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تولد
»کترینگ الیزه« 
با 50 هزارتومان

پوِر سینا 
کیمیای 
روزگار

هفته دولت 
فرصت مناسبی 
برای آسیب 
شناسی اقدامات 
گذشته است
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با این بودجه ها 20 سال دیگر هم نمی توان نیمی از آثار بوعلی را منتشر کرد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

تبریک و تهنیت
جناب آقای 

دکتر امید فرخی
مدیر محترم مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان

ــمت  ــی در س ــته جنابعال ــاب شایس انتص
ــک و  ــان تبری ــه خدمتت ــد را صمیمان جدی
ــت در  ــد اس ــوده، امی ــرض نم ــت ع تهنی
ســایه الطــاف الهــی در راه خدمــت همــواره 

ــید. ــربلند باش ــق و س موف

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی دامداران 
شهرستان بهار

جناب آقای دکتر امید فرخی
مدیر محترم مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان

صمیمانه انتصاب شایسته حضرتعالی را تبریک و 
تهنیت عرض نموده، امید است همواره موفق باشید.

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان مالیر

تبریک و تهنیت

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار

شرکت قند هکمتان

ــه قنــد همــدان( در  شــرکت قنــد هکمتان)کارخان
ــه  ــه خان ــای تصفی ــون ه ــی الگ ــر دارد الیروب نظ
فاضــاب صنعتــی خویــش را بــه واجدیــن شــرایط 

ــد.  ــذار نمای واگ
ــن  ــخ درج ای ــد از تاری ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ل
آگهــی بــه مــدت 10 روز جهــت دریافــت و تکمیــل 
بــرگ شــرایط مناقصــه بــه امــور بازرگانــی 

ــد. ــه نماین ــل مراجع ــه آدرس ذی ــرکت ب ش
آدرس: همدان، کیلومتر 20 جاده همدان-تهران، 

روبه روی پلیس راه شهید خرمرودی
تلفن: 081-34553253

تلفن های هماهنگی:70- 08133263167
فکس:08133263170
مالمیر:09183520549

شیرازی:09188515033
نهاوند ضلع غربی میدان سید الشهدا

با محیطی کامال متفاوت وجدید با دارا بودن 15سوییت 
دو،سه وپنج نفره همراه با دو سالن وتاالر پذیرایی مجزا 

با ظرفیت800نفر

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 
همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.

کارآفرینان وتولید کنندگان استان برای چاپ آگهی رایگان باماتماس بگیرید
 تلفن:08138274015 -  09199015208

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

نایب رئیس شوراي شهر همدان در نشست با رسانه ها:

آسفالت هگمتانه اشتباه بود
■ بادامي مي گوید: شوراي شهر، شوراي شهرداري شده است

شورا و شهردار جورقان در 
اقدامی فرهنگی انجام داد

نام »همدان پیام« 
در کوچه های 

جورقان

بانک ها فلسفه رونق تولید را 
درک نکرده اند

تولید »َکت بسته« 
در مقابل»داروغه بانکی«

در نخستین نشست خبری استاندار پس از 6 ماه اعالم شد

کلنگ زنی و افتتاح 705 طرح 
و برنامه در هفته دولت

■ برنامه های هفته دولت در شهرستان ها اعالم شد

روز
ت 
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تجلیل های مصلحتی ياد

یا کارشناسی؟
 1- در هفته جاری همایشــی با نام ساالنه 
عکاسان برگزارگردید که بهانه آن روزعکاسی 
بود که دراین همایش درونی برخی عکاســان 

تجلیل شدند.
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اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com

مدرن ترین تولیدات ساختمانی 
در نمایشگاه بین المللی همدان
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يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تجلیل های مصلحتی یا کارشناسی؟
 1- در هفته جاری همایشــی با نام ساالنه عکاسان برگزارگردید 
که بهانه آن روزعکاسی بود که دراین همایش درونی برخی عکاسان 

تجلیل شدند.
 در این برنامه دبیرخانه همایش لوح تقدیر و تندیس  عکاسی ویژه را 
به پاس توجه و نگاه ویژه به حوزه عکاســان به سید سعید شاهرخی 

استاندار همدان اعطا کرد.
گویا گرفتن عکس یادگاری شــاهرخی ازعکاسان در حاشیه دیدار با 
عکاسان خبری به بهانه هفته خبرنگار برای اعضای دبیرخانه همایش 
که اتفاقا مرتبط با استانداری نیزهستند به مذاقشان خوش آمده است.

 نکته جالب توجه این تقدیر اسپانسری استانداری از همایشی است که 
درآن از استاندار تجلیل می شود.

این اقدام عجیب که تداعی کننده خودســتایی وخودشیفتگی است به 
جای تقویت جایگاه و روحیه رســانه ای مدیران استان ازجمله سید 
سعید شاهرخی بیشتر شیرین کاری کارکنان زیردست را برای  تقرب 

بیشتر به استاندارنشان می دهد.
اقدامی که پیشتر از این شــورای شهر در انتخاب شهروند برتر برای 

نیکبخت انجام داد که با واکنش منفی استانداروقت مواجه شد.
حمایت از اقدامات فرهنگی خواسته وانتظاری است که از استانداری 
ومجموعه دستگاههای استان می رود به شرطی که این اقدامات البی 
گری نباشد برای گروهها وافرادخاص نباشد وبا هدف ژاژخائی برای 
مدیران فرادستی نباشد چون استاندارو مدیران فرهیخته نیازی به این 

انتخابها ندارند!*
2- پایان هفته گذشــته دستگاههای برتراستان در حوزه های مختلف 

به مناسبت هفته دولت به نام جشنواره شهیدرجایی معرفی شدند .
آنگونه که لیست منتشرشده نشان می دهد 14 دستگاه برتر همراه با 7 

مدیر دستگاهی تجلیل شده اند.
نگاهی به برترینهای سال قبل وامسال نشان می دهد که نزدیک به 60 

درصد منتخبان همانهایی هستند که درسال 97 برتر شده اند.
 بمانــد که دســتگاههایی که از لیســت برترین ها خارج شــده اند 
بیشــترخدمات رســان بوده اند وجای آنها را اداراتی گرفته اند که در 
حوزه خدماتی حضورکمرنگی دارند و بیشتر فعالیت درون دستگاهی 

دارند تا خدمت رسانی و برخورد با مراجعات ارباب رجوع.
نکته ای که قابل توجه اســت انتخاب مدیران برتر دســتگاهها است 
که سال گذشته با سفارش استاندار وقت به دلیل آماروارقام ومیزبانی 
2018 وغیره تجلیل شده اند که در مقابل امسال 7 مدیر منتخب چهره 
هایی از جنس امنیتی بوده وجز یک معاون استاندارو ودبیر جشنواره! 
5 مدیربعدی ازتیم امنیتی می باشــند کــه دلیل وعلت انتخاب نیاز به 

واکاوی دارد .
3- انتخاب سازمان برنامه وبودجه استان که متولی برگزاری جشنواره 
شــهیدرجایی با دبیــری مدیربرنامه بودجه اســت درکنــار2 معاون 
اســتانداری وتکراری بودن لیست برترینها می تواند پیامهای مختلفی 
را مخابره کند از جمله نگاه مصلحتی،سفارشی- سهمیه ای و یا حتی 

امنیتی.
4- امــا دراین میان پرسشــی که می تواند مطرح شــود چرایی نبود 
دستگاههای برتر شهرستانی درلیست برترینها است که شاخص های 

انتخاب ودالیل برگزیدن دستگاههارا زیر سوال می برد.
 5- برهمگان پوشیده نیست که هدف از برگزاری جشنواره ومعرفی 
برترینها تقویت فرهنگ قدرشناسی وتشویق برای ارائه خدمات بیشتر 
منتخبان و انگیزه ای برای ایجاد رقابت ســالم  وبهبود رفتار سازمانی 
دیگر ارزیاب شــده ها برای انتخابهای بعداست واین هدف وتجلیل 
ها نباید درالبه الی رفتارهای مصلحتی ویا سیاســی وغیره گم شــده 
وخدای ناکرده زحمات بسیاری از کارمندان و مدیران دیگر دستگاهها 

نادیده وضایع شود.
6- ضمن تبریک به برترینها وقدردانی از مجموعه دستگاههای خدمت 
رســان به مردم، همه می دانیم مدیران فرهیخته که خدمت ومسئولیت 
پذیری را ســرلوحه کارخود می دانند نیازی بــه این انتخابها ندارند! 

وهمچنان با انگیزه به کارخود ادامه می دهند .
امیداســت جشــنواره های بعدی با کیفیت بهتر ودقت نظربیشتر 
در انتخاب برترینها برگزار شــود تا تجلیل دستگاههای باالدستی 

از خود!
اســتانداری  تقدیر  تیتــر‼   با  یادداشــت منتشرشــده  *بخش نخســت 

ازاستاندار!توسط رسانه دیجیتال همدان پیام در کانال تلگرامی می باشد.

1- احتمال حضور استاندار اسبق همدان در انتخابات از حوزه انتخابیه 
همدان افزایش یافته است. گویا برخی از حضور قطعی بهروز مرادی 
در انتخابات ســخن می گویند. گفتنی اســت بهروز مرادی استاندار 
دولت اول احمدی نژاد در اســتان بــود که تا معاونت رییس جمهور 

در آن دولت ارتقا یافت.
2- رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصالحات به استان همدان سفر 
کرده است. گویا سفر وی تفریحی و به همراه خانواده و در ادامه سفر 
به استان های غرب کشور بوده است. گفتنی است محمد علی ابطحی 
از افراد فعال و شناخته شده در  فضای مجازی است که انتشار تصاویر 
حضور وی در اســتان، کمک به معرفی بیشــتر استان به گردشگران 

ارزیابی می شود.
3- برنامه تلویزیون محور روز همدان حوصله حاضران را سر برده 
اســت. گویا عالقه برنامه ریزان به حضور در تلویزیون و هزینه کرد 
بــی برنامه در این راه، دلیل پخش زنــده این برنامه گفتگو محور و 
خســته کننده از آرامگاه بوعلی در شب پنج شنبه بوده است. گفتنی 
اســت احتمال مــی رود هزینه پخش زنده یک شــب این برنامه از 
همدان، از بودجه یکســاله برخی نهادها از جمله بنیاد بوعلی بیشتر 

شده باشد.

تولید محتوا در شبکه مردمی انقالب
 هدفمند می شود

 مسئول فضای مجازی سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان با بیان 
اینکه نخستین دوره کشــوری توانمندسازی مسئوالن تولید محتوای 
شبکه مردمی انقالب اسالمی در همدان برگزار می شود، گفت: دیدگاه 
شــبکه مردمی انقالب اسالمی تولید محتوای دیجیتال در تراز انقالب 

اسالمی است.
حسین ربیعی در نشست خبری نخستین دوره کشوری توانمندسازی 
مسئوالن تولید محتوای شبکه مردمی انقالب اسالمی" شمسا"، اظهار 
داشــت: این دوره از فردا سوم ماه شــهریورماه تا عصر روز دوشنبه 
چهارم شــهریورماه با حضور 400 نفــر از فعاالن فضای مجازی کل 

کشور در همدان برگزاری می شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت های سازمان فضای مجازی بسیج استان 
همدان میزبانی نخســتین دوره کشوری توانمندسازی مسئوالن تولید 
محتوای شبکه مردمی انقالب اسالمی به استان همدان واگذار شد که 
امیدوارم با توجه به ظرفیت های موجود نظیر رســانه های توانمند در 

استان این رسالت و تکلیف را به نحو احسن به انجام برسانیم.
مســئول فضای مجازی سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان با اشاره 
به اینکه امروز جنگ اصلی ما در حوزه فضای مجازی و رســانه رقم 
می خورد، گفت: دشــمن که پس از 40 ســال با جنگ های مختلف 
نظامی، اقتصادی، سیاســی و غیره نتوانسته ضربه ای به انقالب و نظام 
وارد کند امروز اتمامی امکاناتش را در فضای مجازی به کار گرفته تا 
شاید بتواند ضربه ای به نظام و انقالب برساند و که قطعاً در این حوزه 

نیز ناکام می ماند.
به گزارش تسنیم ، ربیعی با بیان اینکه در جنگ همه جانبه هوشمندی 
که دشــمن شروع کرده است قطعاً بر اساس وعده الهی و با توجه به 
تأکیدات مقام معظم رهبری پیروزی با جنگجویان انقالبی است، عنوان 
کرد: امروز بسیجیان با حضوری فعال، پویا و سازماندهی شده پرچم دار 

جریان انقالبی و ارزشی در فضای مجازی هستند.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید از 
انفعال در عرصه فضای مجازی خارج شویم، تصریح کرد: تمرکز در 
تصمیم گیری، جدیت در اجرا بدون از دســت دادن زمان، هماهنگی 
میان دستگاه ها و پرهیز از موازی کاری الزمه حضور فعال و تأثیرگذار 
در فضــای مجازی و مطالبات رهبر معظــم انقالب در حوزه فضای 
مجازی است. مسئول فضای مجازی ســپاه انصارالحسین )ع( استان 
همدان تأکید کرد: امروزه فضای مجازی تبدیل به قتلگاه جوانان شده 
اســت که ضرورت دارد با اقدامی جهــادی، انقالبی و کار تهاجمی 
دشمن را از این فضا بیرون کنیم و تنها راه تحقق این امر تولید محتوای 

اصیل انقالبی و ناب است.

هفته دولت فرصت مناسبی برای آسیب شناسی 
اقدامات گذشته است

 نماینده ولی فقیه در اســتان همدان گفت: خدمت ما مسئوالن در جامعه باید منجر به 
عدالت اجتماعی شود چرا که تولید ثروت به تنهایی برای پیشرفت کافی نیست، پس باید 

به عدالت اجتماعی برسیم.
حجت االســالم حبیب ا... شعبانی در جمع مسئوالن استان اظهار داشت: امروز در اسالم 
روز مباهله نامیده شده اســت روزی که استمرار والیت و نبوت را محقق کرده و بیانگر 

وحدت حضرت علی )ع( با پیامبر اکرم)ص( است.
وی افزود: مسئولیت در نظام اسالمی فرصتی برای رشد مسئوالن است هرچند قبول این 

مسئولیت می تواند تهدید هم باشد به همین دلیل همیشه باید مراقب بود.
به گزارش تسنیم ، نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید براینکه فرصت خدمت رسانی 
به مردم به سرعت تمام می شود، گفت: 40 سال است که از عمر انقالب اسالمی می گذرد 

و افراد بسیاری در طول این سال ها مسئولیت هایی داشتند، اما حاال دیگر نیستند.
وی رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر را خدمت رسانی به مردم دانست و عنوان کرد: 
دولت دو سال برای خدمت رسانی به مردم فرصت دارد، زمانی که اندک نیست و می توان 
اقدامات زیادی در طول این مدت انجام داد.شــعبانی تصریح کرد: اگر کســی می خواهد 
ماندگار شــود باید بداند صرف خدمت به مردم و نظام اسالمی سبب ماندگاری نمی شود 

بلکه باید همانند شهیدان رجایی و باهنر باید خدمت صادقانه و خالصانه انجام داد.
وی  تفاوت نظام اسالمی با دیگر نظام ها را در اسالمی بودن آن دانست و ابراز کرد: اگرچه 

ما هنوز نتوانســته ایم دولت اسالمی داشته باشیم اما در مسیر تحقق آن حرکت می کنیم به 
همین دلیل خدمت در نظام اسالمی به معنی تامین دنیا و آخرت مردم است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: اقتصاد تامین کننده دنیای مردم است و از وظایف 
دولت به شمار می آید یعنی اگر دولتی نتواند دنیای مردم را تامین کند، آخرت آنها را نیز 
نمی تواند درســت کند.وی  با بیان اینکه مشکالت دنیوی مردم باید برطرف شود، افزود:  

از آنجاییکه دولت در راس کارها قرار دارد پس باید تامین کننده اقتصاد مردم نیز باشد.
شــعبانی ابراز کرد: حاال که در ســال رونق تولید قرار داریم با این وحدت و همدلی که 
در بین مســئوالن استان وجود دارد آینده روشنی خواهیم داشت و امیدوارم مسئوالن نیز 
با پرهیز از حاشــیه  و برخی موضوعات به وظیفه اصلی خود که خدمت رسانی به مردم 

است عمل کنند.

  طبق روال هر ســال روزگذشته استاندار 
همــدان درنخســتین روز از هفته دولت در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه به بیان 
اطالعاتی در مورد پــروژه های هفته دولت 
پرداخــت و در ادامــه نیز گریــزی زد به 
موضوعاتی چون آمار اشتغال، حجم سرمایه 
گذاری ها در استان، راه اندازی مرکز جامع 
سرطان در ســال آینده و نیز وضعیت استان 

در حوزه آب.
هفته دولت از یکسو فرصتی برای بازنگری 
در یکسال خدمات مدیران و از سویی دیگر 
زمانی برای رمزگشایی از پشتیبانی و مقاومت 
مردمی اســت که با تحمل همه کاستی ها به 
امید اصالح امور همچنان پشتیبان نظام هستند.

اما این مدیران اســتان هســتند که باید با 
قدرشناسی از این نجابت و صبر به خدمات 
خود ادامه داده و اجازه ندهند بهانه هایی به 
ظاهر بین المللی در عملکردشان تاثیر بگذارد.

به گفته شاهرخی همزمان با هفته دولت، ۷۰۵ 
طرح با اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در 
اســتان بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن 
آغاز می شود و به دنبال بهره برداری از این 
طرح ها یک هزار و ۲۳۳ شغل در این استان 

ایجاد خواهد شد.
که بخشــی از این پروژه ها مربوط به بخش 
عمرانی در ســطح اســتان و بخشــی هم 
اقتصادی  به پروژه های  اختصاصی مختص 

است.
پروژه هــای عمرانی شــامل 6۰6 پروژه و 
اقتصادی 99 پروژه اســت که انشاا... در این 

هفته کلنگ زنی خواهد شد.
فارغ از بیان پروژه هــای هفته دولت، یکی 
از مباحثی که بیشــتر وقت جلسه را به خود 
اختصاص داد آمار اشتغال استان بود بطوریکه 
استاندار تاکید کرد مالک اصلی در این زمینه 
داده های مرکز آمار اســت. علی رغم اینکه 
وی از آسیب ندیدن تولید کنندگان از تحریم 
صحبت می کند، در این جلسه هم به این نکته 
اشاره کرد که تالش ما بر این بوده تا بتوانیم در 
حوزه مبارزه با تحریم ها گام برداریم، بنابراین 
یکی از مسائل مهم توجه به معیشت و اشتغال 
است. در این راستا تالش کردیم واحدهای 
جدید را راه اندازی کنیم و خوشــحالیم که 
نه تنها تحریم ها نتوانسته تاثیر بگذارد بلکه 
تولیدکنندگان ما دنبال راه اندازی و افزایش 
ظرفیت هستند و در استان واحدهایی که به 
خاطر تحریم تعطیل باشــند ممکن است از 
گذشته بجا مانده باشد اما آنچه که ناشی از 

تحریم باشد در حال حاضر نداریم.
این ســخنان البته هنگامی بیان می شود که 
برخی مســئوالن بارها از تاثیر تحریم ها بر 
ســازوکار تولید و صنعت سخن گفته اند و 

نادیده گرفتن آن ممکن نیست. 
با اینهمه شاهرخی معتقد است: به لحاظ مالی 
توانسته ایم از طریق منابع داخلی تسهیالت 
و نیاز اولیه واحدها را تهیه کنیم و با تشدید 

تحریم ها توان را مضاعف می کنیم.
مشرح سخنان استاندار را در ادامه می خوانید:

■ هفته دولت فرصتی مغتنم برای گفت وگوی 
بیشتر با مردم و بیان توسعه استان و رفاه بیشتر 
مردم اســت. یکــی از اولویت هــای ما توجه 
به معیشت و اشتغال اســت و فلسفه وجود و 
حضور ما برای خدمت به مردم اســت بنابراین 
آنچه در اختیار ما است باید در جهت منافع مردم 
به کار گرفته شود و اساساً دولت ها برای همین 

منظور انتخاب می شوند.
■ در دولــت دوازدهم در ابتدا در روندی بودیم 
که رشد اقتصادی کشــور قابل توجه بود و در 
خیلــی از موضوعات گشــایش فراوانی ایجاد 
شده بود و دولت براساس عهدی که بسته بود 
در سیاســت خارجی و داخلی برنامه مبنا ایران 
هراســی و تعامل با همه دنیــا با حفظ منافع و 
چهارچوب های خودمان بود که منتج به برجام 

شد.
■ براساس ســند راهبردی توسعه استان باید تا 
پایــان فعالیت دولت تدبیر و امید ســاالنه پنج 
هزار میلیارد تومان و در طی ســه سال 15 هزار 
میلیارد تومان در استان سرمایه گذاری می شود.

بر اساس این سند باید ساالنه 20 هزار فرصت 
شغلی در استان ایجاد شود از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از8 هزار شغل در استان ایجاد شده 

است.
■ نرخ بیکاری اســتان همــدان در فصل بهار 
امســال 1/6 درصد بود، ایــن نرخ مربوط به 
فصل بهار اســت و در چهــار فصل میانگین 
نرخ بیکاری همدان 9/6 پیش بینی می شود. 
معتقدم نباید در آمار تشــکیک ایجاد کرد و 
مردم را نسبت به آمار بدبین کرد. نرخ بیکاری 
اســتان تعداد بیکاران 53 هزار نفر است قطعا 
نباید احساس شوند در استان بیکاری وجود 
ندارد، اینکه با قاطعیت بگوییم استان به مثابه 
یک کارگاه اجرایی اســت اغــراق نکرده ایم 
به طوریکه میلیارد ها تومان پروژه در اســتان 

درحال اجراست.
■ هیچ واحدی صنعتی در اســتان نیست که به 
علت تحریم ها تعطیل شــده باشد، واحدهای 
تولیدی به دالیل مختلف تعطیل شده بودند اما 
واحدی ناشی از تحریم ها تعطیل نشده است و 

به لحاظ مالی به خوبی توانستیم تجهیز کنیم.
■ پیش بینی شده است امســال 5000 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری صورت بگیرد و آمار 5 

ماهه بسیار قابل توجه است.
بر ارتقاء واحدهای تولیدی که کمتر از ظرفیت 
خود فعالیت می کنند تاکید می کنم، نیاز است 
سرمایه گذاری جدیدی در این طرح ها صورت 
بگیرد که در اســتان همدان به سرعت در حال 

انجام است.
■ احیای واحدهایی که از سابق تا کنون تعطیل 
شــده اند از محورهای تدوین شــده در استان 
اســت، برخی از ایــن واحدها قابــل احیا در 
همان کاال هســتند و برخی الزم دارند به لحاظ 
ســاختاری تجدید قوا شوند و بانکها را مکلف 

کرده ایم که این واحدها را به کار برگردانند.
■ بر احیای واحدهای راکد برنامه ریزی شــده 
اســت، تاکید می کنیم. 991 واحــد فعال در 
اســتان داریم که بین 30 تا 60 و 60 درصد به 
باال فعالیت دارند .به دنبال افزایش راندمان این 
واحدها هستیم.60 واحد در حوزه صنعت و 17 
واحد کشاورزی توســط بانک ها تملک شده 
است، 26 واحد امسال توانستیم تعیین تکلیف 

کنیم.
■ با اقداماتی که صــورت گرفت هیچ واحد 
تولیدی در استان به دلیل تبعات تحریم تعطیل 
نشده اســت. در حوزه تولید 3 کار محوری 
انجام دادیم،نخســتین اقدام ســرمایه گذاری 
جدید در اســتان بود که پیــش بینی کردیم 
ساالنه 5 هزار میلیارد تومان در استان همدان 

سرمایه گذاری شود.
اقدام دوم افزایش میزان تولید واحدهای صنعتی 
بود که کمتر از ظرفیت خود فعالیت می کردند 
و اقدام ســوم نیز احیا و فعال کردن واحدهایی 
بود که از گذشته تا به امروز به هر دلیلی تعطیل 

شده بودند.
■ در حوزه اقتصادی شاخص های عمومی استان 
گویای این اســت که نسبت به استانهای دیگر 
شرایط مطلوبی داریم اما به این شرایط موجود 
اکتفا نخواهیم داشــت و باید با سرعت مسیر 

توسعه استان را پیش ببریم.

