار و سود 
بردن از مسئولین عالقه مند به ورزش دوباره 

نام استان را بر سر زبان ها بیاندازد.
دوران طالیی ورزش استان مصادف به حضور 
ناصر مرادی در رأس مدیریت استان بود. این 
اســتاندار عالقه مند به ورزش و هنر خدمات 
شــایانی به استان داشــت که امیدواریم سید 
سعید شاهرخی اســتاندار حال حاضر استان 
نیــز راه وی را پیش گیرد و توجه ویژه ای به 

ورزش استان داشته باشد.
شنیده می شود که هیأت فوتبال به دنبال آن 
اســت تا امتیاز تیم دسته اولی بخرد که اگر 
چنین شــود حداقل فوتبال دوباره می تواند 
امیدوار باشد و انشــاءا... دیگر رشته ها نیز 
با جذب اسپانســر بتوانند دوباره خود را در 

ورزش سطح نخست کشور مطرح کنند.

دهه هشتاد 
دهه طالیی ورزش استان 

یکــی از پربارترین دوران 
ورزش اســتان را به طور 
هشتاد  دهه  می توان  قطع 
داشت چرا که در این دهه 
ورزش استان در چند رشته 
ورزشی در باالترین سطح 
مسابقات شرکت داشت و 
به  را  خاصی  جنب وجوش 

ورزش استان داده بود
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تکثیر سلول های پیش ساز عصبی 
در حجم باال توسط محققان کشور

 محققان کشور موفق به تکثیر سلول های پیش ساز عصبی در حجم 
باال شدند که گامی بلند به سمت سلول درمانی ضایعات عصبی خواهد 
بود.به گزارش مهر، برای ســلول درمانی ضایعات عصبی تولید حجم 
باالیی از سلول های پیش ســاز عصبی ضروری است. به همین دلیل، 
پیش از آغاز هر تالش بالینی الزم است روشی برای تولید سلول های 
پیش ســاز عصبی با حجم زیاد، در محیطی مشــخص و با سرنوشتی 

منطبق با هدف سلول درمانی ابداع شود.
به منظور یافتن روشــی مناســب برای تولید حجم باالی سلول های 
بنیادی عصبی، محققان در پژوهشــگاه رویان، روشی قدرتمند برای 

تکثیر سلول های پیش ساز عصبی در حجم باال ابداع کردند.

تالش دانشمندان برای شناسایی مواد 
تشکیل دهنده نفت خام

 دانشمندان علیرغم تالش های فراوان تا به امروز موفق به شناسایی 
مواد اصلی تشــکیل دهنده نفت خام نشده اند و حاال یک تحقیق تازه 

بدین منظور آغاز شده است.
به گزارش  مهر به نقل از تک اسکپلوریست، پیچیدگی فراوان نفت 
خام باعث شــده تا جدا کردن مواد تشــکیل دهنده آن و شناسایی 
ســاختار این ماده تا به امروز علیرغم استفاده از روش های مختلف 
تحقیقاتی ممکن نشده باشــد، اما پژوهشگران امیدوارند بتوانند این 
راز را کشــف کنند.در بررسی جدید، دانشمندان قصد دارند از چند 
روش مختلف در کنار هم برای شناســایی مواد تشکیل دهنده نفت 

استفاده کنند. 

استفاده از دوربین هوش مصنوعی برای 
مقابله با دزدان فروشگاه ها

 با نصب دوربین های هوش مصنوعی در هزار شــعبه فروشــگاه 
وال مارت در آمریکا برای ردگیری ســارقان بویژه در زمان خروج از 
این فروشگاه ها تالش می شــود.به گزارش ایسنا ، استفاده از هوش 
مصنوعی برای حفظ امنیت پدیده تازه ای نیست. اما استفاده از دوربین 
های هوش مصنوعی و رایانه هایی برای بررسی تصاویر آنها با هدف 
شناســایی دزدانی که ســعی می کنند در زمان خروج از فروشگاه ها 
اقالمــی را به طور مخفیانه خارج کنند، هنوز چندان متداول نیســت.

