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احزاب استان
 برنامه محور حرکت کنند 

  در فاصلــه حــدود 6 مــاه مانــده تا 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی فعالیت 
هــای احزاب و گــروه های سیاســی به 
صورت جسته گریخته و پراکنده ادامه دارد 
و به طور طبیعــی این رورها محور اصلی 
جلسات بحث انتخابات است.هر از گاهی 
نشست های خبری و گفتگوهای رسانه را 
نیز شــاهد بوده ایم که بیشتر رنگ و بوی 
انتخاباتی داشته است.اینکه فعاالن سیاسی 
در طیــف های مختلف در بحث انتخابات 

وارد میدان شده و نقش آفرینی کنند.

یادداشت
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دوران سخت سربازی پایانی 
دارد اما بازنشستگی هرگز!

 دوران بازنشستگی و خیل بازنشستگان 
در اینجا و آنجای جامعه ایرانی حکایت هایی 
دارد کــه به یقین از همه حکایت های عالم 
و عالمیان جدا اســت، حکایت های تلخی 
کــه همین دیروز )5 شــهریور ماه( و روز 
بازنشســتگان به بهانه معرفی بازنشســته 
نمونه برای گروه بازنشســتگان موسوم به 
بازنشستگان کشوری در همدان خودنمایی 
کرد! با این ســوال بزرگ که مالک انتخاب 
یک بازنشسته نمونه کدام شاخص است؟! 
و این سوال برگ زمینه ای هم دارد مبنی بر 

این که حکایت اول...

در کشتی المپیاد همدان ششم شد
7
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

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
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خودرو

كاهش 97 درصدى 
انرژى توزيع نشده برق در همدان

 مدير امور ديســپاچينگ و فوريت هاى شركت توزيع برق استان همدان گفت: ميزان 
انرژى توزيع نشده طى پيك تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 97,4 درصد 

كاهش داشته است.
به نقل از روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق استان همدان، ايرج افشار با اشاره به 
عملكرد امور ديسپاچينگ و فوريت هاى برق استان در راستاى گذر از پيك بار سالجارى 
اظهار كرد: از ابتداى ســال 98 اين امور با همكارى واحدهاى اجرايى و ستادى با پايش 

پيك بار و در نظر گرفتن ســهميه پيك استان توسط شركت توانير نسبت به تعيين سقف 
پيك بار واحدهاى اجرايى اقدام كرد. 

وى با اشاره به اقدامات انجام شده و همكارى خوب مشتركين افزود: ميزان انرژى توزيع 
نشــده طى پيك تابستان امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 97,4 درصد كاهش 

داشته است.
افشار ادامه داد: با هماهنگى به عمل آمده با معاون بهره بردارى و ديسپاچينگ و امور انتقال، 
خاموشى هاى با برنامه توزيع و فوق توزيع از بازه هاى زمانى پراكنده به بازه زمانى 11 تا 

18 براى كمك به كنترل سقف پيك منتقل شد.
وى عنــوان كرد: از 15 خرداد مــاه طرح مديريت بار با محوريت امور ديســپاچينگ و 

فوريت هاى برق آغاز شــد و در اين راستا با همكارى مديران واحدهاى اجرايى در طول 
مدت 45 روز كارى حدود 14 اكيپ آماده به كار در ساعات پيك كشور و استان در محل 

مانورهاى عملياتى مستقر شدند.
افشــار ادامه داد: نصب و استفاده از سامانه پايش لحظه اى بار استان(مدام) منجر به كنترل 
پيك بار استان و واحدهاى اجرايى و جلوگيرى از اعمال خاموشى هاى غير ضرورى شد.

وى بــا بيان اينكه با اســتفاده از نرم افزار RDC توانســتيم كنتــرل دقيق تر و بهترى بر 
خاموشــى هاى بى برنامه داشته باشيم، گفت: همچنين امور انتقال استان نيز با فعال كردن 
164 مــورد ريكلوزر فيدرها و بهره بردارى از پســت 63 كيلوولتى عبدالرحيم با 3 فيدر 

خروجى سهم بسزايى در تعديل بار شبكه شهرستان هاى همدان و مالير  داشته است.

توزيع ويژه كاالى اساسى ماه محرم و صفر
 معاون وزير صنعت، معــدن وتجارت گفت: 30 هزار تن برنج، 
15 هزار تن شــكر، 10 هزار تن مرغ، 10 هزار تن گوشت قرمز، 30 
هــزار تن روغن و 1000 تن چاى براى محرم و صفر در نظر گرفته 

شده است.
بــه گزارش مهر ، عباس قبادى شــرايط بازار را نســبتا خوب 
ارزيابــى كرد و گفت: قيمت  بيشــتر كاالهــا  ثابت و يا رو به 
كاهــش بوده  اســت و در معدود كاالهايــى قيمت كم و بيش 

است. يافته  افزايش 
قبادى با بيان اينكه گرانفروشى به حداقل رسيده است، افزود: قيمت 

گوشت، مرغ، شكر، روغن، برنج ثبات نسبى پيدا كرده است.
وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه مهر گفت: اين نمايشگاه ها از 15 
شهريور تا 15 مهرماه در استان ها با محوريت اصناف برگزار مى شود.

قبــادى از توزيع ويژه كاالى اساســى ماه محــرم و صفر خبر داد و 
خاطرنشــان كرد: در اين ايام به دليل افزايش تقاضا در برخى كاالها، 
100 هزار تن شكر، روغن، چاى، مرغ و گوشت قرمز توزيع مى شود 

تا بازار دچار تالطم نشود.
دبير ســتاد تنظيم بازار تصريح كرد: اين اقالم در اختيار ستاد تنظيم 
بازار استان ها قرار مى گيرد تا در اختيار هيات ها قرار گيرد تا تقاضاها 
به بازار وارد نشــود. وى درباره حجم اقالمى كه براى محرم و صفر 
اختصاص داده شده گفت: 30 هزار تن برنج، 15 هزار تن شكر، 10
هزار تن مرغ، 10 هزار تن گوشت قرمز، 30 هزار تن روغن و 1000

تن چاى براى اين ايام در نظر گرفته شده است.
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت درباه قيمت اين كاالها تصريح 
كرد: برنج 6500 تومان، شــكر 3250 تومان، مــرغ 12500 تومان، 
گوشت گوســاله وارداتى 55 هزار تومان و روغن نباتى 15 درصد 
زير قيمت بازار خواهد بود و نرخ چاى نيز از سوى سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم مى شود.

اجازه نمى دهيم محموله آلوده ذرت وارد 
كشور شود

 رئيس سازمان ملى استاندارد ايران درباره ذرت هاى آلوده گفت: 
اجازه نمى دهيم محموله اى كه ســالمت و ايمنى مردم را تهديد مى 

كند، وارد كشور شود.
به گزارش تســنيم، پيروزبخت با تأكيد بر اينكه هيچ محموله آلوده اى 
وارد كشــور نشده است، گفت: در ســال 1395،  500هزار تن ذرت 
وارد بندرامام شد كه با كنترل و انجام آزمايش هاى متعدد، وجود سم 
آفالتوكســين در بخشى از محوله محرز شد و گواهى انطباق براى آن 

صادر نشد.
وى با اشــاره به هماهنگى سازمان اســتاندارد با گمرگ جمهورى 
اسالمى ايران از طريق سامانه EPL در اين زمينه تصريح كرد: تمام 
محموله هاى وارداتى كه اســتاندارد آن اجبارى باشــد از طريق اين 
سامانه به ما اعالم مى شود و سازمان استاندارد  پس از اطالع از ورود 
محموله 500هزار تنى به بندر امام،  اين محموله را با تقسيم بندى به 
بسته هاى 500 تنى و نمونه گيرى از هر بسته مورد آزمايش قرار داد.
پيروزبخت افزود: بيش از 2هزار نمونه از اين محموله گرفته و براى 

اطمينان هر نمونه بيش از 8هزار بار آزمايش شد.
رئيس ســازمان ملى اســتاندارد ايران تصريح كرد: در آزمايش هاى 
انجام شده مشخص شد كه  125هزار تن از اين محموله آلوده به سم 
آفالتوكسين اســت و مابقى محموله مشكل آلودگى ندارد و مجوز 

ترخيص آن صادر شد.
وى در ارتباط با احتمال آلودگى مخازن و سيلوهاى حاوى ذرت هاى 
آلوده نيز گفت: جاى هيچ نگرانى نيست؛ چراكه پس از تخليه محموله 
آلوده مخازن طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
و سازمان حفاظت از محيط زيست اين مخازن گندزدايى و ضدعفونى 

شده و آماده بهره گيرى براى مصارف ديگر مى شود.
پيروزبخــت بــا تأكيد بــر ســالمت و ايمنى مردم گفــت: وجود 
اســتانداردهاى به روز شده و مطابق با ســبد غذايى جامعه ايرانى و 
ارتباط تنگاتنگ با ساير بخش هاى مرتبط از جمله گمرك جمهورى 
اسالمى ايران، وزارت جهاد كشاورزى و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى؛ سازمان ملى استاندارد ايران را در تضمين كيفيت، 

ايمنى و سالمت مردم كمك مى كند.

در كشور ما همه از شفافيت فرار مى كنند
 رئيس ســازمان امــور مالياتى با بيان اينكه در كشــورمان همه از 
شفافيت فرار مى كنند، گفت: منشى پزشكان مى توانند نسبت به نصب 
و استفاده از كارتخوان اقدام كنند و آموزش آن حداكثر 15 دقيقه زمان 
مى برد. اميدعلى پارسا در گفت وگو با ايلنا درباره مقاومت برخى از 
پزشــكان براى استفاده از دستگاه هاى كارتخوان براى عدم پرداخت 
ماليات اظهار داشــت: كليه معامالت كاال و خدمات در تمام اصناف 
و حرف بايد به ســامانه امور مالياتى متصل شوند و اين حكم قانون 
است كه از ابتداى سال مشاغل پزشكى، پيراپزشكى، دندان پزشكى، 
دام پزشكى و داروســازى بايد به اين سامانه متصل شوند كه البته تا 

آماده شدن بسترها به طول انجاميده است.

آگهي مزايده اجاره (نوبت دوم) 

آموزش و پرورش استان همدان ناحيه يك همدان

شماره مجوز 5500/10476/112
ــرورش اســتان همــدان ناحيــه يــك همــدان  آمــوزش و پ
در نظــر دارد اجــاره فضــاى مــازاد در مــدارس جهــت كالس 
پيش دبســتانى را از طريــق مزايــده عمومــى و بــا جزئيــات 
منــدرج در اســناد مزايــده بــا بهره گيــرى از ســامانه 
و بــا   (Setadiran.ir) تــداركات الكترونيكــى دولــت
ــتمى) 5098000318000003  ــماره سيس ــده (ش ــماره مزاي ش

ــد.  ــذار نماي ــه صــورت الكترونيكــى واگ ب
(م الف 867)

زمان انتشار در سايت: 98/6/7 ساعت 8:00
مهلت دريافت اسناد مزايده: 98/6/21 ساعت 19:00

تاريخ بازديد: 98/6/7 الى 98/6/21
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: 98/6/21 ساعت 19

زمان بازگشايى: 98/6/23 ساعت 10:00
زمان اعالم به برنده: 98/6/24

غزل اسالمي »
 عمده رونــق و ركود بازار 
مســكن در دو ســال گذشته 
به دست دالالن اتفاق افتاد. سال 
روندي  مســكن  بازار  گذشته 
را طي مي كرد كــه بنگاه داران 
داغ ترين  دالالن  يا  و  مســكن 
بازار را داشــتند. آنها تا جايي 
كه  مي توانستند قيمت ها را باال 

 مي بردند.
اين دســتكاري بازار توســط 
بنگاه داران دالل معاب هيچ نفعي 
به حال خريداران و فروشندگان 
واقعي نداشت. چون آنها ملك 
را ارزان مي خريدند و دست به 
دست بين دال ل ها مي چرخيد و 

در نهايت با قيمت باال به خريدار واقعي گران 
مي فروختند.  

در اين مدت فروشندگان واقعي پايين ترين رقم 
دستشان را گرفت و مصرف كننده نيز بيشترين 
رقم ممكن را بابت خريد هر ملكي  پرداختند. 
شــيوه كار در اغلب بنگاه هاي مسكن به اين 
شكل است كه هر ملكي ابتدا توسط چند دالل 
معامله مي شود و بنگاه دار هم به تعداد دفعات 
معامالت حق كميســيون را دريافت مي كنند. 
پس از دست به دست شدن يك ملك بين چند 
دالل، بنگاه دار آن را به قيمت نهايي به دســت 
مصرف كننده مي دهد و ســند از فروشنده اول 
به نام مصرف كننده منتقل مي شــود و بنگاه دار 
براي آخرين بار حق كميسيون خود را دريافت 

مي كند.
اين شيوه اي است كه بنگاه داران انجام مي دهند 
امــا در اين دوره از بحران مســكن آنها خون 
صاحبان ملك را در شيشــه كردند و بازار را 

به هم ريختند تا سود بيشتر ببرند. 
اكنون كه بازار مســكن راكد است بنگاه داران 
از موقعيت اســتفاده بهتري مي برند. اگر بازار 
راكد اســت آنها به اين وضعيت دامن مي زنند 
تا پرپول تر از دوران رونق شــوند، همين هم 
موجب شده تا بازار مسكن بيش از حد منطق 

راكد شود. 
يكــي از فروشــندگان يك خانــه وياليي 
مي گفت: «قيمت خانــه ام را 2 ميلياردو200

ميليون تومان تعيين كــردم، همه بنگاه داران 
گفتند اين قيمت باالست. يكي از آنها گفت 
اگر يــك ميليارد و 900 ميليون بدهي همين 
حاال براي آن مشــتري دارم. اما اغلب گفتند 
اگر قيمت را تا يــك ميليارد و 600 ميليون 
پايين بيــاوري مي توانيم مشــتري بياوريم. 
يكي از آنها كه بســيار فعاالنه براي فروش 
خانه ام ورود كرده بــود تالش زيادي براي 
پايين آوردن قيمــت خانه ام مي كرد. من هر 
چه مي گفتم شما مشتري بياوريد كنار مي آيم 
مي گفتند نمي شــود اول بايد قيمت را تعيين 
كني. به همين دليل 2 نفر از دوســتانم كه در 
كار ساخت وســاز و خريدوفروش هستند را 
آوردم كه با بنگاهي در همسايگي مان قيمت 

خانــه ام را مشــخص كنند. آنهــا در نهايت 
گفتند اگر خواســتي ارزان بفروشي كمتر از 
يــك ميلياردو 600 ميليــون تومان نده ولي 
چون بازار راكد اســت و مشــتري كم شده 
اين خانه يك ميليــاردو 800 ميليون تومان 
مي ارزد. همين قيمت را بــه بنگاه دار گفتم. 
بنگاه دار گفت اين قيمت هم خيلي باالست. 
باالخره با فشار من مجبور شد او هم قيمت 
خــودش را بدهــد. گفت ايــن خانه يك 
ميلياردو200 ميليون تومان بيشــتر نمي ارزد. 
وقتي خنديدم و گفتم خانه با چنين موقعيت 
جغرافيايــي را بدهم به آپارتمان كوچك 22

ســال ساختي كه شما معرفي كرده اي؟ گفت 
خب قيمت آپارتمان باالست!

اين بنگاه دار قبــل از آن چند آپارتمان به من 
نشــان داده بود. يكي 80 متري بــا دو اتاق 
خواب بســيار كوچك كه حتي فضايي براي 
نصب كمد نداشــتند. يكــي از اتاق ها حتي 
تخت يك نفره جا نمي گرفت و بايد به عنوان 
انباري از آن استفاده مي شد. اتاق ديگر هم يا 
مي توانستيم تخت بگذاريم و يا مي توانستيم 
كمد بگذاريم. اين واحد در 22 ســال گذشته 
يك بار هم تعمير نشــده بود و به بازســازي 

كامل نياز داشت.
وقتي به قيمت پيشنهادي اين بنگاه دار يا همان 
دالل خنده ام گرفــت گفت بيا برويم چند تا 
خانه وياليي نشــانت بدهم. رفتيم يك خانه 
250 متري در محله بهتر، در دسترس تر و 50
متر بزرگتر به من نشان داد و گفت اين خانه 
را گذاشته اند يك ميلياردو 300 ميليون تومان! 
من هم گفتم خانه من را بفروش يك ميليارد 
و 200 و هميــن را برايــم بخر يك ميلياردو 
300 ميليــون. اما گفت پس بيــا برويم خانه 
ديگري هم نشــانت بدهم. در همان خيابان 
فرعي چنــد در پايين تر، خانــه 280 متري، 
3 واحــدي و هر طبقه بــا 120 متر زيربنا را 
نشانم داد و گفت اين خانه هم يك ميليارد و 
300 گذاشــته اند. من هم با عجله گفتم اصًال 
نمي خواهم داخلش را ببينم خانه من را يك 
ميليــاردو 100 بده و ايــن را برايم بخر يك 
ميليارد 300 ميليون تومان! اين خانه حداقل 3

ميليارد تومان مي ارزيد. واگر قيمت را درست 
مي گفت قطعًا معاملــه را جوش مي داد. بعد از 
آن چنــد بار زنــگ زدم و گفتم چكار كردي 
من يكــي از اين خانه ها را مي خواهم، اما تنها 
جوابش چشم بود و ديگر هيچگاه به من زنگ 
نزد. تــا آن روز روزي دوبار به من زنگ مي زد 
كه قيمت خانه را چكار كردي يا اينكه هر روز 
تأكيــد مي كرد كه بيا فــالن آپارتمان را ببين! 
حاال مســئله كه فقط اين نيست. با اصرار مرا 
براي ديدن آپارتمان هايي مي برد كه مي دانست 

نمي خواهم.
بنگاه داران مشتري قالبي يا مشتري كه مي دانند 
خانه را نمي پسندد را براي ديدن خانه مي برند 

تا صاحبخانه ببيند كه مشــتريان 
خانه اش را نمي پسندد و مجبور 
شود قيمت را پايين بياورد. وقتي 
صاحبخانه به اجبار قصد فروش 
زير قيمت را كرد خود بنگاه دار 
به صورت صوري آن را مي خرد 
و تا جايي كــه قيمت آن اجازه 
بدهد بــه دالالن متعــدد آن را 
مي فروشد و به هركدام مي گويد 
اين خانه زيرقيمت است و قول 
مي دهم كه تا مثالً دو هفته آينده 
آن را به عنوان مثال 100 ميليون 
تومان بيشتر بفروشم و البته اين 
كار را هم انجام مي دهد تا اينكه 
آن را بــه مصرف كننده اصلي با 
باالتريــن قيمت برســد. من در 
ايــن مدت اين مورد را چندين بار به چشــم 
ديده ام. بنگاه دار نيز به تعداد دفعات معامله اي 
كه مي كند حق كمسيون را مي گيرد. البته گاهي 
بنگاه دار ملك موردنظر را براي خود مي خرد و 
چندين ميليون يا چندصد ميليون هم (بسته به 

قيمت و بزرگي ملك) اين وسط مي برد.«
همين روش دالالن اســت كه موجب شــده 
تا مردم بيش از پيش به ســمت ســايت هاي 
خريدوفروش ملك بروند. مردم متوجه شده اند 
اگر انتخاب دقيقي داشــته باشــند، مي توانند 
دالالن بنگاه هاي مسكن را كنار بزنند و دور از 
جنجال هاي آنها معامله خود را جوش بدهند و 

سود معامله به جيب خودشان برود.  