■ راه آهــن همــدان و مالیــر را ظرف مدت 
کوتاهی انجام خواهد شد، ایستگاه درون شهری 
همدان نیز در حال انجام است که به زودی یک 

ایستگاه مدرن خواهیم داشت.
■ پس از برگشــت حجاج از فرودگاه همدان، 
مصمم هســتیم از این ظرفیت برای همدان و 
منطقه استفاده کنیم، در تماس تلفنی با مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی کشور به بنده اعالم کردند به 
واســطه هماهنگی و همراهی همدان در اعزام 
حجاج، بعد از ســفر حجاج این فــرودگاه را 
تجهیز و پروازهای داخلی و خارجی را در این 

فرودگاه دایر کنیم.
■ زیرســاختهای اقتصادی 3 منطقه با کارکرد 
فرا اســتانی و فرا منطقه ای درحال اجراست، 
شهرک بنک داران همدان که پیشرفت مناسبی را 
داشته است و شهرک مبتنی بر فناوری های برتر 
در همدان درحال کار اســت که بستر را برای 
ســرمایه گذاری و حضور دانشمندان در عرصه 
علوم نو فراهم خواهد کــرد و آماده واگذاری 

است .
■ یکــی از ظرفیت هــای راکد اســتان همدان 
منطقه ویژه جهان آباد بود که هم اکنون بیش از 
1000 هکتار آماده واگذاری است و این منطقه 

شکوفایی را در کشور ایجاد کند.
■ مرکز جامع ســرطان همدان با کمک خیر و 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا شروع شده که 

امیدواریم در سال آینده راه اندازی کنیم.
■ 2018 نگاه ها به همدان تغییر کرد، همدان در 
کشور بخشی از جایگاه بلند خود را در رویداد 
2018 پیــدا کرد و برنامه هــای مفصلی برای 
برافراشــته نگه داشتن این پرچم داریم و طرح 
تکمیلی برای غار علیصدر در نظر گرفته ایم که 

در آینده رونمایی خواهد شد.
■ به شخصه به دنبال پروژه های عصر طالیی و 
پرشین یاقوت و سایر پروژه های استان هستم و 

حتما باید تعیین تکلیف شوند.
■  بحث آب همدان جدی اســت و انتقال آب 
شــرب همدان تعطیل نیســت و درحال انجام 
است اما هم اکنون مشکلی در زمینه تأمین آب 

شرب همدان وجود ندارد.

در نخستین نشست خبری استاندار پس از 6 ماه اعالم شد

کلنگ زنی و افتتاح 
705 طرح و برنامه در هفته دولت

هوای همدان گرم می شود

 کارشناس اداره کل هواشناســی همدان با بیان اینکه آسمان استان 
صاف تا قسمتی ابری اســت گفت: افزایش دو درجه ای دما در استان 

طی امروز پیش بینی شده است.
محمدحسن باقری شکیب در گفت وگو با  فارس با بیان اینکه در حال 
حاضر آســمان استان صاف تا قسمتی ابری اســت اظهار کرد: شاهد 

افزایش موقت سرعت وزش باد در بعدازظهرهای استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه تا پنج روز آینده تغییر خاصی در دمای استان دیده 
نمی شــود افزود:  افزایش دو درجه ای دما در اســتان طی امروز و فردا  

پیش بینی شده است.
کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان با بیان اینکه اواخر هفته جاری 
مجددا شــاهد کاهش دو درجه ای دما هســتیم خاطرنشان کرد: بارش 

باران به صورت کوتاه مدت در استان وجود ندارد.

 ابن ســینا، میراث بــزرگ ایرانیان و 
اسالمی  تمدن  دانشــمندان  همه  سرآمد 

است.
رئیس بنیاد بوعلی ســینا با ذکر این مطلب 
گفت: در محافل علمی ایران و بلکه همه 
دنیا، هزار سال است که نام بوعلی سینا در 
عرصه فلسفه و طب می درخشد و میراث 
علمی او در جریان ســازی علم و فرهنگ 
تأثیرگذار بوده اســت. در فلسفه اسالمی 
نمی توان مسئله علمی طرح کرد و ردپای 
بوعلی را در آن نیافت. در پزشکی سینوی 
نیز که بیش از 700 سال سلطه بالمنازع در 
محافل درمانی داشــته است، نام بوعلی با 
معجزه پزشکی و درمان توأمان بوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد بوعلی ســینا، آیــت ا... غیاث الدین 
طه محمــدی اضافه کرد: اول شــهریور 
هر ســال به یاد زادروز شــیخ الرئیس و 
بزرگداشــت مقام علمی این دانشــمند 
نامگذاری شــده اســت. در این روز که 

مقام پزشــک نیز گرامی داشته می شود؛ 
برنامه هــای فرهنگی و علمی ویژه ای در 
شهر همدان و در مراکز علمی در تهران 

و سایر شهرستان ها برپا می شود.
زادگاه  شــهر  در  کــه  مفتخریــم  مــا 
ابوعلی ســینای بزرگ، نسبت به مقام این 
دانشمند جهانی ادای احترام می کنیم و با 
حضور در آرامگاهش ستایشــگر رنج و 

زحمت او برای بشریت هستیم.

طه محمدی، ابن ســینا را گنج ناشناخته ای 
ذکر کرد که آثارش هنوز به تتبع و بررسی 
نیازمند است و افزود: در دوره ای که طب 
مدرن در بســیاری از موارد به تنهایی از 
بر  نگاهداشــت ســالمت جامعه  عهده 
نیامده اســت؛ آموزه های طــب بوعلی، 
بویژه در حوزه پیشــگیری و بهداشــت 
می تواند هم جامعه ای ســالم و تندرست 
بســازد و هم از خرج و مخارج اقتصادی 

کالنی کــه بیماری ها بر اقتصاد خانواده و 
جامعه تحمیل می کنند، بکاهد.رئیس بنیاد 
بوعلی ســینا در زمینه اهــداف و وظایف 
این بنیاد نیز گفت: نشر آثار و رساله های 
بوعلی جزونخستین و مهمترین وظایفی 

است که بر عهده ما نهاده شده است.
بر اساس کتاب شناسی های منتشر شده از 
بوعلی، بسیاری از آثار او هنوز به صورت 
خطی اســت و حتی برای برای یک بار 
نیز چاپ نشــده اســت. نیاز اســت که 
جامعه علمی کشور یاریگر این بنیاد برای 

تصحیح انتقادی علمی این آثار باشند.
ما تمام تــالش خود را بــا بودجه های 

بسیار ناچیزی که در اختیار داریم، به کار 
بســته ایم ولی هنوز درنخستین گام های 
ایــن راه علمی قرار داریم.دســتگاه های 
بودجه پرداز و پشــتیبان ما در اســتان و 
سطح ملی هنوز به این نتیجه نرسیده اند 
که نیاز اســت آثار بوعلی که بدرســتی 
ما مدعی میــراث داری آنهاییم؛ تصحیح، 

ترجمه و چاپ شوند.
بنابراین اگــر بگوییم با ایــن بودجه ها 
که حتی کفاف گــذران روزمره بنیاد را 
نمی دهد، 20 ســال دیگــر هم نمی توان 
حتــی نیمی از آثار ابن ســینا را تصحیح 
علمی- انتقادی و چاپ کرد، ســخن به 

دور از اغراق و انصافی نگفته ایم.
رئیس بنیاد بوعلی ســینا با درخواســت 
مساعدت مالی از مسئوالن ملی و استانی 
افزود: می دانیم که شرایط اقتصادی بودجه 
با این تحریم هــای ظالمانه وضع خوبی 
ندارد؛ اما معتقدیم که ســرمایه گذاری بر 
روی مفاخری مثل بوعلی ســینا که نماد 
هویت اســالمی و ایرانی ما هســتند، نه 
تنها مصرفی نیســت، بلکه سرمایه گذاری 
فرهنگــی علمی محســوب می شــود و 
آورده اش در جهت اعتالی علمی کشور 
و احســاس هویت و خودباوری در نسل 

جدید مؤثر خواهد بود.

رئیس بنیاد بوعلی سینا:

با این بودجه ها 20 سال دیگر هم نمی توان 
نیمی از آثار بوعلی را منتشر کرد
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شورا و شهردار جورقان در اقدامی فرهنگی انجام داد
نامگذاری همدان پیام در کوچه های جورقان

ــام  ــر ن ــام تغیی ــام همدان پی ــان به ن ــردد جورق ــي و پرت ــاي اصل ــي از کوچه ه  یک
ــا نــگاه حمایتــي و تبییــن اهمیــت نقــش رســانه ها در  پیــدا کــرد. ایــن نام گــذاري ب

فرهنگســازي صــورت گرفــت.
شــهردار و شــوراي شــهر جورقــان بــا هــدف حمایــت از رســانه ها و ایجــاد فرهنــگ 
ــام  ــام همدان پی ــه را به ن ــام جمع ــر ام ــل دفت ــام کوچــه مقاب ــهر ن ــن ش ــه در ای مطالع

ــد.  ــذاري کردن نام گ

شــهردار جورقان گفت: مصوبه نام گذاري خیاباني به نــام همدان پیام در هفته خبرنگار و 
با هدف تبیین جایگاه خبرنگار وتجلیل از اهالی رسانه امضا شد که این هفته اجرا شد.

ــي  ــا اهمیت ــه رســانه ها در فرهنگســازي نقــش ب ــزود: از آنجــا ک ــي اف ــد قره باغ مجی
دارنــد قصــد داریــم تــا جایــي کــه بتوانیــم از رســانه ها حمایــت کنیــم. 

 وي ادامــه داد: ایجــاد فرهنگ مطالعه کمک زیادي به ارتقــا فرهنگ مي کند، بنابراین با 
اقدامات این چنیني به صورت زیرساختي تغییراتي را در فرهنگ شهر ایجاد مي کنیم.

رئیــس شــوراي شــهر جورقــان نیــز در مراســم تغییــر نــام کوچــه گفــت: خیابان هــاي 
متعــددي را بــراي تغییــر نــام بــه همدان پیــام مطــرح کــرده بودیــم امــا بــه ایــن دلیــل 
کــه در ایــن نقطــه از شــهر دفتــر امــام جمعه، تعــداد زیــادي از ادارات مســتقر هســتند 

و پرترددتریــن محــل ایــن شــهر اســت ایــن کوچــه را بــه ایــن نــام اختصــاص دادیــم.
حشــمت ا... احمــدي افــزود: امیدواریــم بتوانیــم آن طــور کــه شایســته مــردم و شــهر 

جورقــان اســت تحــوالت توســعه اي را صــورت بدهیــم.
محمد حســینعلي بیگي، نایب رئیس شوراي شــهر جورقان هم گفت: پیشنهاد من بلوار 

ورودي شهر بود اما بقیه اعضا گفتند پرتردد بودن محل براي ما مهم تر است.
ــام  ــن شــهر به ن ــي در ای ــت شیرین ســو خیابان ــري شــهردار وق ــن فعله گ ــش از ای پی
همدان پیــام اختصــاص داد و مدتــي بعــد شــهردار همــدان خیابانــي بــه نــام خبرنــگار 
نام گــذاري کــرد. گــزارش بازدیــد از شــهر جورقــان و اقدامــات مدیریــت شــهری را 

در شــماره هــای بعــد بخوانیــد.

رئیس دانشگاه بوعلی در همایش ملی اخاق بوعلی: 
نیازمند خود انتقادی جدی هستیم

سپیده راشدی «

 رئیس دانشگاه بوعلی سینا در افتتاحیهنخستین همایش ملی اخالق 
علمی و اخالق کاربردی با محوریت اندیشه های حکیم بوعلی سینا که 
در ســالن همایش های دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، ضمن خوش 
آمد گویی وتبریک روز پزشــک گفت: یکی از جدی ترین گرفتاری 
های بشر مبحث اخالق کاربردی است که روز به روز کمرنگ تر می 
شود. وقتی صحبت از اخالق می شود منظور احترام،راز داری،راست 
کرداری،تابع قانون بودن و وفاداری می شود که اینها به عنوان مباحث 

کاربردی در زندگی امروز ما فراموش شده اند. 
یعقوب محمدی فر افزود: بخشی از اخالق، فردی است و بخش دیگر 
آن به زندگی اجتماعی انسانها از زمانی که خانواده ها در کنار هم شکل 
گرفتند، برمی گــردد. در مبحث اخالق کاربردی نیازمند خود انتقادی 
جدی هســتیم ودلیلی برای ترس از نقد وجــود ندارد. اخالق از دید 
فردی وســازمانی ومحیطی مطرح است. ما نیازمند اکوسیستم اخالقی 
در جامعه هستیم. اکوسیستم کنونی ما دچار مشکل شده است و هدف 
اصلی را گم کرده است،جامعه ما امروزه دچار کمیت گرایی شده است 
که این یک آفت جدی بر دامان آموزش عالی اســت،امیدوار هستیم از 
پایه ومراکز علمی ودانشــگاه ها این مشکل حل شود. رئیس همایش 
خاطر نشــان کرد: امیدوار هســتیم این چنین برنامه ها که زنگی برای 
بیداری جامعه اســت،ادامه داشته باشد وهمچنین امیدواریم بتوانیم از 

ذخایر تمدن ایرانی فارق از مرزهای سیاسی بهره ببریم.
رئیس انجمن مفاخر فرهنگی ایران نیز با تأکید بر اینکهنخستین رساله 
ابن سینا در باب اخالق است گفت: ابن سینا در کتاب االشارات خود 
در نمط هشتم، نهم ودهم در باب اخالق صحبت می کند، در حقیقت 
اخالق محور بنیادی عقل است رویکرد ابن سینا به اخالق یک رویکرد 

فلسفی وعقلی است.
حسن بلخاری با اشاره به برخی آثار بوعلی سینا ازجمله سالمان وابسال 
ومنطق الطیر گفت: بوعلی سینا در بسیاری از علوم عقل اول است اما 
این دانشــمند بزرگ در حوزه اخالق آن طور که باید و شاید شناخته 
شده نیست علت هم این اســت که در قلمرو 700-800سال گذشته 

مابحث اخالق در حوزه علم کالم مطرح بوده است.
وي ادامه د اد: همچنین کتاب البر واالثم اونخستین رساله این سینا در 
باب اخالق بوده که متاسفانه گم شده است. در مباحث پزشکی حفظ 
صحت وبازگرداندن صحت به جسم انســان مطرح است الزم است 
انســان بر اساس مســتندات دقیق وادله دقیق نه استدالل هایی که در 
فلسفه هســت وقابل نقض واثبات هست کار کند. وی ادامه داد:شیخ 
الرئیس از حوزه اخالق وارد حوزه پزشکی می شود، از نظر او در نظر 
گرفتن اخالق مبحثی مهم در حوزه پزشکی بوعلی می باشد که امیدوار 

هستیم همه به شیوه ی او در پیشبرد اهداف وخدمت پیش رویم.
 نظام اخالقی ابن سینا مغفول مانده است

دبیر همایش ملی »اخالق علمی و اخالق کاربردی« با بیان اینکه نظام 
اخالقی ابن سینا مغفول واقع شده است، تصریح کرد: بنا به گفته استاد 
انور که ترجمه کتاب ابن سینا را انجام داده، هیچ ناشری از چاپ کتاب 

ترجمه ابن سینا حمایت نمی کند.
علی اکبر عروتی موفق با بیان اینکه متافیزیک ابن ســینا همچنان قابل 
توجه کشورهای غربی است، ادامه داد: براساس تحقیقات دانشمندان 
25 درصد از متافیزیک ابن سینا برگرفته از فلسفه ارسطو بوده و مابقی 

به فلسفه اسالمی این دانشمند بازمی گردد.
معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا عنوان کرد: در کشور چه کارهایی 
برای این شــخصیت بزرگ به غیر از نامگذاری معابر و مراســم های 
صــوری انجام داده ایم؟ چند کالس درس ابن سیناشناســی در حوزه 
های علمیه ما وجود دارد؟ وی با بیان اینکه بوعلی ســینا در کشور ما 
بسیار مظلوم واقع شده است، تأکید کرد: بنا به گفته استاد انور که ترجمه 
کتاب ابن سینا را انجام داده، هیچ ناشری از چاپ کتاب ترجمه ابن سینا 
حمایت نمی کند و این در حالیســت که در ایتالیا ناشــران به صورت 

گروهی و تیمی بر روی کتاب الهیات ابن سینا مشغول کار هستند.

آگهی مناقصه عمومي ) نوبت دوم(

محمد حسین پور - شهردار نهاوند

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصهاعتبار پروژهمبلغ برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف

اجرای آبنمای کف خشک در پروژه چهار باغ 1
با تمامی وسایل و طرح های مورد نظر واجرای 

آن به جز ابنیه آبنما

500/000/000 ریالاعتبار داخلی10/000/000/000ریال

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت الف،ب ، ج ، د را تهیه و به شرح ذیل تکمیل نمایند.
پاکت الف:  متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند واریز و فیش واریزي را در داخل 
پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وتمضا نمایند متقاضیان به جاي وجه نقد مي توانند از ضماننامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد 

حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
پاکت ب:متقاضیان مي بایست  رزومه کاري ،آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمي ،فتوکپي کارت ملي مدیر عامل رئیس هیات مدیره و اسناد مناقصه را داخل پاکت ب قرار 

داده و در پاکت را ممهور به مهر و امضا نمائید.
پاکت ج: متقاضیان مي بایست براي هریک از پروژه ها جداگانه فرم پیشنهاد قیمت را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند.

متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب وج را در داخل پاکت د قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ .98/06/13تحویل دبیرخانه 
شهرداري نموده ورسید دریافت نمایند.

شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

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

مهلت قبول پیشنهادها تاپایان وقت اداري مورخ 98/6/13 مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري مورخ 98/6/14 در محل شهرداري تشکیل وچنانچه حداقل سه پیشنهاد دهنده قیمت باشد پیشنهادها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

برنده مناقصه چنانچه از تاریخ اعالم کمیسیون به وي به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قراردادنگردد سپرده شرکت در مناقصه وي ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد میگردد وچنانچه 
نفردوم نیز ظرف مدت 7 روز ازتاریخ اعالم کمیسیون حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز ضبط و مناقصه مجدد چاپ میگردد. )م الف 116(

آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/24  - آگهي چاپ نوبت دوم: 98/6/3    

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 13 آئین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي پروژه عمراني ذیل را از طریق مناقصه عمومي به شرکت هاي مرتبط با 
موضوع پروژه  واگذار نماید متقاضیان جهت گرفتن اسناد مناقصه کسب و اطالعات بیشتر به اداره عمران شهرداري نهاوند و امور قراردادها مراجعه نمایند و یا با شماره تلفنهاي 

33237445-081 داخلي 208 و 105 تماس حاصل نمایند.

آگهی فراخوان  عمومی مشارکت در تجهیز و بهره برداری 
مرکز آموزش هتل داری و گردشگری)نوبت دوم( 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

این اداره کل درنظر دارد نسبت به تجهیز و بهره برداری پروژه مرکز آموزش هتل داری و گردشگری خود از طریق مشارکت در تجهیز و بهره برداری )موضوع ماده )27( قانون 
الحاق )2(( اقدام نماید ، لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی / حقوقی دعوت بعمل می آید به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir   مراجعه و اسناد ذیربط را به شماره فراخوان          
5098000107000021  دریافت و نسبت به تکمیل اسناد و پاکتهای مربوطه طبق زمان و شرایط اعالم شده ذیل اقدام فرمائید ، موضوع فراخوان : تجهیز و بهره برداری مرکز 
آموزش هتل داری و گردشگری همدان به مساحت تقریبی 1850 متر مربع واقع در طبقه همکف از یک ساختمان سه طبقه شامل فضاهای قابل استفاده جهت : آشپزخانه ، 
رستوران ، البی ، سونا ، کافی شاپ ، الندری ، سرویس های بهداشتی ، موتورخانه و 8 واحد سوئیت دارای حق استفاده از امتیازات تلفن و آب مستقل ، برق و گاز فعاًل بصورت 
مشترک با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک همدان و درب مستقل از خیابان صنعت و دارای تجهیزات متعلقه که لیست و مشخصات فنی تجهیزات مذکور ، پیوست 
اسناد فراخوان ارائه می گردد ، ضمنًا سرمایه گذار متعهد به تجهیز مرکز هتلداری با برآورد مبلغ 7،000،000،000 ریال تجهیزات برابر لیست بادگذاری شده در سامانه فوق الذکر 

و همچنین انجام تعهدات آموزشی اعالم شده از سوی اداره کل خواهد بود ، میزان و نوع و مبلغ تضمین در فراخوان :
مبلغ 700،000،000 ریال ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب سپرده بانکی به شماره حساب 4065018707730160 نزد بانک مرکزی می باشد .

محل و تاریخ بازدید متقاضیان از مرکز هتلداری : 
همدان – کیلومتر 5 جاده کرمانشاه ابتدای مریانج جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 همدان ، تاریخ بازدید از 1398/06/02 الی 1398/06/06 ساعت بازدید از ساعت  

8 صبح الی 14 بعد از ظهر .
تاریخ و محل دریافت اسناد فراخوان : 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس اینترنتی WWW.setadiran.ir  از تاریخ 1398/06/02 الی 1398/06/06  
تاریخ و محل تحویل اسناد و پاکتهای فراخوان : 

پاکت های الف و ب و ج از تاریخ 1398/06/07 لغایت 1398/06/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس اینترنتی WWW.setadiran.ir  بارگذاری می 
گردد و پاکت الف)تضمین شرکت در فراخوان( عالوه بر بارگذاری نسخه اصل آن ظرف مدت فوق الذکر در پاکتی با عنوان الف به صورت حضوری به دبیرخانه اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان همدان تحویل می گردد .
تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات فراخوان :

تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در سامانه فوق در تاریخ 1398/06/21 و در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان می باشد . 
کلیه اسناد فراخوان : شامل 1 – پاکت الف )تضمین شرکت در فراخوان( 2 – پاکت ب )مدارک و مستندات شناسایی ، رزومه و ارزیابی متقاضی و اسناد فراخوان و نمونه قرارداد( 

3 – پاکت ج پیشنهاد مالی )پیشنهاد سهم الشرکه( 
تذکر :پاکتهای ج پیشنهاد دهندگان زمانی بازگشایی میگردد که صالحیت فنی پیشنهاد دهندگان توسط اعضاء کمیته در جلسه تائید گردد.

به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء و امضاءمشروط یا مخدوش و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ، ضمناً این 
اداره کل در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. )م الف 825(

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

 گروه شهرســتان؛ با آغاز هفته دولت 
و گرامیداشــت یــاد شــهیدان رجایی و 
باهنر،پروژه هــای عمرانی،خدماتی و ...با 
حضور مســئوالن در شهرها و روستاهای 
استان افتتاح، کلنگ زنی یا به بهره برداری 

می رسد.
در نخســتین روز از هفته دولت مدیران و 
اعضای شورای اداری شهرستان ها پس از 
عطرافشــانی گلزار مطهر شهدا به دیدار با 
ائمه جمعه در شهرســتان رفته و خدمات 

دولت را گزارش داده اند.
 49طرح با 123 میلیارد ســهم 

نهاوند از هفته دولت
فرماندار شهرســتان نهاوند در نشســت 
خبری با رسانه ها گفت: در هفته دولت 49 
طــرح عمرانی با اعتبار 123 میلیارد تومان 

بهره برداری و کلنگ زنی می شود.
مراد ناصــری افزود: هفته دولت 43 طرح 
عمرانی با 79 میلیارد و 415 میلیون تومان 
در نهاوند افتتاح می شود و عملیات اجرایی 
6 طرح دیگر با 40 میلیارد و 376 میلیون 

تومان آغاز می شود.
وی گفت: این طرح ها شــامل هفت طرح 
در حــوزه عمران شــهری و روســتایی، 
6 طرح در حوزه کشــاورزی، ســه طرح 
در حوزه صنعت ، ســه طــرح در حوزه 
گردشــگری، 12 طرح در حوزه خدمات، 
9 طرح در حــوزه مخابرات، دو طرح در 
حوزه سالمت و چهار طرح در حوزه های 

ورزش، آموزش و حمایتی است.
فرماندار شهرســتان نهاوند در خصوص 
آغــاز عملیات اجرایی 6 طرح عمرانی نیز 
گفت: در این هفته عملیات اجرایی 6 طرح 
با اعتبــار 40 میلیارد و 376 میلیون تومان 

آغاز می شود.
وی عمده ترین این طرح ها را توسعه طرح 
گلخانه ای روســتای علمدار در زمینی به 
مساحت 14 هکتار و تعریض راه ارتباطی 

سه راهی دهفول، برزول و فارسبان است.