فروشگاه زنجیره ای وال مارت قصد دارد در بیش از هزار شعبه خود 
از این فناوری استفاده کند. برنامه هوش مصنوعی مورد استفاده بدین 

Mi نام دارد. s s e d  S c a n  D e t e c t i o n منظور 

هکرها 5۰۰ مگابایت اطالعات حساس ناسا 
را دزدیدند

 ســازمان ملی فضایی و هوانــوردی آمریکا تأیید کرده که یکی از 
آزمایشگاه های آن سال گذشــته هک شده و در نتیجه 500 مگابایت 
اطالعات حســاس ناسا به سرقت رفته اســت.به گزارش مهر ، این 
اطالعات در ســال ۲018 از آزمایشگاه نیروی محرکه جت یا جی پی 
ال سرقت شده و داده های سرقت شده مربوط به مأموریت های فضایی 

مختلف ناسا بوده است.
نکته جالب این است که ســرقت اطالعات یادشده با استفاده از یک 
R انجام شــده که تنها ۳6 دالر  a s p b e r r y  P i رایانــه ارزان قیمت 
قیمت دارد و تنها دارای یک برد اصلی اســت. این رایانه همه کاره به 

سادگی در بازار یافت می شود.

3 فضانورد به زمین باز می گردند
 کپسول سایوز فردا سه فضانورد را از ایستگاه فضایی بین المللی به 
زمین برمی گرداند. این فضانوردان ۲04 روز را در فضا گذرانده اند. به 
MS-11 قرار است فردا )سه شنبه(  گزارش مهر ، کپسول روسی سایوز 
از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شود و همراه خود آن مک کلین، اولگ 
کاننکو و دیوید سنت ژاک را به زمین برگرداند.این فضانوردان ۲04 روز 
را در ایستگاه فضایی بین المللی گذرانده اند. چنین مدتی شامل ۳۲64 
مدار دور زمین و مســافت 86.4 میلیون مایل است.این نخستین سفر 
فضایی آن مک کلین بود که شامل دو راهپیمایی فضایی نیز شد. عالوه بر 
آن دیوید سنت ژاک نیز نخستین راهپیمایی فضایی خود را طی این سفر 
انجام داد.همراه آنها اولگ کاننکو نیز در این سفر به زمین باز می گردد. 

این چهارمین سفر فضایی کاننکو بود.

جشنواره کتابخوانی رضوی 
گامی موثر در عمل به وصیت 

شهدا است
 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان 
برگزاری جشــنواره کتابخوانی رضوی را گامی موثر 
در عمل به وصیت شهدا برشــمرد. به گزارش مهر، 
ناصر عارف در نشســتی پیرامون برگزاری جشنواره 
کتابخوانــی رضوی بابیان اینکــه در آثار فرهنگی به 
جا مانده از شهدا و وصیت نامه های آنان بر پیروی از 
مکتب اهل بیت )ع( تأکید شده است، گفت: برگزاری 
جشــنواره هایی چون کتابخوانی رضــوی گامی در 
راستای عمل به وصیت شهدا مبنی بر پیروی از سیره 

اهل بیت و آشنایی با فرهنگ دینی است.
عارف بــا بیان اینکه هویت مــا ایرانی ها برگرفته از 
فرهنگ دینی و ملی است، اظهار کرد: این دو فرهنگ 
غنی باعث شده که تعامالت داخلی و خارجی ما نیز 

بر اساس این ارزش ها شکل بگیرد.
وی افــزود: آثار این دو هویــت را در رفتار ایرانی ها 
می بینیم به طوری که در برابر ظلم و جور ســر فرود 
نمی آوریــم و در طــول تاریخ نیــز در مقابل هجوم 
قوم های خارجی تسلیم نشدیم.مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان همدان عنوان کرد: از آنجا که اهل 
بیت )ع( منبعی غنی و مکتب اســالم راهی روشن و 
نورانی است، آثار و سیره اهل بیت )ع( می تواند برای 