بازار مسكن را بنگاهى ها به هم مى ريزند!
خودرو باز هم ارزان مى شود■ دالالن نمي گذارند خريدوفروش واقعي انجام شود

 رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره 
به كاهش نرخ خودرو در چند هفته اخير تاكيد كرد: در هفته هاى آتى 

نيز شاهد ادامه روند كاهشى قيمت ها در بازار خودرو خواهيم بود.
سعيد مؤتمنى در رابطه با علل كاهش قيمت ها در بازار خودرو اظهار 
كرد: به دنبال برخى اقدامات در ايران خودرو و سايپا از انحصار فروش 
و خريــد خودروها توســط برخى افراد به صورت ســبدى و عمده 
جلوگيرى شــده، كه گام مثبتى است و در كنار ثبات نرخ ارز كاهش 

قيمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.  
وي به ايسنا گفت: عالوه بر اين در حال حاضر خريدارى براى خودرو 
در بــازار وجود ندارد و اين در حاليســت كه عرضه خودرو به بازار، 

افزايش خوبى داشته است.
وى با بيان اينكه طى مدت اخير ثبات در بازار ارز نيز وجود داشته  كه 
بى تاثير در كاهش قيمت خودروها  نبوده اســت، گفت: عالوه بر اين 
اگر خودروسازان پايه هاى قيمتى خودروها را نيز پايين بياورند، تغيير 
قيمتى نزولى در بازار به خوبى خود را نشان خواهد داد زيرا در گذشته 
خودروسازان پايه هاى قيمتى خودروها را متناسب با نرخ گذشته ارز 

كه بسيار باالتر از نرخ فعلى بود، تعيين كرده اند.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو كشور تأكيد كرد: 
به طور كلى چنانچه  قيمت ها را از اواخر فروردين (25 فروردين) ماه 
به بعد مورد بررســى قرار دهيم؛ مى بينيم كه اكنون نسبت به آن زمان، 
35 تا 40 درصد كاهش قيمت در بازار خودرو ايجاد شــده است. در 
حقيقت از 25 فرودين ماه سال جارى تا اواخر خرداد ماه بازار خودرو 
افزايشى پيش رفت اما از اوايل تيرماه تاكنون در بازار خودرو كاهش 
قيمت را مشــاهده كرده ايم.مؤتمنى از كاهش بيشتر قيمت ها در بازار 
خودرو در آينده خبر داد و گفت: با بررسى و مقايسه تفاوت نرخ ارز 
در دى و بهمن ماه سال گذشته، اكنون كه قيمت  ارز كاهش داشته و به 
ثبات رسيده؛ قيمت خودرو بسيار باالست؛ بنابراين الزم است كه بيشتر 
از اين كاهش قيمت خودرو را شاهد باشيم.وى خاطرنشان كرد: حتى 
در خودروهاى مونتاژى نيز به وضوح ديده مى شود كه اين خودروها 

در بازار آزاد زير قيمت كارخانه خريد و فروش مى شوند. 

@bazarehamedan

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

براى عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09105398964 ارسال  نماييد.

@b

ديد اش
نيازمنديهاى د

هرروز 
استان همدان

گرامى داشت شهداى دولت شهيدان رجايى و باهنر

مدیر کل محیط زیست استان اعالم کرد

معرفی 2 شهردار و 20 دهیار به مراجع قضایی
■ 800 تن زباله در شمال همدان تولید می شود

در مراسم  روز ملی صنعت چاپ 
عنوان شد

معرفی پتانسیل های 
حوزه چاپ در جذب 
سرمایه گذار موثر است

بیش از30 درصد فعاالن حوزه چاپ استان در مرکزچاپ وبسته بندی همدان شاغلند 
عکس یادگاری پرسنل پیام رسانه در مراسم روزصنعت چاپ
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 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
همدان با بیان اینکه شــهرداری همدان اعالم 
آمادگی کرده پاکسازی زباله کل شمال استان را 
زیر پوشش قرار می دهد گفت: حجم تولیدی 

زباله در این ناحیه ۸۰۰ تن در روز است.
به گزارش فارس ، سید عادل عربی در نشست 
خبری با اصحاب رســانه با اشاره به اینکه در 
اداره کل حفاظت محیط زیست تمرکز مجموعه 
بر موضوعات اصلی و چالش های مهم محیط 
زیســتی استان اســت اظهار کرد: رسیدگی به 
موضوعاتی چون پسماند، تاالب ها، نظارت بر 
استقرار واحد های اقتصادی، حفاظت از مناطق 
تحت مدیریت، حفظ گونه های گیاهی و ... از 

وظایف اداره کل محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه در شاخص هوا به مراتب 
وضعیت همدان بهتر شــده است بیان کرد: در 
حوزه پســماند در تمام شــاخص ها وضعیت 
رو به بهبود اســت؛ هرچنــد باید وضعیت به 

مطلوب تری برسیم.
عربی با اشــاره به اینکه در حوزه پســماند، 
شــهرداری عالوه بر مســائل فنی، اجرایی و 
آموزش اقدامات خوبی انجام داده است ادامه 
داد: بــرای ماه محرم پویش بزرگ »نه به یکبار 
مصرف« راه اندازی شده و این پویش فعالیت 
خود را از پنجشــنبه هفته گذشــته آغاز کرده 

است.
وی با اشــاره بــه اینکه در حــوزه پایش ها و 
صنایع آالینده کار ما با قدرت ادامه دارد افزود: 
واحد های آالینده هر سال نیست به قبل کمتر 

می شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
با اشــاره به اینکه این مجموعه در بین ادارات 
محیط زیســت رتبه ســوم را به دست آورده 
اســت تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان در جشنواره شهیدرجایی از بعد 

شاخص های عمومی رتبه کسب کرده است.
افتتاح  امســال پاســگاه محیط بانی خانگرمز 

می شود
وی با بیان اینکه امسال پاسگاه محیط بانی خان 
گرمز برای دهه فجر آماده و افتتاح خواهد شد 
ادامه داد: ضوابط همیاری محیط زیست ابالغ 
شده و از مسووالن ارشد استان دعوت می کنم 

به جمع همیاران محیط زیست بپیوندند.
عربی با اشاره به اینکه در برنامه سند راهبردی 

ســه ساله اســتان باید دو منطقه را به شخص 
حقوقــی یا حقیقی واگذار کنیم افزود: یکی از 
مناطق در شهرســتان درگزیــن منطقه کرفس 
اســت که بزرگترین منطقه تحــت مدیریت 
حفاظت محیط زیســت اســت و این منطقه 
قابلیت دارد به عنوان قرق اختصاصی واگذار 

شود.
عربی در رابطه با تاالب آقگل با بیان اینکه برای 
تدوین مدیریت زیست محیطی این تاالب قدم 
برداشــتیم و تا پایان تابستان تصویب خواهد 
شــد اضافه کرد: در تصمیم گیری های دولتی 
در استان مشــکل خاصی وجود ندارد چراکه 
قانون و ضوابط مشخص است و نمی شود از 

آنها عدول کرد.
وی با اشاره به اینکه در کل کشور و دنیا حوزه 
ســبک زندگی و جنبه مردمی بــودن محیط 
زیست موضوع اصلی است ادامه داد: یکی از 
منابع اصلی آلودگی هوا اســتفاده از خودروی 
تک سرنشین است و این  جنبه نیاز به آموزش 

و فضاسازی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
در ادامه به پاکســازی زباله پرداخت و با بیان 
اینکه مسئله زباله ها مربوط به شهرداری است 
ادامه داد: شهرداری همدان اعالم آمادگی کرده 
پاکسازی زباله کل شمال استان را زیر پوشش 
قرار دهد و ۸۰۰ تن در روز حجم زباله شمال 

همدان است.
وی گفــت: بــرای پاکســازی زبالــه هدف 
ناحیه بندی اســت و تمام محل های دفن زباله 
از بین خواهد رفت و فقط دو نقطه برای دفن 

زباله باقی می ماند.

عربی بیان کرد:  پســماند روزانه استان حدود 
یک هزار و 2۰۰ تن اســت و ناحیه بندی برای 
دفــن زباله کمک می کند کــه تعداد نواحی و 
ســایت های دفن زباله کم شده و وقتی حجم 
پســماند در یک نقطه زیاد شود، سرمایه گذار 
برای بازیافت، ایجاد کمپوست و ... ترغیب به 

سرمایه گذاری می شود.
وی در ادامه مدیریت پســماند ناحیه بندی که 
در استان انجام شده و مصوبه کارگروه پسماند 
اســت افزود: تا زمانی که ناحیه بندی به طور 
کامل اجرایی نشده، شهرداران شهر ها مجبور به 

مدیریت پسماند هستند.
معرفی دو شهردار و 2۰ دهیار به مراجع قضایی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
با بیان اینکه هر شهردار و دهیاری که از قانون 
تخطی کند با او برخورد می شود بیان کرد: دو 
شــهردار و 2۰ دهیار را به دلیل عدم مدیریت 

پسماند به مراجع قضایی فرستادیم.
وی با اشاره به اینکه بر اجرای کامل مدیریت 
پســماند در حوزه صنعتی، پزشکی، عادی و 
ویژه تاکید داریم افــزود: روزانه نیم تن زباله 

عفونی برای بخش خصوصی درمانی است.
عربی به موضوع کیســه های پالستیکی اشاره 
کرد و با بیان اینکه کیسه های پالستیکی آسیب 
زیادی به محیط زیست می زنند چراکه رایگان 
هســتند تاکید کرد: مالیات روی کیســه های 
پالســتیکی اعمال نشــده، از طرفــی تولید 
کیسه های پالستیکی تجزیه پذیر دیر آغاز شده 

و سرعت روند این کار کند است.
وی بــا بیان اینکه در  مجلس با اعمال تعرفه یا 
مالیات می توان موضوع کیسه های پالستیکی را 

تا حد بسیار زیادی کنترل کرد افزود: زیربنای 
حل مشکل از مجلس است اما هنوز در زمینه 
کیسه های پالســتیکی قدم برنداشتیم درحالی 
که بســیاری از کشــور ها تولید آن را متوقف 

کرده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
در رابطه با ســگ های بی سرپرســت با تاکید 
بر اینکه ما با کشــتار بی رحمانه سگ ها و هر 
حیوان دیگری مخالف هســتیم افزود: با شیوه 
کشتار ســگ ها که در فضای مجازی منتشر و 
باعث اعتراض دوســتداران حیوانات شده به 

شدت مخالف هستیم.
وی با تاکید بر اینکه موضع محیط زیست این 
اســت که باید دستورالعمل مدیریت جمعیت 
ســگ های بی سرپرســت اجرایی شود افزود: 
با اجرای این دســتورالعمل معضلی نخواهیم 
داشت چراکه دســتورالعمل مشخص بوده و 

قانون دارد.
عربی با بیان اینکه این دســتورالعمل کشتاری 
که در کشــور انجام می شود را منع کرده است 
یادآور شــد: طبق دســتورالعمل سگ ها باید 
به روش بی هوشــی یا زنده گیری در مراکزی 
نگهداری جمع آوری شده و سپس سگ های 

سالم از سگ های ناسالم جدا شود.
وی با اشاره به اینکه دســتورالعمل نگفته که 
ســگ ها با تزریق اسید و یا تفنگ در ساعاتی 
که مردم خواب هستند کشته شوند افزود: هیچ 
وجدان آگاهی چنین مسئله ای را قبول نمی کند 
و دین و قانون ما نیز این اجازه را نداده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
با اشاره به اینکه هیچ پروژه ای نمی تواند بدون 
رعایت قوانین مستقر شــود تصریح کرد: در 
دشــت کبودراهنگ نباید صنعت آب بر مستقر 

شود.
وی با اشاره به اینکه در فوالد ویان فعال است 
و »خرس سپید شمال« هم مجوز گرفته است 
افزود: تمام این موارد پیوســت دارند به طور 
مثال فوالد ویان پیوســت محیط زیستی دارد 
اما جزو صنایع سبز اســت ولی ماهیتًا آب بر 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه صنایع آالینده را هر سه 
ماهه معرفی می کنیم ادامه داد: 2۰ واحد در سه 
ماه اول ســال  جاری به عنوان واحد آالینده به 

سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شدند.

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  1۸:45

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

احزاب استان برنامه محور حرکت کنند 
  در فاصله حدود 6 ماه مانده تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی به صورت جسته گریخته و 
پراکنده ادامه دارد و به طور طبیعی این رورها محور اصلی جلســات 

بحث انتخابات است.
هر از گاهی نشست های خبری و گفتگوهای رسانه را نیز شاهد بوده 

ایم که بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی داشته است.
اینکه فعاالن سیاســی در طیف های مختلف در بحث انتخابات وارد 
میدان شــده و نقش آفرینی کنند، امری کامال طبیعی اســت؛ چراکه 
انتخابات از مهم ترین عرصه های فعالیت های حزبی است و یکی از 
مهم ترین نقش ها و بلکه کارکردهای احزاب نقش آفرینی در رقابت 

های انتخاباتی است.
در جامعه ما نیز به جهت ســاختار دموکراتیــک و اهمیت انتخابات، 
این مهم مورد توجه قرار می گیرد و فعالیت احزاب سیاســی  بخشی 

غیرقابل تفکیک از انتخابات است.
با تمام این احوال و به رغم برخورداری از ظرفیت های ارزشــمند در 
فعالیت های حزبی ، چالش های مهمی در این مسیر دیده می شود که 

بعضا تازگی نیز ندارند و به سال ها قبل بر می گردند.
شــکل گیری و فعال شدن گروه ها و احزاب شب انتخاباتی از جمله 
این چالش هاســت که همچنان به صورت یک دغدغه مطرح است و 

البته آسیب های خاص خود را دارد.
ضعف در جلب افکار عمومی و تاثیرگذاری بر نوع و میزان مشارکت 
و رفتار انتخاباتی مردم از دیگر چالش های فراروی احزاب به شــمار 
می رود. با این که در ســال های اخیــر گام هایی در جهت رفع این 
مشــکالت برداشته شده اســت، اما همچنان ذهن فعاالن حزبی را به 

خود مشغول نموده است. 
اســتفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود از جمله ظرفیت رسانه 
ای از دیگر مباحثی است که احزاب  در سال های برگزاری انتخابات   

با مشکالتی در این زمینه مواجه بوده اند.
همه اینها کم و بیش در خصوص احزاب استان مصداق دارد و هنوز 
انسجام الزم و حرکت هدفمند برای رفع موانع مذکور در میان فعاالن 

حزبی و سیاسی استان شکل نگرفته است. 
به طور طبیعی هریک از احزاب و گروه های سیاســی فعال در سطح 
اســتان به دنبال کسب پیروزی در انتخابات و راهیابی کاندیدای مورد 
نظر به خانه ملت است؛ اما در کنار این موضوع باید موارد دیگری  را 

تیز بی ارتباط با بحث رقابت ها نیست، در نظر بگیرند. 
منافع اســتان، شناسایی مسائل و مشــکالتی که رفع آنها به پیگیری 
نمایندگان ارتباط دارد، میزان تحقق وعده ها، نیاز های واقعی استات، 
مطالبــات و  انتظارات اصلی مردم و افکار عمومی از جمله این موارد 

است که باید در فعالیت های احزاب لحاظ شود.
تحقــق این موارد در گــرو دوری احزاب از حرکــت ها و اقدامات 
پراکنده و بعضا غیر  از یکســو و داشــتن برنامه و حرکت هدفمند از 

سوی دیگر است.
به هر حال انتظار می رود احزاب و گروه های سیاسی فعال در استان 
برای انتخابات آتی مجلس برنامه ای منســجم داشته باشند و به جای 
فعالیــت های پراکنده و بعضا حاشــیه ای  که باعث از دســت رفتن 
فرصــت ها و کاهش قــدرت مانور احزاب می شــود، برنامه محور 
حرکت کنند و از هم اکنون اهداف و  اولویت ها را مشخص و برای 

تحقق آنها برنامه ریزی کنند.

1-حضور همزمان 3 هواپیمای پهــن پیکر در فرودگاه همدان دلیلی 
بر خوشحالی بسیار مســئوالن فرودگاه همدان شده است. گویا خبر 
این اتفاق فوق العاده در حجمی گســترده در فضای مجازی منتشــر 

شده است. 
گفتنی اســت در حالی که فرودگاه همدان صفــت بین المللی دارد ، 
کم رونق بوده پروازهای آن دلیلی بر این هیجان کاذب با مشــاهده 3 

هواپیما می تواند باشد.
2- حضور نیافتن استاندار در مراســم پایانی معرفی شهروندان برتر 
همدان از وزانت این مراسم کاسته است. گویا حضور فرماندار همدان 
در این مراسم به نمایندگی از وزارت کشور به این مراسم رنگ و بوی 
شهرستانی داده است. گفتنی است سال گذشته استاندار سابق حضور 

پررنگی در این مراسم داشت و تجلیل شد!
3- از اقدامات پیشــگیرانه برای مقابله با سیل در استان خبری تاکنون 
منتشــر نشده است . گویا تمام توجه اســتان متوجه بازسازی مناطق 

آسیب دیده از سیل سال گذشته است. 
گفتنی اســت برخی رودخانه ها در استان نیاز به الیروبی دارند تا در 

مواقع بارندگی عامل سیل نشوند.

مدیر عامل انتقال خون استان:
صادرات ۲۰ هزار واحد پالسما به اروپا

 مدیر عامل انتقال خون استان همدان گفت: سال گذشته 2۰ هزار 
واحد پالسما از استان همدان به کشورهای اروپایی صادر شده است.

افشین محمدی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: پالسما از فرآورده های 
خونی با مدت نگهداری طوالنی است که باتوجه به استفاده های فراوان 
از این فرآورده در مصارف دارویی، صادرات زیادی در این باره انجام 

می پذیرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 6۰۰۰ واحد خونی به تهران به عنوان 
استان پرمصرف، ارسال شده است، افزود: برخالف پالسما، پالکت با 
عمر کوتاه 3 تا 5 روزه اســت که مدت کمی می توان این فرآورده را 

نگهداری کرد.
مدیرعامل انتقال خون اســتان همدان تأکیــد کرد: باتوجه به در پیش 
بودن ایام سوگواری سید و ســاالر شهیدان، از افرادی که نذر اهدای 
خون دارند، تقاضــا داریم که زمان ادای ایــن فریضه را به روزهای 

تاسوعا و عاشورا موکول نکرده و تا اربعین نذر خود را ادا کنند.
وی تصریــح کرد: باتوجه بــه کوتاه بودن زمان نگهــداری پالکت، 

شهروندان می توانند از اول محرم به اهدای خون بپردازند.
محمدی نذر اهدای خون را بسیار ارزشمند و مفید اعالم و عنوان کرد: 
اکیپ های سازمان خون در روزهای تاسوعا و عاشورا در شهرستان ها 
به خصوص در کبودرآهنگ، فامنین و دمق برقرار است و شهروندان 

می توانند با مراجعه به این اکیپ ها نذر خود را ادا کنند.
وی ادامه داد: فردا مدیر عامل اهدای خون کشور در مرکز استان حاضر 
و بازدید و نشســت تخصصی از بیمارســتان ها و مرکز اهدای خون 

استان همدان را با رئیس علوم پزشکی خواهد داشت.  

بیمه ها موظف به ارائه خدمات ناباروری 
هستند

 نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: بیمه ها موظف به ایجاد پایه های بیمه ای برای کاهش هزینه های 

درمان ناباروری هستند.
محمدحسین قربانی کاهش رشد جمعیت را یکی از معضالت امروزه 
کشــور دانســت و اظهار کرد:با توجه به توسعه فضاهای بهداشت و 
درمان در سراســر کشور متاسفانه نمودار رشد جمعیت قابل توجه و 

مطلوب نیست.
وی بــاال رفتن ســن ازدواج و کاهش عالقه زوج هــای جوان برای 
فرزندآوری را از دالیل کاهش رشــد جمعیت برشمرد و افزود:درصد 
قابل توجهی از زوج های جوان دچار بیماری ناباروری هستند و مرکز 
جهاد دانشــگاهی بستر بســیار خوبی برای ارائه خدمات به این افراد 

ایجاد کرده است.
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با ایســنا، بیان کرد: در بودجه عمومی کشور و برنامه ششم 
توسعه جایگاهی برای جهاد دانشگاهی در نظر گرفته شده تا این نهاد 

انقالبی بتواند بهتر به خانواده های نابارور کمک کند.
قربانی با اشــاره به هزینه ســنگین درمان ناباروری عنوان کرد:بیمه ها 
موظف بــه ایجاد پایه های بیمــه ای برای کاهــش هزینه های درمان 

ناباروری هستند.
وی مرکز جامع زنان ودرمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان را جز 
مراکز خوب درمان ناباروری در کشــور معرفی کرد و گفت:جمعیت 
زوج هــای نابارور قابل توجه اســت که با کمک مــا و میل آنها در 

فرزندآوری نمودار جمعیت رشد چشمگیری خواهد داشت.
قربانی مراکز جامع سرطان،قلب و درمان ناباروری را از مراکز درمانی 

الزم برای بانوان در سطح استان ها برشمرد.