ناصــری در ادامه با بیان اینکه هفته دولت 
هفته نقد مســووالن و پاسخگویی آنها به 
مطالبات مردمی است گفت: به تعبیر مقام 
معظم رهبــری هفته دولت باید، هفته نقد 

دولت نیز باشد.
وی افزود: در این زمینه اعتقاد داریم نقدها 
باید منصفانه بوده و به دنبال آن پیشــنهاد 

برای اصالح امور نیز مطرح شود.
فرمانــدار نهاونــد بــا ارزیابــی مثبــت 
فعالیت های صورت گرفته در زمان تصدی 
خود در نهاوند افزود: در 17 ماه گذشــته 
کارهای خوبی در شهرستان صورت گرفته 
 و در زمینه طرح های عمرانی حرکتی رو به 

رشد ایجاد شده است.
وی با اشــاره به نقش اساســی رسانه ها 
در پایان به تشــریح وضعیت و شــرایط 
اقتصادی کشور پرداخت و گفت: شرایط 
اقتصادی کشــور در یک ســال گذشــته 
همانند شرایط اقتصادی دوران جنگ بود 
اما با تالش همه دست اندرکاران تحریم ها 
بی اثر بوده و دشــمن نتوانسته به خواسته 

خود برسد.
و  افتتاح 74 طــرح مخابراتی   

ارتباطی در نهاوند
در نخســتین روز از هفته دولت 74 طرح 
مخابراتی و بخش ارتباطات زیرســاخت 
حوزه فناوری اطالعــات در نهاوند مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
مدیــرکل فناوری اطالعــات و ارتباطات 
اســتان در آئین بهره برداری از این طرح ها 
گفــت: برای اجرای این تعــداد طرح که 
از یک ســال گذشــته آغاز شده است 29 

میلیارد تومان هزینه شده است. 
مجتبی ســاکی گفت: این طرح ها شــامل 
یکپارچه ســازی شــبکه های تلفن همراه 
اول و ایرانسل، توسعه اینترنت پرسرعت، 
نصب سوئیچ تلفن ثابت، نصب تجهیزات 
فیبرنوری، نصب چند دســتگاه خودپرداز 

در سه روستا، تقویت نسل چهار همراه

اول و به روزرسانی کد پستی است.
ســاکی گفت: در زمینه مخابراتی نیز 17 
هزار از مشترکین مخابرات دارای پرونده 
اســتاندارد اشتراک نبودند که از این تعداد 
15 هزار مشــترک شناسایی و پرونده آنها 
تکمیل شــده و بــه زودی پرونده مابقی 

مشترکین به اتمام خواهد رسید.
در این مراســم فرماندار نهاوند نیز گفت: 
شهرســتان نهاوند در حــوزه ارتباطات و 
فناوری با وجود کارهایی که انجام شده از 
شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و مردم از 

ما در زمینه مطالبات به حقی دارند.
مراد ناصری با ضروری خواندن مســاله 
پاســخگویی مســئوالن به مــردم افزود: 
متاســفانه در مخابــرات نهاوند مســاله 
پاسخگویی به مردم کمرنگ است و الزم 
است مسئوالن بخش های مختلف مردم را 
نســبت به امور مختلف مخابراتی توجیه 

کرده و پاسخگوی آنها باشند.
 افتتاح 26 طرح در مالیر

همزمان با نخستین روز از هفته دولت 26 
پروژه و طــرح در حوزه های مختلف در 

مالیر افتتاح شد.
 برای این طرح ها کــه با حضور تعدادی 
از مسئوالن استانی و شهرستان افتتاح شد 
اعتباری بالغ بر 21 میلیــارد تومان هزینه 

شده است.
این طرح ها شامل افتتاح پارکینگ طبقاتی و 
همزمان افتتاح بازارچه محلی، پروژه اداره 
راه و شهرســازی و دو پروژه اداره برق با 
اعتبــاری بالغ بر 14 میلیارد و 246 میلیون 

تومان بود.
بهره برداری از 20 واحد مسکونی روستایی 
کمیته امداد با زیربنایــی بالغ بر یک هزار 
و 300 متــر مربع و یک میلیــارد و 200 
تومان، کارخانه تولید کاغذ کارتن شرکت 
خشکبار طالیی با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد 
و 535 میلیون تومــان و ظرفیت 10 هزار 
تن و اشتغالزایی برای 60 نفر از دیگر طرح 

 های افتتاحی در مالیر بود.
 افتتــاح 7 پروژه کشــاورزی و 

دامپروری در بهار
بهــار گفت:  رئیس جهــاد کشــاورزی 
همزمان با هفته دولت 7 پروژه کشاورزی 
و دامپــروری شــامل 2 طــرح آبیــاری 
تحت فشــار، 2 طــرح گاوداری، 2 طرح 
شوریجات و یک طرح احداث باغ به بهره 

برداری می رسد.
هوشنگ کرمی بابیان اینکه با افتتاح سیستم 
های آبیــاری تحت فشــار 91 هکتار به 
اراضی تجهیز شده افزوده می شود، گفت: 
این طرح ها با هزینه کرد اعتباری بیش از 
52 میلیــارد ریال که 5 میلیارد  ریال آن از 
اعتبارات دولتی و مابقی آورده متقاضی و 
تسهیالت کم بهره بانکی است، اجرا شده 

است.
کرمی در ادامه افزود: همچنین به مناسبت 
هفته دولت 2 واحــد گاوداری با ظرفیت 
های تولید 20 راســی و 200 راسی افتتاح 
می شــود که این طرح ها بــا هزینه کرد 
بیش از 19 میلیارد ریــال به بهره برداری 
رســیده و با اجرای این طرح ها 8 شغل 
ایجاد می شود.وی افزود: همچنین 2 طرح 
شــوریجات با ظرفیت یــک هزار و 650 
تن و یک طرح احداث باغ در ســطح 2/3 
هکتار به بهره برداری می رسد که با افتتاح 

این طرح ها 23 شغل ایجاد می شود.
 در هفتــه دولــت 115 پروژه 
کلنگ زنی  افتتــاح   کبودراهنگ  در 

می شود
 همچنین در هفته دولت امسال 115 پروژه 
با اعتباری بالغ بــر 173 میلیارد تومان در 
شهرســتان کبودراهنــگ کلنگ زنی و به 

بهره برداری می رسند.
فرمانــدار کبودراهنگ هم در دیدار با امام 
جمعه با بیان این مطلب افزود: هفته دولت 
هفته ملت است و وظیفه ای همه مااعتالی 
به نظام و دفــاع جانانه از انقالب و آرمان 
های شهداست همچنین هفته دولت سنبلی 
برای یادآوری و تذکری است که مسئوالن 
موظفند همیشــه و در همه حال به مردم 
خدمــت کنند بنابراین آنچــه که در توان 

داریم باید برای مردم تالش کنیم.
حجت  ا... مهدوی اظهار داشــت: با توجه 
به اینکه در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم 
وظیفه داریم در حفــظ بیت المال نهایت 
دقت را داشــته باشــیم و صرفه جویی را 
جــز اولویت های کاری خود قرار دهیم تا 
اعتماد مردم نسبت به خدمتگزاران نظام و 

اسالم حفظ شود. 
وی خاطرنشــان کرد: ازخصوصیات بارز 
شــهیدان رجایی و با هنر صداقت و مردم 
داری  بود کــه امیدواریم مــا نیز با الگو 
گرفتن از این شــهدای بزرگوار بتوانیم با 
مردم صادق باشــیم و برای رفع مسائل و 

مشکالت مردم تالش کنیم.
مهدوی ادامه داد: ما از مدیران پرتالش و 
زحمتکش حمایت می کنیم و مدیری که به 
اهداف بلند نظام کم توجهی کند برخورد 

می کنیم.
وی بیان داشت: ما با محوریت امام جمعه 
و در کنار هم و در جهت تبیین آرمان های 
امــام راحل و اهــداف واالی مقام معظم 
رهبری و اجرای سیاست های رهبری نظام 
اقتصادی دولت تدبیــر و امید همه با هم 
برادر هستیم و امیدواریم با حمایت مردم 

راه های پیشرفت و ترقی را طی کنیم .

وی همچنین ادامــه داد: با توجه به اینکه 
پایان امســال انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی را در پیش داریم دشمن تمام توان 
خود را به کار گرفته که اســالم و نظام ما 
را از پای در می آورد و 40 سال این تالش 
را داشته اند و به دالیل مختلف نتوانسته اند 
پیروز باشند و باز هم با حضور حداکثری 
خــود پــای صندوق هــای رأی جواب 
دندان شکنی به بیگانگان و دشمنان نظام و 

انقالب خواهیم داد.
فرمانــدار کبودراهنــگ در پایــان افزود: 
متأســفانه دفتر امام جمعه کبودراهنگ در 
خور و شــأن امام جمعه و مردم شــهید 
پرور این شهرستان نیست بنا به ضرورت  
بزرگترین خانه ســازمانی شهرســتان در 
بهترین نقطه شهر برای دفتر امام جمعه در 
نظر گرفته می شــود تا زمانی که ساخت 

دفتر امام جمعه به اتمام برسد.
فرماندار کبودراهنــگ دگفت: در هفته 
دولــت با اعتبــاری بالغ بــر 6 میلیارد 
200 میلیــون تومان به روســتاهای  و 
مســجدین،  چاله کنــد،  دســتجرد، 
حســن آباد، قادرآباد، ازون دره، قهورد 
است. شــده  آبرســانی  علیصدر  علیا، 
مهدوی افــزود: با توجه بــه وضعیت 
اقتصــادی و تحریم در کشــور نظام و 
دولت همیشــه در جهت خدمات بهینه 
به مردم تالش می کنند تا مردم کمترین 
مشــکالت را داشته باشــد و موضوع 
آبرســانی نیز یکی از مسائل مهم کشور 

دارد. بسیاری  اهمیت  است و 
دیدار با خانواده شــهید عباس جوادی در 
برنامه هاینخستین  پایان  دستجرد  روستای 
هفته دولت در شهرستان کبودراهنگ بود.

برنامه های هفته دولت 
در شهرستان ها اعالم شد

شهرداری اللجین 
سگ کشی نمی کند

 شــهردار اللجین سگ کشــی توسط 
شــهرداری را تکذیــب کــرد و گفت: 
تصاویر منتشره در فضای مجازی مربوط 
به سگ کشی شهرداری واقعیت ندارد و 
انتصاب این خبــر به اللجین را تکذیب 

می کنم.
محبی افزود: تصاویر پخش شده از سگ 

کشی شــهرداری اللجین واقعیت ندارد 
و این تصاویر مربوط به ســال های قبل 

است.
وی به ایسنا گفت: از پلیس فتا درخواست 
داریم تا با افرادی که اقدام به پخش این چنین 

تصاویر کذبی کرده اند، برخورد کند.
شهردار اللجین عنوان کرد: در تحقیق و 
تفحصی که از واحد خدمات شهری این 
مجموعه به عمل آمد، افراد این واحد نیز 
تعجب کردند چــرا که چنین چیزی در 

واقعیت وجود نداشته است.
وی تأکیــد کرکــرد: علــت پخش این 
تصاویر پس از گذشت چندسال مربوط 
به اتفاقات اخیر کشــور در رابطه با سگ 
کشی و رفتن اذهان عموم به این سمت 

بوده است.
گفتنی اســت؛ تصاویر منتشــره توسط 
مخاطبان به دســت ما رســیده و مدعی 
هســتند شــهرداری اللجین سگ کشی 

می کند.

10 کارخانه به 
صنایع همدان 
افزوده می شود

 10 کارخانه تولیدی کوچک و بزرگ 
در هفته دولت وارد چرخه تولید و بهره 
برداری شــده و به جمع صنایع اســتان 

همدان اضافه می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان گفت: 10 طرح تولیدی و صنعتی 

با حمایت دولت در سطح استان همدان 
راه اندازی شده که در هفته دولت به طور 

رسمی وارد چرخه تولید می شوند.
حمیدرضا متین اظهار داشت: این صنایع 
در زمینه تولید پالســتیک دهان گشــاد، 
چینی آالت بهداشتی، انواع میز و صندلی، 
اســتخراج سنگ مرمریت، سود سوزآور 
مایع و جامد، مواد شــوینده، عدســی 
عینک، بســته بندی آب معدنی، ساخت 
جعبه کارتن و فــرآوری آندولوزیت و 

گارنت فعالیت دارند.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن صنایع در 
شهرســتان های بهار، فامنین، نهاوند و 

مالیر احداث شده است.
متین افزود: در این واحدهای تولیدی و 
صنعتی 164 نفر از جوانان مشغول به کار 
شــده اند که این تعداد در رونق اشتغال 

استان بسیار اثرگذار است. 
افــزون بر یــک هزار واحــد صنعتی و 

تولیدی در استان همدان فعالیت دارند.
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بین الملل خبر

حجت االسالم رمضانی به عنوان دبیرکل 
مجمع جهانی اهل بیت)ع( منصوب شد

 حضرت آیت ا... خامنه ای در حکمی حجت االسالم والمسلمین 
رمضانی را به عنــوان دبیرکل مجمع جهانــی اهل بیت)ع( منصوب 

کردند.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت 
ا... خامنه ای، حضرت آیت ا... خامنه ای در حکمی حجت االســالم 
والمســلمین رمضانی را به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( 

منصوب کردند.

در پی انحراف از اجرای بودجه؛
مجلس از »زنگنه« 

به قوه قضائیه شکایت می کند
 کمیسیون انرژی مجلس شــکایت نمایندگان از وزیر نفت در 
مورد انحراف از اجرای بودجه ســال 96 را مورد بررســی قرار 

می دهد.
به گزارش مهر، کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی هفته 
جاری درخواســت تعــدادی از نمایندگان مســتند به ماده 234 
آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی مبنی بر انحراف وزارت 
نفت از تکالیف مندرج در قانون بودجه ســال 1396 کل کشور را 

مورد بررسی قرار خواهد داد.
طبــق ماده 234 آییــن نامه داخلی مجلس هــرگاه حداقل 10 نفر از 
نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض 
یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور 
و یا وزیر و یا مســئولین دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم کنند، 
موضوع بالفاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون 

ذی ربط ارجاع می گردد.
کمیســیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و در 
صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق 

ارائه می دهد. هیئت رئیسه به مجلس 
تبصره 1- چنانچــه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشــد موضوع 
جهت رســیدگی به قوه قضائیه و ســایر مراجع ذی صالح ارسال 
می شــود تا خارج از نوبت و بدون تشــریفات دادرسی رسیدگی 

نمایند.
تبصــره 2- در صورتی که مجلس در مــورد رئیس جمهور یا هر 
یک از وزیران ســه نوبت  رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح 
اســتیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم)89( قانون 

اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

دو نماینده بازداشت شده آزاد شدند

ــالمی از آزاد  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــک عض  ی
ــر داد. ــده خب ــت ش ــده بازداش ــدن دو نماین ش

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: ازنخستین 
ســاعات اداری امروز)شنبه( فرایند تودیع وثیقه در اداره ثبت اسناد و 
دادســرا برای دو نماینده بازداشت شده در ارتباط با پرونده سایپا طی 

شد و این افراد نهایتا بعدازظهر امروز از زندان اوین آزاد شدند.
ــن دو  ــک از ای ــر ی ــرای ه ــده ب ــن ش ــه تعیی ــه وی، وثیق ــه گفت ب
نماینــده 10 میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه بــا تودیــع ایــن وثیقــه، 

ــده آزاد شــدند. ــف پرون ــن تکلی ــا تعیی ت
بــه گــزارش ایســنا، محمــد عزیــزی و فریــدون احمــدی چهارشــنبه 
گذشــته در ارتبــاط بــا پرونــده ای در خصــوص فــروش محصــوالت 

شــرکت ســایپا بازداشــت و بــه زنــدان اویــن منتقــل شــدند.

ظریف: پیشنهاد مکرون مسیر درست است
احتمال بازگشت آمریکا به مذاکره

 ظریف گفت: امکان بازگشــت ایاالت متحده به میز مذاکره هرگز 
غیر محتمل تصور نشده است. ما میز مذاکره ای داریم که خیلی وقت 
اســت وجود دارد و ایاالت متحده آمریکا خــود میز مذاکره را ترک 

کرده است.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر، محمــد جواد ظریــف در مصاحبه با 
خبرگزاری فرانســه گفت: رئیس جمهور مکــرون و رئیس جمهور 
روحانــی چند هفته پیش با هم گفتگوی تلفنی داشــتند . هدف این 
گفتگوها این بود که ببینیم چگونه می توان توافق هسته ای را از طریق 
عمــل کردن اروپا به تعهداتش ذیل ایــن توافقنامه حفظ کرد . رئیس 
جمهور مکرون هفته گذشته پیشنهاداتی را به رئیس جمهور روحانی 
ارائه داد و ما معتقدیم که این پیشــنهادات حرکت در مسیری درست 
اســت؛ هر چند تا رسیدن به هدف فاصله داریم . ما مذاکرات خوبی 
داشــتیم و در نشســت با رئیس جمهور مکرون احتماالتی را مورد 
بررسی قرار دادیم . در حال حاضر ایشان قصد دارد با شرکای اروپایی 
و ســایر طرف های همکاری درباره اینکه از این به بعد چه باید کرد، 

گفتگو کند. 
وزیر خارجه کشورمان در این گفت و گو که از شبکه تلویزیونی پرس 
تی وی پخش شــد، در پاسخ به سؤالی در خصوص جزئیات مطرح 
شده در این نشست گفت: ببینید برجام توافقنامه ای بود که نه با اعتماد 
کامل بلکه با بی اعتمادی متقابل مورد مذاکره قرار گرفت .بنابراین ما 
ابزار های جبرانی در اختیار داشــتیم و ایران این ابزارهای جبرانی را 
که در برجام پیش بینی شــده بود، بکار گرفته است. ما از همان ابتدا 
گفته ایم که به مجرد اینکه اروپــا اجرای تعهدات خود ذیل برجام را 
آغاز کند ایران نیز آماده خواهد بود از گام های که برداشــته بازگردد. 
بقای برجام در گرو دو اصل بنیادین اســت یکی اینکه ایران اطمینان 
دهد که برنامه )هسته ای( اش صلح آمیز بماند و دیگری اینکه بقیه جهان 

روابط اقتصادی خود را به حالت عادی در بیاورند. 

سخنگوی وزارت خارجه:
کانادا رفاه 400هزار ایرانی را گروگان 

اهداف سیاسی کرده
 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان، اظهارات اخیر وزیر 
خارجه کانادا در مورد مذاکرات با ایران برای ارایه خدمات کنسولی به 
ایرانیان مقیم آن کشور را متناقض، نوعی فرار از مسئولیت و غیرقابل 
قبول عنوان کرد.ســیدعباس موسوی، با اشــاره به مشکالت عدیده 
ایرانیان مقیم کانادا در زمینه مسائل کنسولی و درخواست آنها از دولت 
کانادا جهت  همکاری با دولت ایران جهت رفع این مشکالت به ایسنا 
گفت: موضع سیاسی وزیر خارجه کانادا و توسل به بهانه های حقوق 
بشــری برای عدم ارایه خدمات به ایرانیان مقیم آن کشور در تناقض 
آشکار با اظهارات خود او است زیرا از یک سو با نادیده گرفتن حقوق 
شــهروندان ایرانی تبار خود از اجازه ارایه خدمات کنسولی از جمله 
خدمات اداری مربوط به احوال شــخصیه برای 400 هزار ایرانی مقیم 
کانادا خودداری می کند و در همان حال، در پشت ادعاها و مستمسک 

های حقوق بشری علیه ایران پنهان می شود. 
وی در ایــن زمینه ادامه داد: اگرچه جمهوری اســالمی ایران حداکثر 
تالش خود را در 7 ســال گذشــته برای ارائه تسهیالت کنسولی به 
شهروندان ایرانی مقیم کانادا فراهم ساخته است ولی آنها برای دریافت 
این تسهیالت همچنان به خاطر مخالفت ناموجه دولت کانادا مجبور 
می شــوند برای دریافت خدمات کنسولی با تحمل مشقات و هزینه 

های زیاد راهی کشورهای دیگر شوند.
 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تاکنون به صورت مستقیم یا با 
واســطه از دولت کانادا خواسته ایم که گذشته از مسائل سیاسی برای 
رفاه حال اشخاص مقیم کانادا با ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم 
آن کشــور کمک کند ، ولی دولت کانادا از پذیرش این امر خودداری 

می کند تا به ایران و ایرانیان فشار سیاسی وارد کند.

احتماالً مجلس به الیحه حذف 4صفر از پول ملی 
رأی نمی دهد

 سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان این که حذف چهار صفر از پول ملی 
ثمره ای در حوزه اقتصادی ندارد و از نظر ما اولویت نیست، گفت: این پیش بینی وجود 
دارد کــه مجلس به الیحه دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی رأی ندهد، اما اگر 
دولت توجیهات قوی داشــته باشد شرایط فرق خواهد کرد که هنوز توجیهی به ما ارائه 

نشده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به تقدیم الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور 
توســط دولت به مجلس گفت: با این الیحه مخالفم چون شرایط اقتصادی کشور چنین 

کاری را ایجاب نمی کند و اساســا در اولویت قرار ندارد این الیحه باید در شرایط توام 
با آرامش و ثبات اقتصادی در کشــور اجرایی شــود نه در شــرایطی که ما دچار چالش 
اقتصادی هستیم پس اجرای آن هیچ کدام از شاخصه های اقتصادی را تغییر نخواهد داد.

وی دربــاره بار مالی این الیحه به ایســنا گفــت: با اجرای این الیحه نــه تنها باید در 
اسکناس ها تغییر ایجاد کرد که تمامی دفاتر محاسبات، سخت افزارها و نرم افزارها متاثر 
از آن شده لذا این تغییرات قطعا بار مالی به همراه خواهد داشت شاید بار مالی آن بیشتر 

از بار مالی چاپ اسکناس باشد.
حسینی شاهروردی توضیح داد: در حال حاضر چاپ اسکناس 100، 200 و 500 تومانی 
نداریم و معموال رقمی کمتر از اســکناس هزار تومانی در بازار پیدا و استفاده نمی شود. 
حاال می خواهند هزار تومان را یک تومان کنند، پس فرقی ندارد که روی آن یک تومان یا 

10 هزار ریال بنویسند. اینها همه نشان می دهد که تغییر ریال به عدد تنها هزینه بر خواهد 
بود.وی گفت: از آن جا که این الیحه هیچ کدام از شاخصه های اقتصادی را تغییر نخواهد 
نداد تنها باعث تحمیل هزینه و وقت برای مســئوالن دولتی، مجلس و فعاالن اقتصادی، 
شــرکت ها، بورس و حوزه های مختلف می شود که با عدد و رقم ریالی سروکار دارند. 
نتیجه گیری آن اســت که از نظر ما اجرای این الیحه اولویت دار نیســت و تنها چالش 

روانی ایجاد می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: شاید از منظر طراحان این بُعد از الیحه خوب 
اســت که با ایجاد یک پوشــش روانی باعث می شود که مردم مشکالت دیگر اقتصادی 
همچون تورم باال را یادشــان رفته و این که از نظر معیشــت در مضیقه بوده و مفاســد 

اقتصادی وجود دارد. ولی از بُعد دیگر ثمره ای در حوزه اقتصادی ندارد.