زندگی ما انسان ها آموزنده باشد.
عارف با بیان اینکه جشــنواره کتابخوانی رضوی در 
غنابخشی فرهنگ اســتان همدان بسیار مؤثر است، 
ادامه داد: جوانان مــا در جبهه های حق علیه باطل و 
سایر آوردگاه های داخلی و خارجی با الگو قرار دادن 
ائمه اطهار )ع( موفق شــده اند.وی عنوان کرد: هرگاه 
آثار فرهنگی و یا وصیت نامه های شــهیدان را مطالعه 
می کنیــم همواره تأکید بر پیــروی از اهل بیت)ع( و 

والیت فقیه را شاهد هستیم.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان همدان  
تأکید کرد: مطالعه سیره اهل بیت )ع( باعث شناخت 
رفتار و کردار ائمه معصومین )ع( می شــود که شهدا 
همواره بر آن تأکید داشتند و به همین دلیل امید است 
همه اقشار جامعه به ویژه جوانان اهتمام ویژه ای برای 

شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی داشته باشند.

تجربه جهانی 
»ونیز« را به فهرست میراث جهانی 

در خطر اضافه کنید

 شــهردار ونیز از یونسکو درخواست کرد این شهر را به سبب در امان 
ماندن از آسیب ها، در فهرست میراث جهانی در خطر قرار دهد.

به گزارش ایسنا ، پس از آن که وزیر حمل و نقل ایتالیا نتوانست طرحی 
برای جلوگیری از ورود کشتی های بزرگ تفریحی به کانال مرکزی شهر 
ونیز ارائه دهد، »لوئیجی برونیارو« شــهردار ونیز از یونسکو درخواست 
کرد این شهر تاریخی را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر خود 

قرار وارد کند.
چندی پیش و در اوایل ماه ژوئن یک کشــتی بزرگ در ونیز با یک قایق 
توریستی برخورد کرد و این امر موجب شد تا بحث های پیرامون حضور 
این کشتی های بزرگ و آسیب های آن به زیرساخت های تاریخی شهر و 
محیط شکننده تاالب ونیز دوباره مطرح شود و حاال شهردار ونیز می گوید 

ما خطر را به خوبی احساس می کنیم و شهر در خطر است.
پس از حادثه برخورد کشــتی و قایق توریستی در ونیز، »دانیلو تونینلی« 
وزیــر حمل نقل ایتالیا قول داده راهی بــرای جلوگیری از عبور و مرور 
کشــتی های بزرگ در این شــهر پیدا کند اما تاکنون هیــچ طرحی را به 

مسئوالن شهری ونیز ارائه نداده است.
در حال حاضر کشــتی های بزرگ این اجازه را دارند در فاصله چند صد 
متری از میدان معروف سنت مارک و مرکز تاریخی شهر ونیز عبور کنند 
و به سمت ترمینال بین المللی مسافری شهر حرکت کنند، اما اضافه شدن 
ونیز به فهرست میراث جهانی در معرض خطر، ورود به شهر را به شکل 
قابل مالحظه ای محدود می کند.ساخت یک مسیر جایگزین برای حرکت 
کشــتی ها که نیازمند الیروبی کردن کانال ها و ساخت یک بندرگاه جدید 
اســت، چهار سال زمان نیاز دارد.یونســکو پیش از این به دولت ایتالیا تا 
سال ۲017 فرصت داده بود تا راهی برای محافظت از شهر تاریخی ونیز 
بیابد و در غیر این صورت شــهر در فهرست میراث جهانی در خطر قرار 
خواهد گرفت. این مهلت قانونی در ابتدا یک سال و سپس تا سال ۲0۲1 
تمدید شد. شهر ونیز و تاالب آن در سال 1987 در فهرست میراث جهانی 

یونسکو ثبت شد.
 