آماده سازي شهر در آستانه فرا رسیدن ماه محرم

معاون خدمات شهری شهرداری همدان با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواري 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( بیان کرد: فضاسازی و اکران طرح های فرهنگی و تبلیغات 
محیطی و سیاه پوش کردن سطح شهر در ایام محرم و صفر با همکاری مناطق چهارگانه 

انجام خواهد شد.
وحیدعلی ضمیر به جزئیات اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری برای گرامیداشت 
ایام عزای حسینی اشاره و اظهار کرد: فضای امسال در شهر با برنامه ریزی صورت گرفته 
توسط شهرداری همدان، فضایی متفاوت خواهد بود که حاصل تالش شبانه روزی پرسنل 

خدوم این مجموعه است.وی از اقدامات این ایام، تبلیغات ویژه محرم بر روي تلویزیون 
هاي شــهري و تخصیص کلیه پایه بنرهای سطح شــهر به هیئت ها  برای اکران بنرهای 
مذهبی ، نصب 2۰ هزار متر ریسه پرچم مشکی در سطح شهر ، نصب  المان های نوري و 
نمادهاي متناسب ایام محرم در سطح شهر، همچنین فضاسازي و سیاهپوش کردن تمامي 

میادین، معابر اصلي ، پل ها و... را عنوان کرد.
وی در ادامه با اشــاره به آماده باش کامل نیروهاي خدمات شــهري و نظافت شــهر در 
ایام عزاداري ســرور و ساالر شهیدان مطابق سال هاي گذشته، گفت: شهرداري همدان به 
پاکســازي، نظافت و رفت و روب اطراف هیئت ها، تکایا و مســاجد به صورت مستمر 
و جمــع آوري خــاک ونخاله مي پردازد.  معاون خدمات شــهری بــا توجه به افزایش 

هیئات،ایســتگاه هاي صلواتي و... جلب مشارکت شهروندان و مسئولین هیئات در حفظ 
نظافت و پاکیزگي سطح شهر  با تامین مخازن ویژه پسماند خشک، کیسه های بزرگ ویژه 
پســماند از جمله اقدامات ســازمان مدیریت پسماند در این ایام برشمرد و اضافه کرد: با 
برنامه ریزي هاي انجام شده و در کمترین زمان ممکن ظروف حاصل از نذورات توزیع 

شده در بین عزاداران حسیني جمع آوري مي گردد.
وی با بیان اینکه کلیه ایستگاه های سازمان آتش نشانی در این ایام و در روزهای تاسوعا و 
عاشورای حسینی در آماده باش کامل هستند، ادامه داد: اکیپ های عملیاتی این سازمان در 
این ایام خصوصا روزهای عاشورا و تاسوعا در نقاط حادثه خیز و کانون تجمع عزاداران 

حسینی مستقر و در صورت نیاز به خدمات رسانی می پردازند.

 فرمانــدار همــدان با تاکید بــر ضرورت 
شــناخت گلوگاه های فســاد در دستگاه های 
اجرایی گفت: اگر در دستگاه اجرایی مصداقی 
از فســاد اداری مالحظه شــود عالوه بر فرد 
خاطی مدیر مجموعه نیز بواسطه مسئولیتی که 

بر عهده دارد تحت پیگرد قرار می گیرد.
حسین افشاری در شــورای اداری شهرستان 
همدان اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی 
باید ضمن توجه بــه کارآمدی و بهبود وضع 
موجود در حیطه مســئولیتی که بر عهده دارند 
با عمل گرایی به دنبــال ارایه خدمت به مردم 
باشــند.وی گفت:  رونق تولیــد، بهبود فضای 
کسب و کار و اشــتغال و برگزاری انتخابات 
سالم با مشارکت گســترده مردم اولویت های 
پیش روی ما در سال جاری است که همه باید 

برای تحقق آن در تالش باشیم.
فرماندار شهرستان همدان از افتتاح 121 پروژه 

و طــرح عمرانی خدماتی و اقتصادی در هفته 
دولــت خبر داد و افزود: ایــن طرح ها با 117 
میلیارد تومــان به بهره برداری رســید و چند 
طرح بزرگ در ســطح شهرستان مدنظر داریم 
تا پایان سال با حضور مقامات کشوری افتتاح 
می شوند.به گزارش فارس وی با اشاره به تعهد 
6 هزارو 211 نفری اشــتغال شهرستان همدان 
در ســال 9۸ تصریح کرد: این میزان به عنوان 
حداقل اشــتغال تعهد شــده برای 19 دستگاه 
اجرایی تا پایان ســال مد نظر قرار گرفته که تا 

کنون 4۸ درصد آن محقق شده است.
افشاری افزود: دستگاه های اجرایی که تاکنون 
موفق نشــده اند در ایجاد اشــتغال تعهد شده 
عملکرد خوبی داشته باشند با توجه به شرایط 
اقلیمی در نیمه دوم ســال باید هرچه سریعتر 
فعالیت خــود را برای عملیاتی کردن ســند 

اشتغال مضاعف کنند.

وی یادآور شــد: 36 هزار واحــد صنفی در 
ذیل 5۰ اتحادیه تولیدی و توزیعی در ســطح 
شهرستان داری مجور و در حال فعالیت هستند 
و 1۰ تــا 12 هزار نیز واحد صنفی فاقد پروانه 
داریم که اشــتغال این بخش در آمار اشــتغال 

شهرستان نیست.
فرماندار همدان با اشــاره به فرا رســیدن ماه 
محرم و دستورالعمل های ابالغی در خصوص 
ترویج فرهنگ نورانــی نماز اضافه کرد: اقامه 
نماز به عنوان یک موضوع اساسی و کلیدی در 
دستگاه های اجرایی باید برای کارکنان و جامعه 

هدف مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار تشــدید نظارت بر عرضه کاال 
و قیمت ها در ماه محرم شــد و افزود: ستاد 
اربعین در شهرســتان کار خود را آغاز کرده 
تا در کنار ســتاد مردمی اربعین با پشــتیبانی 
الزم میزبانی شایســته ای از عزاداران اربعین 

حسینی صورت گیرد.
افشــار ی بــا تاکید بــر ضرورت شــناخت 
گلوگاه های فســاد در دســتگاه های اجرایی 
تصریح کرد: اگر در دستگاه اجرایی مصداقی 
از فســاد اداری مالحظه شــود عالوه بر فرد 
خاطی مدیر مجموعه نیز بواسطه مسئولیتی که 
بر عهده دارد تحت پیگرد قرار می گیرد و این 
موضوع اهمیت نظارت و پیشــگیری را برای 

مدیران دوچندان می کند.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات در ســال 
جاری افزود: مدیران دستگاه های اجرایی مجاز 
نیســتند از اموال دولتی و عمومی و شخصیت 

حقوقی خود در انتخابات استفاده کنند.
فرماندار همدان گفت: شان اداری مدیران نیز 
ایجاب می کند وارد دســته بندی های جناحی 
و سیاســی له یا علیه فرد خاصی در انتخابات 

نشوند.

فرماندار همدان :

مدیران باید گلوگاه های فساد را شناسایی کنند
1۲۲8 بیمار زیرپوشش 

مجمع خیرین سالمت همدان
 مســئول امور مددکاری مجمع خیرین ســالمت همدان از ارائه 
خدمات به یک هزار و 22۸ بیمار زیرپوشــش مجمع خیرین سالمت 

همدان خبر داد.
حمید شاکری صفت در گفت وگو با  فارس  اظهار کرد: بیماران گروه 
هدف مجمع خیرین ســالمت همدان بیماران ســخت درمان مبتال به 
ســرطان نیازمند بزرگسال،کودکان ناشنوا و کم شــنوا، کودکان دارای 
بیماری قلبی، کودکان دارای اختالل رشد، کودکان دارای بیماری حاد 

چشمی و کودکان دارای شکاف لب و کام نیازمند هستند.
وی با بیان اینکه رفع مشــکالت بیماران ســخت درمان هدف ماست 
گفت: یک هزار و 22۸ بیمار تا پایان ســال گذشته زیرپوشش مجمع 
خیرین ســالمت همدان قرار گرفته اند.مسئول امور مددکاری مجمع 
خیرین ســالمت همدان با اشــاره به ۸۰2 بیماری مبتال به کانسر زیر 
پوشــش این مجموعه خاطرنشــان کرد: از این تعداد 33۸ بیمار مرد 
و 464 بیمار زن هســتند.وی با اشاره به ارائه خدمات به 15 کودک با 
ناراحتی غدد که از این تعداد 6 پسر و 9 دختر بودند گفت: به 14 بیمار 
دارای ناراحتی چشم یعنی 9 پسر و پنج دختر خدمات ارائه شده است.
شــاکری صفت با بیان اینکه به 42 کودک شــامل 26 پسر و 16 دختر 
دارای ناراحتی قلبی کمک شد خاطرنشان کرد: برای 11 پسر و 9 دختر 
حلزون شــنوایی کاشت شد و به سه پسر و یک دختر دارای ناراحتی 

شکاف لب و کام خدمات ارائه شد.
وی با اشــاره به اینکه به 243 فرد دارای ســایر بیماری ها کمک شد 
که شــامل 1۰1 مرد و پســر  و 142 زن و دختر بودند گفت: به ۸۸ 
نفر کمک موردی شــده که این افراد شــامل 4۰ مرد و پســر و 142 
زن و دختر بوده اند.مســئول امور مددکاری مجمع خیرین ســالمت 
همدان با اهمیت به کمک خیرین ســالمت در راستای رفع مشکالت 
بیماران سخت درمان گفت: نیکوکاران در صورت تمایل به مساعدت 
این بیماران می توانند با شــماره حساب جاری  ۰1۰6۸47155۰۰9 با 
شماره کارت 6۰3799119952۸۰96 بانک ملی مساعدت نقدی خود 

را به حساب مجمع خیرین سالمت همدان واریز کنند.

تصمیم نهایی تبدیل 
وضعیت کارکنان 
شهرداری گرفته شد

فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده   
گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
ــل  پیگیری هــای مســتمر در خصــوص تبدی
ــرکتی  ــراردادی و ش ــان ق ــت کارکن وضعی
شــهرداری انجــام و باالخــره تصمیــم نهایــی 

آن در  مجلــس گرفتــه شــد.
امیر خجســته در نشســت شورای اداری 

شــهرداری همدان با بیــان اینکه حمایت 
از کارکنــان خــدوم شــهرداری یکی از 
اصولی اســت کــه کیفیــت خدمات دهی 
به شــهروندان را تغییر خواهد داد اظهار 
کرد: این حمایت باید در ســکان مدیریتی 
نمایندگان  و  باالدستی  مدیران  شهرداری، 

شود. عملیاتی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــارس ، وی ب ــزارش ف ــه گ ب
اینکــه حمایــت از کارکنــان شــهرداری 
باعــث می شــود شــرایط زندگــی ایــن قشــر 
خــدوم مناســب تر از گذشــته شــود افــزود: 
پیگیری هــای مســتمر در خصــوص تبدیــل 

ــرکتی  ــراردادی و ش ــان ق ــت کارکن وضعی
شــهرداری انجــام دادیــم و باالخــره تصمیــم 

ــد. ــه ش ــس گرفت ــی آن در  مجل نهای
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه ایــن 
تــالش بــه یــک تحــول کشــوری در حــوزه 
حمایــت از کارکنــان شــهرداری تبدیــل 
شــده اســت تصریــح کــرد: در تصمیــم 
ــان  ــر از کارکن ــزار نف ــر 55 ه ــری اخی گی
ــد. ــد ش ــف خواه ــن تکلی ــهرداری تعیی ش

ــه اینکــه در حــال حاضــر  ــاره ب ــا اش وی ب
خصــوص   در  مهمــی  بســیار  اتفاقــات 

رفاهــی  امکانــات  ســرمایه گذار  جــذب 
ــن  ــت: ای ــه اســت گف شــهر صــورت گرفت
ــل  ــرای تکمی ــالش ب ــالها ت ــج س ــم نتای مه
ــد آزادراه،  ــی مانن ــاخت های مواصالت زیرس
قطــار، فــرودگاه و بــاور همــدان بــه عنــوان 

ــت. ــگری اس ــهر گردش ــک ش ی
خجســته خاطرنشــان کــرد:  شــهرداری 
بایــد تمرکــز اماکــن رفاهــی در یــک منطقــه 
از همــدان را پایــان دهــد و بــا ایجــاد 
ــک  ــدگار از ترافی ــزرگ و مان ــای ب پروژه ه
شــدید اجتماعــی در ایــن مناطــق جلوگیری 

ــد. کن

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال 

تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

مدیر کل محیط زیست استان اعالم کرد

معرفی 2 شهردار و 20 دهیار به مراجع قضایی
■ 800 تن زباله در شمال همدان تولید می شود
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خبر یادداشت

همدان؛ رتبه سوم کشوری در پیشگیری از اعتیاد

 مدیرکل بهزیســتی استان همدان با اشاره به اینکه ســازمان بهزیستی بزرگترین نهاد 
اجتماعی و اجرائی دولت محسوب می شود که با تلفیق 16 دستگاه اجرائی و خدماتی در 
نظام جمهوری اسالمی ایران شکل گرفت، افزود: ما در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی 

و تأمین سالمت اجتماعی 1۸9 وظیفه برعهده داریم.
   به گزارش ایسنا، حمیدرضا الوند در جلسه شورای اداری مالیر با بیان اینکه وظایف این 
سازمان متنوع است، گفت: در حوزه مسائل توانبخشی معلولین، پیشگیری و کاهش اعتیاد 
و طالق، کودکان و زنان بدسرپرســت و بی سرپرست، موار مربوط به اورژانس اجتماعی  

و ... ورود پیدا می کنیم.
وی با اشــاره به اینکه  در ســطح اســتان همدان 45 کمپ  زیر نظر اداره کل بهزیستی 
اســتان همدان فعالیت دارند، اظهارکرد: ما سال گذشته در زمینه پیشگیری از اعتیاد رتبه 
24 کشــوری را داشتیم اما امســال با تالش ها و اقدامات صورت گرفته رتبه سوم کشور 

را کسب کردیم.
الوند با بیان اینکه سال گذشته رتبه 21 را در پیشگیری از طالق داشتیم، افزود: امسال این 
رتبه به رتبه 11 کشوری رسیده است، همچنین با ایجاد اشتغال برای هزار و 6۸۰ نفر در 

سال گذشته، 146 درصد به تعهدات اشتغالزایی خود در سازمان عمل کریم.
مدیرکل بهزیســتی استان همدان با اشــاره به اینکه  در حوزه اشتغال جزء 4 استان برتر 

کشــور محسوب می شویم، اظهارکرد: الزم است در مالیر و سایر شهرستان ها هماهنگی 
بین بخشی و بین دستگاهی برای ایجاد زندگی سالم و امن و تأمین رفاه مردم ایجاد شود.

الوند با بیان اینکه در تحقق سالمت اجتماعی، سازمان های مردم نهاد کمک حال بهزیستی 
هســتند، خاطرنشان کرد: مالیر یکی از بزرگ ترین شهرستان های کشور در زمینه فعالیت 
سمن ها  و مسائل خیرخواهانه و عام المنفعه محسوب می شود، از سوی دیگر 63 درصد 

اراضی این شهرستان وقفی است که خود گواه این مدعاست.
وی در بخش دیگری افزود: با 5 قانون و مصوبه کشوری ارتباط مستقیم داریم و بیش از 
25 هزار واحد ارائه خدمت با 22 هزار نفر در ســازمان بهزیستی کشور مشغول فعالیت 

هستند.

دوران سخت سربازی پایانی دارد 
اما بازنشستگی هرگز!

 مهدی ناصرنژاد «

 دوران بازنشستگی و خیل بازنشستگان در اینجا و آنجای جامعه 
ایرانــی حکایت هایی دارد که به یقین از همــه حکایت های عالم و 
عالمیان جدا اســت، حکایت های تلخی که همین دیروز )5 شهریور 
ماه( و روز بازنشســتگان به بهانه معرفی بازنشسته نمونه برای گروه 
بازنشستگان موســوم به بازنشستگان کشوری در همدان خودنمایی 
کرد! با این سوال بزرگ که مالک انتخاب یک بازنشسته نمونه کدام 
شــاخص است؟! و این سوال برگ زمینه ای هم دارد مبنی بر این که 
حکایت اول بازنشستگی جامعه ایرانی داغ تبعیضی است که از اول 
استخدام و آغاز حیات کار و خدمت بر پیشانی کارمندان و شاغالن 
زده می شــود و تا پایان عمر باقی می ماند و ول کن قربانیان تبعیض 

نخواهد بود!
دیگــر حکایــت تلــخ بازنشســتگان ایــن اســت کــه همیشــه از آنــان 
ســوال می شــود بازنشســته کجایــی؟ و اگــر بخــت بــا بازنشســته ای 
یــار باشــد و حکــم بازنشســتگی اش از ســوی یــک وزارتخانــه یــا 
ــه دار و اســم و رســم دار صــادر  ــل و مای ــض و طوی ســازمان عری
شــده باشــد، نــوع خدمــات دوران بازنشســتگی او نیــز بــا بســیاری 
ــرکت های  ــک و ش ــازمان های کوچ ــه در س ــود ک ــاالن خ از همس
درجــه دو و ســه مــوی ســپید کــرده و کمــر خــم کــرده باشــند، 
متفــاوت اســت. نظیــر خــود صاحــب ایــن نوشــتار کــه در طــول 
ــه  ــازمان متبوع ــئوالن س ــی از مس ــته، کس ــال گذش ــدود 1۰ س ح
ــس از آن 33  ــی پ ــه فالن ــت ک ــرده اس ــا نب ــادی از م ــی و ی نام
ســال دربــه دری و آوارگــی و مأموریت هــای ســخت و دشــوار در 
ــا  ــتی ی ــرزی، هس ــرزی و برون م ــای درون م ــوادث و بحران ه ح

ــی؟! ــه می گذران ــری را چگون ــتی و روزگار پی نیس
ــک ســازمان  ــان و بازنشســتگان ی ــه و سرنوشــت کارکن ــه عقب البت
ــه کیفیــت مدیریت هــای آن دارد. چــرا کــه هــر اداره و  بســتگی ب
ســازمانی در هــر شــرایط اقتصــادی و محدودیت هــای اجرایــی و 
مالــی بــه راحتــی قــادر خواهــد بــود بــا برنامه ریــزی درســت در 
روزی بــه نــام بازنشســتگان، معــدود کارکنــان بازنشســته خــود را 
بــرای تجدیــد دیــدار و تقویــت روحیــه چنیــن ســالخوردگان دور 
ــان فراهــم  ــرای آن ــد خاطــرات ب ــه تجدی ــد و زمین هــم جمــع کن
ــد فرامــوش کــرد کــه همیشــه در هــر شــرایطی در  ــا نبای آورد ام
مقابــل خیــل مدیــران بــا کفایــت و توانمنــد مدیرانــی هــم هســتند 
ــازمان  ــک س ــل ی ــه نس ــن س ــر ت ــان ب ــی آن ــوب بی کفایت ــه چ ک
و شــرکت وارد خواهــد شد!)نســل در ســال اشــتغال، نســل 

ــه ســازمان( ــازه وارد ب بازنشســته و نســل ت
ــته بندی  ــه دس ــت ک ــن اس ــا ای ــتگان م ــر بازنشس ــت دیگ حکای
ــه  ــاد از هــم یکــی ب ــه زی ــا فاصل ــوازی ب شــده و در دو محــور م
ــام بازنشســتگان  ــه ن ــام بازنشســتگان کشــوری و یکــی دیگــر ب ن

ــد. ــال می کنن ــش را دنب ــت خوی ــی سرنوش ــن اجتماع تأمی
بــا ایــن حــال هنــوز پاســخ آن ســوال اول بــر بســیاری از 
بازنشســتگان عزیــز مــا معلــوم نیســت کــه واقعــًا مــالک انتخــاب 

ــت؟ ــه چیس ــته نمون ــی بازنشس و معرف
 نکنــد چنیــن بازنشســته خوشــبختی از بیــن خیــل ســالخوردگانی 
در  را  خــود  روزگار  بی حوصلگــی  و  تنهایــی  روی  از  کــه 
انتخــاب  می گذراننــد،  شــهری  پارک هــای  سایه ســارهای 
ــه  ــم ب ــه دائ ــی ک ــه جانب ــق ب ــته ح ــا آن بازنشس ــوند و ی می ش
ــای حــق  ــای بازنشســتگی خــود ســرک می کشــد و جوی کانون ه
ــتگان  ــره بازنشس ــد، در زم ــود می باش ــده خ ــع ش ــوق ضای و حق
ــد  ــق و توانمن ــر الی ــم آن مدی ــاید ه ــرد! و ش ــرار می گی ــه ق نمون
دیــروزی کــه اگــر چــه امــروز بازنشســته اســت ولیکــن در دوران 
اشــتغال و تــالش بی وقفــه خــود افــراد بازنشســته ســازمان خــود 
ــه و درایــت  ــه و چــه بســا بارهــا از تجرب ــم نیانداخت ــز از قل را نی
ــداف اداری و  ــبرد اه ــرای پیش ــود ب ــتگان خ ــوزی بازنشس و دلس

ــته اســت. ــاری جس ــازمانی ی س

18پروژه با  ۶میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان 
اعتبار سهم شیرین سو از هفته دولت

  بخشــدار شیرین سو درباره برنامه و پروژه های اجرایی در هفته 
دولــت در این بخش گفت: امســال با تالش و زحمات مســئوالن 
شهرستان و بخش 1۸ پروژه عمرانی و خدماتی وفرهنگی با مبلغ بیش 

از 6میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
موســوی از مهمترین این پروژه ها را افتتاح اسفالت ریزی معابر شهر 
شــیرین ســو با مبلغ 3۰۰میلیون تومان ، افتتاح ایستگاه هوا شناسی،  
محل پل هوایی و آبرســانی به شهر شــیرین سو با مبلغ 315 میلیون 
تومان، پســت هوایی عمومی شــهر شیرین ســو همزمان 5 نقطه و 
بهسازی وآسفالت ریزی روستاهای اقداش و باشقورتران با مبلغ۸۰۰ 
میلیون تومان به همراه افتتاح بازسازی حمام تاریخی سنگی روستای 

باشقورتران با اعتبار 2۰6 میلیون تومان عنوان کرد.
موسوی افزود: در این هفته دیدار با امام جمعه  و غبار روبی مزار شهدا 
و مسابقات ورزشی و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های 

اجرایی در این بخش بود.