آگهي حصر وراثت
آقای مرتضی هتی نصیردارای شــماره شناسنامه  2 به شرح دادخواست 
کالسه 333/98ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی همتی نصیر به شماره شناسنامه  
5009 در تاریخ 98/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-  حمیدرضا همتی نصیر 
به شماره شناســنامه4040219953 متولد 1372فرزند علی 2- مرتضی 
همتی نصیر به شــماره شناســنامه2 متولد 1356فرزند علی 3- پریسا 
همتی نصیر به شــماره شناسنامه 3860393286متولد1370 فرزند علی 
4- پریوش همتی نصیر به شماره شناسنامه 4257متولد 1365فرزند علی 
5- فرزانه همتی نصیر به شــماره شناسنامه 265متولد1362 فرزند علی 
6- معصومه همتی نصیر به شــماره شناسنامه11973 متولد1358 فرزند 
علی 7- مرضیه همتی نصیر به شــماره شناسنامه307 متولد 1360فرزند 
علی .اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
)م الف194(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي فقدان سند مالکیت 
ــر  ــه مه ــدق ب ــي مص ــهاد محل ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــه ب ــی وال ــد رضای ــای احم آق
دفترخانــه 102 اســدآباد همــدان مدعــي اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت کاداســتری 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــماره پــالک ثبتــی 341 فرعــی 
ــماره  ــه ش ــدان ب ــش هم ــش ش ــدآباد بخ ــتان اس ــع در شهرس ــی واق از 2198/267 اصل
ــل  ــدن اص ــود ش ــل  مفق ــه دلی ــت دارد ب ــابقه ثب ــال 97 س ــری ج س ــی 980419 س چاپ

ســند مالکیــت اولیــه در حیــن جابجایــی تقاضــای المثنــی نمــوده اســت.
ــه مــاده 120 آیین نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله  ــه اســتناد تبصــره الحاقــي ب ــذا ب  ل
آگهــي مي شــود تــا هــر کــس مدعــي انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــه اداره ثبــت اســناد و  ــن آگهــي طــي مــدت ده روز ب ــخ انتشــار ای خــود باشــد از تاری
ــند  ــا س ــه اصــل ســند مالکیــت و ی ــن ارائ ــه و ضم امــالک شهرســتان اســدآباد مراجع
ــد در صــورت انقضــا مــدت واخواهــي و  ــه اعتراضــي کتبــي خــود را تســلیم نمای معامل
نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود 

ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي صــادر و تســلیم خواهــد شــد. 
)م الف321(

کامران متقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان فــوالد بتــن همــدان شــرکت ســهامی خــاص 

بــه شــماره ثبــت 2556 و شناســه ملــی 10861117826 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت 

مدیــره مــورخ 1398/05/05 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

 1 - سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به صورت زیر انتخاب شد 

ــل  ــر عام ــمت مدی ــه س ــی3872315099 ب ــماره مل ــا ش ــب ب ــدی مح ــد زن ــای مجی  آق

ــه  ــا شــماره ملــی0055420427 ب ــدری ب ــا حی ــد باب ــای مجی ــره آق و عضــو هیئــت مدی

ســمت رییــس هیئــت مدیــره آقــای ســیروس زنگنــه بــا شــماره ملــی4010078170 بــه 

ــره  ــب رییــس هیئــت مدی ســمت نائ

ــا  ــا ب ــدآور و قرارداده ــادار و تعه ــادی و اداری و به ــناد و اوراق ع ــه اس ــای کلی 2 - امض

امضــای مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره مشــترکا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر 

اســت. 

)574440(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت راه و ســاختمان فــوالد بتــن همــدان شــرکت ســهامی خــاص 

بــه شــماره ثبــت 2556 و شناســه ملــی 10861117826 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 

عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/05/05 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :

 1 - اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند : آقــای 

مجیــد بابــا حیــدری دارای کــد ملــی 0055420427 

آقای مجید زندی محب دارای کد ملی 3872315099 

آقای سیروس زنگنه دارای کد ملی 4010078170 2 -

ــدند :  ــاب ش ــر انتخ ــورت زی ــه ص ــی ب ــال مال ــک س ــدت ی ــرای م ــرکت ب ــان ش  بازرس

ــی 3872131532  ــد مل ــری دارای ک ــی فط ــای مصطف ــی آق ــازرس اصل ب

ــی 3874639940.  ــد مل ــر دارای ک ــان ف ــین درخش ــای حس ــدل آق ــی الب ــازرس عل ب

)574439(

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

و موسسات غیرتجاری همدان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالسه9500101 و 9600136 موضوع سند رهنی شماره 9756 و 
12101 دفتر اسناد رسمی شماره 52 شهر نهاوند استان همدان، بانک ملت شعبه مرکزی 
نهاوند جهت وصول مبلغ 379123000 ریال )ســیصد و هفتاد و نه میلیون و صد و بیست 
و ســه هزار ریال(  موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول علیه  حسین 
حســنی نژاد نام پدر: محمدرحیم تاریخ تولد: 1363/11/15 شماره ملی 3962541251 
شماره شناسنامه 18 و محمود حســنی نژاد فرزند محمد رحیم تاریخ تولد: 1355/5/2 
شماره ملی 3962467858 شماره شناسنامه 1 و علیرضا حسنی نژاد نام پدر محمد رحیم  
به شماره ملی 3961201013 شماره شناسنامه 498 مبادرت به صدور اجرائیه نموده است 
اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده بنا به تقاضای بستانکار مورد وثیقه برابر نظریه 
به شماره وارده 1461/ن/97 مورخ1397/3/24 کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی 
که ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد: ششدانگ پالک ثبتی 15 فرعی از 3410 
اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی نهاوند استان همدان که برابر نامه شماره 6684/ن/95 
مورخ 96/8/11 و 9905/ن/96 مورخ 96/8/4 اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند به مساحت 
71/90 مترمربع به نام حسین حسنی نژاد ثبت و سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار 
کارشناس رسمی دادگستری واقع در نهاوند، کوی حاجیان، مجتمع مسکونی نیک انجام و 

به قیمت 754950000 ریال ارزیابی گردیده و محدود است به حدود:
شماالً: اول به طول 3/05 متر دیوار اشتراکی با پالک 13 فرعی دوم که شرقی است به طول 

1/85 متر دیواری سوم به طول 2/95 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی 
شــرقاً: به طول 10/77 متر دیواری به فضای پــالک 3 فرعی از 3410 اصلی فاصل مقدار 

باقیمانده از پالک 2 فرعی از 3410 اصلی 
جنوباً: اول به طول 1/20 متر دوم به طول 4/90 متر دیواری به فضای محوطه مشاعی 

غربا: به طول 12/80 متر دیوار اشتراکی با پالک 14 فرعی 
پالک فوق از سعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1398/6/24 در اداره ثبت نهاوند از طریق 
مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف 123(
تاریخ انتشار: 98/6/3

محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 

مریم مقدم «

 نشســت خبری نایب رئیس شورای شهر 
همدان پس از چند بار تغییر زمان باالخره روز 
گذشته در صحن شورای شهر برگزار شد که 
هیچ یک از اعضای شــورای شــهر به غیر از 
حمید بادامی نجات در این نشســت  حضور 
نداشــتند. صندلی های صحن شورا این بار با 
حضور خبرنگاران متعدد از رسانه های فعال و 
نیمه فعال پر شده بود و روی صندلی اعضای 
شورای شهر در صحن شورا خبرنگاران قرار 
گرفته بودند. این روزها تغییر مسئولیت ها در 
شــهرداری همدان که بازخوردهای نامطلوب 
رسانه ای داشته اســت به طور واضح و علنی 

سوالی است که بی جواب مانده است.
در کنــار ایــن اتفاقــات تصمیم گیــری و 
رأی گیری هایی نیز بین اعضای شــورای شهر 
رقم می خورد که خروجی آن نشــان می دهد 
اتفاق نظر با گرایش های متفاوت سیاسی سوال 
برانگیز است حاال دیگر اعضای شورای شهر 
که با لیست امید برای شورای پنجم باال آمدند 
خیلی اتفاق نظر مشــترک با گرایش سیاسی 
برخی  نیست و  اولویت تصمیم گیری هایشان 
انتخــاب ها که اتفاق نظر آن بیــن افراد رقم 
خورد که دارای گرایش های سیاسی متفاوت 

بودند و این خود مقوله ای قابل تأمل است.
 به بهانه نشســت با هــدف ارائه 

عملکرد !
به هر ترتیب فضای تشــکیل نشست خبری 
نایب رئیس شورای اســالمی شهر همدان با 
رسانه ها بیشــتر از هر چیز به سمت و سوی 
ارائه عملکرد می رفت و مواردی در آن مطرح 
شد که هر یک تاریخچه ای از وعده های یک 
ساله یا چند ده ماهه را به خود اختصاص داده 
بود که البته پرســش های برخــی خبرنگاران 
جهت نشســت را از این سمت و سوی تغییر 
داد.آنچه بادامی نجات به آن موارد تأکید کرد،  
خبر اجرای طرح شــهاب تــا نیاز به آموزش 
در شــورای عالی و اســتان ها و تشکیل این 
شورا در مراکز استان های مختلف که همدان 
پیشروی آن بوده است  مواردی بود که بارها 

در رسانه ها به آن پرداخته شده بود.
بادامی در توضیح نــوع فعالیت های خود به 
رسانه ای بودن و پیگیر بودن مطالبات رسانه ای 
اشــاره کرد و شاید تأکید بر این موارد بود که 
توقع را ایجاد کرد تا ســوال های بدون جواب 
مانده از ســوی رســانه ها این بــار از نایب 
رئیس شورای شــهر همدان پرسیده شود. در 
این نشست پرســش هایی از قبیل اینکه چرا 
هگمتانه با آســفالت تن پوش شــد که حاال 
دســتش از عرصه جهانی کوتاه شود و اینکه 
چرا تغییر معاون فرهنگی شــهرداری به دلیل 
اختالفات اعضای شــورای شــهر و شهردار 
اتفاق افتاد و مــورد دیگر این بود که تکلیف 
نیروهای شــرکتی که در جایــگاه نیروهای 

خدماتی جذب شهرداری شده است چه شد 
از جمله مواردی بود که مطرح شد.

در این میان پاســخ های نایب رئیس شورای 
شــهر همدان به سواالت باز آنگونه که انتظار 
می رفت شــفاف و بی پرده نبود و شــاید وی 
برای مدیریت چالش های متعدد که مدتهاست 
بین اعضای شورای شهر در تصمیم گیری های 
شــهری مشهود اســت مجبور به تغییر مسیر 

پاسخ ها و توضیحات اضافی شد.
 انتقاد بادامی از پیاده راه ســازی 

اکباتان و جهانی شدن هگمتانه 
وی در زمینه تصمیم گیری شــورای شــهر و 
شــهرداری در زمینه حل و فصل مشــکالت 
پیاده راه ســازی در میدان امام و خیابان اکباتان 
گفت: در حالی که شــورای پنجم هنوز از راه 
نرســیده بود کلنگ پیاده راه سازی اکباتان بر 

زمین زده شد.
البتــه که ایــن پاســخ از نگاه کارشناســان 
تأمل برانگیز اســت چرا که انتظار این اســت 
که طرح های استان بر اساس تصمیم گیری ها 
و مصوبــات برنامه های بلند مدت همواره در 
حال انجام باشد و تغییر شوراها و شهرداری ها 
تأثیری بــر تصمیم گیری های که بر اســاس 
سیاســت های اتخاذ شــده بلند مدت نداشته 

باشد.
در زمینــه برنامه شــورا برای حــل و فصل 
بادامی  چالش های جهانی شــدن همگتانــه 
می گوید: انتقاد به آسفالت هگمتانه بهانه جویی 
اســت چرا که این ســایت می توانست از 40 
سال پیش جهانی شود اما نشد. وی می گوید: 
اصاًل چرا هگمتانه را می خواهند جهانی کنند 
می توانند بروند سراغ پروژه های دیگر همچون 
قنات قاســم آباد! یا غارعلیصدر و... اما آیا به 
واقع این موارد می توانند گزینه های همگن با 

سایت مهم هگمتانه باشد؟

آیا می توان پرونده  ای همچون هگمتانه که راه 
را برای جهانی شــدن تا 60 درصد پیش رفته 
بود نادیده گرفت و ســراغ پرونده های تازه 

مفتوح یا دارای اهمیت کمتر رفت.
در زمینه مشــکالت عدیده کسبه و مردم پس 
از اجرای طرح پیاده راه سازی در اکباتان نایب 
رئیس شــورای شهر همدان می گوید: ما خود 
به اجرای این طــرح اعتراض داریم و بر این 
باوریم با اجرای این طرح همه از جمله کسبه 
با مردم و آهن فروش ها درگیر شده اند. در برابر 
ایــن نواقص وی به اجرای طرح آرام ســازی 
بلوار ارم اشاره می کند و می گوید ما معتقدیم 
در این منطقه شهر به سمت انسان محور بودن 

پیش می رود.
بادامی به عنوان نایب رئیس شــورای شــهر 
همدان حاال که طرح پیاده راه ســازی خیابان 
قدیــم بوعلــی و اکباتان به اتمام رســیده و 
مشکالت عدیده آهن فروشان و مردم و کسبه 
در این منطقه گریبان برنامه ریزان شــهری را 
گرفته است می گوید: متولیان امور شهری باید 
قبل از اجرای طرح پیاده راه سازی برای کسب 
و کار آهن فروشها و ساخت پارکینگ و حمل 
و نقل عمومی تمهیدات الزم را می اندیشیدیم 
و حاال پس از گذشــت ایــن مدت می گوید: 

اجرای پیاده راه اکباتان یک اشتباه بود.
 شورای محالت 

و حس مشارکت مردم
وی در ادامه این نشســت به نقش تأثیرگذار 
شــوراهای اجتماعی حمالت اشــاره کرد و 
گفت: اجرای این طــرح می تواند باعث نگاه 
به مشــکالت  مدیریت شــهری  ریزبینانه تر 
محــالت و برانگیختــن حــس مشــارکت 
شــهرورزی و مدیریت بهتر شــهر و افزایش 
رضایت مردم همدان شــود. بر اســاس گفته 
نایب رئیس شورای شهر در حال حاضر در 8 

حمله فراخوان زده شده برای تشکیل شورایار 
و در 4 حمله شهرک مدرست و کوی کوثر و 

محمدیه و جوالن تشکیل شده است.
بــه هر ترتیب این نشســت در حالــی ادامه 
پیدا کرد که پس از اهــدای کارت های هدایا 
به خبرنــگاران در ســاعات پایان نشســت 
صندلی های سالن جلسات شورا یکی پس از 
دیگری خالی شد و پاسخ ها راه به توجیه شدن 
برخی عملکرد نامطلوب شــورا در زمینه های 
متعدد باز کرد و مســائل به صورت غیرقابل 

قبولی مسکوت ماند .
حــاال باید منتظر ماند و دیــد آیا باز هم ادامه 
اجــرای طرح پیاده راه ســازی در خیابان های 
ششگانه همدان بدون انجام مطالعات اقتصادی 
ادامه می یابد؟ و آیا همچنان هگمتانه از ورود 
لیســت جهانی شــدن به دلیل همسایگی با 
آهن فروش ها و تن پوش آســفالت بی نصیب 
می ماند؟و آیا همچنان خبر اجرای طرح شهاب 
در شهرداری همدان  برای چندمین بار اینبار 
هم پس از نشست تیتر اغلب رسانه های استان 

می شود؟
و آیا همچنان تصمیم گیری هایی با گرایش های 
سیاسی متفاوت اعضای شورای شهر خروجی 

جلسات اعضای شورای شهر می شود؟
به هر ترتیب دفاعیــات و توضیحات بادامی 
در این نشســت به عنوان تنها عضو حاضر از 
شورای شهر نتوانست به صورت شفاف تعیین 
مسیر کند.بادامی صراحتاً در این نشست عنوان 
کرد: شورای شهر، شورای شهر نیست شورای 
شهرداری اســت که فقط این عنوان را یدک 

می کشد.
با این تفاسیر دیگر جای حرفی باقی نمی ماند 
و باید منتظر باشیم تا این شورا هم به ایستگاه 
ششم برسد شاید در شــورای بعدی تصمیم 

گیری ها با درایت به روز اتخاذ شود.

نایب رئیس شوراي شهر همدان در نشست با رسانه ها:

آسفالت هگمتانه اشتباه بود
■ بادامي مي گوید: شوراي شهر، شوراي شهرداري شده است

استفاده از کارت 
سوخت میزان سوخت 

مصرفی در کشور را 
شفاف می کند

 یک عضو کمیســیون انرژی مجلس 
گفــت: در شــرایط کنونی اســتفاده از 
کارت سوخت می تواند کنترلی بر میزان 
مصرف ســوخت داشته باشــد اما باید 

سیســتم های هوشمند موجود بازسازی 
شود.

هدایــت ا... خادمــی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به تاثیر استفاده از کارت 
بیان  با  مدیریت ســوخت  در  سوخت 
اســتفاده  زمانی  مقطع  یــک  در  اینکه 
کارت سوخت و ســامانه هوشمند  از 
باعث شفاف سازی در مصرف سوخت 
و در نهایت مدیریت مصرف ســوخت 
استفاده  کارآمدی  داشــت:  اظهار  شد،  

از کارت ســوخت بــه موقعیت زمانی 
بازمی گــردد و برای همــه موقعیت ها 

نمی توان یک نسخه پیچید.
این عضو کمیســیون انرژی مجلس در 
ادامه تصریــح کرد: در شــرایط کنونی 
اســتفاده از کارت ســوخت می تواند 
کنترلی بر میزان مصرف ســوخت داشته 
باشــد اما باید سیســتم های هوشــمند 
موجود بازســازی شــود چراکه ظرف 
این مــدت از آنجایی که ایــن احتمال 

وجود داشت که دیگر از کارت سوخت 
اســتفاده نشــود، آنطور که باید به زیر 
ساخت ها و سیســتم های هوشمند آن 

توجه نشده است.
خادمــی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که 
همه مردم کارت ســوخت دریافت کنند 
این امکان وجود دارد تا مردم با استفاده 
از کارت های موجود در جایگاه سوخت 
گیری کنند. اکنون مشکل خاصی در این 

زمینه وجود ندارد.

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com
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ماجرای واردات لوازم آرایشی با پوِل دارو
 رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات 

لوازم آرایشی بهداشتی با ارزِ دارو، توضیح داد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا شانه ســاز درباره وضعیت واردات مواد 
اولیه دارویی، گفت: در حوزه نقل و انتقاالت مالی برای واردات مواد 
اولیه هیچ گشایشی حاصل نشده است. البته توانمندی و تجربه سیستم 
مالی و دارویی ما افزایش یافته است. به هر صورت و با لطف خدا در 
حال حاضر داروی مردم به خوبی تامین می شود و تعداد اقالم کمبود 

دارویی روز به روز در حال کاهش است.
 برنامه ریزی افزایش تولید داخلی مواد اولیه دارویی

وی افزود: از طرفی هم از ســوی ســازمان غذا و دارو و هم از سوی 
معاونت فناوری و ارگان های دست اندرکار در تامین دارو، برنامه ریزی 
شــده اســت که در زمینه تولید مــواد اولیه دارویی بــه طور منظم 
برنامه ریــزی کنیم. در حال حاضر 97 درصد داروهای مورد نیاز مردم 
در داخل کشور تامین می شود و برنامه ما این است که در حوزه مواد 
اولیه نیــز بتوانیم تولید را از 60 درصد به باالی 90 درصد ظرف یک 

سال آینده برسانیم.
شانه ســاز تاکید کرد: تحریم های ظالمانه علیه کشــورمان باعث شد 
که همه داروســازان و سایر دســت اندرکاران صنعت داروسازی به 
جایی برســند که بتوانیم در آینده ای نزدیــک در حوزه مواد اولیه نیز 
به خودکفایی برســیم. این یکی از برکات فشاری است که دشمنان به 

مملکت مان وارد می کنند.
 کیفیت داروهای ایرانی

وی در پاســخ به سوالی درباره کیفیت داروهای ایرانی گفت: من فکر 
نمی کنم که اعتماد به داروهای ایرانی کم شده باشد. باید توجه کرد که 
استانداردهای تولید داروی ما استانداردهای بین المللی است و در این 
حوزه استاندارد ملی نداریم، اما قطعاً در کنار تامین کمی دارو بر روی 
بحث کیفی هم با دقت نظر بیشــتری عمل خواهیم کرد. در جلسات 
متعددی که با صنایع دارویی برگزار کرده ایم، تاکید شــده حتماً روی 
بحث کیفیت باید بیش از گذشــته انرژی بگذارند. وزیر بهداشت هم 
در جلسات متعددی که در رونمایی های اخیر داشتند اعالم کردند که 
ما نمی خواهیم برای تولید داخل رانت ایجاد شــود و بر همین اساس 
حتمــاً باید تولید داخل ما تالش مضاعفی برای ارتقاء کیفیت خودش 
انجام دهد. این جزو برنامه های قطعی ماست و در کنار تامین دارو به 

کیفیت دارو نیز می پردازیم.
 معرفی متخلفان ارز دارو به دستگاه های قضایی و امنیتی

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخی 
اظهارات مبنی بر واردات لوازم آرایشــی - بهداشتی با استفاده از ارز 
دارو، گفت: به هر حال در بحث تغییرات نرخ ارز و چند قیمتی شدن 
ارز کسانی هم هستند که سوء استفاده می کنند. برنامه ریزی ما این است 
که با ارتباط بهتر سامانه ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت 

بهداشت از بروز سوء استفاده ها جلوگیری کنیم.
وی افزود: البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی 
افتاده است که متخلفین شناسایی شــدند و به دستگاه های قضایی و 
امنیتی که در رســیدگی به این امور صالحیت دارند، معرفی شده اند 
و پرونــده هایشــان به جریان افتاده اســت. امیدواریــم دیگر چنین 

موضوعاتی تکرار نشود.

نحوه پذیرش دختران و زنان ویژه 
در خانه های سالمت تشریح شد

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره فرایند پذیرش 
دختران و زنان ویژه در خانه های سالمت و خدمات تخصصی به این 

افراد توضیح داد.
حبیب اهلل مســعودی فرید در گفت وگو با تســنیم، درباره ضرورت 
راه اندازی خانه ســالمت اظهار کــرد: در صورتی که به دالیل فردی، 
خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی عده ای از افراد جامعه از 
جملــه زنان و دختران، از حضور در صحنه اجتماع، تعلیم و تربیت و 
فعالیتهای اقتصادی و غیره با اعمال انواع خشونت ها منع شوند، طبعًا 
فرصتی برای آسیب پذیری بیشتر آنان فراهم خواهد شد.از این رو دفتر 
امور آسیب دیدگان اجتماعی به منظور نگهداری و حمایت از دختران 
نیازمند حمایت های اجتماعی تا زمان اســتقالل و خودکفایی فردی و 
اجتماعی آنان و پیشگیری از آسیب پذیری این قشر از جامعه همچنین 
به دلیل عدم تداخل گروه هدف با زنان آسیب دیده اجتماعی، از سال 

1378 اقدام به ایجاد خانه های سالمت برای دختران کرده است.
وی درباره نحوه پذیرش این افراد گفت: به منظور ایجاد هماهنگی در 
امر پذیرش، تمام پذیرش های خانه توسط مرکز مداخله در بحران های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی )اورژانس اجتماعی( استان انجام خواهد 
شد. ضمناً شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش عبارتند از  ایرانی بودن 
یا داشــتن تابعیت اجمهوری اســالمی ایران،  داشتن گواهی پزشک 
قانونی مبنی بر باکره بودن دختر، داشــتن حداقل 18 ســال و داشتن 
گــزارش تیم تخصصی مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی 
و اجتماعی )اورژانس اجتماعی به همراه تصویر پرونده کامل خدمت 

گیرنده.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: دختران پذیرش 
شــده در این مرکز فقط از طریق مرکز مداخله در بحران های فردی، 
خانوادگــی و اجتماعی به این خانه ها ارجاع می شــوند و خانه حق 
پذیرش به صورت مستقل را نخواهد داشت. از ابتدای پذیرش باید در 
زمینه فراهم آوردن امکانات بازگشت دختر به خانواده و یا بستگان و 
یا سایر روش های ترخیص به منظور توانمندسازی دختران تالش کرد 
اســت و کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان موظف به نظارت 
دقیق بر تحقق این امر است. وی افزود: مدت زمان حمایت از دختران 
در خانه سالمت حداکثر 6 ماه است و ظرف این مدت خانه موظف به 
برنامه ریزی برای توانمندسازی و استقالل دختران است. این مدت در 
موارد خاص با نظر کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان به مدت 

6 ماه قابل تمدید است.