سهم 35/ ۰ درصدی ایران از درآمد گردشگری 
سالمت جهان

 یک کارشناس گردشگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: »سهم 
ایران از راه جذب این نوع گردشــگر در طول یک سال تنها ۳50 میلیون 
دالر بود. یعنی تنها ۳5 صدم درصد از درآمد جهانی گردشگری سالمت 
ســهم ایران بوده است.« سعید امیریان گردشگری پزشکی را یک فعالیت 
اقتصادی دانســت که مستلزم تجارت در خدمات و مشارکت حداقل دو 
بخش پزشکی و گردشگری اســت. وی افزود: »گردشگری پزشکی در 
اغلب موارد شــامل خدمات دندانپزشــکی، جراحی زیبایی و سایر انواع 
جراحی ها است.« امیریان در تعریف گردشگری سالمت خاطرنشان کرد: 
»اســتفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد 
منجر شــده و در مکانی خارج از محل سکونت او بیش از ۲4 ساعت به 
طول بینجامد گردشــگری سالمت اطالق می شود.« او با اشاره به جریان 
حرکت بیماران از سوی کشورهای توســعه یافته به کشورهای در حال 
توســعه برای دریافت خدمات پزشکی تصریح کرد: »عامل تشدیدکننده 
جریان های گردشگری پزشکی در ســال های اخیر پرداخت کننده سوم، 
شامل کارفرما یا بیمه است که بیماران را تشویق به یافتن خدمات پزشکی 
با قیمت های مناسب تر و سریع تر می کنند.« او در تشریح ابعاد گردشگری 
پزشکی در ایران گفت: »سهم ایران از راه جذب این نوع گردشگر در طول 
یک سال تنها ۳50میلیون دالر بوده است؛ یعنی تنها ۳5/ 0 درصد از درآمد 
جهانی گردشگری سالمت سهم ایران بوده و با این میزان درآمد، ایران از 

نظر جذب گردشگر سالمت در رتبه 10 جهان قرار گرفت."

■ حدیث:
امام علی )ع(:

کسی که به ماندگاری و پایداری آخرت یقین دارد ، سزاوار است که برای آن کار کند.       
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■ دوبیتي:
بدیدم قبر دولتمند و درویش به قبرستان گذر کردم کم وبیش  

نه دولتمند برده یک کفن بیش نه درویش بی کفن در خاک رفته  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س..................................................  ما همه باهم 
هستيم - زهرمار- تگزاس2

.............. ................. زهرمار- تگزاس2 ■ قد  س2
........................................ سرخ پوست ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ ســينما کانــون..... تگزاس- ســامورايی در 

برلين- شبی که ماه کامل شد
■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 

همه باهم هستيم
برليــن -  در  تويسرکان-ســامورايی  آزادي   ■

سامورايی در برلين - ژن خوک-تگزاس2

مریم مقدم  »

 جــاده مواصالتی همدان به ایســتگاه قطار در 
روســتای شورین در حالی پر خطر  است که مردم 
بــرای تردد در آن همواره با نبــود عالئم رانندگی 
و ایمنی دچار چالش هســتند .گردشگران و مردم 
محلی همواره برای دسترســی به ایســتگاه قطار 
همدان هنگام عبور از جاده بدون عالئم رانندگی و 

گاردریل در نگرانی به سر می برند.
در روزهای اخیــر ؛ معاون توســعه مدیریت و 
منابع اســتاندار همدان خواستار انجام ماموریت 
اداری مدیــران و پرســنل دســتگاه های اجرایی 
اســتان همدان به تهران با قطار شــد. این اتفاق 
گرچــه می تواند به اقتصاد سیســتم حمل و نقل 
ریلی در همــدان کمک کند اما نبود عالئم ایمنی 

می تواند خطر ساز باشد.  
ســید محمد رضا میرصفدری در نامه ای به مدیران 
و روسای دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و 
موسسات استان همدان عنوان کرده است: با توجه 