گام تازه مالیر برای سرمایه  گذاری
 در بخش معادن  

 نایب رئیس کمیســیون حقوقی و نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اســالمی با اشاره به پتانســیل باالی این شهرستان در حوزه 
معادن، گفت: در تالش هســتیم تا نظر افراد مختلفی را برای سرمایه 

گذاری در این بخش جلب کنیم.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا، افزود: در همین راستا به تازگی با 
مدیرعامل ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران نشستی داشتیم و اعالم نیاز ورود این سازمان به عنوان هلدینگ 
دولتی فعال در بخش معادن کشور به سرمایه  گذاری در حوزه معادن 
شهرستان مطرح شد.وی اظهارکرد: مدیر سرمایه  گذاری این سازمان 
به همراه کارشناســان امــر در مالیر حاضر و در نشســتی دوجانبه، 

موضوعات مربوط مورد بررسی قرار گرفت.

7تن در سوانح جاده ای همدان 
جان باختند

 رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: ســوانح رانندگی در معابر 
برون شهری این استان هفت کشته و سه مجروح بر جا گذاشت.

رضا عزیزی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: ســانحه نخست ساعت 
ســه بامداد امروز در جاده تهران - همــدان رخ داد که یک خانواده 
تویسرکانی هنگام بازگشت از عروسی دچار سانحه شده و خودروی 

آنها به علت خواب آلودگی راننده واژگون شد. 
رئیس پلیس راه اســتان همدان بیان کرد: سرنشینان این خودرو از 
کمر بند ایمنی اســتفاده نکرده بودند و در این سانحه سه تن فوت 

و 2 سرنشین خودرو مجروح شدند.   
عزیزی ادامه داد : همچنین یک دستگاه خودروی سواری پژو 4۰5 در 
کیلومتر 63 آزاد راه همدان - ساوه به پشت یک دستگاه کامیون حامل 

کانکس برخورد کرد.
وی رانندگــی در حالت خــواب آلودگی را عامل بروز این ســانحه 
دانســت و گفت: در این سانحه چهار سرنشین این وسیله نقلیه جان 

باختند و یک تن مجروح شد. 
مدیرکل پزشکی قانونی همدان نیز به ایرنا گفت: 149 تن چهار ماهه 
سالجاری در ســوانح جاده ای همدان جان باختند که این آمار چهار 
ماهه سال گذشــته 142 تن بوده است.علی احسان صالح افزود: 1۰6 
تن در سوانح برون شهری، 25 تن در معابر درون شهری، پنج تن در 
محورهای روســتایی و 13 تن در ســایر معابر جان خود را از دست 
دادند.وی با بیان اینکه میزان متوفیان چهار درصد افزایش داشته است 
اظهار داشت: متوفیان سوانح جاده ای از نظر جنسیت 115 مرد و 34 

زن است.

 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

اداره کل ورزش و جــوانان استان همدان در نظر دارد در 
اجرای ماده 5 و آئین نامه اجرایی )الحاق 2( تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت ، مزایده عمومی اجاره 12 تا 36 ماهه 
تدارکات  از طریق سامانه  پیوست  به  را  ورزشی  های  مکان 

الکترونیکی دولت برگزار نماید .
تا  مزایده  اسناد  دریافت  از  مزایده  برگزاری  مراحل  کلیه   
اعالم  و  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مزایده  پیشنهاد  ارائه 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مزایده  برنده 
انجام   www.setadiran.ir آدرس  ایران(به  دولت)ستاد 
عدم  صورت  در  گران  مزایده  است  الزم  و  شد  خواهد 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق 

سازند . 
تاریخ انتشار مزایده در روزنامه 98/06/09 لغایت 98/06/10 

می باشد . 
مورخ   : سایت  از  مزایده  اسناد  دریافت  مجاز  زمان  مهلت 

98/06/10 لغایت 98/06/12 می باشد . 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : مورخ 98/06/13 لغایت ساعت 

14 ، مورخ 98/06/23 می باشد . 
زمان بازگشایی سایت : ساعت 10 صبح مورخ 98/06/24 می 

باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مزایده - داخلی 120 خانم مختاری 

08138260430 –
)م الف877(

قیمت پایه ماهیانه مکان مورد اجارهردیف
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
شماره سامانه ستاد ایرانمزایده )ریال(

5098003398000019-2,000,00020,000,0005198003398000227زمین خاکی) تنیس ( کوثر 1
5098003398000019 -20,000,00020,000,0005198003398000228زمین چمن شهید شمسی پور 2
5098003398000019 - 5,000,00020,000,0005198003398000229سالن کشتی همدان3

5098003398000019 - 3,000,00020,000,0005198003398000230سالن شطرنج همدان4

5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000231سالن کاراته همدان5
5098003398000019 - 4,000,00020,000,0005198003398000232سالن حصار همدان6
5098003398000019 - 3,000,00020,000,0005198003398000233سالن تکواندو همدان7
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000234سالن بوکس همدان8
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000235سالن بدنسازی قهاوند9
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000236خانه شطرنج مالیر10
5098003398000019 - 2,500,00020,000,0005198003398000237سالن امیر کبیر سامن مالیر11
5098003398000019-  2,000,00020,000,0005198003398000238سالن تختی ازندریان مالیر12
5098003398000019 - 5,000,00020,000,0005198003398000239سالن شهید ندافی مالیر13
5098003398000019 - 3,000,00020,000,0005198003398000240سالن شهید طالبی مالیر14
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000241سالن ژیمناستیک شهید شاملو مالیر15
5098003398000019 - 3,000,00020,000,0005198003398000242سالن شهید عارفی جوکار مالیر16
5098003398000019 - 10,000,00020,000,0005198003398000273مغازه تجاری شماره یک مالیر 17
5098003398000019 - 10,000,00020,000,0005198003398000274مغازه تجاری شماره دو مالیر 18
5098003398000019 - 10,000,00020,000,0005198003398000275مغازه تجاری شماره سه مالیر 19
5098003398000019 - 10,000,00020,000,0005198003398000276مغازه تجاری شماره چهار مالیر 20
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000243سالن کشتی شهدای زرامین نهاوند21
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000244سالن میان آبه شهر گیان نهاوند22
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000245خانه پینگ پنگ ) جودو ( نهاوند23
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000246سالن ورزشی فیروزان نهاوند24
5098003398000019 - 5,000,00020,000,0005198003398000247سالن الغدیر تویسرکان25

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره  
مکان های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  - نوبت چهارم 

قیمت پایه مکان مورد اجارهردیف
ماهیانه )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
شماره سامانه ستاد ایرانمزایده )ریال(

5098003398000019 -  10,000,00020,000,0005198003398000248سالن قائم تویسرکان26
5098003398000019 - 4,000,00020,000,0005198003398000249سالن بانوان تویسرکان27
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000250سالن شهدای سرابی تویسرکان28
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000251سالن شهید مومنی تویسرکان29
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000252سالن تختی سرابی تویسرکان30
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000253خانه پینگ پنگ تویسرکان31
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000254سالن شهید بهرامی تویسرکان32
5098003398000019 - 6,000,00020,000,0005198003398000255سالن سید شهاب تویسرکان33
5098003398000019 - 5,000,00020,000,0005198003398000256سالن ورزشی روستای المیان تویسرکان34
50,000,00090,000,0005098003398000018استخر بانوان تویسرکان 35
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000257سالن 1500 نفره اسدآباد36
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000258سالن کشتی شهید صفایی اسدآباد37
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000259سالن ورزشی شیخ بابائی کبودرآهنگ38
5098003398000019 - 1,000,00020,000,0005198003398000260سالن بانوان کبودرآهنگ39
5098003398000019 - 4,000,00020,000,0005198003398000261سالن والیت کبودرآهنگ40
5098003398000019 - 5,000,00020,000,0005198003398000262سالن شهداء گل تپه کبودرآهنگ41
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000263سالن شهید مهری بهار42
5098003398000019 - 1,000,00020,000,0005198003398000264سالن کشتی شهید حاجی بابائی43
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000265سالن ژیمناستیک شهید حاجی بابائی مریانج44
5098003398000019 - 6,000,00020,000,0005198003398000266سالن شهید حاجی بابایی مریانج ) شماره 1 (45
5098003398000019 - 6,000,00020,000,0005198003398000267سالن شهید تیموری مریانج ) شماره 2 (46
50,000,00090,000,0005098003398000017استخر اللجین 47
5098003398000019 - 5,000,00020,000,0005198003398000268زمین چمن اللجین 48
5098003398000019 - 7,000,00020,000,0005198003398000269زمین چمن بهار 49
5098003398000019 - 3,000,00020,000,0005198003398000270خوابگاه بهار 50
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000271سالن بدنسازی بهار 51
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000272سالن کشتی بهار 52
5098003398000019 - 3,000,00020,000,0005198003398000277سالن ووشو بهار 53
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000278سالن شهداء صالح آباد -بهار 54
5098003398000019 - 2,000,00020,000,0005198003398000279سالن شهید جوادی صالح آباد - بهار 55

  ســومین گردهمایی مالیری ها به همت 
کانون فرهنگــی و مردمی دیــار کریم خان 
زند با حضــور معاون سیاســی و اجتماعی 
فرمانــدار مالیر ، شــهردار ، رئیس آموزش 
و پــرورش و جمعــی از فرهنگیان فرهیخته 
مالیر در خانه امید بازنشســتگان برگزار شد 
. در این گردهمایی از پیشکســوتان فرهنگی 
، کارآفرینان و دولتیاران و دانش آموزان برتر 
کنکور سراسری 9۸ مالیر تجلیل و تقدیر شد 

و از کتاب "معلم مصلح" نیز رونمایی شد. 
مدیرعامل کانون فرهنگی و مردمی دیار کریم 
خان زند به خبرنگار ما گفت: کانون فرهنگی 
مردمی مالیر نخســتین کانون فرهنگی مردم 
نهاد اســتان اســت  ، با همکاری و همیاری 
اعضای کانون و سایر سازمان های مردم نهاد 
فرهنگی سبب همبستگی و همدلی همشهریان 
شده تا در راســتای اهداف واالی فرهنگی و 

اجتماعی شهرستان گامی مثبت بردارد.
نقی رضایی اهدا عیدی به کودکان تاالســمی 
تحت پوشــش کانون و همایش سپاسداشت 
پیشکســوتان فرهنگی طی 4 سال گذشته را 
از جمله اقدامات کانون برشــمرد و با اشاره 
به تشــکیل انجمن ادبی ماه آباد و برگزاری 
محفــل ادبی ماهانــه با حضور شــاعران و 
فرهیختگان زاگرس نشین گفت: مبتکر طرح 
ایجــاد انجمن ادبی ایران دوســتی با حضور 
انجمــن های ادبی مختلف از اقوام ایرانی در 
راســتای ایجاد دوستی و همدلی اقوام ایرانی 

نیز می باشیم .
بازوان  نهاد   ســازمان های مردم 

توانمند دولت
 معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری مالیر 
در این گردهمایی اظهار کرد: مالیر شهرستان 
فرهنگی اســتان همدان است که با دارا بودن 
ظرفیت های ویژه فرهنگی در غرب کشــور 
شهرستانی ویژه ، پیشقدم و پیشرو در عرصه 

های اجتماعی و فرهنگی است. 

سعید کتابی سازمان های مردم نهاد را بازوان 
توانمند دولت عنوان کرد و گفت : دســتگاه 
های اجرایی موظف هســتند تســهیل گر و 

کمک کننده برنامه های این سمن ها باشند.
وی ادامــه داد: دولــت تدبیــر و امید توجه 
و اهتمام ویــژه ه ای به ســازمان های مردم 
نهــاد و کمک گرفتــن از آن هــا دارد ، ما 
نیز این سیاســت را به جد پیگیر هســتیم تا 
از ظرفیت این ســازمان ها در توســعه همه 
جانبه شهرســتان بهره ببریم. کتابی با اشاره 
به فعالیت بیش از 5۰ ســازمان مردم نهاد در 
زمینــه های مختلف در مالیــر افزود: کانون 
فرهنگی مردمی دیــار کریم خان زند ، یکی 
از کانون های فعال فرهنگی و اجتماعی است 
که با کارکردهایی مثبت در توســعه فرهنگی 
و اجتماعی شهرستان مؤثر واقع شده است. 

وی اقــدام کانون فرهنگی در تقدیر و تجلیل 
از پیشکســوتان فرهنگی و بزرگان شهرستان 
را اقدامی نیکو برشــمرد و تصریح کرد: این 

افراد کــه در تربیت نیروی انســانی کارآمد 
به عنوان ســرمایه های اجتماعی هر جامعه 
از هیچ تالشــی دریغ نکرده و در راســتای 
پیشــرفت و توسعه فرهنگی و اجتماعی قدم 
برداشته اند قطعًا قابل تقدیر و تجلیل هستند 
و ابراز امیدواری کرد که این روند تدوام یابد.

کتابی همچنین تشــویق و ایجاد انگیزه برای 
دانش آموزان توسط کانون فرهنگی را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفــت: امیدواریم این افراد در 
آینده در راستای توســعه پایدار و خدمت به 

شهرستان نقش مهم و مؤثری ایفا کنند.
 ناصر طاهرنیا اســتاد فرهیخته و نویســنده 
کتــاب "معلم مصلــح" نیز در ایــن محفل 
گفــت: مقرر گردیــد زندگینامــه برخی از 
بــزرگان آموزش و پرورش کــه در تعلیم و 
تربیت جامعه قدم های بزرگی برداشته و در 
تصمیــم گیری های کالن آموزش و پرورش 
نقش عمده و مثبتی ایفا کردند نوشته شود بر 
همین اساس زندگینامه استاد احمد صافی به 

عنوان پیر آموزش و پرورش به جهت سابقه 
خدمات به عرصه تعلیــم و تربیت در قالب 

کتاب "علم مصلح "را نوشتم.
وی 6۰ ســال تدریــس، تعلیم و مشــاوره 
همچنیــن نگارش 4۰ جلد کتــاب در زمینه 
تعلیم و تربیت و مســائل مربوط به آموزش 
و پرورش و صدها مقاله که در مجالت معتبر 
کشــور چاپ شــده اند را از جمله اقدامات 

صافی برشمرد .
طاهرنیا با اشــاره بــه اینکه بودجه کشــور 
پیشــرفته ژاپن 33 برابر بودجه کشور ماست 
افزود: سرانه هر دانش آموز در ایران 2 میلیون 
تومان است و ســرانه هر زندانی 1۸ میلیون 
تومــان ، اگر این مبلغ بــرای تعلیم و تربیت 
دانش آموزان هزینه می شد شاید نیاز نبود در 

زندان هزینه شود.
  معلمی نعمت رشد یافتن 

و رشد دادن
رئیــس هیأت مدیــره کانون بازنشســتگان 
وزارت آمــوزش و پــرورش نیــزدر ایــن 
گردهمایــی، معلمی را نعمت رشــد یافتن 
و رشــد دادن دانســت و بیان کرد: در شغل 
مقدس معلمی باید از کســب علم و آموزش 
دست برنداشت و رشد هماهنگ ابعاد وجود 
دانش آموزان همچنیــن تقویت پیوند دانش 
آمــوزان و دانشــجویان با خالق هســتی را 

سرلوحه کار خود قرار داد.
احمد صافی در پایان با اشــاره به ۸5۰ هزار 
معلم بازنشســته که 6۰ درصد بازنشستگان 
کشور را تشــکیل می دهد تأکید کرد: دوران 
بازنشستگی مشــکالتی دارد اما یک فرصت 
بی بدیل است که باید از این فرصت در خلق 

آثار و قلم زدن استفاده کرد.

سومین گردهمایی مالیری ها برگزار شد

تجلیل ازمالیری های
 برترکنکور
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خبر

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

برابر رأي شماره 139860326007000368 مورخه 1398/4/24 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کامران غفاری فرزند جعفر به شــماره شناسنامه 178 
صادره از بهار در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 95490/08 
مترمربع پالك 10902 فرعی از 139 اصلی واقع در اراضی بهار بخش چهار همدان خریداری از مالک 
رسمی وراث عبداله میرزایی منش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 165(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/10

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 667 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان – نایه یک تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي  آقای عبدالحسین شهباز فرزند تقی به شماره شناسنامه 95016 صادره از همدان 
در بیست و هفت ممیز چهل و دو صدم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ  عرصه  یک قطعه 
باغ به مساحت 14843/07 مترمربع قسمتی از پالك 27 فرعی از 5 اصلي حومه بخش یک واقع در 
همدان اســتادان ابتدای جاده دیویجین خریداري از مالک رسمي آقای تقی شهباز محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 878(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/25

علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رأي شــماره 139860326007000370 مورخه 1398/4/24 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسداله غفاری فرزند جعفر به شماره شناسنامه 18523 
صادره از بهار در یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزورعی به مساحت 95490/08 
مترمربع پالك 10902 فرعی از 139 اصلی واقع در اراضی بهار بخش بهار بخش4 همدان خریداری از 
مالک رسمی وراث عبداله میرزایی منش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 162(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/10

هادی یونسی عطوف، رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326034000359 مورخه 1398/5/9  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي روح ا.. اکبری فرزند ســرحد به شماره شناسنامه 5 
صادره از زرنه  در ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت175/77 مترمربع تحت پالك1/12025 
واقع در همدان حومه بخش 2 خریداری مع الواسطه از حسین خاکپور مکاریان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 785(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/25
موسی حنیفه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

برابر رأي شماره 139560326006000174 مورخ 1398/5/20 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد بیات فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 79  صادره 
از مالیر ششــدانگ یک باب مرغداری  به مساحت 8000 مترمربع قسمتی از اراضی روستای ورچق 
پالك 2055 اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رســمی وراث رحیم سلیمانی محرز 
گردیده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 175(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/10

محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگهي موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326034000350 مورخه 1398/5/8  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي محمود مکاریان فرزند محمد به شــماره شناسنامه 
1371 صادره از همدان در ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 389/60 مترمربع تحت 
پالك175/10289 واقع در همدان حومه بخش 2 خریداری مع الواسطه از محمد و مرتضی عبداهلل زاده 
و محمود و قاسم مکاریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 707(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/10

موسی حنیفه  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهی دعوت از مجاورین 
چون آقایان اســداله و حبیب اله همگی شــفاعی هرکدام نسبت به دو دانگ 
مشــاع و خانم پریدخت شفاعی1دانگ و خانم شهناز شــفاعی یک دانگ از 
ششدانگ پالك 2 فرعی از 59 اصلی بخش یک نهاوند برابر درخواست شماره 
ن/2951/98 مورخ 1398/6/7 تقاضای صدور ســند تک برگی پالك فوق را از 
این اداره نموده است مدعی می باشد که مجاورین پالك مذکور را می شناسد و 
دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استنادکد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور 
پالك فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ شــنبه 1398/6/23 ساعت 12 در 
محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان حافظ کوی پاسدران کوچه یکم پالك 
شماره 4 حضور یابند بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع 
از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در 

همین روزنامه درج می گردد.)م الف 135(
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رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 
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اظهارات بولتون درباره سرقت فناوری، 
تهمت زنی محض است

 اظهارات مشــاور امنیت ملی کاخ سفید که در آن پکن را به سرقت 
فناوری  از دیگر کشــورها متهم کرده بود، واکنش تند یک مقام دولت 

چین را به دنبال داشته است.
بــه گزارش فارس، ســفیر چین در اوکراین به اظهــارات جان بولتون 
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید درباره دست داشتن پکن در »سرقت از 

فناوری های دیگر کشورها« واکنش نشان داده است.
به نوشته شــبکه »راشا تودی«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان 
سفر اخیر خود به اوکراین با تکرار مواضع ضد چینی مقام های واشنگتن، 
مدعی شــد که چین در اقداماتی از قبیل ســرقت از فناوری های دیگر 

کشورها دست داشته است.
جان بولتون همچنین ادعا کرد که جدیدترین جنگنده ســاخت چین، 
بســیار به جنگنده اف 35 آمریکا شــباهت دارد. این مقام ارشد دولت 
دونالد ترامپ البته اشاره ای به نام این جنگنده چینی که مدعی شباهت 

آن با جنگنده اف 35 شده، نکرده بود.
»دو وی« سفیر چین در اوکراین در یک نشست خبری در رد این سخنان 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: »اظهارات آقای بولتون درباره دزدی 

ادعایی چین از فناوری دیگر کشورها، اتهام زنی محض هستند«.
این نخستین باری نیست که مقام های آمریکایی به چین درباره سرقت 

فناوری از دیگر کشورها به ویژه آمریکا اتهام می زنند.
روزنامه وال اســتریت ژورنال پنجشــنبه هفته گذشــته گزارش داد، 
دادســتان های آمریکایی یک تحقیق تازه علیــه »هواوی« غول فناوری 
چینی به اتهام اقداماتی از قبیل ســرقت از فناوری از افراد و شرکت ها 

آغاز کرده اند.
شرکت هواوی که پیش از این بارها با فشارها و تهدیدهای آمریکا مواجه 
بوده اســت، هر گونه دست داشتن در سرقت فناوری را رد کرده و این 
موضعگیری های واشنگتن را اتهام هایی با مقاصد سیاسی خوانده است.