همدان پیام: دلیل شکســت طرح پیاده  راه  سازی اکباتان نبود مطالعات 
اقتصادی 

 از چسب یک دو سه کمک بگیرید !!
ایســنا: ترکیب نانو ذرات و بالکچین برای مقابله با واردات گوشــت 

تقلبی
 بدون شرح

ایرنا: لنزی با قابلیت های فراتر از چشم انسان تولید شد 
 دیگه نگران ضعیف شدن چشمتان نباشید 

صدای زنجان: زخم رودخواری بر تن قزل اوزن 
 نوش داروی سهراب درمانش می کند

جوان: بازی جدید پلیس بد 
 فردا جریمه شدی گله مند نباش ؟! 

آوای کرمانشاه: این موهای سفید از کجا آمده اند
 از مدیریت های عادالنه 

ایرنا: موبایل G5 ارزان قیمت 2020 به بازار می آید 
 می تونید از چند شنبه بازارها هم موبایل بخرید 

کیهان: هیچ کس از شمشــیر عدالت مصون نیســت حتی نمایندگان 
مجلس 

 ولی کند شده نیازه چاقو تیزکن بخرید !!
ایران: وزیر علوم: صدای منتقدان را می شنویم 

 با هندزفری یا بی هندزفری ؟!
زنگان امروز: افزایش 5 برابری قیمت نوشت افزار 

 با وجود رایانه هیچ کس مشق نمی نویسه 
کیهان: توزیع فرصت ها نباید در انحصار عده ای خاص باشد 

 همه که توان رفتن  تو صف توزیع رو ندارن
ایرنا: مراکز آموزش عالی دانشگاه در کشاکش حذف یا احیاء 

 صندلی های خالیشون وکجا میدن؟
همدان پیام: رکوردزنی ورزشکار نهاوندی در برج میالد 

 با پله برقی رفته اون باال یا پیاده؟؟
اطالعات: تکلیف جدید دولت برای وارد کنندگان کاالهای اساسی 

 دیگه تکلیف شب از مد افتاده 

بودجه آموزش و پرورش برای پوشش 
تحصیلی ۶0 درصدی کفایت می کند

 سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه پوشــش 
تحصیلی بیش از 92 درصد اســت، گفت: با وجود بودجه 50 هزار 
میلیارد تومانی آموزش و پرورش، این مبلغ پوشــش تحصیلی 60 
درصدی را تکافو می کند در حالی که پوشش تحصیلی اکنون بیش 

از 92 درصد است.
 به گزارش مهر، ســیدجواد حســینی اظهار داشت: میز تحقق سند 
تحول بنیادین از ابتدای مهرمــاه در 760 منطقه آموزش و پرورش 

کشور تشکیل می شود.
وی افزود: سند تحول بنیادین در شــورای معاونان استان ها بومی 

شده و به مناطق 760 گانه آموزش و پرورش رسیده است.
حسینی تصریح کرد: میز تحقق پذیری سند تحول بنیادین با حضور 
همــه صاحب نظران آموزش و پرورش شــامل نمایندگان مدیران، 
معلمان، انجمن اولیاء و مرییــان، دانش آموزان و بخش خصوصی 

دایر می شود.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 670 برنامه از سند 
تحول بنیادین استخراج شده که در طول برنامه ششم و هفتم توسعه 
در نظام تعلیم و تربیت اجرایی می شود و در این بین مهم  ترین بعد 
ســند تحول بنیادین، تعلیم و تربیت است که دانش آموزان در تمام 

عرصه ها به رشد و شکوفایی برسند.
وی با بیان اینکه ســند تحــول بنیادین آموزش و پرورش، ســند 
فرادستی است که برای رفع عوارض و چالش های گوناگون راهبرد 
ارائه داده اســت خاطرنشان کرد: تمرکز به این سند به طور عالمانه 
و دقیق رافع ســه مشــکل معلول نگرانه، موقتی اندیشی و عملکرد 

سلیقه ای است.
حسینی گفت: عملیاتی شدن و تحقق سند تحول بنیادین نظام تعلیم 
و تربیت نیاز به تقســیم کار ملی دارد که همکاری دولت، نهادهای 

اجرایی، آموزش و پرورش، رسانه ها و خانواده ها را می طلبد.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: برای اســتاندارد 
ســازی کیفیت نظام آموزش و پرورش عــالوه بر نگاه بودجه ای، 

قوانین خاص نیز تدوین می شود.
ــد  ــرورش از 9 درص ــوزش و پ ــارات آم ــهم اعتب ــزود: س وی اف
بودجــه در ســال 92 اکنــون بــه بیــش از 13 درصــد ارتقــاء یافتــه 
امــا بیــش از 98 درصــد ایــن اعتبــار بــرای هزینــه هــای جــاری 
ــت  ــرای کیفی ــز ب ــزی نی ــان اســت و ســهم ناچی ــوق کارکن و حق

بخشــی هزینــه مــی شــود.
حسینی ادامه داد: با وجود بودجه 50 هزار میلیارد تومانی آموزش و 
پرورش، این مبلغ پوشش تحصیلی 60 درصدی را تکافو می کند در 

حالی که پوشش تحصیلی اکنون بیش از 92 درصد است.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه تمرکز و 
بوروکراســی پیچیده و چند الیه یکی از آفت های نظام آموزش و 
پرورش اســت که مانع خالقیت و نوآوری شــده است گفت:نظام 
آموزش و پرورش از مدیریت چند الیه رنج می برد و برای پیشبرد 

اهداف تعلیم و تربیت نیاز به مدیریت تک الیه دارد.
وی در پایــان عنوان کرد: اول مهرمــاه 98 احکام رتبه بندی معلمان 
با رقم 20 هزار میلیارد ریال به دســت معلمان می رســد و قســط 
اول پاداش پایان خدمت بازنشســتگان سال 97 نیز طی هفته آینده 

پرداخت خواهد شد.

حذف 10 درصدحق بیمه شخص ثالث رانندگان تاکسی درون شهری
 مدیرعامل اتحادیه ســازمان های حمل و نقل همگانی کشــور گفت: با موافقت هیات وزیران 10 درصد حق بیمه شــخص ثالث 

رانندگان تاکسی درون شهری حذف شد.
سعید قیصر در گفت وگو با فارس، درباره حذف و کاهش 10 درصدی حق بیمه شخص ثالث تاکسی های درون شهری اظهار داشت: 

هیات وزیران درخصوص کاهش حق بیمه شخص ثالث موافقت کردند. 
وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 10 درصد حق بیمه اجباری 
تاکسی های درون شهری کاهش یافته است. مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، گفت: هیات وزیران با پیشنهاد 
وزارت کشور و تایید شورای عالی بیمه 10 درصد حق بیمه شخص ثالث تاکسی های درون شهری را کاهش داد. قیصر ادامه داد:  هیات 
وزیران در جلسه مرداد با پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای عالی بیمه ضمن اصالح آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص 
ثالث و نحوه تخفیف افزایش یا تقسیط آن با حذف 10 درصد حق بیمه شخص ثالث تاکسی های درون شهری موافقت کرده است. 

امید تازه برای درمان سرطان کشنده مغز در کودکان
 یک تیم تحقیقاتی بین المللی به روش منحصر بفردی برای درمان سرطان کشنده مغز در کودکان دست پیدا کردند.

به گزارش ایسنا، گروهی از محققان بین المللی به سرپرستی متخصصان علوم پزشکی در آمریکا به روشی جدید دست پیدا کردند که 
می تواند در روند مقابله با نوع درمان ناپذیر سرطان مغز در کودکان موفقیت آمیز باشد.

به گفته محققان در این روش منحصر، فرایند سلولی که به گلیومای پونتین منتشره ذاتی )DIPG( کمک می کند، مختل می شود.
گلیومای پونتین منتشره ذاتی نوعی تومور بسیار تهاجمی و غیر قابل جراحی است که در ساقه مغز رشد می کند. این نوع سرطان بیشتر 

در کودکان کمتر از 10 سال مشاهده می شود و بیمار پس از تشخیص بیش از یک سال عمر نمی کند.
محققــان در مطالعــات پیشــین خــود بــه نوعــی جهــش ژنتیکــی موســوم بــه PPM1D پــی بردنــد کــه در پیشــرفت ایــن بیمــاری 
نقــش دارد. اقدامــات پیشــین بــرای هــدف قــرار دادن مســتقیم ایــن جهــش ژنتیکــی و کنتــرل گلیومــای پونتیــن منتشــره ذاتــی 

بیهــوده بــوده  اســت.  

 شاید تا به حال، واژه کترینگ را شنیده 
باشــید، اما معنی و منظور دقیق این کلمه 
را ندانید و همیشــه برایتان سوال باشد که 
کترینــگ یعنی چه؟ اگر  از آن دســته از 
افرادی هســتید که با هواپیما یا قطار زیاد 
ســفر می کنید یا در هتل هــای مختلفی 
اقامت داشــته اید و حتی از رستوران های 
دهید؛  خاص غذا های رژیمی سفارش می 
قطعا نام کترینگ به گوشتان خورده است. 
به طور کلی کترینگ یک واژه انگلیســی 
اســت که به معنی تهیه غذا و عرضه انواع 
غذا و نوشــیدنی برای مــکان های خاص 
اســت. بدین معنا که غذا و نوشــیدنی ها 
در محلی مشخص درســت شده و سپس 
برای مکان های مختلفی سرو می شوند. از 
انواع کترینگ های غذا می توان به کترینگ 
هواپیمایی، کترینگ بیمارســتانی، کترینگ 
قطار، کترینگ هتل، کترینگ رســتورانی و 
حتی کترینگ غذای رژیمی اشاره کرد. هر 
کدام از کترینگ ها، با توجه به نیاز کاربران، 
شرایط خاص خودشان را دارند؛ بدین معنا 
که با توجه به مکان مورد نظر برای ســرو 
غذا و نوشیدنی، مواد اولیه، دورچین و نوع 

نوشیدنی ها انتخاب می شوند.
 خدمات یا تشریفات مجالس

آنچه از کترینگ در بین مردم بیش تر شناخته 
شده اســت، ارائه خدمات غذایی به مجالس 
مختلف است البته این مجالس شامل عروسی، 
تولــد، مهمانی هــا، همایش ها، ســمینارها و 
جشــنواره ها می شــود که بیش تــر از همه 

تشریفات در عروسی ها روی بورس است. 
این روزهــا کار خدمات مجالس تخصصی تر 
شــده  اســت و بــرای برگــزاری جشــن 
فارغ التحصیلی، مراســم ترحیم و جشن های 
مناسبتی هم فعالیت می کنند. خدمات برگزاری 
عروسی شامل فضای عروسی مثل باغ یا تاالر، 
گل آرایی، شمع آرایی، دیزاین باغ، معرفی سالن 
زیبایی برای عروس، معرفی گروه عکاسی و 
فیلمبرداری و از همه مهم تر تهیه غذای مجلس 
عروسی است. یکی از نام های معروف با انواع 
غذاهــای ایرانی که درواقع غــذای مجالس 
مختلف را تامین می کند، کترینگ الیزه است. 

این رستوران از سال 95 فعالیت خود را آغاز 
کرد و در ابتدای کار برای مجالس دوســتان و 
اقوام نزدیک، غذا و دسر تهیه می کرد و بعدها 

خدمات خود را گسترش داد. 
و حاال در تالش است تا با رعایت استاندارد ها 
کیفیت خدمات و طعم واقعی غذاها را با حفظ 
کند و غذاهایش نزدیک به طعم خانگی باشد. 
اما شاید برای بیشتر افرادی که نام این برند را 

در بیلبورد های تبلیغاتی در حوزه گردشگری 
همدان دیده باشند به خصوص آن جایی که در 
کنار همایش های بزرگی چون unwto نام " 
الیزه" قرار گرفت این ســوال پیش آمده باشد 
که اساســا این برند از کجا متولد شد و متعلق 

به چه کسی است؟
صفــورا صفدری منش متولد 15اســفندماه 
1367 و اهــل همدان اســت زنــی جوان، 
جسور و با پشتکار که در عین جوانی بسیار 
پخته و ســرد و گرم کشیده حرفه و فعالیت 
خود است اگرچه مدت زمان زیادی نیست 
که فعالیت خود را آغاز کرده اما این روز ها 
اغلب مراسمات رسمی و جشن های اداری 
و خانوادگی نام " کتیریگ الیزه" را می توان 
دید و شــاید این اتفاق بــی تاثیر از روحیه 
تالشگرانه و جســارت های ریسک پذیر ی 
این بانوی همدانی نباشــد که در جوانی و 
شــرایط ســخت اقتصادی امروز در جبهه 
اقتصادی استان سالح به دست گرفته است. 
وی درباره آغاز فعالیت و مســیر زندگی که 
وی را به ســمت تولد" الیزه" سوق داد به 
همدان پیام چنین می گوید:  در ســال 1395 
نــزد خانوم فاطمــه موالیی حرفــه قنادی 
آموختم و و با چنان ذوق و انگیزه ای شروع 
به آموختن کردم که در مدت زمان کوتاهی 
تبدیل به فردی شــدم که بیشــتر مراسمات 
اقوام و دوستان را از نظر تهیه و دیزاین غذا 

و دسر های مختلف برعهده داشت.
وی افــزود: در همین برهــه از زمان بود که 
کیفیت برگزاری مراســمات آشــنایان باعث 
شد مورد تشــویق آن ها قرار گرفتم و کم کم 
این روندی شــد برای درآمد زایی من از مسیر 

کترینگ خانگی، درســت بخاطر دارم که از 
درآمد کار اول یک همــزن خریدم و بعد فر 
و رفته رفته با نیاز روز شــروع کردم به رفتن 
کالس های آموزشــی و دیدن دورهای جدید 
آشپزی ودکوراتوری میز ها تا در میدان رقابت 

تازگی ها عقب نمانم.
 با سرمایه ای ناچیز 

کارم را شروع کردم
صفدری در بارهنخســتین سرمایه ای که برای 
شروع به کارش در اختیار داشته است، عنوان 
می کند: بــه جرات می توانم بگویم ســرمایه 
مالی اولیه مــن مبلغ خیلی ناچیــزی بود به 
طوریکهنخســتین کاری که در دست گرفتم 
درآمد حاصلش 50هــزار تومان بود ک االن 
به شــکرانه خدا و همت و پشتکار همکاران 
صفر های این عدد رشــد کرده و سبب شده 
درآمد ماهانه خوبی داشته باشم تا در این سفره 
پهن شــده 5 نفر به شکل مستقیم و حدود 8 
نفر هم غیر مستقیم دست به کار شده و رزق 

ببرند.
وی همچنیــن از روزهای نخســت فعالیت 
خود چنین یاد می کنــد: زمانی که من کارم 
را شــروع کردم بدون هیــچ نیروی کمکی 
فعالیت می کــرد به عبارتی آقا و بنده خودم 
بودم و شاید دلیل اصلی آن این بود که فقط 
با توجه به احساســات و تجربیاتم این کار 
را شــروع کردم و همیشــه با باور به اینکه 
کاری که می کنم در مســیر درســت اهدافم 
قرار دارد با عشــق جلو رفتم و بسته به نیاز 
شغلم شــروع به یادگیری و کار کردم و در 
همین روز های ابتدایی چون در منزل شروع 
به فعالیت کردم" خانه دســر" شکل گرفت 

و بعد مدتــی "کافه الیزه" و حاال پر قدرت 
تر از قبل بــا "کیترینگ الیزه" در کنار دیگر 
همکارانم کــه صمیمانــه از همراهی آن ها 
تشــکر می کنم در خدمت همشریان و مردم 

خوب همدان هستم.
صاحب برن" کترینگ الیــزه" از افتخاراتی 
که در این مدت توســط این برند کســب 
شده اســت، عنوان کرد: با نگاه مهربان خدا 
و لطفــی که شــامل حال مــن و همکاران 
در " الیزه" شــده در 95 در جشــنواره ماه 
مبارک رمضان استان کسب مقام دوم استانی 
داشتیم که این افتخار بار دیگر در جشنواره 
غذای محلی همدان با کســب مقام دوم در 
همان ســال مجدد تکرار شد بعد از آن در 
سال 96 راه اندازی کانتر سرد رستوران شال 

نیز برعهده ما بود.
  کسب رتبه برتر در جشنواره

همچنین در جشنواره سفره ایرانی منطقه 3 در 
بین اســتان های ایالم، کرمانشاه، کردستان و 
همدان مقام اول را کسب کردیم و در نهایت 
افتخار میزبانی اجالس unwto  را در ســال 
97 عهده دار شدیم این مسیر همچنان با طی 
پله های رشــد برای کترینگ ما در حال تکرار 
اســت به طوریکه برگزاری ایونت فنی حرفه 
ای استان در الین هتلداری و تشریفات را نیز 

امسال به انجام رساندیم.
وی در پایــان انگیــزه و پشــتکار را دو بال 
قدرتمند در رسیده به هدف و تحقق رویاهای 
هر فرد دانســت و گفت: بــه عقیده من هیچ 
غیر ممکنی غیر ممکن نیست و فقط کافی خود 
فرد دنیا و رویا هایش را باور کند و با توکل به 

خدا در مسیر تحقق آن گام بردارد.

 بخشــودگی جرائــم بیمــه ای موجب 
بــه حداقــل رســاندن شــرایط بحرانــی 

تولیدکنندگان می شود
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
بیمه ای  جرائم  بخشــودگی  گفت:  اسالمی 
کارفرمایان خوش حســاب از سوی سازمان 
تأمین اجتماعی، موجب به حداقل رساندن 
شــرایط بحرانی تولیدکننــدگان و افزایش 

روند فعالیت آنها می شود.
به گزارش ایرنا، معصومه آقا پورعلیشــاهی 
اظهار داشــت: بخشــودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان اقدامی ارزشمند از سوی تامین 
اجتماعی اســت. این عمل کمک شایانی به 
کارگاه هایــی که در رکود بودند یا به تازگی 

از رکود خارج شده اند، می کند.
وی افــزود: حــوادث و بالیــای طبیعی، 
تحریم ها و نوسانات ارز موجب مشکالتی 
برای تولیدکننــدگان و مانع انجام تعهدات 

آنها شد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه کارگاه هــا به علت 
نوسانات اقتصادی و کاهش نقدینگی حتی 
در پرداخت روزانه حقوق کارگران مشکل 
داشــتند، افزود: پرداخت نکردن حق بیمه 
کارگران به تامین اجتماعی صرفا ناشــی از 

ناتوانی مالی کارفرمایان بوده است.

آقاپــور علیشــاهی با اشــاره بــه منفعت 
تولیدکننــدگان و ســازمان تامین اجتماعی 
از مزایــای این قانون گفــت: اجرای قانون 
بخشــودگی جرائــم بیمــه ای کارفرمایان 
خوش حســاب بــه نفــع ســازمان تامین 
اجتماعی اســت کــه منابــع را تامین کند. 
همچنین تولیدکننــدگان از بدهی های خود 
باخبر شــوند تا از این تســهیالت استفاده 

کنند.
نماینده مردم شبســتر در مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد: اقدام ســازمان تامین 
اجتماعی در خصوص بخشــودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خوش حســاب بســیار 
مناســب و مســاعدت بزرگی برای تمامی 

کارگاه ها و واحدهای اقتصادی است.
اجرای قانون بخشــودگی جرائــم بیمه ای 
کارفرمایــان خوش حســاب از 13 خرداد 
امســال در شــعب تأمین اجتماعی سراسر 
کشــور آغاز شــده و مهلت اجــرای این 
قانون 13 شــهریور امسال به اتمام می رسد. 
کارفرمایان برای بهره مندی از بخشــودگی 
جرائــم در اســرع وقت به شــعب تأمین 

اجتماعی مراجعه کنند.
هیــأت وزیــران در اجرای مــاده )13( 
قانون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی 
و خدماتــی در تأمین نیازهای کشــور و 

تقویــت آنها در  امر صــادرات، موضوع 
را  کارفرمایان  بیمه ای  بخشــودگی جرائم 
مصوب کرده است. بالفاصله پس از ابالغ 
این قانون به ســازمان تامیــن اجتماعی، 
بخشــنامه آن تهیه و بــه تمامی واحدهای 
اجرایی این ســازمان در سراســر کشور 

ابالغ شده است.
بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه های 
مشمول با تأیید ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی 
که »جرایم« آنها مربوط به قبل از تاریخ  29 
اســفند 96 باشد، چنانچه تا 13 شهریور 98 
در مورد پرداخت و یا تقســیط اصل بدهی 
قطعی شده، با سازمان تأمین اجتماعی توافق 
کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار 

خواهند شد.
قانــون بخشــودگی جرائــم در ارتباط با 
کارفرمایانــی اجرا می شــود کــه حق بیمه 
کارگران زیرپوشــش خــود را به صورت 
منظــم و مطابق با قانون به ســازمان تأمین 
اجتماعــی پرداخت می کردنــد اما به دلیل 
بروز مشــکالت ناخواسته از جمله حوادث 
و بالیــای طبیعی، تحریم هــای ظالمانه و 
نوســانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و 
از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود 

در قبال نیروی کار بازمانده اند.

تمامی »جرائم« تا 29 اســفند 96 مشــمول 
این بخشــودگی خواهد بــود و کارفرمایان 
بدهکار کــه در دوره های قبــل، با وجود 
ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی 
از بدهی خــودداری کرده انــد در صورت 
ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان ها و با 
رعایت ضوابط مشمول استفاده از تسهیالت 

این بخشودگی خواهند بود.
سازمان تأمین اجتماعی با حدود 43 میلیون 
نفر بیمه شــده و مســتمری بگیر، اکنون 60 
نوع خدمت بیمــه ای و درمانی به صورت 
غیرحضــوری به افــراد زیرپوشــش ارائه 
می دهد. این ســازمان دارای مراکز مختلف 
بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و 
درمانگاه تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی 
از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را 

به صورت رایگان تأمین می کند.
بخش بیمه ای این سازمان دارای 480 شعبه 
در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای از 
طریق این واحدها به جامعه تحت پوشــش 
ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و 
دسترسی آســان تر مردم به خدمات تأمین 
اجتماعی، شــعب اقماری و کارگزاری های 
این ســازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته 

به شعب، مشغول فعالیت هستند.