به اینکه بر اساس پیگیری ها و تالش های مستمر و 
مداوم استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس 
شورای اسالمی و مساعدت دولت، راه آهن همدان 
- تهــران راه اندازی و آماده ارائه خدمات به مردم 
اســتان است، به منظور اشــاعه فرهنگ استفاده از 
این بخش و رشــد و شــکوفایی صنعت حمل و 
نقل ریلی در اســتان و باال بردن امنیت ســفرهای 
اداری ضمن ارسال برنامه زمانبندی حرکت قطار از 
اداری  ایستگاه های همدان و تهران، ماموریت های 
مدیران و پرســنل حتی المقدور به مقصد تهران و 
بالعکس از طریق اســتفاده از قطار صورت پذیرد. 
وی گفت: توجه مسئولین، فعالین بخش خصوصی 
و هم اســتانی ها به ظرفیت راه آهن همدان موجب 
شناســایی و معرفی این بخش از حمل ونقل استان 

خواهد شد.
میرصفدری گفت: استفاده از ظرفیت قطار همدان 
در بخش های مختلف اقتصادی در رونق اســتان و 
بویژه صنعت گردشگری موثر خواهد بود. این نکته 

مهمی اســت که با تردد مدیران بــا قطار به تهران 
مسیر ریلی همدان - تهران پویا می ماند اما جادارد 
برای ایمنی جاده مواصالتی همدان و ایستگاه قطار 
هم چاره ای جدی اندیشیده شود قبل از آنکه دیر 

شود ...
تردد مسافران ایســتگاه راه آهن همدان در جاده ای 
تاریک و بدون عالئم راهنمایی و رانندگی ســبب 
سردگمی آنان ، گم کردن مسیر و نیز بروز خطرات 

احتمالی شده است.
راه آهن همدان  ایستگاه   تردد مسافران 
راهنمایی  بدون عالئم  و  تاریک  در جاده ای 

و رانندگی
مردم همدان که سال ها در انتظار شنیدن سوت قطار 
بودند, ســال گذشــته به آرزوی خود رسیدند. اما 
متاســفانه جاده منتهی به ایستگاه راه آهن که مردم 
در آن تــردد می کنند فاقد هرگونه تابلوی راهنما و 

عالئم راهنمایی و رانندگی است.
حرکت قطار همدان به مشــهد ایــن روزها مردم 

همدان را راهی جاده ای می کند که ســرو ته ندارد 
و از هیچ عالئم رانندگی برخوردار نیست  بنابراین 
در ســاعات اولیه روز  مسافران به روشنایی جاده 

برای مسیریابی درست نیازمندند.
اما این درحالی اســت که جاده منتهی به ایستگاه 
راه آهن همدان شــب هنــگام و صبح های اول 
وقــت  در تاریکی مطلق به ســر می برد و نبود  
عالئم راهنمایی و تابلوهای مشخص کننده مسیر 
موجب شــده تا بیشتر مسافران راه را گم کرده و 
یا مسیر را اشــتباهی بروند. این مشکل در فصل 
های سرد ســال و آغاز روز دوچندان می شود و 
نداشتن روشنایی و تاریکی مطلق عالوه بر ایجاد 
خطرات جانی برای خودروها موجب سرگردانی 
مردم و گم کردن مســیر می  شــود که بارها مورد 
درخواســت  اســت  بوده  شــهروندان  اعتراض 
رســانه ها و جامعه محلی برای رســیدگی به این 
مهم تلنگری اســت تا به خاطر بســپاریم بسیار 

زود دیر می شود. 