گام سوم باید ملموس باشد

 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی،درباره گام سوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود، گفت: 
هیچ گونه منعی در قالب "NPT" وجود ندارد که ایران به شرایط قبل از 
موافقت نامه سوم آذر سال 1393 در ژنو بازگردد قطعاً بازگشت به شرایط 

پیش از توافق نامه ژنو دست باال را برای ایران به همراه خواهد داشت.
حشمت ا... فالحت پیشه، با بیان اینکه ایران در گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی خود باید گام ملموســی را بردارد، ادامه داد: در شــرایط فعلی 
راهبرد ایران در درجه اول تنش زدایی در منطقه و مانع شــدن از تدوام 
پیوند منطقه با یکسری دشمنی ها خارج از منطقه است که پس از ساقط 
شدن پهپاد آمریکایی این شرایط فراهم شده است چون کشورهای منطقه 

نیز تا حدودی به این نتیجه رسیده اند که باید واقع گرایانه عمل کنند.
به گزارش تســنیم،وی با تاکید براینکه در گام سوم باید قدمی برداشته 
شود که شرایط فعال را برای کشور ایجاد کند، افزود: در شرایط کنونی 
زمان به ضرر ایران در حال ســپری شدن است، ایرانی که برای فروش 
نفت خود با مشکل و محدودیت مواجه است به مانند عراق نمی تواند 2 
دهه صبر کند تا این شرایط تغییر کند، ایران هرگز این شرایط را تحمل 

نمی کند چون اصاًل موضوع عراق و ایران موضوع متفاوتی است.

تحریم نفتكش "آدریان دریا" از سوی آمریكا 
نقض قوانین بین المللی است

 عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس با بیان اینکــه آمریکایی ها با تحریم 
نفتکش ایرانــی "آدریان دریا" قوانین حقوق بین الملل را نقض کرده اند، گفت: 
ابزارهای گوناگونی در اختیار دســتگاه دیپلماسی کشور برای مقابله با تحریم 
نفتکش "آدریان دریا" از سوی آمریکا وجود دارد.اردشیر نوریان،در ادامه گفت: 
در شــرایط موجود دیپلماسی فعال کشــور به همراه تکیه بر قدرت نظامی و 
دفاعی، موجب شــده تا سیاست  های آمریکا برای تشکیل هرگونه ائتالفی علیه 
جمهوری اســالمی ایران، با شکست مواجه شود. به گزارش فارس، وی اظهار 
داشت، معتقدم سیاست های تقابلی با آمریکا در عرصه دیپلماسی، از یک طرف 
و تکیــه بر توان نظامی و دفاعی بومی می تواند هرگونه تهدید علیه ملت ایران 

را خنثی کند.

اولویت ما ایجاد امكان مذاکره 
میان آمریكا و ایران است

 وزیر امور خارجه آلمان که به همراه وزرای امور خارجه انگلیس و فرانسه 
برای رایزنی با فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در هلینسکی شرکت کرده بود گفت 
که این سه کشــور)آلمان، انگلیس و فرانسه( خواهان پیش برد رویداد نشست 
جی 7 هســتند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا بر تمایل به مذاکره با 

ایران تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، هایکو ماس در جمع خبرنگاران گفــت: اولویت ما ایجاد 
امکان مذاکره میان آمریکا و ایران است. ما درباره تالش های دیپلماتیک بیشتر 
با فرانسوی ها و انگلیسی ها و همچنین در منطقه با تمام کشورهای حاشیه خلیج 

فارس، مذاکره خواهیم کرد.

مخالفان اقدامات ضد فساد قوه قضائیه خود را 
اصالح کنند

 عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: اگر مسئوالن از اتاق های شیشه ای خود 
بیــرون بیایند و بین مردم بروند، می بینند که اقدامات قوه قضائیه موجب ایجاد 
امید در بین مردم شده و کسانی که در مقابل اقدامات قوه قضائیه می ایستند باید 

خود را اصالح کنند.
اکبر رنجبرزاده اظهار کرد: حرکت قوه قضائیه در مبارزه با فساد در بین توده های 
مختلف مردم موجب ایجاد امیدواری شــده و این امیدواری در بین مردم دیده 
می شود.به گزارش فارس، وی افزود: حال که قوه قضائیه مصمم شده با خاطیان 
و مجرمان و مفســدان برخورد کند، می طلبد که دیگر قوا کمکش کنند و اگر 
کســی خودش را در مقابل اقدامات قــوه قضائیه قرار می دهد، باید خودش را 

اصالح کند تا اینکه بخواهد جلوی مقابله با فساد گرفته شود.

 آمریکا نفتکش »آدریان دریا« را در لیست تحریم ها 
قرار داد

■ تسنیم: وزارت خزانــه داری آمریکا نفتکش ایرانی آدریان دریا را در 
لیست تحریم های خود قرار داد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ،طی بیانیه ای 
اعالم کرد که نفتکش ایرانی »آدریان دریا« در لیست تحریم های آمریکا 
قرار گرفته و به عنوان اموال مسدود به شمار می آید.وزارت خزانه داری 
آمریکا همچنین کاپیتان این نفتکش را در لیست تحریم های خود قرار 
داد.نفتکش گریس1 حدود 2 ماه پیش توســط تفنگداران انگلیس در 
تنگه جبل الطارق توقیف شــده بود و ســرانجام جبل طارق حدود دو 
هفتــه پیش این نفتکش را آزاد کــرد. گریس 1 از آن زمان نامش را به 
»آدریا ن دریا« تغییر داد و با پرچم جمهوری اسالمی ایران حرکتش را 

آغاز کرد.
 ذخائر اورانیوم ایران از ســقف مجــاز در برجام فراتر 

رفته است
■ مهر: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ذخائر اورانیوم غنی 
شــده ایران از سقف اعالم شــده در برجام فراتر رفته است. به نقل از 
رویترز، بر اساس اعالم آژانس بین المللی انرژی اتمی ذخائر غنی شده 
ایران به 241 کیلوگرم رسیده است.بر اساس گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی،  این میزان بیش از حد تعیین شــده در برجام، یعنی 2۰2 
کیلوگرم است.در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفته 
شــده که این نهاد از ایران خواســتار همکاری کامل و به موقع بوده و 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی این هدف را بــا ایران پیگیری می کند.

مطابق گزارش محرمانه آژانس، غنی ســازی اورانیوم در ایران در سطح 
4/5درصدی ادامه دارد که باالتر از ســقف 3/67 درصدی است که در 
توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی تعیین شده است.ایران پیش از 
این اعالم کرده بود که در صورت پای بندی نداشتن و اجرای تعهدات 
کشورهای اروپایی، گام سوم در کاهش سطح تعهدات خود را در برجام 
عملی خواهد کرد.محمدجواد ظریــف، وزیر امورخارجه ایران نیز در 
گفتگــوی اخیر خود در مالزی تاکید کرد که ایران به همان اندازه دیگر 

اعضای برجام، به توافق )هسته ای( پایبند خواهد ماند.
 هشدار عمران خان درباره تقابل پاکستان با هند

■ ایسنا:نخســت وزیر پاکستان هشدار داد کشورش با هند احتماال به 
سمت یک تقابل نظامی مستقیم نزدیکتر می شوند.

به نقل از پایگاه خبری هیل، این صحبت ها از ســوی عمران خان، در 
حالی مطرح شــد که تنش ها با هند بر سر مناقشه کشمیر شدت گرفته 
اســت.عمران خان روز جمعه در ســرمقاله ای برای روزنامه نیویورک 
تایمز از جامعه بین الملل خواســت تا به مساله کشمیر وارد شوند.وی 
نوشت: اگر جهان برای توقف تهاجم هند علیه مردم کشمیر کاری نکند، 
پیامدهایی برای تمام جهان در صورت درگیر شدن این دو کشور اتمی 
به وجود می آید.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور می توانند 
بــه گفت وگویی بپردازند و ادامه داد، دهلی نو در ابتدای امر باید الحاق 
غیرقانونی کشمیر را متوقف کند. از طریق گفت وگو و مذاکره دو طرف 
می تواننــد به یک راه حل قابل قبول و معتبر برای پایان دادن به چندین 
دهه رنج مردم کشــمیر برسند و به سمت صلحی با ثبات و حقیقی در 
منطقه سوق بیابند اما گفت وگو تنها زمانی آغاز می شود که هند الحاق 
غیرقانونی کشــمیر را پایان دهد، سرکوب و منع آمد و شد در منطقه را 

متوقف و در نهایت نیروهایش را از آنجا خارج کند.

بیمه نامه رازی خودرو پژو405 به شماره بیمه نامه 
31220073/97/002139 به شماره پالك 212ب82 ایران18 به شماره 

  NAAM01CA9BE040139 موتور 12489313188 به شماره شاسی
به نام علی اکبر فرهمند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 

خدایار بحیرایی 
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 

شماره ثبت 608 و شناسه ملی 10820030828
تاریخ انتشار: 98/6/10

فرهنگیان  اعتبار  تعاونی  شرکت  مدیره  هیأت  تصمیم  به  بنا 
دوم  نوبت  فوق العاده  عمومی  مجمع  جلسه  فیروزان  و  نهاوند 
محل  در   98/6/23 مورخ  شنبه  روز  عصر   15 ساعت  رأس 
شرکت  دوم  طبقه  کمربندی  نهاوند،  در  واقع  تعاونی  شرکت 
کلیه  از  لذا  برگزار می گردد  نهاوند  تعاونی مصرف فرهنگیان 
و  ساعت  رأس  می آید  عمل  به  دعوت  سهام  صاحبان  و  اعضا 
روز مقرر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم حضور 
بهم رسانند و یا وکالی خود را طبق ماده 19 آیین نامه برگزاری 
مجامع عمومی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی 

نمایند.
دستور جلسه 

1- تغییر نام شرکت تعاونی و اصالح ماده 1 اساسنامه مورد 
عمل شرکت.

2- اصالح بند )ب( ماده 11 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی 
3- تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با قانون 

بخش تعاون و قوانین بانک مرکزی در 63 ماده و 36 تبصره 

 معاون سیاسی وزارت امورخارجه تاکید 
کرد: برای بازگشــت ایــران به اجرای کامل 
برجام، باید خواسته هایی مانند فروش نفت 

و مسائل بانکی مربوط به آن تامین شود.
ســید عباس عراقچی گفت: ما در یکســال 
گذشته با سیاســت حداکثری آمریکا مواجه 
بودیم که از چند ماه پیش یعنی اواخر ســال 
گذشته )97( یک بعد جدید به آن اضافه شد 
و آن سیاست فروش نفت برای ایران بود که 
اینها عزم خود را جزم کردند تا فروش نفت 

ایران را به صفر برسانند.
وی افزود: در مجموع در یکســال گذشــته 
سیاســت خارجی ما یک سیاســت بســیار 
پرکار و فعالــی در عرصه های مختلف بود 
برای اینکه در مقابل این سیاست حداکثری، 
سیاست  ایران  اســالمی  سیاست جمهوری 
مقاومت و بســیج حداکثــری امکانات بوده 
اســت.وی ادامــه داد: ما ایــن را در حوزه 
سیاســت خارجی با بســیج تمامی امکانات 
سفارتخانه و نمایندگی هایمان در خارج از 
کشور انجام دادیم که بتوانیم با این سیاست 
فشــار حداکثری مقابله کنیم.معاون سیاسی 
وزارت امــور خارجه گفــت: این مقاومت 
در چنــد بعد صــورت گرفته اســت، اول 
اینکه اجازه ندهیم آمریکایی ها بتوانند علیه 
جمهوری اسالمی ایران یک بار دیگر اجماع 
بین المللی ایجاد کننــد، همان کاری که در 
قضیه هســته ای انجام داده بودند و با برجام 

این اجماع شکسته شد.
عراقچی تصریح کرد: در یکســال گذشــته 
آمریکایــی ها چنــد بار خیز برداشــتند که 
پرونده ایران را به شــورای امنیت ســازمان 
ملل ببرند هرچند برجام ما را از این شــورا 
خارج کرده بود اما اینها دوباره تالش کردند 
تا به بهانه موشــکی، یمن و مســائل داخلی 
و ... ما را به شــورای امنیت ببرند که موفق 
نشــدند. وی افزود: در سال گذشته حرکتی 
که آنها انجام دادند این بود که ســعی کردند 
این اجماع یا ائتالف بین المللی را در خارج 
از ســازمان ملل تشــکیل دهند که نمونه آن 
کنفرانس ورشو در لهستان بود که با استقبال 

نکردن کشورها موجب شکست آمریکا شد.
بــه گــزارش ایرنا،عراقچی اظهار داشــت: 
سیاســت خارجی ایران در یک سال گذشته 
در مقابل فشــار و تهاجم حداکثری  آمریکا 
موفق بوده بطوریکه آثار شکســت فشــار 

حداکثری آمریکا خود را نشان داده است.
وی ادامــه داد: وقتی که 
جمله  از  هــا  اروپایــی 
ابتکار  با  اکنون  فرانســه 
خود، ترامپ را راضی می 
کند، به این معنا است که 
نتوانسته  حداکثری  فشار 
برسد  خودش  اهداف  به 
ایجاد  آن  در  و شــکاف 
شده و باید بیایند خواسته 
کنند  تامین  را  ایران  های 
چرا که مــا گفته ایم باید 
در  ایران  های  خواســته 
برجــام بطور مشــخص 
فــروش نفت و مســائل 
بانکی مربوط به آن تامین 
شود تا ما به اجرای کامل 

برجــام بازگردیم.عراقچی گفــت: ایران در 
1۸ اردیبهشت ســال جاری براساس حقوق 
خود در برجام، تعهدات برجامی را در مقابل 
بدعهدی آمریکا کاهش داد و برای بازگشت 
ایران به اجرای کامل برجام، باید خواســته 
هایی ماننــد فروش نفت و مســائل بانکی 
مربوط به آن تامین شــود.

وی در خصوص مذاکرات 
اخیــر صــورت گرفته در 
ما  خواســت  افزود:  اروپا 
کامال روشــن است و اگر 
اروپایــی ها و بقیه اعضای 
برجام می خواهند که ایران 
برجام  کامــل  اجــرای  به 
بازگردد، باید خواســته ما 
نفت  فروش  زمینــه  در  را 

تامین کنند.
عراقچــی گفت: راهی که 
مــا جلوی پــای اروپایی 
است  این  ایم،  گذاشته  ها 
که یــا با اخــذ مجوز از 
های  شرکت  برای  آمریکا 

خودشــان از مــا نفت بخرنــد و اگر نمی 
توانند، دولت های آنها معادل همان مقدار 
نفتی که ما باید بفروشــیم خطوط اعتباری، 
اعتبــارات صادراتی و یا به هرشــکلی که 
خودشــان می دانند در اختیــار جمهوری 
اســالمی ایران قرار دهند چــرا که بدون 
انجام اینها بازگشــت ما بــه اجرای کامل 

بود. برجام ممکن نخواهد 
وی در ادامه با بیان اینکه ما مذاکرات سخت 
و پیچیده ای را در پیش خواهیم داشــت تا 
بتوانیم به یک فرمول مشخص برسیم، گفت: 
از آنجایی که هیچ چــاره دیگری در مقابل 
اروپایی ها و دیگر طرف های برجام وجود 
ندارد و جمهوری اســالمی ایران با قاطعیت 
نشان داده است که مسیر کاهش تعهدات را 
ادامه می دهد مگر اینکه به خواســته هایش 
برســد و چون آنها اراده ما را به طور کامل 
متوجه شــده اند، فکر می کنم که تالش آنها 
هم بــر این خواهد بود که یــک راه حل و 
فرمولی پیدا بشــود که جمهوری اســالمی 
ایران هم به بخشــی از خواســته های خود 

برسد.

کیفیت رأ ی دهی 
نمایندگان مجلس 
مطلوب نیست
 سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس با تاکید بر اینکه باید برخی آرای 
نمایندگان شفاف بوده و برخی دیگر هم 
مخفی باشــد، گفت: کیفیــت رأ ی دهی 

نمایندگان مجلس مطلوب نیست.
عــزت ا... یوســفیان مال در گفت وگــو 

با فــارس، درباره لزوم شــفافیت آرای 
نمایندگان، گفت: این شفافیت در خیلی 
جاها الزم اســت ولی نباید در این زمینه 
افراط و تفریط داشــت بــه طوری که 
بگوییم همه آرا باید شــفاف باشد. این 
در حالی است که باید نگاهی منصفانه به 
این موضوع داشته و خواهان شفافیت در 
برخی آرا و مخفی کاری در برخی آرا بود.

وی افزود: وقتــی مصوبه ای در مجلس 
مطرح می شود بسیاری از مردم در خارج 
از صحن پارلمان معتقدند که باید به این 
موضوع رأی مثبــت داد و تعدادی هم 

معتقدند نباید به این موضوع رأی داد.
آیین نامه  تدوین  کمیســیون  سخنگوی 
داخلــی مجلــس تصریــح کــرد: اگر 
آرای نماینــدگان در خصــوص برخی 
موضوعات شــفاف باشــد برخی مردم 
معترض می شــوند که چرا رأی نماینده 
مثبــت بــوده و برخی دیگــر معترض 

می شوند که چرا رأی منفی داده اید.
یوســفیان مــال تصریح کرد: شــرایط 
فعلی مجلس در مــورد آرای نمایندگان 
پذیرفتنی نیست زیرا مشکالتی را در پی 
دارد ضمن اینکه شــفافیت تمامی آرای 

نمایندگان هم مطلوب نیست و باید حد 
وسط را در این خصوص در نظر گرفته 
و جاهایی که الزم است آرا شفاف اعالم 
شــده و جایی که نیاز به روشنگری آرا 

نیست مانع شفافیت شویم.
مجالس  اکثــر  کرد:  وی خاطرنشــان 
کشورهای غربی هم در مورد شفافیت 
آرای نمایندگانشــان حرکــت بینابینی 
دارند یعنــی در تعــدادی از اقدامات 
شــفافیت و کیفیــت آرای نمایندگان 
وجود دارد و در برخی امورات نیز آرا 

به هیچ وجه شفاف نیست.