کارآفرینی که مجالس شما را خوشمزه می کند

تولد»کترینگ الیزه« با 50 هزارتومان

بخشودگی جرائم بیمه ای
 بحران تولید را کم می کند

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com
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خبر

۶ طرح راه و شهرسازی در همدان بهره برداری 
و کلنگ زنی می شود

ــی راه و  ــت، 6 طــرح عمران ــه دول ــرا رســیدن هفت ــه مناســبت ف  ب
ــره  ــدان به ــتان هم ــال در اس ــارد ری ــار 240 میلی ــا اعتب ــازی ب شهرس

ــود. ــاز می ش ــی آن آغ ــات اجرای ــا عملی ــرداری ی ب
ــرکل راه شهرســازی همــدان اظهــار داشــت:  ــا، مدی ــه گــزارش ایرن ب
در حــوزه معاونــت مهندســی و ســاخت، اجــرای عملیــات زیرســازی 
و روســازی راه روســتایی محــور شــیخ جــراح - مســجدین در 

کبودراهنــگ بــه طــول 5.5 کیلومتــر بــا  20 میلیــارد ریــال اعتبــار در 
ــود. ــرداری می ش ــره ب ــت به ــه دول هفت

حســن ربانی ارشــد افــزود: در شهرســتان اســدآباد نیــز طــرح تعریــض 
و بهســازی قطعــه یــک محــور اســدآباد - ذوب آهــن بــه طــول هفــت 
کیلومتــر بــا اعتبــار مــورد نیــاز 170 میلیــارد ریــال و بهســازی محــور 
ــا اعتبــار 24 میلیــارد ریــال آغــاز مــی  ــد ب دهفــول- بــرزول در نهاون

. د شو
ــت  ــی حــوزه معاون ــرداری و کلنگ زن ــل بهره ب ــای قاب ــه طرح ه وی ب
بازآفرینــی شــهری و مســکن در هفتــه دولــت اشــاره کــرد و افــزود: 

طــرح راه انــدازی و ســاخت حاشــیه رودخانــه پــارک محلــه منوچهری 
بــا زیــر بنــای نزدیــک بــه ســه هــزار و  400 مترمربــع در هفتــه دولــت 

بهره بــرداری می شــود.
ــازی،  ــرح نوس ــی 2 ط ــات اجرای ــرد: عملی ــه ک ــد اضاف ــی ارش ربان
بهســازی و جــداره ســازی محلــه مرکــزی تویســرکان و لولــه گــذاری 

ــود. ــاز می ش ــزج آغ ــر دی ــالح نه و اص
وی افــزود: در هفتــه دولــت در مجمــوع 2 طــرح عمرانــی بــا اعتبــار 
26 میلیــارد ریــال بهره بــرداری و چهــار طــرح بــا اعتبــار 214 میلیــارد 

ــود. ــی می ش ــال کلنگ زن ری

مدرن ترین تولیدات ساختمانی 
در نمایشگاه بین المللی همدان 

پروین سلیمي «

 محصوالت مدرن ساختمانی 
در محــل دائمــی نمایشــگاه 
بین المللــی اســتان همــدان با 
هدف معرفی آخرین تکنولوژی 
مهندسی ساختمان برگزار است 
و تولیدکنندگان برخی استان ها با 
جدیدترین سازه های ساختمانی 
در این نمایشگاه حضور یافته اند.
شرکت نمایشگاه های بین المللی 
همدان با همکاری اداره کل راه 

و شهرسازی، ســازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن انبوه  سازان 
مســکن و ساختمان نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
آسانســور، درب و پنجره همزمان با شانزدهمین نمایشگاه تأسیسات، 

سیستم های سرمایشی و گرمایشی را برگزار نموده است.
 نمایشگاه صنایع ساختمان از 30 مرداد کار خود را شروع کرده است 
و تا 3 شهریور )امروز( ادامه دارد. در این نمایشگاه 70 شرکت کننده از 
استان های همدان، تهران، اصفهان، فارس، کرمانشاه، آذربایجان شرقی 
و قم شرکت کرده اند. نمایشگاه همه روزه از ساعت 16 الی 21 میزبان 

بازدیدکنندگان در نمایشگاه است.
شــرکت کنندگان در این نمایشگاه آخرین محصوالت و دستاوردهای 
خود را در صنعت ساختمان، آسانسور، باالبر، تأسیسات و سیستم های 
سرمایشــی و گرمایشی، نمای ساختمان و آجرنما، شیرآالت، درب و 

پنجره روشنایی و الکتریکی را عرضه کرده اند.
فعاالن سخت افزاری و نرم افزاری با محصوالت بتن، فوالد، دکوراسیون 
داخلی ساختمان، پله و نرده، یراق آالت، تجهیزات آشپزخانه، جاروی 

هشومند را در نمایشگاه بین المللی به نمایش گذاشته اند.
تولیدکنندگان در این نمایشــگاه عالوه بر معرفی اجناس خود فروش 

خوبی دارند و استقبال مردم برای حضور و خرید چشمگیر است.
صنعت گران تولیدات ایرانی را به نمایشگاه آورده اند که به گفته خود 
آنهــا از نظرکیفیت با محصوالت خارجی و وارداتی برابری می کند و 
طبق اذعان غرفه داران حاضر در نمایشــگاه تولید محصوالت صنعت 
ســاختمان به سمت بومی شــدن می رود و این فرصت خوبی برای 
حضور جوانان به این برهه از تولید اســت چــرا که نیروهای پویا و 
توانمند با ورود به صنعت تولید می توانند در چرخه مدرنیته شــدن 

مصالح ساختمان تأثیرگذار باشند .
تولیدکننــده درب های ضد ســرقت گفت: 15 ســال اســت با این 
محصوالت در نمایشــگاه های کشــور حضور داریم و هدف معرفی 
تولیدات جدید و مدرن است و عالوه  بر درب ها ی مدرن  پنجره های 

UPVC را نیز به نمایشگاه آورده ایم.
سلمان قبادی افزود: اســتقبال مردم از محصوالت ساختمانی حاضر 
در نوزدهمین نمایشــگاه مطلوب و قیمت ها نیز مناسب است و بازار 

مصالح  ساختمان  نیز نسبت به دیگر کاالها شرایت خوبی دارد .
قبــادی در گفتگو با همدان پیام  تبلیغات در رســا نه ها را تأثیرگذار 
دانســت و گفت ما در نظر داریم از فرصت رســانه های نوشتاری و 
صدا و سیما برای معرفی محصوالت خود بهره بگیریم چرا که همین 

موضوع فرصت های اشتغال زیادی را مهیا می نماید.

همدانی ها روی دست ستاد تنظیم بازار زدند
 اواخــر تیرماه بود که ســتاد تنظیم بازار ســقف قیمت مرغ برای 
مصــرف کنندگان را 12 هزار و 900 تومان تعیین کرد و این اقدام در 
راستای حمایت از تولید حداکثری مرغ، حقوق مصرف کنندگان و در 

جهت ایجاد شفافیت در بازار این کار انجام گرفت.
به گزارش ایسنا، کارگروه تنظیم بازار استان همدان هم به تبع از کشور 
همین نــرخ را برای عرضه مرغ در بازار همدان تصویب کرد که البته 
این موضــوع در حد مصوبه باقی ماند چرا که هیچ یک از واحدهای 

فروش مرغ به این نرخ فروشی نداشتند.
از طرفی با وجود اعالم نرخ مصوب در همدان در این مدت شــاهد 
صفــوف طوالنی مردم برای خرید مــرغ بوده ایم که وقتی علت را از 
مسئول مربوطه جویا شدیم عنوان کرد »کمبودی در میزان مرغ تولیدی 
در همدان نداریم« این درحالیســت که رئیس اداره نظارت و بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در مصاحبه با یکی از 
رسانه های استان اعالم کرد »بیش از یک هفته بود که مرغداران نسبت 
به قیمــت پایین عرضه مرغ معترض بودند و این امر ســبب کاهش 
کشتار مرغ شد.« حال مشکل مرغ فقط قیمت نیست و عالوه بر اینکه 
قیمت مصوب رعایت نمی شود، تولیدات استان به علت عدم مدیریت 

به سایر استان ها رفته و با قیمت باالتر دوباره به همدان بازمی گردد.
در چنین شــرایطی انتظار می رود دولت اقــدام به توزیع مرغ منجمد 
با قیمتی مناســب برای عرضه در بازار کند که براساس آنچه در بازار 
دیده شده، نرخ مرغ منجمد نیز باال بوده و تأثیرگذاری در تنظیم بازار 

نداشته است.
 قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده 13 هزار و 950 تومان

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اعالم نرخ جدید مرغ گرم در بازار همدان به خبرنگار ایسنا 
گفت: اختیار اصالح قیمت مرغ در دست استان است و توانستیم با این 
اصالح قیمت بازار را کنترل کنیم و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 

مرغ برای مصرف کننده 13 هزار و 950 تومان است.
علیرضا شجاعی با تأکید بر اینکه کشتار مرغ استان کافی است، افزود: 
در حال حاضر کشتار مرغ در استان همدان به 140 تا 150 تن رسیده 
است و مازاد مصرف نیز وجود دارد.وی تصریح کرد: حتی در برخی 
از واحدهای فروش مرغ مشاهده شده به علت مازاد بار، مرغ به قیمت 

کمتر از نرخ مصوب 13 هزار و 950 تومان فروخته می شود.
شــجاعی با بیان اینکه در همدان روزانه 120 تن مصرف مرغ وجود 
دارد، ادامــه داد: با توجه به اینکه در این دوره با بازگشــت حجاج و 
مراسمهای عروسی روبرو هستیم، تقاضا برای مرغ افزایش یافته است.

وی درباره خروج مرغ از اســتان، یادآور شد: جابجایی مرغ از استان 
طبیعی اســت چرا که همدان جزء اســتانهای برخوردار از نظر تولید 

مرغ است به طوریکه 30 تا 40 درصد از تولیدات استان مازاد است.
 توقیف 11 محموله غیرمجاز در همدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان نیز از توقیف 11 محموله 
غیرمجــاز مرغ در همدان خبرداد و به خبرنگار ایســنا گفت: با توجه 
به اینکه در اســتان همدان اجازه افزایش قیمت به مرغداران داده نشد 
برخی از واحدها اقدام به خروج مرغ به صورت شبانه و بدون مجوز 
کردند که خوشبختانه توسط نیروی انتظامی دستگیر و در استان کشتار 
و به بازار تزریق شــدند. علیرضا حســن پور با بیان اینکه ممنوعیت 
خروج مرغ در اســتان نداریم، تصریح کرد: محصوالتی که در کشور 
تولید می شود باید در سراسر کشــور توزیع شود اما برخی از کاالها 
مانند دام و طیور برای جلوگیری از انتقال بیماری باید مجوز داشــته 
باشند.وی درباره عرضه مرغ در بازار به نرخ باالتر از نرخ مصوب ادامه 
داد: شــهروندان در صورت مواجهه با قیمتهای باالتر از نرخ مصوب 
به شــماره تلفن 32523442 اداره کل تعزیرات حکومتی و تلفن 124 
سازمان صمت گزارش دهند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان 
بــا تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی با متخلفان یقیناً برخورد خواهد 
کرد،  گفت: تمام برندهای مرغ در همدان با یک نرخ عرضه می شود و 

تفاوت قیمتی در مرغ همدان با سایر استانها وجود ندارد.
 قیمت مرغ منجمد 12 هزار و 500 تومان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان همدان نیز با بیان اینکه قیمت 
و میزان مرغ گرم در بازار مناســب شــده است، از کاهش توزیع مرغ 

منجمد در سطح بازار خبر داد.
ابوالفضل اینانلو در گفت         وگو با ایسنا، اظهار کرد: از 17 مرداد تا کنون 
110 تن مرغ منجمد در راستای تنظیم بازار همدان توزیع شده است و 

تا زمانی که تنظیم بازار اعالم کند، ادامه خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در بازار همدان 12 
هزار و 500 تومان اســت، تصریح کرد: مرغ منجمد تنظیم کننده بازار 

است بنابراین باید قیمتی اعالم شود که به تولیدکننده ضربه نزند.

تبریک و تهنیت
جناب آقای 

دکتر امید فرخی
مدیر محترم مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان

انتصــاب شایســته حضرتعالــی کــه نشــان 
از تعهــد و کارآمــدی جنابعالــی دارد را 
صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض نموده، 
ــی در  ــاف اله ــایه الط ــت در س ــد اس امی
ــربلند  ــالمت و س ــواره س ــت هم راه خدم

ــید. باش

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی گاوداران 
صنعتی تالشگر استان همدان

کارت دانشجویی ملیکا محمدظاهری فرزند اسماعیل به شماره 
شناسنامه 3970259819 رشته زیست شناسی دانشگاه بوعلی 

سینا به شماره دانشجویی 9712107069 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده

دهیاری علی آباد پشت شهر 

دهیاری روستای علی آباد پشت شهر قصد دارد از طریق 
آگهی  مزایده زمینی به متراژ 80 متر مربع، عادی را به 
در  شرکت  متقاضیان  از  بدینوسیله  لذا  رساند  فروش 

مزایده دعوت به عمل می آید.
آدرس جهت بازدید: علی آباد پشت شهر، خیابان شهدا، 

دفتر دهیاری 
باید  الزاما  مزایده  در  شرکت  به  عالقمند  1-متقاضیان 
مبلغ 10/000/000 ده میلیون ریال جهت تضمین شرکت در 
مزایده به شماره حساب 56570213946385/19 به نام 

دهیاری علی آباد پشت شهر واریز نمایند.
 بدیهی است عدم در دست داشتن فیش واریزی به منزله 
عدم شرکت در مزایده می باشد،  البته در پایان مزایده و 
مشخص شدن فرد برنده سپرده مابقی افراد به آنها مسترد 

خواهد شد.
خانی،  امید  آقای  روستا،  دهیار  با  تماس  تلفن  شماره 

09358702546-09184027182
مورخه  پنجشنبه  روز  مزایده  برگزاری  زمان  و  تاریخ 
1398/6/7 رأس ساعت 10 صبح در محل دهیاری علی آباد 

پشت شهر می باشد.

ن روابط عمومی شرکت توزعی نیروی ربق استان همدا

 مدتي اســت که صحبت از مسدود شدن 
تولیدکنندگان  بانکــي  حســاب هاي  برخي 
همداني است؛ در چند ماه اخیر بحث بر سر 
این موضوع داغ است و هر چند وقت یک بار، 
تولیدکننده اي از مسدود شدن حساب هایش 

در یکي از بانک هاي استان خبر مي دهد. 
تا پیش از این تولیدکنندگان مشکالت دیگري 
هم با بانک ها داشتند. اما اکنون در شرایطي که 
مدیریت ارشد استان و هم مقام هاي کشوري 
بر همراهي با تولیدکننــدگان تأکید دارند و 
تمام هم وغم شان رونق تولید و ایجاد اشتغال 
است یکي از بانک ها داروغه مداري را به جاي 

همراه محوري پیشه کرده است. 
پیــش از به وجــود آمــدن ایــن مانــع بانکــي، 
بســیاري از تولیدکننــدگان در ســتاد تســهیل 
و رفــع موانــع تولیــد کــه حضــور مي یافتنــد 
اولیــن و بزرگ تریــن مشکلشــان را، بــا 
بانک هــا عنــوان مي کردنــد، البتــه هنــوز هــم 
موانــع بانکي رتبــه اول مشــکالت پیش روي 
فعــاالن اقتصــادي اســت. اغلــب آنهــا 
به خاطــر معوقــات بانکــي یا نداشــتن دســته 
چــک خلــل در کار تولیدشــان به وجــود 
نمي تواننــد  دالیلــي  بــه  یــا  و  مي آیــد 
تســهیالت جدیــد دریافــت کننــد، بســیاري 
مشــکل قیمت گــذاري پاییــن امالکشــان 
دارنــد  را  بانک هــا  کارشناســان  توســط 
و معمــوالً معتــرض هســتند کــه ملــک 
ــي را 3  ــارد تومان ــال 10 میلی ــوان مث ــه عن ب
کرده انــد  قیمت گــذاري  تومــان  میلیــارد 
و همیــن موجــب شــده تــا بــه انــدازه 
موردنیــاز نتواننــد تســهیالت دریافــت کنند. 
حاال با وجــود همه تأکیدهاي مقام ارشــد 
استان بر همراهي بانک ها با فعاالن اقتصادي، 
بانک ملي آغازگر مســیري شده تا خواسته 
یا ناخواســته مانع توســعه اي دیگري ایجاد 
کنــد؛ این بانک  به خاطــر بدهي هاي هرچند 
کوچک حساب هاي برخي تولیدکنندگان  یا 
ضامن ها را مســدود و دست تولیدگران را از 
فعالیت هاي اقتصادي کوتاه مي کند. درصورتي 
کــه این نوع برخورد حتــي در قوانین بانک 
مرکزي نیز مورد تأیید نیســت. آن طور که در 
خروجي ســایت بانک مرکــزي قرار گرفته، 
انســداد حســاب های بانکی به دستور مقام 
قضایی انجام می شــود. در ادامه توضیح این 
موضوع آمــده که اشــخاص و مراجعی که 
صالحیت مســدود کردن یا کسب اطالع از 
حساب جاری مشتریان را دارند تنها 3 مورد 
اســت. 1- دستور مراجع قضایی، 2- دستور 
مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

3- تقاضای مشتری.
یک حقوقدان و اســتاد دانشــگاه هم درباره 
مسدود شدن حساب هاي بانکي پیش از این 
در گفت وگویــي گفته اســت: در قراردادها، 
بندی مبنی بر مســدود کردن حســاب افراد 
وجود ندارد اما در مورد برداشــت از حساب 
افراد باید گفت همیشــه بانک ها این اجازه را 
 از مشتریان خود کســب می کنند که بتوانند 
برای مثال ماهانه یا به صورت یک جا مقداری 
پول را از حساب آنها برداشت کنند. اما برای 
بستن و بلوکه کردن حساب افراد مطلقاً چنین 
اجازه ای به بانک ها داده نشده است مگر اینکه 

با اجازه قانونی و اجازه از دادگاه این امر میسر 
شود. 

بنابر گفته هاي مهدی شــهال، بلوکه کردن یا 
بستن حساب افراد، توسط سازمان های کشور 
مطلقاً غیرقانونی اســت و هیچ سازمانی حق 
ندارد به علت طلبکار بودن افراد، حسابی را 
مسدود کند. حتی این ســازمان ها این اجازه 
را ندارنــد به علــت طلبکار بــودن افراد از 

حساب آنها برداشت کنند، 
مگراینکــه حکــم قانونی 
داشته باشــند یا اینکه این 
سازمان ها در قرارداد خود 
به طــور صریــح قیدکرده 
باشــند که اگر این فرد به 
تعهــدات خود عمل نکرد 
)مثاًل بدهــی مالیاتی خود 
سازمان  این  نپرداخت(  را 
این  حســاب  از  می تواند 
فرد برداشــت کنــد. فقط 
درصورتی این ســازمان ها 
حق دارند که از حســاب 
برداشــت  را  افراد وجهی 
کننــد که در قــرارداد قید 

شده باشد.
وي گفته اســت: در درجه 
اول، بایــد در ایــن زمینه 

قانون گذاری صحیح صورت گیرد، به معنای 
دیگر الزم اســت ابتدا ما در این زمینه قانونی 
داشته باشــیم. در حال حاضر برای بستن یا 
بلوکه کردن حســاب های افراد قانونی وجود 
ندارد و می توان گفــت ما در این زمینه خأل 

 قانونی داریم.
بنابر اظهارات این حقوق دان، ابتدا باید در این 
زمینه، قانونی صریح و شــفاف داشته باشیم. 
حال درصورتــی که قانونــی صریح وجود 
داشته باشــد و افراد قانون را اجرا نکنند مانند 
تمام کشورهای دنیا و کشور خودمان می توان 
به سیســتم قضایی و سیســتم های نظارتی 

مراجعه و از این سازمان ها شکایت کرد. 
شــهال گفته: تا آنجا که بنده اطالع دارم هیچ 
قانونی برای مسدود کردن حساب های افراد 
بــه علت بدهی وجود نــدارد و تا زمانی که 

قانونی در این زمینه وجود نداشــته باشد این 
کار تخلف آشکار محسوب می شود. بنابراین 
افراد می توانند به بانک مرکزی مراجعه و این 
تخلف را یادآور شــوند. از طرف دیگر افراد 
می توانند به سیستم قضایی مراجعه و از این 

سازمان ها شکایت کنند.
بــا وجود چنین قوانیني و تأکید کارشناســان 
بر قانوني نبودن انســداد حســاب هاي بانکي 
توســط بانک، امــا برخي 
از تولیدکننــدگان همداني 
مي گوینــد کــه بانک ملي 
بدهي  کوچکترین  به خاطر 
حســاب هاي شــخص یا 
ضامن ها را مسدود مي کند. 
تولیدکننــدگان  از  یکــي 
که نامش محفوظ اســت، 
گفت: وقتي بانکي به خاطر 
15- 10 میلیــون تومــان 
حســاب هاي  همه  بدهي، 
مي بندد  را  تولیدکننــده اي 
در واقع تیشــه به ریشه او 
پولي  هیچ  مي زند، چــون 
نمي تواننــد خرج کند و به 
تولید و فعالیت اقتصادي اش 
ادامه بدهد، این نوع برخورد 
حتي ممکن است منجر به 

تعطیلي واحدي فعال شود.
تولیدکننده دیگري هــم  گفت: خبر دارم که 
این بانک به خاطر بدهي ناچیز حساب بعضي 
از تولیدکنندگان یا ضامن وی را بسته است. 
بانک با این اقدام به اعتبار این افراد آســیب 
مي زنــد و مانع ادامه کار تولید مي شــود. در 
شــرایطي که ما نیاز به تولید داخل و ایجاد 
اشــتغال داریم این اقدامات ضدمنافع ملي، 
ضد تولید و ضد اشتغال محسوب مي شوند.

یــک کارشــناس بانکــي در گفت وگــو با 
همدان پیام درباره قراردادهاي بانکي في مابین 
مشــتري و بانک هم  گفت: حساب ها فقط به 
دستور قضایي مسدود مي شــوند اما انسداد 
حســاب هاي فرد در همان بانک کمي فرق 
دارد. به طوري که در قراردادهاي الزم االجرا که 
بین بانک و مشــتریان امضا مي شوند بندهاي 

مختلفي وجود دارد که اختیارات متعددي به 
بانک ها مي دهد. در این قراردادها قید شده که 
در صورت بدهي مشــتري، بانک این اختیار 
را دارد تــا تمام حســاب هاي مربوط به فرد 

بدهکار را در بانک عامل مسدود کند. 
موضوع مهم این است؛ اول اینکه قراردادهاي 
في مابین مشتري و بانک یک طرفه هستند و 
اگر مشتري بخواهد یک صفحه یا یک بند را 
امضا نکند نمي تواند تسهیالت دریافت کند. 
دوم اینکــه معموالً مشــتریان یا فرصت و یا 
حوصله نمي کنند کــه تمام صفحات قرارداد 
را بخوانند. ســوم اینکه قراردادها سفید امضا 
هســتند و با امضا آنها بســیاري امتیازها را 
از او سلب مي شــود و تمام حق را به بانک 
مي دهد. در نتیجه این قراردادهاي یک طرفه 
فقط منافع بانک را تأمین مي کنند و مشــتري 

بي نصیب مي ماند.
با وجــود آگاهي همه مردم و مســئوالن از 
وجود چنین مشــکالتي، اما مدتي است که 
مدیریت ارشــد استان بانک ها را مورد عتاب 
و خطاب قرار نمي دهد. این در حالي اســت 
که در بســیاري از اخباري که منتشر مي شود 
تولیدکنندگان مشکالت بانکي را از مشکالت 

بیمه اي و مالیاتي بیشتر و بزرگ تر مي دانند.
امــروز مي گوینــد تحریم هاي 
غرب علیه ایران هیچ محدودیتي 
همدانی  تولیدکننــدگان  براي 
ایجاد نکرده اســت. هفته پیش 
وزیــر صنعت هــم در بازدید 
از واحدهــاي فعال صنعتي در 
همدان واســتاندار در جلسات 
گفتند کــه تحریم هاي خارجي 
هیــچ واحــدي را در همدان 
تعطیل نکرده است. اما همزمان 
با صــورت گرفتن تحریم هاي 
آمریکا، تحریم هاي داخلي شدت 
گرفته و اگر همه تولیدکنندگان 
آســیب  آمریکا  تحریم هاي  از 
ندیده اند امــا قریب به اکثریت 
آنها از بانک ها و خودتحریمي ها 
آسیب دیده و دستشان در تولید 

روز به روز بسته تر مي شود.