 گاهی یک رویداد ، سمینار و همایش شرایطی 
را فراهم می کند تا بدانیم هنوز تشــنه با هم بودن 
و شنیدن حرف های درست و حسابی و تاثیر گذار 
هستیم . سمینار انوشــه فرصتی را رقم زد تا حال 
گفتمان و مرور حرفها عوض شــود . در روزهای 
اخیر برگزاری سمینار سید محمود انوشه در همدان 
خاطــره ای خوب را در اذهان نســل جوان برجا 
گذاشت تا بدانند گرفتن انرژی های مثبت در کنار 

انسان های فرهیخته بودن ممکن است . 
از زمانی که رســانه های اجتماعــی مختلف پا به 
عرصه ی زندگی گذاشــته اند، اغلــب ما اهمیت 
مالقات های رو در رو را در جامعه  کســب وکار 
فرامــوش کرده ایم. فعــال بودن و شــرکت در 
مزایای  مختلــف  گردهمایی هــای  و  جلســات 
بیشــماری دارد؛ شــما در این مکان  هــا با افراد 
جدید در زمینه کاری تان آشــنا می  شــوید و به -
راحتی می توانید از حضور ســاالنه خود در این 
جلسات صحبت کنید. این سمینار که مورد اقبال 
مراجعان و شــرکت کنندگان قــرار گرفت ثابت 
کــرد همدان نیازمند چنیــن برنامه های علمی و 
فرهنگی اســت . در کنار این اتفاق حضور فعال 
و حمایت اسپانســرها حائز اهمیت بود "از مرکز 
فرهنگی رســانه ای پیام رسانه ؛ روزنامه همدان 

پیام ،هتل کتیبه ؛ همدان تجهیز و تک ســاندویچ 
و کافــه وانیــل  گرفته تــا  مجموعــه تفریحی 
توریســتی گنجنامه  با پــای کار آمدن در چنین 
برنامه ای ثابــت کردند حال خوب جامعه محلی 

برای آنها اهمیت بسیاری دارد
البتــه اگر حمایت اســتانداری و نیروی انتظامی و 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی همدان نباشد 
رقم خوردن فضاهایی چنین دلچسب و پر از انرژی 

مثبت محال خواهد بود 
فعال بودن و شــرکت در جلسات و همایش  های 
تخصصی مزایای بی شماری دارد اما پیدا کردن بهانه 
های مختلف برای عــدم حضور در این رویدادها 
هم آنچنان سخت نیست. برخالف تصور اکثر مردم 
تنها حضور در رویدادها کافی نیســت، بلکه برای 
این که بتوانید بازدهی خوبی از این رویدادها کسب 
کنید؛ ضروریســت که با افراد دیگر در ارتباط بوده 
و هم چنیــن از فرصت هایی که پیش روی تان قرار 

خواهد گرفت نهایت استفاده را بکنید.
صاحبان ایده و تفکر و افراد پویا در جامعه با وجود 
مشــغله  زیاد برای شــرکت و حضور در رویدادها 
و سمینارها برنامه  ریزی می  کنند، چون فرصت های 
بزرگــی در دل این همایش  هــای تخصصی نهفته 
اســت. در ادامه ما به پنج دلیلی اشاره می کنیم که 

نشــان می  دهند باید در همایش  های تخصصی و 
متناسب با کسب وکار خود شرکت کنید:

 فرصت  های آموزشی
فرقی نمی کند چقدر در حوزه خود مجرب هستید، 
حضور در همایش  هــای تخصصی باعث یادگیری 
موضوعات مختلف و رسیدن به ایده های جدیدی 

برای شما خواهد شد.
صاحبان کســب وکارهای کوچــک گاهی در انزوا 
قرار می گیرند و از نقطه نظرات متفاوتی که ممکن 
اســت باعث پیشــرفت آن ها شــده و روی نتایج 
آن ها در آینده تاثیر داشــته باشد بی بهره  می مانند. 
شــرکت در کنفرانس  ها و استفاده از سخنرانی ها و 
سایر جنبه  های آموزشی آن ها -ضمن جلوگیری از 
وقوع این مشــکل- سبب رشــد کسب و کار شما 

خواهد شد.
 نتورکینگ یا شبکه  سازی 

با هم  صنف  های خود
فرصت هــای  اغلــب  تخصصــی  همایش  هــای 
مناسبی برای شبکه  ســازی فراهم می کنند. حضور 
شرکت های مختلف و رقیب از نقاط مختلف کشور 
منابع ارزشــمندی برای کســب وکارهای مختلف 
فراهم می کند. اجتناب از حضور در کنار رقیبان تان 
به  دلیــل ترس از این که رقبا مزیت رقابتی شــما را 

کشف کنند، خود سبب محدود شدن موفقیت شما 
می  شود.