عراقچی: 

شرط اجرای کامل برجام 
تامین خواسته های ایران است

آمریکایی ها  ندهیم  اجازه 
جمهوری  علیــه  بتوانند 
بار  یک  ایران  اســامی 
دیگر اجمــاع بین المللی 
کاری  همان  کنند،  ایجاد 
که در قضیه هســته ای 
انجــام داده بودنــد و با 
برجام این اجماع شکسته 

شد
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مناسبت

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

برابر رأي شماره 660هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان-
ناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي  آقای حسن شهباز فرزند تقی به 
شماره شناسنامه 1464 صادره از همدان در بیست و هفت ممیز چهل و دو صدم 
شــعیر مشاع از نود و شش شعیر ششــدانگ  عرصه  یک قطعه باغ به مساحت 
14843/07 مترمربع قســمتی از پالك 27 فرعــی از 15 اصلي حومه بخش یک 
واقع در همدان اســتادان ابتدای جاده دیویجین خریداري از مالک رسمي آقای 
تقی شــهباز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 880(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/25
علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

به مناسبت آغاز ماه محرم 1441

 در ســرزمین مِنی، در خیمه بزرگ و افراشــته امام حســین )ع(، 
دویســت نفر از اصحاب رسول خدا که هنوز حیات داشتند و پانصد 
نفر از تابعین گرد آمدند. پس حســین بن علی )ع( در میان آنان به پا 
خاســت و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: »این طاغی با ما و شیعیان 
ما آن کرد که شــما دیده اید و دانسته اید و شاهدید... اینک من با شما 
ســخنی دارم که اگر بر صدق آن باور دارید مرا تصدیق کنید و اگرنه، 
تکذیب. و از شــما به حقی که خدا را و رسول خدا را بر شماست و 
به قرابتی که با رسول شما دارم، می خواهم که این مقام و مجلس را و 
آنچه از من شنیده اید، به شهرهای خویش باز برید و در میان قبایل و 
عشایر و امانت داران و موثقین خویش بازگو کنید و آنان را به حقی که 
برای ما اهل بیت )ع( می شناسید دعوت کنید که من می ترسم این امر 

فراموش شود و حق از میان برود و باطل غلبه یابد...«.
بنا به گزارش برخی از عالمان شــیعی، امام حســین )ع( در بیست و 
هشــتم ماه رجب از مدینه به سوی مکه رهسپار شد، و روز هشتم ماه 
ذی الحجه از مکه به سوی عراق حرکت کرد. نامه ها پی درپی از جانب 
کوفیان به امام حســین)ع( می رسید و از آن حضرت برای حرکت به 
سمت عراق و در دســت گرفتن حکومت دعوت می شد. گفته شده 
است شمار نامه ها به حدود 12 هزار رسید. در یکی از آخرین نامه ها 

که توسط پیک هایی به محضر امام )ع( رسید، چنین آمده بود:
ِحیِم به حسین فرزند علی امیرالمؤمنین )ع( از  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ »بِْســِم اهللَّ
ســوی شیعیان او و پدرش امیرالمؤمنین )ع(. اما بعد، به راستی که همه 
مردم به انتظار تو هســتند، و رأی و نظری جز تو ندارند، پس بشتاب، 
بشــتاب ای فرزند رســول خدا، باغات و بوستان ها سرسبز و میوه ها 
رســیده، و زمین پر از گیاه و درختان برگ برآورده اند، هرگاه اراده ات 
تعلق گیرد قدم رنجه فرمای، چه بر لشکری وارد می شوی که برای تو 

آراسته و آماده اند، و سالم و رحمت خدا بر تو و بر پدرت از پیش«.
با رسیدن کاروان خرد و اندیشه به دشت نینوا، پیشوای آزادی از نام آن 
سرزمین پرسید و بر آن شد تا در آنجا فرود آید. به عرض رسید که نام 
این سرزمین، کربالست. فرمود: آری، سرزمین اندوه و بال، یا سرزمین 
گرفتاری و آزمون! و آن روز، تاریخ درســت دومین روز از ماه محرم 
را نشان می داد. امام حسین )ع( فرمود: در همین سرزمین پیاده شوید! 
اینجا فرودگاه ســواران ما، اقامتگاه و قرارگاه همراهان ما، شهادتگاه و 
آرامگاه الهام بخش هماره ما و یاران دلیر و فداکار ماست. آنگاه همگی 

پیاده شدند و در آنجا رحل اقامت افکندند و خیمه ها را برافراشتند.
ساالر شهیدان با نثار خون، نظام حق را تفهیم کرد

قیام ساالر شــهیدان به دنبال قیام انبیاي گذشته، به مردم جهان تفهیم 
مي کند که نظام حق، کدام اســت و نظام باطل کدام. آن حضرت براي 
تحقیــق و تفهیم این مطلب، چاره اي جز نثار خــون و ایثار فرزند و 
مال و جان نداشــتند، زیرا آن قدر رسوبات جاهلیت اموي زیاد بود که 
ممکن نبود با ســخنراني و نامه نگاري مطلب را حل کرد. اگر مطلب 
خیلي ضروري و عمیق شــد، چاره اي جز اســتقبال شهادت نیست. 
ازاین رو، وجود مبارک حسین بن علي )ع( از ذات مقدس رسول اکرم 
)ص( این برنامه را دریافت کردند که در شــرایط کنوني، یک سلسله 
شهادت ها و اســارت ها الزم است تا آن دیني که مي رود به فراموشي 
ســپرده شــود، احیا گردد و در این هنگام بود که حسین بن علي )ع( 

قیام کردند. 
* منابع:
جوادی آملی، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی
آوینی، فتح خون
ابن نما حلی، در سوگ امیر آزادی)ترجمه مثیر االحزان(

همشهری: قطب های توریسم درمانی ایران
 پزشکشم معرفی کن

همدان پیام: دولت پاسخ گوی مردم نیست 
 خطشو مشغول کرده مزاحمش نشن!!

همشهری: شارژ بازار 
 کدوم خطش؟ خوراک یا پوشاک 

همدان پیام: بازار مسکن را بنگاهی ها به هم می ریزند 
 اینم یک نوع پارازیت انسانی!!

همشهری: برخالف مسئوالن زندگی مردم واقعی است 
 مسئوالن بال و پر دار نمی تونن واقعی باشن

زنگان امروز: ارتباط خوش بینی با عمر طوالنی 
 بدون شرح

همشهری: گره گشایی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی
 بادست یا دندون؟!

زنگان امروز: 5۰ درصد از دانشجویان دانشگاه زنجان غیربومی هستند
 این که عالیه. بدون هزینه بیمارستان جمعیتتون زیاد شده!!

بامداد لرستان: نگاهی به معنای زندگی
  هم عینکش گرونه هم لغت نامه 

همدان پیام: تذکر به شب  نشینی انتخاباتی مدیران 
 شب نشینی آداب و رسوم پسندیده ایرانیان است!!

اعتماد: دوسوم کارت های بانکی تراکنش ندارند
 با صرفه جویی مردم مشکل داری؟؟

اطالعات: راه اندازی رشــته هنرهای نمایشــی ســنتی در دانشگاه 
فرشچیان

  عروسکاتونو جمع کنید ببرید دانشگاه مدرک بگیرید!!
اطالعات: تلویزیون دشمن خواب کودکانه 

 تلویزیون قدیمی شده بگو خوابشو ببره تو اینترنت
صدای زنجان: مباحث همسرگزینی و ازدواج آسان در کتب درسی 

 برای کنکور همسرداری آماده باشید!!
همدان پیام: مدیران استان ویترین همدان را فراموش کرده اند 

 به نفع ارتقاء شغلی شون نیست!!

۵۰ درصد اختالالت روانی در سنین زیر
 14 سال آغاز می شوند

 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه درس سواد 
رســانه ای در پایه دهم تدریس می شــود ولی خوب است که چنین 
آموزش هایی از ســنین پایین تر آغاز شود، اظهار کرد: شمار مشاوران 
مــدارس نیز باید افزایــش یابد. مــا در ائتالف نمــاد، تربیت افراد 

چندظرفیته و ایده مددکار مدرسه را مطرح کردیم.
به گزارش ایلنا، حبیب ا...  مسعودی فرید، درباره آسیب های اجتماعی 
در جمعیت دانش آموزی گفت: جای اقدامات پیشگیرانه برای کودکان 
و نوجوانان خالی است. فراگیری مهارت های اجتماعی و سبک زندگی 
ایرانی اسالمی به گونه ای که منجر به تغییر رفتار شود بسیار مهم است.
وی با اشــاره به وضعیت نامطلوب آســیب های اجتماعی گفت: 5۰ 
درصد اختالالت روانی در ســنین زیر 14 سالگی آغاز می شوند، ولی 
مطالعات شــیوع شناسی ما ســنین باالی 15 سال را در نظر دارد. اگر 
طرح نماد )نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان( فراگیر شود می تواند 

در این زمینه کمک کننده باشد.
معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی با بیان اینکه درس سواد رسانه ای 
در پایه دهم تدریس می شود ولی خوب است که چنین آموزش هایی 
از سنین پایین تر آغاز شود اظهار کرد: شمار مشاوران مدارس نیز باید 
افزایش یابد. ما در ائتالف نماد، تربیت افراد چندظرفیته و ایده مددکار 

مدرسه را مطرح کردیم.
مسعودی فرید با بیان اینکه هشت درصد گزارشات اورژانس اجتماعی 
مربوط به کودک آزاری اســت گفت: باید بیشترین نیرو و توان را در 
حوزه پیشگیری قرار دهیم.  آموزش و پرورش و مدرسه جایی است 
که به 95 درصد بچه ها در آنجا دسترســی داریم و فرصتی اســت که 
همه دســتگاه ها باید از آن استفاده و به آموزش و پرورش در راستای 

رویکردهای پیشگیرانه کمک کنند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به کمبود قابل توجه مشاور 
و مربی بهداشــتی در مدارس عنوان کرد: معتقدم آموزش و پرورش 
راهبردی ترین وزارتخانه است. باید مجوز نیروی مشاور برای آموزش 
و پرورش صادر شــود. ما اکنون 35۸ مرکــز اورژانس اجتماعی در 
تمام شــهرهای باالی 5۰ هزار نفر داریم که همه آنها روانشــناس و 

مددکار دارند. 

آمبوالنس برای حمل بیمار است نه جسد
 رئیس ســازمان اورژانس کشور، نسبت به طرح مباحثی مبنی بر لزوم راه اندازی اورژانس ویژه سوانح برای انتقال فوتی های ناشی 

از حوادث ترافیکی واکنش نشان داد.
پیرحســین کولیوند در گفت وگو با ایســنا، درباره برخی مباحث مطرح شــده مبنی بر لزوم ایجاد اورژانس ویژه سوانح برای انتقال 

فوتی های ناشی از حوادث ترافیکی، گفت: انتقال فوتی های ناشی از حوادث، جزو وظایف و کارهای اورژانس نیست.
وی افزود: به عنوان مثال گاهی اتفاق افتاده که در جاده ای پایگاه ما مجبور شــده اســت که یک فوتی را منتقل کند و همان زمان یک 
تصادف دیگر اتفاق افتاده، اما آمبوالنسی برای نجات مصدومان آن تصادف نبوده است. بنابراین عقل حکم می کند که آمبوالنس برای 
چنین حوادث احتمالی در پایگاه بماند.کولیوند با بیان اینکه انتقال فوتی های ناشــی از حوادث و ســوانح باید از ســوی آرامستان ها، 
ســازمان پزشکی قانونی و وزارت کشور سامان دهی شوند، اظهار کرد: نام فوریت های پزشکی کامال گویاست و فوریت های پزشکی 

برای افرادی که فوت کرده اند، به کار نمی آیند.

1۰ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهكار هستیم
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: باید پرداخت ها را به روز کنیم 
براین اساس با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه همکاری می کنیم و با توجه به اینکه 1۰ هزار میلیارد تومان 

بدهی به این مرکز داریم برای کنترل و پیشگیری از افزایش بدهی ها اقدام الزم صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا، مصطفی ســاالری افزود: برای پرداخت به روز مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد برنامه داریم و پرداخت به روز 

برای مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده کنند، انجام خواهد شد. 
وی  خاطرنشان کرد: ماهانه 92۰۰ تا 93۰۰ میلیارد تومان هزینه ثابت داریم و آنچه وصول داریم ۸2۰۰ میلیارد تومان است. یعنی ماهانه 

یک هزار میلیارد تومان بر اساس وصول حق بیمه کسری داریم و باید از سایر منابع وصول کنیم.
وی گفت: وصول مطالبات از دولت با توجه به ظرفیت های قانون بودجه و سایر امکانات پیگیری می شود بر این اساس سامان دهی 

شستا نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این سازمان است.

 به اعتقاد کارشناســان کاهش 
بازار کار بــرای فارغ التحصیالن 
دالیل مختلفــی همچون کاهش 
کیفیت تولید علم در دانشــگاه ها 
دارد بــه طوریکه ایــن روز ها با 
حجم بسیار باالیی از اعالمیه های 
فروش  پایان نامه  درباره  تبلیغاتی 
یــا مقاله ISI مواجه می شــوید 
که بســیاری از موسسات در این 

رابطه فعالیت می کنند. 
دانشگاه  اســتاد  منصوری،  رضا 
شــریف و مدیــر ســابق طرح 
رصدخانه ملــی چندی پیش در 
گفت وگویــی اعالم کرده بود که 
تعداد این موسســات به یکصد 
عدد می رســد که ساالنه بین سه 
تا پنج هزار مقاله و پایان نامه تولید 

می کنند.
این آمار زماني نگران کننده مي شود که حدود 
3۰ هــزار پایان نامه و مقاله در ســال توســط 
دانشجویان به دانشگاه ها ارائه مي شود و حدود 
1۰ تا 15 درصد این پایــان نامه ها خریداري 
شــده و فاقد ارزش عملي و پژوهشي است. 
حتي سال گذشته مجله ساینس آمریکا نوشته 
بود که در سال 2۰14، یک عضو فرهنگستان 
علــوم ایران برآورد کرده که هر ســاله حدود 
پنج هزار پایان نامه که برابر با ده درصد پایان نامه 
کارشناسي ارشد و دکتراي ارائه شده در کشور 

است، از بازار خریداري مي شوند. 
بــه گــزارش خبرآنالین، در تمــاس با چند 
موسســه متوجه شدیم براي پایان نامه ریاضي 
کاربــردي حدود چهار میلیــون تومان، علوم 
کامپیوتر سه میلیون تومان و گرایش هاي رشته 
فیزیک بین سه تا چهار میلیون تومان، پایان نامه 
مهندسي مکانیک گرایش ساخت و تولید اگر 
موضوع پایان نامه به کار عملي نیازي نداشته 
باشــد بین چهار تا چهار میلیون و پانصد هزار 
تومان و رســاله دکتري تا 9 میلیون تومان پول 

طلب مي کنند. 
آن ها پایان نامه  را مرحله به مرحله به دانشجو 
تحویل مي دهند و استاد اگر به پروپوزال ایراد 
بگیرد، آنها را اصالح خواهند کرد. ظاهرا این 
موضوع تنها مربوط به دانشگاه ها نیست و به 
نشــریات بین المللي نیز کشیده شده و تشت 

این افراد در خارج از کشور نیز افتاده است. 
سه ســال پیش، اسپرینگر و نیچر 5۸ مقاله از 
محققان ایراني را از 7 ژورنال این دو انتشارات 
حذف کردند. ایــن مقاله ها کپي نبودند اما به 
ســه دلیل عمده حذف شــدند: نویسندگان 
غیر واقعــي؛ معرفــي داوراني بــا ایمیل هاي 
غیر واقعي؛ و درجاتي از سرقت علمي، حتي 
نویســنده 24 مقالــه از26 مقاله یک نفر بوده 

است. 
عضو هیأت علمي دانشــگاه 
عالمه طباطبایــي درباره این 
موضــوع مي گوید: مــا نیز با 
این حجــم از پایان نامه ها در 
دانشــگاه برخــورد کرده ایم، 
ولــي مــن دلیــل آن را فقط 
کاهش کیفیت علم در کشور 
نمي دانم. همــه افتخار ما این 
اســت که چهار و نیم میلیون 
و  داریم  در کشــور  دانشجو 
تعداد زیادي از دانشگاه ها در 
شهرستان هاي  حتي  و  کشور 
فعالیت مي کنند،  افتــاده  دور 
اما ظاهرا مســئوالن کیفیت را 

فداي کمیت کرده اند. 
محمد زاهــدي اصل در ادامه 

خاطرنشــان مي کنــد: آمــوزش از راه دور، 
دانشگاه  مکاتبه اي،  آموزش  آموزش مجازي، 
پیام نور ، دانشــگاه جامع علمــي کاربردي، 
دانشــگاه هاي غیرانتفاعــي و ... از جملــه 
موسسات و دانشــگاه هایي هستند که ساالنه 
هــزاران فــارغ التحصیل به کشــور تحویل 
مي دهند. مثال فلســفه شــکل گیري دانشگاه 
علمي کاربــردي براي کارکنان ضمن خدمت 
در ادارات دولتــي بود که پس از چند ســال 
این واحد به دانشــگاه جامع علمي کاربردي 
تبدیل شده و با برگزاري دوره ها و رشته هاي 
مختلف دانشجویان بسیاري را پذیرش کرد و 
حاال این دانشگاه انبوهي از فارغ التحصیالن را 
به کشــور تحویل مي دهد. مشکل این کاهش 
علــم و ارائه پایان نامه هاي جعلي از ســوي 
دانشجویان وقتي خود را نشان مي دهد که یک 
جوان پس از سال ها از دانشگاه فارغ التحصیل 

بدون هیچ   مي شــود و 
تخصــص و کار علمي 
نمي توانــد  عملــي  و 
شــغلي براي خود پیدا 
کند و همین امر موجب 
مي شود که امروزه شاهد 
افزایش تلنبار لیسانس ها 
در  لیســانس ها  فوق  و 
همچون  کاذبي  مشاغل 
گارسن  تاکسي،  راننده 
کارگران  رســتوران ها، 
ســاختماني و مشاغلي 
از این قبیل باشیم. البته 
ما منکــر ناتواني دولت  
در ایجــاد شــغل براي 
بار  کــه  دانشــجویاني 
علمي آنها از دانشگاه ها 
مثــال زدني اســت، نمي شــویم و طبق آمار 
رســمي حدود 4۰ درصد از دانش آموختگان 
دانشــگاه ها بیکار هستند و امکان ایجاد شغل 

براي آنها وجود ندارد.
 صندلي دانشگاه ها خالي مانده است

ایــن در حالی اســت که ، وزیــر علوم، 
تحقیقات و فناوري با اشــاره به کم شدن 
تعــداد داوطلبــان کنکــور و خالي ماندن 
صندلي و ســاختمان هاي برخي دانشگاه ها 
در گفت و گــو با خبرنــگاران چنین اظهار 
کــرد: در همین راســتا طرح ســاماندهي 
آمــوزش در کشــور در حال اجراســت 
چرا که در برخي اســتان ها 4۰ موسســه 
غیردولتــي و 6 دانشــگاه و مرکــز دارند 
و تراکم ایجاد شــده اســت. دانشگاه هاي 
علمي و کاربردي از جمله دانشــگاه هایي 

مي شوند. ساماندهي  که  است 

 دانشگاه هاي ما کاربردي 
نیستند

زاهــدي اصل با مطــرح کردن 
دانشگاه هاي  آیا  که  این ســوال 
و  هســتند  کاربــردي  مــا 
مراکز  این  در  دانش آموختــگان 
چیــزي یــاد مي گیرند یــا تنها 
رفــع تکلیــف و گرفتن مدرک 
مهــم اســت، صحبت هایش را 
ادامه مي دهد: بنــده نمي دانم در 
اتفاقاتي  پزشکي و مهندسي چه 
رخ مي دهد، امــا در حوزه علوم 
انســاني و علــوم اجتماعي که 
تخصصــم اســت، به شــرایط 
دانشــجویان نگاه مي کنم، بخش 
قابــل توجهــي از آنهــا در این 
رشته ها اصال کاربردي نیستند و 
وقتي از دانشــگاه بیرون مي آیند 

کاري از دست شان برنمي آید. 
از ســوي دیگر اگر دانشــگاه هاي ما کاربردي 
هســتند، پس چرا طــرح دانش افزایي برگزار 
مي کنید، یعني افرادي که ســال ها در دانشــگاه 
درس خوانده اند باید براي فراگیري رشته خود 
در دوره هاي سه- چهار هفته اي شرکت کنند تا 
کار یاد بگیرند! دانشجویي که در چهار یا شش 
سال کار یاد نگرفته چطور در سه یا چهار هفته 
مي خواهد کار یاد بگیرد. سال هاست که همه امید 
قشر جوان و تحصیلکرده ما استخدام در ادارات 
دولتي اســت، اما چند درصــد از آنها آنقدر بار 
علمي مناسب دارند که با پشتوانه  علمي که در 
دانشگاه فرا گرفته اند، دست به کارآفریني بزنند. 
بنده به جرأت مي گویم حتي پنج درصد از آنها نیز 
نمي توانند این کار را انجام دهند ، چون سیستم 

آموزشي ما مشکل دارد.
در پایان ذکر این نکته الزامي اســت، واقعیت 
فروش مقاالت علمي و دانشگاهي در کشور 
مــا وجــود دارد و این امر بــر تولید علم و 
تخصص در میان قشــر جوان کشور بي تاثیر 
نبــوده، هرچند که تمهیدات بــراي مقابله با 
خرید و فروش پایان نامه اندیشــیده شــده؛ 
از راه اندازي ســامانه همانندجو براي کشف 
مشــابهت هاي متون پایان نامه هاي مختلف تا 
نســبت دادن عامالن این جریان به خارج از 
کشور و برنامه ریزي براي ورود وزارت کشور 
و قوه قضائیه به ایــن مقوله و تعیین مجازات 
در کمیســیون قضائي مجلس در ســال 96 
براي عامالن و پلمب مؤسسه اما آنچه که در 
حال حاضر وجود دارد نشــان مي دهد که در 
صورتي که حتي عزم الزم براي برخورد با آنها 
نیز وجود داشــته باشد، یک طرف این ماجرا 
موسسه هاي مشاوره پایان نامه هستند و طرف 

دیگر دانشگاه و دانشجو.