هیچ قانونی برای مســدود 
کردن حســاب های افراد به 
علت بدهی وجــود ندارد و 
تا زمانی کــه قانونی در این 
زمینه وجود نداشته باشد این 
محسوب  آشکار  تخلف  کار 
افراد  بنابرایــن  می شــود. 
می توانند بــه بانک مرکزی 
مراجعه و این تخلف را یادآور 
شــوند. از طرف دیگر افراد 
می توانند به سیستم قضایی 
سازمان ها  این  از  و  مراجعه 

شکایت کنند

بانک ها فلسفه رونق تولید را درک نکرده اند

تولید »َکت بسته« 
در مقابل»داروغه بانکی«
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صعود هندبال ساحلی به یک هشتم 
 تیم هندبال ساحلی استان همدان به مرحله یک هشتم نهایی المپیاد 

استعدادهای برتر کشور صعود کرد.
مســابقات هندبال ساحلی المپیاد اســتعدادهای برتر کشور که از 29 
مردادماه در منطقه گردشــگری بندر انزلی آغاز شده بود دور مقدماتی 
خود را پشت سر گذاشت و تیم های برتر به مرحله یک هشتم نهایی 
صعود کردند.هندبالیست های پسر همدان ابتدا مقابل زنجان به برتری 
رســید و سپس در مصاف با اســتان البرز دو بر صفر پیروز شد و در 
آخرین دیدار مقدماتی به دیدار آذربایجان غربی رفت که این دیدار نیز 
با نتیجه دو بر یک به سود هندبال همدان به آخر رسید هندلیست های 

استان در مرحله یک هشتم به مصاف تیم کرمان رفتند.

بسکتبال همدان با پیروزی آغاز کرد

 تیم بسکتبال دختران همدان مســابقات المپیاد استعدادهای برتر 
کشور را با پیروزی آغاز کرد.

رقابت های المپیاد استعدادهای برتر کشور با شرکت 27 تیم در قالب 8 
گروه در همدان دنبال شد و تیم همدان در دور مقدماتی با یک پیروزی 
و یک شکست به کار خود پایان داد و به مرحله یک هشتم صعود کرد.

این رقابت ها در دو ســالن امام علی)ع( و پوریای ولی دانشــگاه آزاد 
اســالمی همدان برگزار می شود. در این رقابت ها تیم همدان در گروه 
F با تیم های هرمزگان و البرز همگروه است.دختران بسکتبال همدانی 
در دیدار نخست در مصاف با تیم هرمزگان به پیروزی 44 بر 17 دست 
یافت. تیم بســکتبال همدان در دومین بازی در یک رقابت تنگاتنگ 
مقابل تیم استان البرز 53 بر 41 تن به شکست داد تا صعودش در پرده 
ابهام بماند. صعود بســکتبال همدان در گرو دیدار دو تیم هرمزگان و 

البرز خواهد بود.

کیش و مات استعدادهای برتر 

 شطرنج بازان همدان مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور را با 
پیروزی آغاز کردند.

مسابقات شــطرنج المپیاد استعدادهای برتر کشور که در همدان آغاز 
شده بود به روزهای پایانی نزدیک می شود.

مسابقات شطرنج دختران کشور در دانشگاه آزاد همدان دنبال شد در 
این رقابت ها 112 شطرنج بازی از سراسر کشور حضور دارند.

درنخســتین دور این رقابت ها شطرنج بازان همدانی 3 پیروزی و یک 
شکست کســب کردند. در این دور هستی سلطانی، کتایون کیمیایی 
طلب و حدیث نوری ازندریانی مقابل حریفان به پیروزی رســیدند و 
پرنیا قیاسوند نیز شکست خورد.در دور دوم پرنیا قیاسوند تنها پیروز 
تیم همدان بود و 3 شــطرنج باز دیگر استان شکست خوردند.در دور 
ســوم این رقابت ها شطرنج بازان اســتان 3 برد و یک باخت به دست 
آوردنددر دور چهارم شطرنج نمایندگان استان دو برد، یک تساوی و 
یک باخت به دست آوردندکتایون کیمیایی با کسب پیروزی 3 امتیازی 
شد و در بین 30 شطرنج باز برتر مسابقات قرار گرفت. هستی سلطانی 
نیز با کسب تساوی 2/5 امتیازی شد پرنیا قیاسوند نیز دومین پیروزی 
خود را به دست آورد اما حدیث نوری ازندریانی مغلوب حریف شد 

و هر دو با دو امتیاز قدم به دوره پنجم گذاشتند.
این مسابقات در 7 دور و به روش سوئیسی برگزار می شود.

صعود هندبال دختران به مرحله حذفی 

 مسابقات هندبال دختران نونهال المپیاد استعدادهای برتر کشور در 
یزد دنبال شد و هندبالیست های همدانی ابتدا مقابل لرستان به پیروزی 
رسیدند و ســپس بر ایالم پیروز شدند و در بازی سوم نیز با غلبه بر 
خراســان شمالی قهرمان گروه شدند و به مرحله حذفی این رقابت ها 
راه یافتند.در هندبال پســران المپیاد استعدادهای برتر کشور نیز که در 
کرمانشاه برگزار می شود تیم همدان ابتدا مقابل کردستان پیروز شد و 

سپس در مصاف با قزوین به برتری رسید.

قایقرانان دو مدال صید کردند 

 قایقرانان اســتان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر صاحب دو 
مدال برنز شدند.رقابت المپیاد استعدادهای برتر کشور که در سنندج 

جریان دارد با مدال آوری همدانی ها همراه شد.
در قایقرانــی دو نفره کانو تیم همدان با ترکیب عرفان نادری و محمد 

عقیلی در قایق به مسافت هزار متر موفق به کسب مدال برنز شدند.
همچنیــن در قایق کانو یک نفره عرفان نادری در مســافت هزار متر 
موفق ظاهر شــد و با کسب عنوان سوم یک مدال برنز برای استان به 

ارمغان آورد.این رقابت ها امروز در سنندج دنبال می شود.

کامبک فوتسال درنخستین گام 

 تیم فوتسال پســران استان درنخستین مسابقه المپیاد استعدادهای 
برتر کشور کامبک کرد. 

مسابقات فوتسال پسران المپیاد استعدادهای برتر در شهرستان قم آغاز 
شــد و تیم فوتسال همدان درنخســتین گام کامبک کرد و بازگشتی 
شیرین داشت.در این رقابت ها که به میزبانی استان قم برگزار می شود 
تیم فوتســال اســتان همدان با تیم سمنان، خوزســتان و سیستان و 
بلوچستان قهرمان دوره گذشته همگروه است. همدانی ها درنخستین 
گام به مصاف اســتان خوزســتان رفت و در حالی کــه دو بر یک از 
حریف عقب بود کامبک کرد و بازگشت شیرینی داشت و بازی باخته 
را 3 بر 2 به پیروزی تبدیل کرد در این دیدار برای فوتسال همدان امیر 
رضا بیگدلی دو گل و ابوالفضل نیرپناه گلزنی کردند ونخســتین گام 
را محکم برداشــتند.این تیم روز گذشته نیز دوباره به میدان رفت و با 

سمنان و سیستان و بلوچستان دیدار کرد. 

در لیگ فوتبال نونهاالن استان 
شهرداری، اکباتان، شهید امینی و علم و ادب 

صعود کردند
 هفته ششــم از رقابت های فوتبال نونهاالن قهرمانی باشــگاه های 
استان یادواره شهید امیر حسین فضل الهی با انجام 4 بازی دنبال شد و 

4 تیم همدانی به مرحله دوم این رقابت ها صعود کردند.
رقابت های گروه اول با یک بازی عقب افتاده دنبال شــد و تیم یاران 

کوروش موفق شد با یک گل شهرداری مریانج را شکست دهد.
از این گروه دو تیم اکباتان همدان با 15 امتیاز و تیم شهرداری همدان 
با 12 از قبل صعود خود را مسجل کرده بودند و این بازی تأثیری در 

سرنوشت دو تیم نداشت .
اما در گروه دوم علی رغم آنکه یک هفته از رقابت ها باقی است تکلیف 

دو تیم صعود کننده مشخص گردید.
در این هفته از مســابقات علم و ادب در یک بازی پرگل و یک طرفه 
6 بر یک مقابل فاتح اسدآباد به پیروزی رسید و تیم شهید امینی نیز با 
5 گل مقابل ستاره سرخ تویسرکان به برتری رسید و تیم پاس همدان 

نیز در یک دیدار فرمایشی با 3 گل شاهین همدان را مغلوب کرد.
در حالی که هنوز یک هفته از مســابقات نونهاالن باقی است تیم علم 
و ادب و شهید امینی همدان با 15 امتیاز صعود خود را مسجل کردند.
در هفته پایانی لیگ نونهاالن 3 بازی انجام خواهد شد که هیچ تأثیری 
روی صعود دو تیم علم و ادب و شــهید امینی نخواهد داشت و تنها 

تیم سرگروه مشخص خواهد شد.
در هفته پایانی علم و ادب با پاســارگاد نوین نهاوند دیدار می کند و 
ستاریه سرخ تویســرکان به مصاف شاهین همدان خواهد رفت و در 
نهایت پاس همدان و فاتح اسدآباد مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

دور دوم ایــن رقابت ها پس از قرعه کشــی بین 4 تیم صعود کننده به 
صورت رفت و برگشت انجام خواهد شد.

مسابقات کاراته باشگاهی در کبودراهنگ

 بمناســبت هفته دولت یکدوره مسابقات کاراته بین باشگاهی در 
شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

بمناسبت هفته دولت یکدوره مسابقات کاراته بانوان بین باشگاهی به 
منظور انتخاب نفرات برتر جهت اعزام به مســابقات کشوری سبک 
wksf در رده های ســنی خردساالن ، نونهاالن و نوجوانان در محل 

خانه کاراته سالن انقالب شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
در این دوره از مسابقات 150 نفر کاراته کا از باشگاه های همدان، 
کبودراهنگ، پایگاه شــهید نوژه ودســتجرد بــا یکدیگر به رقابت 
پرداختند که در نهایت باشــگاه پایگاه نوژه به مقام نخست رسید و 
باشگاه کبودر آهنگ و دســتجرد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم 
قرار گرفتند و به نفــرات برتر هر وزن مدال و حکم قهرمانی اهدا 

گردید.

مسابقه دوستانه مینی گلف 
به مناسبت روز پزشک

 به مناسبت بزرگداشت روز پزشک یک دوره مسابقه دوستانه مینی 
گلف در بخش بانوان برگزار گردید .

این مسابقه با شرکت تعدادی از ورزشکاران و عالقمندان به رشته مینی 
گلف در سایت تخصصی مینی گلف همدان واقع در مجموعه ورزشی 

سردار شهید علی رضا شمسی پور برگزار شد .
این مســابقه در رده ســنی آزاد و به صورت انفرادی در هجده میدان 
اصلی انجام شد و شرکت کنندگان در آن در فضایی کامال صمیمی و 

با نشاط با یکدیگر به رقابت پردختند .
در پایــان این رقابت هــا کیاندخت عظیمی ، نــدا زارعیان و فاطمه 
تهراندوســت پس از رقابتی نزدیک و حســاس توانستند به ترتیب 

عناوین نخست تا سوم این رقابت را بدست آورند .

شطرنبازان برتر زیر 12 سال استان 

 نتایج مســابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر دوازده سال استان 
همدان اعالم شد

مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر دوازده سال استان همدان در 
محل هیات شــطرنج همدان آغاز شده بود، با شناخت نفرات برتر به 
پایان رســید. در بخش زیر دوازده سال پسران 58 نفر و زیر چهارده 
ســال دختران 23 نفر حضور داشــتند. داوری این مسابقات را جواد 

زارعی و الهه حاجیان به عهده داشتند.
در پایان نفرات برتر معرفی شدند

در زیر 12 سال پســران، محمد امین مرادی، محمد جواد میرزایی و 
طاها تسلیان عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

درزیر 12 ســال دختران نیز،دنیا علیشــاهی، مهنــا حمیدیان و هلیا 
سلطانیبه مقام اول تا سوم دست یافتند.
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پیشخوان
مرحله دوم جام حذفی قرعه کشی شد

9شهریور پاس میزبان شهرداری بردسکن

 مراســم قرعــه کشــی مرحلــه دوم جــام حذفــی ) یــادواره 
آزادســازی خرمشــهر( فصــل 99-98 برگــزار شــد.

فتاحی رییس سازمان لیگ در این قرعه کشی اظهار داشت: در مرحله 
اول جام حذفی متاســفانه با وجود همکاری و تعامل مثبت با تیم های 
اســتانی و منطقه بندی رقابت هــا بازهم برخی از تیــم ها به یکباره 
انصراف دادند که مایه تاســف اســت و انصراف تیم ها را به ارکان 

قضایی فدراســیون فوتبال گزارش خواهیم کــرد. در این مرحله 13 
تیم لیگ دســته دومی حضور دارند که سه تیم به قید قرعه استراحت 
خواهنــد خورد و به این ترتیب 10 تیم از لیگ دســته دوم و 12 تیم 
صعود کرده از مرحله قبل حضور دارند که قرعه کشــی بین این تیم 

ها انجام خواهند شد.
ســپس بــه قیــد قرعــه تیــم هــای دســته دومــی مــس نویــن کرمــان، 
شــهدای زرکان کــرج و خیبــر خــرم آبــاد در مرحلــه دوم جــام حذفی 

بــا قرعــه اســتراحت روبــه رو شــدند.
در ایــن رقابت هــا تیــم پــاس همــدان نیــز حضــور دارد کــه در ایــن 

مرحلــه نهــم شــهریور میزبــان شــهرداری بردســکن خراســان رضــوی 
. ست ا

در مرحلــه اول ایــن رقابــت هــا ذوب فلــزات بهــار شــرکت داشــت 
کــه از مســابقات انصــراف داد

رقابــت هــای ایــن مرحلــه روز شــنبه 9 شــهریور برگــزار مــی شــود و 
قرعــه کشــی مرحلــه ســوم جــام حذفــی) بــا حضــور تیــم هــای لیگ 
دســته اول و تیــم هــای صعــود کــرده از مرحلــه دوم( روز یکشــنبه 
ــط عمومــی ســازمان  10 شــهریور ســاعت 10 صبــح در ســالن رواب

لیــگ انجــام خواهــد شــد.

دختران تکواندوکار 
نونهال همدانی راهی 

المپیاد شدند
 بانوان تکوانــدوکار همدانی در رده 
سنی نونهاالن برای رقابت در مسابقات 
اســتعدادهای برتر راهی اســتان البرز 

شدند.
مســابقات قهرمانی نونهاالن کشور در 
گروه دختران با حضور 286 تکواندوکار 
از دیروز و به میزبانــی هیات تکواندو 
استان البرز و در ســالن »انقالب« آغاز 

شد.
رقابت های اوزان فرد )29-، 37-، 44-، 
51-، 59- کیلوگــرم( دیروز شــنبه و 
مبارزات اوزان زوج )33-، 41-، 47-، 
55- و 59+ کیلوگــرم( امروز پیگیری 

می شود.
مســابقات قرآنی نیز در ایــن دوره از 
مســابقات برگزار می شود که مدال های 
کســب شــده در آن در رده بندی تیمی 
محاســبه می گردد و بازیکن قرآنی باید 

در ترکیب اصلی تیم قرار داشته باشد.
هدایت تیم همدان در این مســابقات را 
ســیده الهام وهابی، شــیرین خضریان، 
فائزه مخدومــی، فاطمه جمالی برعهده 

خواهند داشت.

کالس توجیهی برای 
ناظران لیگ دسته اول

 ناظران مســابقات فوتبال لیگ دسته 
اول کشــور به کالس توجیهی دعوت 
شدند. کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال 
برای ناظران مسابقات فوتبال دسته اول 
کشــور کالس توجیهی برگزار می کند. 
این کالس دو روزه از روز گذشته آغاز 
شــد و امروز به پایان می رسد و ناظران 
دعوت شــده با آخرین قوانین نظارت 
آشنا خواهند شد کمیته مسابقات سازمان 
لیگ دو داور بازنشســته استان را به این 
کالس توجیهی دعوت کرد. محمدرضا 
جابری از همدان و مصطفی فراهانی از 
مالیر نمایندگان اســتان همدان در این 

کالس می باشند.

قضاوت تیموری در لیگ 
ساحلی 

 امین تیموری داور فوتبال استان در 
لیگ برتر ساحلی قضاوت می کند.

بنابــر اعالم فدراســیون فوتبــال امین 
تیمــوری داور خوب و جوان اســتان 
به عنوان ســرداور دیدار دو تیم جهان 
نژادیان آبادان و ابقــا اردکان یزد را در 
چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال 

ساحلی قضاوت خواهد کرد.

شکست شهرداری همدان 
مقابل خیبر خرم آباد 

 تیم فوتبال شهرداری همدان که خود 
را برای حضور در لیگ دسته دوم آماده 
می کند در یک بازی دوستانه مغلوب تیم 

فوتبال خیبر خرم آباد شد.
شــاگردان هادی گل محمــدی در این 
دیدار تدارکاتی با 3 گل مغلوب حریف 
شــد در این دیدار علــی صدرا، محمد 
مهدی پور و میالد جهانمنش برای خیبر 

گلزنی کردند.

ووشوکار نهاوندی 
برنزی شد

 دهمین دوره مســابقات ووشــوی 
قهرمانــی جوانان آســیا که در کشــور 
برونئی برگزار شد با درخشش ووشوکار 

نهاوندی استان همراه شد.
در این رقابت ها 400 ووشــوکار از 20 
کشور شــرکت داشتند که در دو بخش 
ساندا و تالوی دختران و پسران با هم به 

رقابت پرداختند.
در این رقابت ها علی ظفری و ووشوکار 
استان خوش درخشید  نهاوندی  خوب 
و در 52 کیلوگرم ساندا موفق به کسب 

مدال برنز شد.
علی ظفــری در مرحله نیمه نهایی برابر 
ژیــان پنگ از چین شکســت خورد و 
به مدال برنز رســید ظفری قبل از این 
دیدار نمایندگان ماکائو و قرقیزستان را 

شکست داده بود.
در این رقابت ها تیم ملی کشــورمان در 
ساندا مقام دوم ودر رشته تالو مقام سوم 

را کسب کرد

A جدول رده بندی نونهاالن)هفته پنجم( گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

715+114--55اکباتان همدان1

1812+1191-54شهرداری همدان2

6-31212-52شهرداری مریانج3

56-3914-52عقاب اسدآباد4

91-14514-5یاوران مالیر5

111-5113415یاران کوروش6

B جدول رده بندی نونهاالن )هفته پنجم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

3815+424--55علم و ادب همدان1

1215+1224-65شهید امینی همدان2

99+22314-53فاتح اسدآباد3

29+21513-53پاس همدان4

16-31112-52پاسارگاد نوین نهاوند5

-25-5328--5شاهین همدان6

-41-5243--5ستاره سرخ تویسرکان7 آغاز دور دوم لیگ 
نوجوانان استان

 دور دوم لیگ فوتبال نوجوانان قهرمانی 
باشگاه های استان یادواره شهید امیر امیرگان 
با انجــام دو دیدار در شــهرهای همدان و 

تویسرکان برگزار شد.
پس از صعود 4 تیم پاس و اکباتان از همدان 

و ســتاره سرخ تویسرکان و یاوران مالیر به 
مرحله دوم این رقابت ها قرعه کشــی شد تا 
به صورت رفت و برگشت رقابت های خود 

را دنبال کنند.
در هفته نخســت ایــن رقابت هــا دو تیم 
همدانی پاس و اکباتان در ورزشــگاه شهید 
شمســی پور به میدان رفتند که پس از 90 
دقیقه تالش دو تیم به تســاوی یک بر یک 

رضایت دادند. 

در دیگر دیدار این رقابت ها ســتاره سرخ 
هرمزی  در ورزشگاه شــهید  تویســرکان 
میزبان یاوران مالیر بــود که در این دیدار 
نزدیــک و پرگل این تیم مالیری بود که به 
پیروزی رســید در این بازی یاوران مالیر 
با نتیجه 3 بر 2 میزبان خود ســتاره ســرخ 
تویســرکان را مغلوب کرد تــا گام اول را 
محکــم بــردارد و به تنهایی صدرنشــین 

مسابقات باشد.

 درگرامیداشــت روز همــدان یک دوره 
مسابقات پرش با اسب در همدان برگزار شد.

نهمیــن هفته رقابتهاي پرش با اســب هیات 
سوارکاري اســتان روز جمعه یکم شهریور 
ماه مصــادف بــا زاد روز حکیم هــزاره ها 
ابو علي ســینا ،روز پرشــک و روز همدان 
بــا حضــور 60 ســوارکار از باشــگاههاي 
طالیي،دریا  ،ایثار،اویسینا،پرواز،شبدیز،خوشه 
،فرجام کرمانشاه و سنندج به میزباني باشگاه 
سوارکاري اذرخش در رده هاي اسب مبتدي 
،ســوار مبتــدي، رده open و D1 آزاد با 
ارتفاع115 برگزار شــد.در رده open که با 
یک راند سرعت برگزار شــد و نفرات برتر 

معرفی شد.

1- مهدي صمدي با اسب خرم از باشگاه ایثار 
بدون خطا و زمان 52 ثانیه و 27 صدم ثانیه

2- فرزاد سهیل قاســمي با تکش از باشگاه 
خوشــه طالیي بدون خطا و زمان 55 ثانیه و 

76 صدم ثانیه.
3- مهرداد سهیل قاسمي با دیزاین از باشگاه 
خوشــه طالیي بدون خطا و زمان73 ثانیه و 

49 صدم ثانیه.
4- میالد غالمي و وینرو از باشــگاه دریا با 4 

خطا و زمان 57 ثانیه و 65 صدم ثانیه.
5- ثنا شوشتري و مشکي از باشگاه دریا با 4 

خطا و زمان 63 ثانیه و 74 صدم ثانیه
6- امید یگانه و لو کارلوس از باشگاه شبدیز 

با 4 خطا و زمان 68 ثانیه و 73 صدم ثانیه.

رسید.
در رده D1 آزاد با ارتفاع 115

مقام نخســت به امیر حسین احمدي ثابت با 
زوریتو از باشگاه اذرخش رسید

مقام دوم به فرزاد ســهیل قاسمي با تکش از 
باشگاه خوشه طالیي اختصاص پیدا کرد

و جایگاه ســوم به الوان بذر افشان همراه با 
رایکا از باشگاه اذرخش رسید

کادر فني این دوره از رقابت ها را
مهدي امید مهر ســرداور ،فاطمه یزدي داور 
،عباس زارعیان داور و مهتا شوشتري کالنتر 

میدان تشکیل میدادند.
طراح مســیر مســابقه به عهده عباس)ایلیا(

محمدي و مهدي نوروزي بود.

مسابقات پرش با اسب 
گرامیداشت روز همدان

 هفته چهارم لیگ فوتبال جوانان قهرمانی 
باشــگاه های اســتان یادواره شــهید محسن 
حججــی طی ســه روز در همــدان برگزار 

می شود.
ضعف برنامه ریزی باعث شــده که هر شش 
بازی ایــن هفته در همدان برگزار شــود.در 
حالی که کمیته برگزاری مسابقات می توانست 
با برنامه ریزی بهتر بازی ها را تقســیم میکرد 

وعدالت را رعایت می کرد.
امروز دو دیدار در ورزشگاه شهید شمسی پور 
همدان برگزار می شــود ابتدا از گروه نخست 
تیم فوتبال شــهرداری همــدان میزبان یاران 
کــوروش نهاوند خواهد بود تیم نهاوند که با 
9 امتیاز بــه تنهایی در صدر جدول قرار دارد 
در این دیدار که حکم فینال دارد روز سختی 
را ســپری خواهد کرد هر دو تیم به پیروزی 

و کسب 3 امتیاز این بازی سخت نیاز دارند.
در دومیــن دیدار امروز از گــروه دوم تیم 
علــم و ادب همدان از دیگــر تیم نهاوندی 

پاســارگاد نوین پذیرایی می کند دو تیم قعر 
نشــین جدول که تنها یــک امتیاز اندوخته 
دارند برای رهایی از ته جدول به کســب 3 

امتیاز این دیدار چشم اند.
امــا این رقابت ها فردا نیز بــا انجام دو دیدار 
دنبال خواهد شــد از گروه نخســت تیم مهر 
همــدان از هالل احمر تویســرکان پذیرایی 
می کند. هالل احمر با 6 امتیاز در اندیشه صعود 
است و مهر بدون امتیاز در فکر کسب امتیاز.