همــکاری یکی از راه  های ایجاد ارتباطات اســت. 
اگرچــه ممکن اســت افرادی بــا نیت  های بد هم 
وجود داشته باشند، اما اکثر مردم زمانی که ارتباطات 
شخصی با دیگران داشــته باشند سعی می کنند به 
یکدیگــر کمک کنند تا ایده های جدیدی کشــف 
کننــد و جرقه هایی الهام بخش در مورد موضوعات 

مختلف داشته باشند.
 تثبیت موقعیت خود 
به عنوان یک متخصص

اگر در صنعت خود فعال هستید، می توانید تخصص 
خود را میان هم صنفان و مشــتریان خود توســعه 
دهید. اغلب کســانی که در صنعت فعال هستند به 
صورت مرتب در جلســات حضــور پیدا می کنند 
و برخــی برای نشــریات صنعتی مختلــف مقاله 
می نویســند و ســعی می کنند اطالعات تخصصی 
خود را با مردم به اشــتراک بگذارند. شناخته شدن 
در چنیــن جمع هایی می توانــد کمک بزرگی به 

شناخته شدن شما به عنوان یک متخصص بکند.
 کشف سرویس ها و محصوالت جدید

گاهــی اوقات اهمیت حضــور در رویدادها لزوما 
آشــنایی با افراد جدید یا نتورکینگ نیست. در اکثر 

رویدادها نه تنها با افراد جدید آشنا می شوید، بلکه 
به محصوالت و ســرویس های نوآورانه ای معرفی 
می شــوید که به درد کار و حرفه شما می خورند. 
کشف کردن این راه حل های جدید یکی از بهترین 
روش های جلو زدن از رقبا محســوب می شود. به 
یاد داشته باشید که در دنیای امروز اگر از رقبا جلو 

نزنیم، آن ها از ما جلو خواهند زد!
 سرگرمی

انجــام هــرکاری بــدون ســرگرمی به ســرعت 
خســته کننده می  شــود. بنابراین، فعالیت و تالش 
روزافزون در هر کســب  و کاری مســتلزم داشــتن 
ســرگرمی به  همراه آن است. کنفرانس  های مختلف 
نیز با ترکیــب بخش های آموزشــی، اجتماعی و 
ســرگرمی ســعی می کنند شغل شــما را برای تان 

لذت بخش تر کنند.
باور اشتباهی بین مردم وجود دارد که فکر می  کنند 
می  توانند تمام اطالعاتی که در این جلســات ارائه 
می شوند را در اینترنت مشاهده و به آن ها دسترسی 
داشــته باشــند. در حالی که هدف از رویدادها تنها 
انتقال اطالعات نیســت، بلکــه در واقع این خود 
جلســات و روابط ایجاد شــده در آن ها هستند که 
ارزشمندند. بســیاری از مردم ارزشمندترین بخش 
شــرکت در این جلســات را گفت وگو با بقیه در 
زمان های اســتراحت مابین  جلســات می  دانند، در 
حالی که این موضوع در هیچ بخشــی از دســتور 
کار جلسات ذکر نمی شود. در واقع این خود مردم 
هستند که سبب تغییر میزان بازگشت سرمایه خود 

از رویداد می  شوند.
مطمئن باشــید که اگر بتوانیــد رابطه هایی عمیق و 
واقعی در رویدادها بسازید، در آینده از مزایای آن 

به خوبی استفاده خواهید کرد.

کارمندان باقطاربه ماموریت کاری بروند

حامیان همایش و سمینارها دغدغه مند حال خوب مردم شهر هستند 

سمینار انوشه حال و هوای گفتمان را تازه کرد