پایان نامه های تقلبی 
دانشجویان را بیکار کرده است

 معاون امور دارویی وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مساله 
قاچاق و روش های غیرمنطقی در فروش 
دارو، گفــت: بخشــی از دارو به صورت 
سازمان یافته و بخشی از آن نیز به صورت 
مصرف مردمی و چمدانی از کشور خارج 

می شود.
محمدرضا شانه ساز در گفت و گو با ایرنا 
افزود: طــی نامه ای به بخش گمرک نیروی 
انتظامی از آن ها خواستیم روی خروج دارو 
از کشــور نظارت کنند تا فردی نتواند بیش 
از نیــاز مصرف یک نفر،  دارو از کشــور 

خارج کند.
وی اضافه کرد: دارو یکی از کاالهایی است که 
مسافران خارج کشور برای مصرف شخصی 
خــود می برند چون داروی ایــران با داروی 
کشــورهای خارجی، تفاوت قیمت فاحشی 

دارد.
شانه ساز، خروج دارو برای مصرف شخصی 
از سوی مســافران را به نوعی صادرات دارو 
خوانــد و گفــت: این روش کاهــش میزان 
صــادرات دارو را به نوعی جبران می کند که 

منطقی و اصولی نیست.

 تشــریح علــل ایجــاد وقفه در 
صادرات داروی ایران 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به صادرات 
دارو گفت: در مقاطع مختلف به دلیل کنترل 
قیمت یا دسترسی آســان تر مردم به دارو و 
کاالهای اساســی، وقفه ای در صادرات دارو 
پیش می آید.ارزان تر از قیمت واقعی خود آن 
ارز محاسبه می شود. در بحث صادرات این 
چالش وجود دارد که چگونه ارزی که به دارو 

می دهیم در صادرات باید بازگردد.
وی ادامه داد: در  برطرف شــدن این چالش، 
چند ماهی وقفه افتاد اما اخیرا دستورالعملی از 
سوی دولت صادر شده و کارگروهی را تعیین 
کرده که براســاس آن مقرر شده مابه التفاوت 
اقالمی که ارز 42۰۰ تومانی را گرفتند و با رقم 
های باالتر در حال صادر شدن هستند، آن مابه 

التفاوت به حساب خاصی واریز شود.
معاون وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد: با 
این راهکار بخشی از کاهش صادرات دارو و 
تجهیزات پزشکی طی چند ماه گذشته جبران 
شود و از ســوی دیگر خزانه دولت بتواند از 
قیمت واقعی ارزی که به دارو تخصیص داده 

شده است، بهره مند شود.

شانه ساز بدون اشاره به میزان آمار صادرات دارو 
خاطرنشان کرد: متاسفانه سال گذشته به دلیل 

بحث ارز، میزان صادرات دارو کاهش پیدا کرد.
صادر نشدن دارو به دلیل کمبود

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال 
خبرنگار ایرنا مبنــی براینکه برخی صاحبان 
صنایــع دارویی اعالم کــرده اند که به خاطر 
کمبودهای دارویی اجازه صــادرات ندارند، 
گفــت: در برخی اقالم دارویی همیشــه این 
اتفاق می افتد و مربوط به مقطع فعلی نیست.  
شانه ساز افزود: در داروهای تولید داخل که 
به هر دلیلی کمبودشان را پیش بینی می کنیم 
ممکن است محدودیت هایی در صادرات آن 
اتفاق بیفتد و همیشــه به این شکل عمل می 
شده است.وی اضافه کرد: البته صاحبان صنایع 
دارویی حق دارند چون تالش می کنند بازاری 
را برای صادرات تصاحب کنند و سهمی را در 
بازار  بگیرند اما بعد دچار مشکل می شوند، 
راهش این اســت که همان تولیدکننده ها در 
درجه اول نگذارند کمبودهای دارویی اتفاق 

بیفتد.
 کاهش نقدینگی صنایع دارویی

معاون وزیر بهداشــت در پاســخ به این 

ســوال خبرنگار ایرنا کــه صاحبان صنایع 
دارویــی براین باورند کــه کمبود دارویی 
انباشــت مطالبات آنها،  وجود ندارد بلکه 
زنجیره تامیــن دارو را با اخــالل مواجه 
می کنــد، گفت: در حال حاضــر به دلیل 
باالرفتن هزینه های درمانی و بیمارســتانی 
طی چند سال اخیر و جبران نشدن افزایش 
این هزینه ها در ســازمان هــای بیمه گر، 
داروخانه ها و صنایع دارویی دچار مشکل 
پرداخت نشدن مطالبات و در نهایت منجر 

به کاهش نقدینگی می شود.
شــانه ســاز افزود: هم اکنون بســیاری از 
شــرکت های دارویی در خرید مواد اولیه 
خود به دلیل نبود توانمندی در خرید ارزی 
که پس از چالش ها و زمان طوالنی به آنها 
تخصیص داده شده است، با مشکل مواجه 

می شوند.
وی اضافه کرد: اگر بحث نقدینگی در صنایع 
داروسازی  از طریق پرداخت مطالبات آنها یا 
از طریق پرداخــت وام های کم بهره جبران 
شــود به طور یقین یکــی از عوامل مهم در 
جبران شدن کمبودهای مقطعی برخی اقالم 

دارویی خواهد بود.  

بخشی از دارو چمدانی از کشور خارج می شود افزایش اهدای عضو در ایران
 معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هر چند هنوز در زمینه اهدای 
عضو از اســتانداردهای دنیا عقب هســتیم اما با فعالیت های فرهنگی 

انجام شده، امسال رشد خوبی داشته است.
قاســم جان بابایی اظهار داشت: وضعیت اهدای عضو در برخی استان 
ها مثل یزد خیلی خوب اســت و در تالش هســتیم تا در تمام استان 
ها بهبود یابد. وی افزود: بر اســاس دســتورالعمل جدید ابالغ شده به 
دانشــگاه های علوم پزشکی، افراد زنده هم می توانند کلیه و بخشی از 

کبد را اهدا کنند. 
به گزارش ایرنا معاون درمان وزارت بهداشــت به رشــد 37 درصدی 
پیوند اعضا در چهار ماهه گذشته نسبت به سال قبل اشاره کرد و گفت: 
از تمام گروه های مرجع از جمله رســانه هــا می خواهیم تا در زمینه 

فرهنگ سازی وزارت بهداشت را کمک کنند.
جان بابایی از ساماندهی فرآیند اهدای عضو افراد زنده خبر داد و اضافه 
کــرد: افراد اهدکننده از طریق ســامانه الکترونیکی ثبت نام می کنند و 
واسطه ها دیگر نقش نخواهند داشت و جلوی سوءاستفاده ها گرفته می 
شــود.وی افزود: 6۰۰ خدمت پرهزینه را امسال به بیمه ها ابالغ کردیم 

که 3۰ داروی گران قیمت را شامل می شود.
معاون درمان وزارت بهداشــت به کمبود تخت بیمارستانی در برخی 
مناطق و وجود تخت اضافه در برخی نقاط دیگر اشاره کرد و ادامه داد: 

در تالش هستیم تا بی عدالتی در زمینه تخت جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: سند درمان در سال 97 تدوین 
و امســال بازنگری و ابالغ شد و برای نخستین بار سطح بندی خدمت 
برای تمام بیماری ها انجام شــد و هر بیمارستان متناسب با بیماران و 

امکانات خود سطح بندی می شود.

امید  سال هاســت که همه 
قشر جوان و تحصیلکرده ما 
دولتي  ادارات  در  استخدام 
است، اما چند درصد از آنها 
آنقــدر بار علمي مناســب 
علمي  پشتوانه   با  که  دارند 
که در دانشگاه فرا گرفته اند، 
دســت به کارآفریني بزنند. 
بنــده به جــرأت مي گویم 
آنها  از  حتــي پنج درصــد 
نیز نمي تواننــد این کار را 
سیستم  چون  دهند ،  انجام 

آموزشي ما مشکل دارد
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 صنعت چــاپ ســومین صنعت های 
تکنولوژی در دنیا با بیش از یک هزار میلیارد 
دالر ارزش اقتصادی در جایگاه دوم تا پنجم 

جهان شناخته شده است.
این صنعت  پیشران و موتور محرکه بسیاری 
از صنایع در دنیا اســت و با توجه به اینکه 
محصوالت فناوری چاپ بسیار متنوع شده 
در همه بخش ها همچون آموزش، صنعت، 
برندسازی و توســعه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی نقش آفرین است.
11 شــهریورماه در تقویم کشور روز ملی 
صنعت چاپ اســت که به ایــن بهانه روز 
گذشته جشــنواره چاپ اســتان همدان با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

اتحادیه چاپخانه داران برگزار شد.
در این جشنواره ضمن تقدیر از برگزیدگان 
صنعت چاپ اســتان در سال 98 از مدیران 
مسئول و پیشکســوتان صنعت چاپ استان 

تقدیر شد.
 چاپ ازاصــول زیربنایی توســعه 

فرهنگی
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
همدان در این مراســم با بیــان اینکه برای 
بررســی مشکالت حوزه چاپ و نشر استان 
همــدان و تفکیک وظایف ایــن دو حوزه، 
کمیته تخصصی و اتاق های مشــورتی در 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
تشکیل می شود، گفت: این صنعت یکی از 

اصول زیربنایی توسعه فرهنگی است.
رضا احســانی با بیان اینکه برای دستیابی به 
توسعه، صنعت چاپ استان باید مورد توجه 
ویژه قرار گیرد، گفت: همدان در حوزه چاپ 
ظرفیت هــای قابل توجهــی دارد و معرفی 
پتانســیل های این حوزه می تواند در جذب 
سرمایه گذار و توســعه صنعت چاپ استان 

موثر باشد.
 ۱۳۸ واحد چاپــی دارای مجوز در 

استان همدان فعال است
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر 13۸ واحد 
چاپی دارای مجوز در استان همدان فعال است، 
افزود:  از این تعداد 53 واحد چاپ افست، 2۰ 
واحد چاپ سیلک، 5۸ واحد چاپ دیجیتال، 5 
واحد لیتوگرافی و 2 واحد جعبه سازی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
عنوان کرد: طی نیمه نخســت امسال 4 مجوز 
دائم و 5 موافقت تأســیس موقت برای فعاالن 

حوزه چاپ صادر شده است.
وی با تأکید بر تالش در راستای تحقق سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتــی و برنامه ریزی در 
راســتای رونق فضای کسب و کار فعاالن این 
حوزه، گفت: برنامه ریزی و اقدامات مناســب 
برای تســهیل در واردات مواد اولیه به منظور 
تامین مواد مورد نیــاز چرخه تولید واحدهای 

چاپی مدنظر است.
 همدان دارای پتانســیل محصوالت 

چاپی است
رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در این 
جشنواره ضمن گرامیداشت روز ملی صنعت 
چاپ در ایران گفــت: امروز صنعت چاپ نه 
تنها به عنوان یک صنعت بلکه در زمره صنایع 
راهبــردی در بســیاری از کشــورهای دنیا به 

رسمیت شناخته شده است.
محمد بیطرفان با اشــاره به اینکه برنامه ریزی 
و تخصیــص منابع از نــگاه صنعت راهبردی 
قابل اهمیت اســت افزود: این صنعت با بیش 
از یــک هزار میلیــارد دالر ارزش اقتصادی از 

لحاظ تکنولوژی و اقتصادی در جایگاه ســوم 
دنیا قرار دارد.

وی با تاکید بــر اینکه این صنعت باید هویت 
مســتقلی در کشور ما داشته باشــد ادامه داد:  
هویت انواع چاپ های انتشــاری، بسته بندی، 
اداری و.... کامال مجزاســت که با برنامه ریزی 
می تواند ارزش افزوده باالیی برای کشور داشته 

باشد.
بیطرفان با بیان اینکه اســتان همدان پتانســیل 
صــادرات محصــوالت چاپــی را داراســت 
خاطرنشــان کرد: مســئوالن و قانونگذاران با 

اهمیت به این صنعت می توانند بستری را برای 
ایجاد ارزش افزوده در کشور ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه صنعت چاپ باید 
به سمت کسب و کار دیجیتالی و استارتاپ ها 
حرکت کند بیان کرد: در حال حاضر کسب و 
کار در این صنعت با ســبک سنتی امکان پذیر 
نیســت چراکه نگاه علمی مــی تواند صنعت 

چاپ را بالنده و اقتصادی تر کند.
بیطرفــان ادامــه داد: امروزه نبــود ارتباط بین 
صنعت و دانشــگاه خال این صنعت در کشور 
اســت که پیشنهاد می شــودتفاهم نامه علمی 
پژوهشــی و آموزشــی برای ارتقای جایگاه 
صنعت چاپ در اســتان با همکاری چاپخانه 

داران همدان منعقد شود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه فروش محصوالت 
چاپی نکته قابل تامل برای صنعت چاپ است 
که نیــاز به فرهنگ ســازی دارد تصریح کرد: 
انجمن علمی فناوری چــاپ ایران در تالش 
است با ایجاد واحدهای بازاریابی و فروش در 
بحث مشاوره و کارشناســی این صنعت را با 

برنامه به مدیریت مالی الزم برساند.
بیطرفان با اشــاره به اینکــه از نهم تا پانزدهم 
شــهریورماه این انجمن بــرای پنجمین بار 7 
نشســت تخصصی برای صنعت چاپ کشور 
برگزار می کند افزود: این نشست ها با عناوین 
مختلفــی همچــون کســب و کار دیجیتالی، 
ضرورت هم افزایی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

و صنعت و معدن و.... درصدد توسعه صنعت 
چاپ به عنوان شاخص توسعه کشور است.

وی  بــا اظهار تاســف از اینکــه ۸۰ درصد 
صنعت چاپ کشور وابسته به خارج از کشور 
اســت گفت: امیدواریم با همکاری و اتحاد  و 
همبستگی بیشتر بتوانیم این وابستگی را روز به 

روز کمتر کنیم.
بیطرفــان در خصوص جایــگاه صنعت چاپ 
ایــران در خاورمیانه بیان کرد: این جایگاه قبل 
از تحریم های ظالمانه و نوســانات ارز ششم 
بود اما هم اکنون جایــگاه نهم در این صنعت 

را داریم.
وی با بیان اینکه اســتان همدان به ویژه شــهر 
همدان می تواند بــه عنوان قطب صادر کننده 
محصوالت چاپی در سطح ملی و غرب کشور 
فعال باشــد تصریح کرد: امیدواریم صنعتگران 
به دنبال کشــف بازارهای جدیــد و نفوذ در 
بین المللی و گســترش محصوالت  بازارهای 
خود با استفاده از خالقیت و روش های علمی 
و مدیریــت علمی این نقش و جایگاه را برای 

همدان تحقق ببخشد.
رئیــس انجمن علمی فنــاوری چاپ ایران در 
مورد برنامه های انجمن علمی برای توســعه 
چاپ در اســتان ها هم یادآور شد: این انجمن 
تنها انجمن علمی در خاورمیانه در بخش علوم 
فناوری است و به دنبال این هستیم که در استان 

ها صنعت چاپ را گسترش دهیم.
وی اضافه کرد: قرار است این انجمن در دوره 
های بازاریابی و ارتقای برنامه ریزی مهندسی و 
چیدمان ماشین آالت در چاپخانه ها همکاری 

داشته باشد.
بیطرفــان با تاکید بر اینکــه اگر صنعت چاپ 
بخواهــد به صرفه اقتصــادی و جایگاه اصلی 
خود برســد بایدنظام تعرفه دستمزدی را رها 
کند اظهار کرد: باید صنعت چاپ به ســمت و 

سوی محصوالت چاپی روی بیاورد.
وی با اشــاره به اینکــه مجموعه های کوچک 
در صنعت چاپ در چشــم انداز 5 تا 1۰ ساله 

دچــار رکود و تعطیلی می شــوند تأکید کرد: 
این مجموعه ها باید با سرمایه گذاری و نگاه به 

چاپ بسته بندی توسعه یابند.
ــه  ــران را ب ــان آینــده صنعــت چــاپ ای بیطرف
ســمت مجتمــع هــای بــزرگ دانســت و 
افــزود: در آینــده یکــی از زمینه هــای توســعه 
ــاپ  ــعه چ ــاپ توس ــت چ ــرفت صنع و پیش

ــت. ــال اس دیجیت
ــت  ــته صنع ــگاه رش ــوص جای وی در خص
چــاپ در مقاطــع آمــوزش عالــی بیــان کــرد: 
از گذشــته در دانشــگاه علمــی کاربــردی 
و  کارشناســی  مقطــع  در  رشــته هایی 
کارشناســی ارشــد در حــوزه چــاپ داشــته 
ایــم امــا انجمــن از زمــان تشــکیل بــه دنبــال 
ــش  ــا گرای ــی ب ــی مهندس ــته فن ــاد رش ایج

ــت. ــرا اس ــد و دکت ــع ارش ــاپ در مقاط چ
ــه  ــه در دفترچ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب بیطرف
ــال  ــد امس ــی ارش ــع کارشناس ــون مقط آزم
ــاپ  ــش چ ــا گرای ــر ب ــی پلیم ــته مهندس رش
ســال  امیدواریــم  افــزود:  دارد  وجــود 
ــرق  ــک ب ــی مکانی ــته های مهندس ــده رش آین
ــا گرایــش چــاپ  ــت و روانشناســی ب مدیری
ــاح  ــور افتت ــراز اول کش ــگاه های ت در دانش

ــود. ش
مطالبــات صنعت چاپ  پیگیــری   

درمجلس
در ادامه نماینــده مردم همــدان و فامنین در 
مجلس شورای اســالمی نیز با اشاره به اینکه 
صنعت چاپ مادر همه صنایع اســت گفت: با 
توجه به توانمندی و پتانسیل باالی این صنعت 
در همدان پیگیر مطالبات این صنف در مجلس 

شورای اسالمی هستیم.
امیر خجسته ادامه داد: در آینده صنعت چاپ از 
نظر زیرساخت و سخت افزار باید زیر مجموعه 
صنعــت، معدن و تجارت قرار گیرد و اتحادیه 
نیز با تمام توان باید پیگیر مطالبات این صنف 
باشــد تا مجلس از این صنف حمایت الزم را 

انجام دهد.
 نقش آفرینی همــدان در صنایع به 

عنوان قطب منطقه ای و ملی
در ادامــه نماینده مردم همــدان و فامنین در 
مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه همدان 
نســبت به اســتان های غرب کشور از لحاظ  
پیشــرفت و جمعیت رو به گســترش است 
اظهار کرد: شــهر همدان امــروز محدود به 
خیابان بوعلی و باباطاهر نیســت باید همدان 
بتواند مانند قلب که خون را پمپاژ می کند در 
بین استان های غربی کشور نقش آفرین باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی ادامه داد: هدف ما این 
است که همدان در تمام صنایع به عنوان قطب 

منطقه ای و ملی بتواند نقش آفرین باشد.
وی با اشــاره به پیشینه چند هزار ساله همدان 
تاکیــد کرد:همدان مــی تواند بــازاری برای 
گردشگری کشور باشد و در همه ابعاد همچون 
ســاخت راه آهن  و اتصال خط ریلی غرب و 
جنوب کشــور و صنایع چاپ در سطح ملی 

نقش آفرینی کند.
  صنعتی ترکیبی برای تمام حوزه ها

نماینــده مردم مالیر نیــز در این آیین چاپ 
را صنعتی ترکیبی و موثر دانســت که نه تنها 
بخش فرهنگ بلکه تمام بخش ها را متحول 

می کند. 
حجت االســالم آزادیخــواه گفــت: مجمع 
نمایندگان استان قدردان زحمات فعاالن عرصه 
چاپ و نشر است و برای گره گشایی از مسائل 

و مشکالت این صنف کوتاهی نمی کند.