در دیگر دیدار فردا از گروه دوم پاس همدان 
میزبان دیگر تیم تویســرکانی ســتاره سرخ 
خواهد کرد. پاس با 4 امتیاز و ستاره سرخ با 3 
امتیاز دیداری حساس و سرنوشت ساز را به 
نمایش خواهند گذاشت و تیم پیروز به جمع 

مدعیان نزدیک خواهد شد.
هفته چهارم لیگ جوانان اســتان با انجام دو 
بازی دیگر روز سه شنبه به آخر خواهد رسید 
ابتدا میثاق همدان از شهرداری مریانج پذیرایی 
می کند. شــهرداری مریانج با 6 امتیاز مدعی 

صعود بــه مرحله بعد اســت و میثاق بدون 
امتیاز به دنبال فرار از انتهای جدول می باشد. 
در دیگــر دیدار و از گروه دوم دو تیم اکباتان 
همدان و ذوب فلزات بهار برای رســیدن به 
باالی جدول چشــم به 3 امتیــاز این دیدار 
دوخته اند تیم پیروز می تواند خود را در صدر 

جدول به خانه جوانان مالیر نزدیک کند.
در گروه نخست لیگ جوانان چهار تیم مدی 
صعود به مرحله بعد هســتند یاران کورش با 
9 امتیاز صدرنشــین است وتیم هایشهرداری 
همــدان، شــهرداری مریانج وهــالل احمر 
تویســرکان بــا 6 امتیاز بــرای صعود تالش 
می کننــد.در گروه دوم نیز چهــار تیم مدعیز 
صعود می باشند خانه جوانان مالیر با 7 امتیاز 
در رده نخســت جــای دارد وتیم های پاس 
همدان، اکباتــان همدان وذوب فلزات بهار با 
47 امتیاز در تعقیب خانه جوان هستند وحتی 
ستاره سرخ تویسرکان نیز زبا 3 امتیاز امیدوار 

به صعود است.

مسابقات انتخابی 
کیک بوکسینگ 
در همدان

 برگزارینخستین دوره مسابقات انتخابی 
کیک بوکســینگ جام والیت در شهرستان 

همدان برگزار شد.
یکدوره مسابقه کیک بوکسینگ جام والیت 
انتخابی تیم شهرســتان همــدان با حضور 
63نفر شــرکت کننده در قالــب 6 تیم در 

باشگاه شهید صانعی برگزار شد.
این مســابقات در چهار رده سنی مختلف 
برگزار شد و عناوین قهرمانی این مسابقات 

به شرح ذیل می باشد.

■ رده سنی نونهاالن:
-28 کیلوگرم:امیر عباس حیدری 
-34 کیلوگرم:امیرحسین سوری 
-36 کیلوگرم:امیر مهدی خادمی 

-40 کیلوگرم: پرهام جهفری 
-46 کیلوگرم: محمد حسین خداویسی

-50 کیلوگرم:علی حمزه خانی 
رده سنی نوجوانان:

-39 کیلوگرم:پارسا الماسی
-54 کیلوگرم:محمد مهدی قیاسوند 

-60 کیلوگرم:محمد قره گوزلو 
-70 کیلوگرم:محمد حسین شریف
+70 کیلوگرم: محمد برزینی جوان

■ رده سنی جوانان:
-50 کیلوگرم:فرزین فالحیان

-60 کیلوگرم:امیر رضا بهرامی 
-65 کیلوگرم:محمد جواد گوشبر

-70 کیلوگرم:مهدی صالحی
-80 کیلوگرم:محسن خسروی 

■ رده سنی بزرگساالن :
-55 کیلوگرم: وحید رنجبران
-60 کیلوگرم:کامران کوکبی 
-65 کیلوگرم: سیاوش قربانی

-70 کیلوگرم:عباس ملک یاری 
-75 کیلوگرم:علیرضا جامه بزرگی 
-80 کیلوگرم:اسماعیل قاضی خانی

-85 کیلوگرم:سجاد زارعی 
- 90 کیلوگرم:امیر حسین صادقیان
+90 کیلوگرم:محمد رضا قاسمیان 

اتفاق نادر در فوتبال جوانان

همه بازی ها هفته چهارم در همدان است
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کوچکترین موتور جهان ساخته شد
 فیزیکدانان کوچکترین موتور جهان را ابداع کرده اند که به اندازه 
یک یون کلســیم اســت. به گزارش مهر ، فیزیکدانان کالج ترینیتی 
دوبلین ادعا می کنند کوچکترین موتور دنیا را ساخته اند. این موتور به 
اندازه یک یون کلسیم است. به عبارت دیگر موتور مذکور حدود 10 

میلیارد بار کوچکتر از موتور خودرو است.
البته چنین موتوری در خودروهــا کاربرد ندارد اما در آینده زیربنایی 
خــارق العاده و آینده نگرانه برای فناوری هــای نانو فراهم می کند. 
به گفته محققان این طرح، یون کلســیم دارای بار الکتریکی اســت و 
بــه همین دلیل می چرخد. از این امر برای تبدیل گرمای اشــعه لیزر 
 به ارتعاشات استفاده می شــود. در مقابل ارتعاشات مانند چرخ لنگر

)flywheel( عمل می کنند که قابلیت ذخیره انرژی را دارد.

فضاپیمای هندی ها از ماه عکس گرفت
 فضاپیمــای چاندرایــان2 کــه وارد مــدار ماه شــده از فاصله 

2650کیلومتری تصویری از سیاره ثبت کرده است.
به گزارش مهر ، فضاپیمای هنــدی چاندرایان2 تصویری از ماه ثبت 
کرده اســت. این فضاپیما که در 22 جوالی به آســمان ارسال  شد، 
سه شنبه هفته گذشــته به مدار ماه رسید. این تصویر از ارتفاع 2650 
کیلومتری ســطح ماه ثبت شده و دهانه آپولو در سطح آن را نشان می 
دهد.قرار است چاندرایان2 در هفتم سپتامبر روی سطح ماه فرود آید. 
به این ترتیب هندوستان چهارمین کشور در جهان خواهد بود که روی 
این سیاره فرود می آید.همچنین چاندرایان2 طی ماموریتی یک ساله 
در ماه، آزمایش هایی در قطب جنوب ماه انجام می دهد تا نشانه های 

وجود آب در آنجا را بررسی کند.

آینه های بزرگ آب وهوای مریخ را
 گرمتر می کنند

 الون ماســک معتقد است با اســتفاده از آینه های بزرگی که دور 
مریخ مدار می زنند، می توان نور خورشــید را به ســیاره منعکس و 
آب و هوای آن را گرم تر کرد. به گزارش مهر ، الون ماســک پیشنهاد 
جدیدی ارائه کرده تا مریخ را برای انســان قابل سکونت کند.  او قبال 
طرحی را پیشــنهاد کرده بود تا با بمباران هسته ای قطب های مریخ 
بتوان ســیاره را گرم تر و آن را به ســیاره ای مشابه زمین تبدیل کرد. 
اما این طرح جنجال برانگیر بود و دانشمندان هشدار دادند استفاده از 
اسلحه های هسته ای سبب می شود ابرهای عظیمی در اتمسفر سیاره 
به وجود بیاید که  نور خورشــید را مسدود می کنند و در نتیجه آب 

وهوای مریخ سرد تر می شود.

لنزی با قابلیت های فراتر از چشم انسان 
تولید شد

 محققان نوع جدیدی از لنز را ابداع کرده اند که عملکرد آن شباهت 
زیادی به چشــم انســان دارد و می تواند به طور واقعی تمرکز کند و 

حتی برخی قابلیت های آن از چشم انسان نیز بیشتر است.
به گزارش ایســنا ، اختراعی جدید بــه زودی طراحی تمام ابزارهای 
بصــری موجود در بازار از جمله دوربین، عینک و تلســکوپ ها را 

دگرگون می کند. 
گروهی از محققان در دانشــگاه  هاروارد با کمک پیشرفت هایی که 
اخیرا در حوزه هوش مصنوعی و لنزهای مســطح به وجود آمده، نوع 
جدیدی از لنــز را ابداع کرده اند که عملکرد آن شــباهت زیادی به 

چشم انسان دارد.

استارت اپ های ایرانی با کاهش اثر تحریم 
غیرممکن ها را ممکن کردند

 وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: اســتارت اپ ها و 
شــرکت های ایرانی در دنیا بهترین هســتند و توانستند با کاهش اثر 

تحریم ها، غیرممکن ها را ممکن کنند.
به گزارش ایســنا ،  محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام با اشاره 
به مصاحبه خود با شــبکه ان بی ســی امریکا گفت: محدودسازی و 
فیلترینگ شــبکه های اجتماعی راه حل نیست و با فیلترینگ، جلوی 
حضور جریان ســاز و اثرگذاری بر جامعه بین المللی گرفته می شود. 
وی افزود: استارت اپ ها و شرکت های ایرانی در دنیا بهترین هستند و 
توانستند با کاهش اثر تحریم ها، غیرممکن ها را ممکن کنند. برای چنین 

مردمی هر چه خدمت کنیم باز هم کم است.

معاون گردشگری:
برای چین پول نداریم

 معاون گردشــگری از کمبود اعتبار برای تبلیغ در کشور چین خبر 
داد و گفت: بودجه ای مخصوص بازار چین به سازمان برنامه و بودجه 

و مجلس پیشنهاد شده است.
 یــک ماه پیش بــه تصمیم رییس جمهور، ویزای ایــران برای اتباع 
چیــن یک طرفه لغو شــد. همزمان تحرکات آمریــکا در چین برای 
خنثی ســازی اثر این پیام تشــدید شــد. یک تناقــض هم از طرف 
چینی ها وجود داشــت؛ چند روز پیش از آن که ایران روادیدش را 
لغو کند توصیه ای در ســایت ســفارت چین در ایران به زبان چینی 
منتشــر شد که با اشــاره به تنش در خلیج فارس، وضعیت ایران را 
ناامن عنوان کرده و شهروندانش را از سفرهای غیرضروری برحذر 
داشــته است. این هشــدار همچنان روی وب ســایت سفارتخانه و 

مورد مراجعه اتباع این کشور است.
فعــاالن ایرانی در بازار چین می گوینــد: لغو روادید در همین زمان 
کوتاه اثر مثبتی روی ســفر چینی ها به ایران داشته اما برای ارزیابی 
هنوز زود اســت، چرا که از سوی ایران سیاستی برای تبلیغ در این 
کشور حاکم نشده اســت و تصمیم گیری آژانس های گردشگری و 
چینی ها برای ســفر به ایران تحت تاثیــر تهدیدها و تحریم ها، توأم 

است. با محافظه کاری 
محمدابراهیم الریجانی ـ مدیر دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری 
ـ پیش تر به ایســنا گفته بــود: بودجه"مصوب" بازایابــی و تبلیغات 
گردشــگری ایران در ســال 97 حدود 30 میلیارد تومان بوده و ایران 
برای جذب هر گردشــگر خارجی حدود »یک ِســنت« خرج می کند. 
درحالی که ســرانه این بودجه در کشــورهای دیگر از یک تا 46 دالر 

است.
ولی تیموری ـ معاون گردشــگری ـ درباره اقــدام ایران برای تبلیغ و 
اطالع رسانی در کشــور چین پس از لغو روادید، به ایسنا گفت: وقتی 
خبر لغو یک طرفه روادید ایران برای اتباع چین اعالم شــد کنجکاوی 
بسیاری را در این کشــور برانگیخت. در هفته اول سه میلیون و 100 
هزار نفر از این خبر که در وب ســایت ســفارت ایران در چین منتشر 
شــده بود، بازدید کردند. ســفیر و سرکنسول ایران در چین این مدت 

اقداماتی برای جلب نظر چینی ها انجام دادند. 
معاونت گردشــگری هم در حد توان کارهای تبلیغاتی را شروع کرده 
و بــه تولید محتوا به زبان چینی برای ســفارت ایران، رایزنی فرهنگی 
و دفاتر اطالع رســانی گردشــگری و در  فضای مجازی و وب سایت 
اطالع رســانی گردشــگری visitiran.ir پرداخته اســت. آموزش 

راهنمای گردشگری به زبان چینی هم آغاز شده است.
او بیــان کرد: قبول داریم بعد از اتفاق خــوِب لغو روادید به تبلیغات 
بیشــتری در کشــور چین نیاز داریم تا تردیدها برای سفر به ایران کم 
شود. طبیعتا اخبار منفی تاثیر بیشتری روی مردم دارد و تبلیغات ما باید 

به قدری زیادی باشد که اثر آن اخبار منفی را کم و حتی خنثی کند.
 واقعیت این اســت کــه برای انجام کارهای بزرگتر و بیشــتر گرفتار 
بودجه و کمبود اعتبار هســتیم. هر کار بدیعــی بخواهیم انجام دهیم 

باید اعتبار بگذاریم.

■ دوبیتي:
غم عشقت بهر کس گفتنی نی زدل مهر تو ای مه رفتنی نی  

میان مردمان بنهفتنی نی ولیکن شعله مهر و محبت    
باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(:

 خصلت های واالی انسانی، جز با عّفت و ایثار، کامل نمی گردد .           
غرر الحکم : ج 6 ص 396 ح 10745

سینـما

■ قد  س..........  قصر شيرين - تپلی و من- تگزاس
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلسطين1 - سرخ پوست - ايکسالرژ- بی که 

ماه کامل شد 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج

■ سينما کانون............................  ايکس الرج

■بهمن مالير.................................. ...........  ايکس الرج
قصر شيرين - زهرمار- سرخپوست

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

توجه  قابل 
واحدهای                                                                 

و صنعتی تولیدی                                                                                                                      

با ما

مجانی 
تبلیغ کنید

برای اطاع بیشتر و سفارش تبلیغات خود

08138274015 - 09199015208 

کانون کارآفرینان استان همدان 

با مشارکت 

در راستای حمایت از 

کامال رایگانآگهی های شما را به صورت                             منتشر می کند

با ما تماس بگیرید

 با توجه به اینکه محــور خیابان اکباتان به لحاظ 
تاریخي داراي اهمیت است و نیز مسیر اصلي ارتباطي 
مردم با بازار همدان است به همین دلیل این خیابان با 

سایر خیابان ها موقعیت متفاوتي دارد.
محمدیان منصور کارشناس ارشــد در حوزه پروژه 
های شــهری  به وجود کاروانســرا ها، مســاجد و 
بازارهاي سرپوشــیده در خیابان اکباتان اشاره کرد و 
افزود: از آنجایي که این خیابان هویت تاریخي شهر 
همدان محســوب مي شود الزم اســت براي اجراي 
طرح پیاده راه این معبر، پیوســت ؛ اقتصادی فرهنگي 

و اجتماعي مناسبي تهیه و تدوین شود.
وي اضافــه کرد: بــا توجه به اینکــه اجراي این 

طــرح، پیاده راه خیابان اکباتان را از منطقه تاریخي 
هگمتانه تا مقبره بوعلي ســینا متصل خواهد کرد 
نیاز اســت با در نظر گرفتــن تفاوت هاي مطرح 
شــده، کارشناسان مرکز نظر و پیشــنهاد خود را 
راجع بــه ابعاد مختلف فرصت هــا و چالش هاي 
اجتماعي در زمینه پیاده راه ســازي میدان امام)ره( 

و خیابان اکباتان بیان کنند.
محمدیان منصور تأکید کرد: شــهرداري همدان باید 
با توجه به شــرح خدمات ارائه شده نسبت به جذب 
پیمانکار پیوست نگار فرهنگي پروژه پیاده راه سازي 

میدان امام)ره( و خیابان اکباتان اقدام کند.
وی ادامــه داد: از آنجــا که طرح اجرایــي پیاده راه 

میدان امــام)ره( و خیابان اکباتــان طرحي بزرگ و 
بســیار مهم اســت ابتدا باید با فراهم کردن مقدمات 
و برنامه ریزي هاي الزم براي تهیه شــرح خدمات و 
پیوســت نگاري فرهنگي پیش از اقدام براي اجرایي 
شدن کار صورت پذیرد تا در نهایت بتوان جلوه هاي 
بومي و فرهنگي مســیر یاد شــده را در معرض دید 

گردشگران و بازدیدکنندگان قرار داد.
محیط های شهری از انقالب صنعتی به بعد با مشکالت 
پیچیده ای روبه رو شده که ناشی از تغییر سبک کار و 
زندگی مردم بوده است با ورود خودروها، شهرنشینی 
که از ابتدا فرایند آرامی را طی می کرد به ناگاه با تغییر 
ساختار روبه رو شد و به سمت "نو" شدن پیش رفت 

و تشدید شهرنشینی، شــهرها را با معضالتی مواجه 
کرد که لزوم مداخالت برنامه ریزی شــهری به روش 

نوین را می طلبد.
تحول در شهرنشینی تغییرات گسترده ای را بر ساختار 
اقتصادی و اجتماعی و کالبد شــهر به وجود آورد که 
به فرســودگی نواحی مرکزی و خالی شــدن آن ها از 
سکنه منجر شد، خودرو محور شدن دلیل خالی شدن 
از ســکنه و کاهش کیفیت زندگی در این محدوده ها 

شــد که این موضوع نیز در برنامه ریزی های شهری 
گنجانده شــده اســت اما یکی از راهبردهایی که در 
نواحی مرکزی شهرها در دستور کار قرار گرفته ایجاد 
پیاده راه ها اســت که با شکستن حمل ونقل خودرو 
محور و ایجاد سیســتم مناسب جابه جایی، دسترسی 
آســان به حمل ونقل عمومی، به ســمت پیاده مداری 
حرکت می کند. ایــن هدف در چارچوب برنامه های 

بازآفرینی نیز می تواند  پیگیری  شود.

 نخستین روز شهریور ماه روز » همدان ، پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران « و زاد روز نادره  دانای جهان پورِ 

سیناو روز پزشک را گرامی می داریم.
تا زمین هست و آسمان برپاست
تا که خورشید علم پا برجاست

بر بلندای قله ی تاریخ
پرچم نام بوعلی سیناست

در بین مشــاهیر ، جهان ، خورشــید خرد خاوری ، 
شاخص ترین شخصیت شرق ، افتخار جهان اسالم                
و مایه مباهات همه ی ایرانیان به و یژه مردم فرهنگ 

دوست همدان ؛ حضرت بوعلی سیناست .
آرامگاه هنرمندانه و بی نظیرش نماد شهر تاریخی و 
فرهنگی همــدان  و یکی از پر جاذبه ترین و دیدنی 
های ایران اســت ،که اثر نابغــه ی معماری معاصر ، 
مهندس هوشــنگ سیحون می باشــد ؛ که هر ساله 
نخستین روز شــهریور ماه آئین گرامیداشت حکیم 

هزاره ها در آن برگزار می گردد  .
برای ارج گذاری هر چه بیشتر به این فیلسوف جهانی 
و با شکوه برگزارتر  نمودن این جشن ساالنه  ، موارد 
ذیل پیشــنهاد می گردد ، امیدواریم مورد توجه ویژه 
مدیریت ارشــد استان و سایر مســئولین قرار گرفته 
تا شــاهد بازتاب آن در جذب گردشگران داخلی و 
خارجی  و رونق هر چه بیشتر اقتصاد شهرمان باشیم :

1- تــردد خودروها را در اطراف میدان آرامگاه چون 
میدان امام ، حذف نمائیم ، تا دسترسی ایمنی را برای 
بازدید کننده گان بنای آرامگاه فراهم آوریم و آرامش 
را به این محیط برگردانیم  و موجبات کاهش آلودگی 

صوتی را ایجاد نماییم . 
2- با برداشتن نرده های آرامگاه در توسعه فضای سبز 
بکوشــیم و با مبلمان مدرن شهری و نصب تندیس 
مشاهیر شــهرمان به ویژه هنرمندان شاخصی که در 
بنای آرامگاه موثر بوده اند ؛ به زیبایی های آن هر چه 

بیشتر بیافزاییم .
3- بلوار ها و خیابان های منتهی به میدان آرامگاه را 
با دور برگردان های مناسب ، از ترافیک های سنگین 
، نجــات دهیم و هم پاکیزگی هوای محیط را ممکن 

سازیم .
4- امیدوارم هر ســاله زاد روز پورِ سینا را با حضور 
ریاســت جمهوری کشــورمان و وزیران بهداشت 
، درمان و آموزش پزشــکی کشور ها و  نمایندگان 
دانشجویان ممتاز دانشگاه های پزشکی جهان ، هر چه 

باشکوه تر برگزار نماییم .
5- به همت اســتادان برجســته دانشگاه های استان 
همدان ، به ویژه دانشــگاه بوعلی ســینا ، کلیه آثار 
این دانشــمند بزرگ را به زبان پارسی سلیس و روان 
برگردانیم تا برای کلیه مقاطع تحصیلی و عموم طبقات 

جامعه قابل استفاده باشد .
6- هر ســاله همزمان با جشن زاد روز پورِ سینا طی 
آیین خاص جوایزی مناســب برای دانشجویان ، نو 
آوران عرصه پزشــکی که راه گشای پیچیدگی های 
این دانش هستند و همچنین فارغ التحصیالن ممتاز 

دانشــگاه های پزشــکی در نظر گرفته ، به آنها اعطا 
گردد .

 7- بــرای ثبت جهانــی میدان آرامــگاه ، اقدامات 
ضروری را هر چه زود تر پی گیری  نمایید .

8- دانشگاه علوم پزشــکی همدان را به نام دانشگاه 
علوم پزشــکی پورِ ســینا نام گــذاری نمایید و از 
نامگذاران  نام هایی که تداعی بخش عربی بودن این 

دانشمند ایرانی است خود داری گردد .
9-  بســیار بجا خواهد بود یکبار دیگر با همکاری 
بانک مرکزی ، وزارت ارتباطات و فن آوری ، تصویر 
این نابغه پزشکی یا نماد آرامگاه او را ، روی اسکناس 

های رایج و تمبر ها چاپ نمایند .
10- سازمان تامین اجتماعی مدتی عکس این پزشک 
عالی قدر را از روی دفترچه های بیمه برداشته بود که 
خوشــبختانه با اعتراض های عموم طبقات به و یژه 
پزشکان مجدداً تصویرش بر روی دفترچه ها دیده می 
شود ولی نامی این دانشمند نیست مناسب است نام 
این دانشمند با شرح حالی مختصر در پشت دفترچه 

های بیمه درج گردد .
11- از هنرمندان شاخص کشور از جمله استاد فرهاد 
فخرالدینی رهبر سابق ارکستر ملی  بخواهیم تا سنفونی 
این نماد علم و دانش را چون سنفونی امام علی ) ع ( 
ســاخته و هرساله ، همزمان با آیین گرامی داشت این 
دانشمند جهانی بر بام آرامگاه به اجرا بگذارند ؛ همان 
طور که این فیلسوف جهانی می گوید : موسیق صدای 
خداست و خود نیز  بیش از هزار سال قبل سه رساله 

در موضوع موسیقی نگاشته است .
12- با برگزاری نمایشگاه های جانبی گیاهان دارویی 
، خط ، عکس ، نقاشی و صنایع دستی ، به هر چه پر 

بار کردن این مراسم ساالنه ؛ بیافزاییم .
به امید این که با ارتقا کمی و کیفی موارد فوق و بهره 
وری از این مراســم با شــکوه ، طی هفته ای به نام » 
همدان ، بوعلی و پزشــک « نام همدان به عنوان یک 
شهر فرهنگی جهانی در بین شهر های سراسر گیتی 

در روز تابان تر بدرخشد. 

پیوست فرهنگي اجتماعي 
پیاده راه چه شد؟ 

»پوِر سینا کیمیای روزگار«

مسعود میدانچی
پیشنهاد دهنده جایزه جهانی بوعلی سینا

www.hamedanpayam.com