اقتصـاد

نگاه

چاپ  حــوزه  در  همدان 
قابــل  ظرفیت هــای 
معرفی  و  دارد  توجهــی 
پتانســیل های این حوزه 
جــذب  در  می توانــد 
توسعه  و  ســرمایه گذار 
صنعت چاپ استان موثر 

باشد

 eghtesad@hamedanpayam.com

تلفن همراه ارزان خواهد شد

ــه در  ــان اینک ــا بی ــراه ب ــن هم ــندگان تلف ــه فروش ــس اتحادی  رئی
ــن  ــردن تلف ــتر ک ــکان رجیس ــی ام ــافر واقع ــا مس ــی تنه ــرایط فعل ش
ــرخ  ــات ن ــه شــرایط کاهــش و ثب ــا توجــه ب همــراه را دارد، گفــت: ب
ارز و تامیــن نیــاز بــازار از طریــق واردکننــدگان رســمی، قیمــت تلفــن 
همــراه در هفته هــای آینــده رونــد نزولــی بــه خــود خواهــد گرفــت.

ابراهیــم درســتی در رابطــه بــا بــازار تلفــن همــراه اظهــار کــرد: یکــی 
ــراه، ارزش  ــن هم ــت تلف ــر قیم ــذار ب ــای تاثیرگ ــن مؤلفه ه از مهمتری

نــرخ ارز بــه ویــژه دالر اســت کــه در چنــد وقــت گذشــته بــا ثبــات 
ــه  ــبت ب ــراه نس ــن هم ــت تلف ــی آن، قیم ــد کاهش ــرخ ارز  و رون ن

ــه اســت. ــه خــود گرفت ــی ب ــد نزول گذشــته رون
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان تلفــن همــراه بــه ایســنا گفــت: 
ــل  ــهم قاب ــر س ــده اگ ــرار ش ــا تک ــته باره ــه در گذش ــور ک همانط
ــود، در  ــن ش ــدگان تامی ــق واردکنن ــازار از طری ــاز ب ــی از نی توجه
ــی  ــد نزول ــراه رون ــن هم ــت تلف ــه، قیم ــزان عرض ــش می ــی افزای پ

بــه خــود می گیــرد.
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــی ه ــر پیش بین ــرد: بناب ــان ک وی خاطرنش

ــی  ــه شــرایط فعل ــا توجــه ب ــده قیمــت تلفــن همــراه ب هفته هــای آین
ــی  ــازار در شــرایط فعل بیــش از گذشــته ارزان شــود و خوشــبختانه ب

ــه اســت. ــه خــود گرفت ــل توجهــی ب ــات قاب ثب
درســتی بــا تأکیــد بــر اینکــه تنهــا مســافر واقعــی امــکان ورود تلفــن 
همــراه بــه کشــور را دارد، یــادآور شــد: مســافر واقعــی کــه بــه کشــور 
ــامانه  ــه س ــرک ب ــامانه گم ــد از س ــتم واح ــق سیس ــده از طری وارد ش
نیــروی انتظامــی ارتبــاط داده خواهــد شــد و تلفــن همــراه آن رجیســتر 
شــده و دیگــر شــرایط گذشــته کــه بــا کــد ملــی افــراد تلفــن همــراه 

ــار گذاشــته شــده اســت. رجیســتر می شــد، کن

سرمایه مردم
 صرف بنگاه داري بانک ها مي شود

■ خبره بانکي: سیستم بانکی آن گونه که باید حق مردم 
همدان را نداده است

■ رئیس پارلمان بخش خصوصي: بیشتر فعاالن اقتصادی تا 
خرخره به بانک ها مقروض هستند

■ مدیر بورس منطقه ای همدان: حضور در بورس هم به 
سرمایه گذاران نفع می رساند و هم به اشتغال و تولید کمک 

می کند

 برندهــای خوش نام، ســپرده های کالن خوابیــده در بانک ها و 
ســرمایه داران ناشی حتی صنایع راکد و ورشکسته همه به دنبال سود 
بیشــتر هستند، هدف مشترکی که به اعتقاد اهل فن فقط در بازارهای 
متنوع بورس می توان به آن دست یافت و همدان در تکاپوی رسیدن 

به این معامله چند سر سود بر دستان بورس بوسه می زند.
همدان صنعتی نیســت، اما صنایعی دارد که مرزهای داخلی شهرت 
را هم پشت ســر گذاشته و رقیب خارجی می طلبند؛ از سویی تمایل 
بــه پس انداز و آینده نگری همدانی ها موجب شــده قلک بانک ها از 
سپرده های مردم پر شود؛ سودای سود بیشتر هم برخی سرمایه ها را به 

سمت کسب و کارهایی کشانده که هیچ خیری در آن نیست.
این صنایع، ســپرده های بانکی و ســرمایه داران نیــاز به حضور در 
بازارهایی مانند بورس و فرابورس دارند تا هم خودشــان سود ببرند 
و هم به اقتصاد و اشــتغال و تولید کشــور سود برسانند، مقوله ای که 
می تــوان به جرأت گفت همدانی ها با آن بیگانه اند، این بیگانگی نه از 

سر کینه و دشمنی که ناشی از فقر دانش و آگاهی است.
سود بیشتر، نقد شوندگی آسان، سرمایه گذاری امن، معافیت مالیاتی و 
مشهور شدن برندهای داخلی تنها برخی از مزایای بورسی شدن است 
که مدیر بورس منطقه ای همدان با آب و تاب فراوان برایم می شمارد 
تا رسانه ها نیز نقشی در عالقه مند کردن فعاالن اقتصادی و سرمایه داران 

استان به بورس داشته باشند.
به گفته علی اســکندری تا کنون فقط یکی دو شــرکت همدان مانند 
ســیمان هگمتان و شرکت شیشه به ســرمایه گذاری در بورس روی 
خوش نشان داده اند و چند نفر از صاحبان صنایع مانند صنایع غذایی 
ســحر، کارخانه فیلتر سرکان، شــیرپگاه و فاران شیمی نیز راغب به 
حضور در بورس شــده اند که البته هنــوز در مرحله مذاکره و رایزنی 
قــرار دارد. به گزارش ایرنا، وی علت بی میلی همدانی ها به بورس را 
ناآشــنا بودن آنها می داند و تأکید می کند که این مشکل با آموزش و 
فرهنگسازی درست می شود و تاکنون چند دوره آموزشی برای مردم 
و فعاالن اقتصادی برگزار شــده و از این پس کارگاه های آموزشی از 

نظر کمی و کیفی افزایش می یابد.
اسکندری این استان را دارای شرکت های بزرگ و خوش نام در عرصه 

ملی و فراملی دانست که جایشان در بورس بسیار خالی است.
مدیر بورس منطقه ای همدان به فعاالن اقتصادی اطمینان خاطر داد که 
ســرمایه گذاری در این عرصه معامله ای دوسر سود است، هم به خود 
ســرمایه گذاران نفع می رساند و هم به اشــتغال و تولید کشور کمک 

می کند.
 از بورس غافل بودیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان که دل خونی 
از سیســتم بانکی این استان دارد، در دفاع از کارخانه ها و صنایع می 
گوید: در شــرایطی که بیشــتر فعاالن اقتصادی تا خرخره به بانک ها 
مقروض هســتند، بورس روزنه امیدی اســت که تاکنون از وجودش 

غافل بوده ایم و باید غفلت ها را جبران کنیم.
علی اصغر زبردســت تأکید می کند که شرکت ها باید سهامشان را در 

بورس عرضه کنند تا از بن بست رکود و رخوت خارج شوند.
زبردســت عالوه بر صنایع، بورس را برای محصوالت کشــاورزی 
همدان هم مفید می داند، محصوالتی مانند ســیر، سیب زمینی، گردو 

و کشمش که گل سرسبد تولیدات زراعی و باغی این منطقه هستند.
 بورس به جای بانک

164 هزار میلیارد ریال حجم سپرده گذاری مردم استان همدان در 14 
بانک دولتی تا پایان تیرماه سالجاری است که رئیس کمیسیون سرمایه 

 گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی همدان آن را اعالم کرد.
طبق حســاب و کتاب های او پس از کسر ذخایر و اندوخته هایی که 
باید در حساب شعب بماند، ۸7 درصد از پول موجود در بانک ها باید 
به صورت تسهیالت در اختیار مردم قرار گیرد، رقمی که به 62 درصد 
هم نمی رسد.  هادی خورشیدی که از خبرگان بانکداری این استان به 
حســاب می آید، مدعی است سیستم بانکی آن گونه که باید حق مردم 
همــدان را نداده و این کوتاهی ها چندین بار به اســتاندار همدان نیز 
گزارش شده است. وی با اشاره به اینکه 9۰ درصد سرمایه واحدهای 
تولیدی این استان از طریق تسهیالت بانکی تأمین می شود، تأکید کرد: 
بانک ها به تنهایی قادر به حمایت از صنایع نیستند، زیرا بخش عظیمی 
از ســرمایه خود را باید در اختیار مراکز خــود قرار دهند، که صرف 
بنگاه داری می شود. خورشیدی با ارائه این عدد و رقم ها می خواهد به 
این نکته برسد که وقت آن رسیده از وابستگی به سیستم بانکی خارج 

شده و به سمت بهره مندی از امکانات بورس برویم.
او به سرنوشت شوم برخی از صنایع همدان اشاره می کند که با وجود 
دستگاه ها و ماشین آالت پیشرفته و تولید محصول بازار پسند به دلیل 
بدهی به بانک تعطیل شــده اند و از مســئوالن بورس می خواهد این 

ورشکسته ها را هم زیر بال و پر خود بگیرند.
 آداب بورسی شدن

یکی از کارشناسان بورس منطقه ای همدان نیز می گوید: درهای بورس 
همیشه به روی مردم باز اســت و با صبر و حوصله باید و نبایدهای 
بورسی شدن را به متقاضیان می آموزیم تا آینده مالی بهتری برای واحد 
اقتصادی خود رقم بزنند.البته سرمایه گذاری در بورس نیز تابع مقررات 
و آداب ویژه ای اســت که صفر تا صد آن قدم به قدم و به زبان ساده 
بــرای عالقه مندان در دوره های تخصصی که بورس منطقه ای همدان 
به طور مســتمر برگزار می کند، آموزش داده می شود تا سرمایه گذاران 

سالیان سال موفق و پیروز در بورس سود ببرند و سود برسانند.

برداشتن صفرها از پول مفید است، اگر...
 هر یک از ما به شــغلی و کاری مشــغول هســتیم، عده ای از ما 
تعریف و تمجید می کنند، عده ای هم طعنه می زنند یا تنقید می کنند، 
و البته روح ما از تعریف و تمجید خشنود و فربه می شود و از انتقاد 

کدر و کسل می شود.
کسانی که از ما تعریف می کنند، یا عاشق ما هستند که اصال عیوب ما 
را نمی بینند، یا گروه متملقان هستند، یا گروهی که از ترس بدی های 
ما را خوب جلوه می دهند، و البته گروه چهارمی هم هســتند که از 
فرط دشمنی که با ما دارند از کارهای ناصواب ما تمجید می کنند که 

ما را به اشتباه بیاندازند.
منتقدان هم البته برخی از ســر خیرخواهی انتقاد می کنند و برخی از 
سر حسد و برای تخریب روحیه و برخی هم چون ذاتا همه چیز را 
ســیاه می بینند و خوبی ها را هم بدی می بینند. حال این ما هستیم که 
باید این تمجیدها و تنقیدها را بشنویم، و کارهای خود را هم بررسی 

کنیم و بفهمیم کدام حرف صحیح و کدام حرف نا صحیح است.
وقتــی یک خبرگزاری معتبر از عملکرد دســتگاه اقتصادی کشــور 
تمجید می کند، خوب است آقایان سردمداران اقتصاد کشور بنشینند 
کاله خــود را هم قاضی قرار دهنــد و بگویند خوب ما در مردادماه 
ســال 92 ســکان اقتصاد کشــور را با دالر 32۰۰ تومانی در دست 
گرفتیم، االن هم پس از شــش سال، حدود 12۰۰۰ تومان است، در 
حالی که در این مدت اجازه داده شده که دالر 1۸۰۰۰ تومان هم در 
بازار مورد معامله قرار بگیرد، و البته دالرهای ســهمیه ای )یا به قول 
مــن رانتی( هم به قیمت های پایین تر از بــازار فراوان مورد معامله 

قرار گرفته است.
اگر منحنی نمایشی رسم شود، مشاهده می شود که در این شش سال 
چه مقدار از نوسان شکل گرفته و مخصوصا در سال 97 که طوفانی 
از نوسانات ویرانگر اقتصاد کشور را مورد هجمه قرار داد. خوب آیا 
اگر ســعی می شد نرخ 32۰۰ تومانی با یک شیب مالیم و رو به باال 
با احتساب تفاضل نرخ های تورم و بهره داخل و خارج و بدون تاثیر 
پذیری از موفقیت های سیاسی مربوط به برجام، افزایش می یافت و 
البته دالرهای رانتی هــم به هیچ بهانه ای حتی خیر خواهانه به بازار 
تزریق نمی شد، بهتر نبود؟ که در آن صورت مسلما قیمت فعلی دالر 

از 75۰۰ تومان بیشتر نمی توانست باشد.
یا اگر نرخ بنزین که شش سال پیش هم همین یک هزار تومان بوده، 
اگر همراه نرخ تورم تعدیل می شد، بهتر نبود؟ و همچنین برای سایر 

حامل های انرژی.
آیا اگر به مســافران خارج از کشور دالر رانتی نمی دادیم و عوارض 
خروج از کشــور را هم جوری تعدیل می کردیم که سفرهای داخلی 
برای مردم جذاب تر می شــد و گردشگری داخلی رونق می یافت و 
با اســتفاده درآمد حاصل از محل عوارض خروج از کشــور هتل ها 
و گردشگاه ها و امکانات برای شــهرهای خودمان می ساختیم، بهتر 

نبود؟
و ده ها سوال دیگر،

آن خبرگزاری که می آید می گوید 3۰ درصد ارزان شــدن دالر نقطه 
مثبتی اســت، خوب است ما از خودمان بپرسیم، به چه دلیل می باید 

قیمت پول ملی ما تقویت می شد؟
آیا نرخ بهره ما به استانداردهای جهانی نزدیک شده بود؟

آیا نرخ تورم ما نســبت به نرخ تورم کشــورهای حوزه دالر کمتر 
نشان می دهد؟

آیا نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است؟
آیا ســرمایه گذاری در صنایع و معادن کشــور افزایش چشمگیری 

داشته است؟
پس چرا پول ملی باید تقویت شــود؟ اگر به طور مصنوعی این کار 
صورت بگیرد که غلط است، و اگر بگویند قبال به طور مصنوعی باال 
رفته بود و حاال پایین آمده که باید بگوییم با عذر خواهی قبال کاری، 

اشتباه کرده بودید که اجازه دادید این گونه باال برود.
راجع به برداشــتن صفرهــا هم از پول ملی قبــاًل گفته بودم در دو 
صورت برداشــتن صفرهــا می تواند مفید یا حتی الزم باشــد. یکی 
این که وضعیت اقتصادی کشــور روبه بهبود باشد یعنی نرخ تورم و 
بهره و نرخ بیکاری به ســطح استانداردهای بین المللی نزدیک شده 
باشد و امید این را داشته باشیم که با برداشتن صفرها چند سال دیگر 

باز باال رفتن قیمت ها، این صفرها باز نگردد.
و در حالــت دوم این که تعداد صفرهای غیر کاربردی به قدری زیاد 
باشــد که در عملیات حسابداری اشــکال ایجاد کند که متاسفانه در 

مورد اول، خوشبختانه مورد دوم، هنوز اتفاق نیافتاده است.
* علی اصغر سمیعی
 رئیس اسبق کانون صرافان

در مراسم  روز ملی صنعت چاپ عنوان شد

معرفی پتانسیل های حوزه چاپ 
در جذب سرمایه گذار موثر است

خبر

از سوی ناظر بانکی و مالی سوئیس
نخستین بانک های ارز مجازی

 مجوز کار گرفتند
ناظر بانکی و مالی ســوئیس به دوشرکت بالک چین مجوز معامله در 
بازار پول و اوراق داده اســت تا به نخســتین بانک های ارز دیجیتال، 

تبدیل شوند. 
به گزارش مهر، ناظر بانکی و مالی ســوئیس به دو شرکت بالک چین، 
مجوز معامله در بازار پول و اوراق داده اســت تا به نخستین بانک های 

ارز دیجیتال تبدیل شوند. 
ســازمان ناظر بر بازار مالی ســوئیس)فینما(، این هفته به شرکت سبا 
کریپتو از شهر زوگ و شــرکت سیگنام از شهر زوریخ مجوز فعالیت 
داده است تا این شرکت ها به نخستین بانک های ثبت شده در سوئیس با 

تمرکز بر تکنولوژی بالک چین ارزهای دیجیتال، تبدیل شوند.
طبق مجوز ارائه شــده، این شــرکت ها می توانند ارزهــای دیجیتالی 
بیت کویــن و اتــروم را ارائه، ذخیره و تجارت کــرده و صندوق های 

سرمایه گذاری آنها را مدیریت کنند.
این بانک ها همچنیــن می توانند ارزهایی ماننــد دالر، یورو و فرانک 

سوئیس را به این دو ارز دیجیتال تبدیل کنند.

■ دراین مراسم
درکنار تجلیل از پیشکسوتان  

وفعاالن عرصه چاپ استان از 
حامد شفیعي 
پرسنل پیام رسانه

) مرکزچاپ وبسته بندی 
همدان( به دلیل فعالیت 
تخصصي در حوزه چاپ لیبل 
و آشنایي با تکنولوژي روز 
تقدیر شد.
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خبـر روی موج المپیاد 

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

کبدی هم مدال آور شد
 تیم کبدی استان نخستین مدال تیمی استان را از المپیاد کسب کرد.

مســابقات کبدی المپیاد استعدادهای برتر کشور که در زاهدان برگزار 
شد با عنوان سومی همدان به پایان رسید.

در این رقابت ها تیم کبدی همــدان پس از غلبه بر تیم های قدرتمند 
گلســتان و ایالم به نیمه نهایی المپیاد استعدادهای برتر راه یافت و در 
این مرحله مقابل میزبان مسابقات سیستان و بلوچستان شکست خورد 

و به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.
این مدال نخســتین مدال تیمی کاروان همدان در المپیاد استعدادهای 

برتر کشور محسوب می شود.

کاراته هم مدال آور شد 

 تیم کاراته همدان در مسابقات المپیاد یک مدال نقره کسب کرد.
مســابقات المپیاد استعدادهای برتر در رسته کاراته که در شهر ارومیه 

برگزار می شود با مدال آوری کاراته کا همدان همراه شد 
در ایــن رقابت هــا و در وزن منفی 54 کیلوگرم امیــر نویدنیا در رده 
نوجوانان که با شکست حریفان خود به فینال راه یافته بود در مسابقه 
آخر مقابل حریف خود شکســت را پذیرفت و مدال نقره مسابقات 

را کسب کرد.

توابع تهران فاتح ژیمناستیک در همدان شد 

 مسابقات ژیمناستیک المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی 
همدان در بخش دختران در ســالن پوریای ولی دانشگاه آزاد همدان 
برگزار شــد ژیمناستیک کاران توابع تهران به مقام قهرمانی رسیدند و 

استان های تهران و البرز نیز دوم و سوم شدند.
در بخش انفرادی نیز در پرش خرک حنانه عطایی از اســتان خراسان 
رضوی در بخش پارالل پانا وحــدت از تهران در بخش موازنه کوثر 
محمدنیا از خراسان رضوی ودر بخش حرکات زمینی آناهیتا رحمانی 

از البرز عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.
در بخش قهرمــان قهرمانان نیز پانا وحدت از تهران قهرمان قهرمانان 

شد

دو مدال حاصل کار باستانی کاران 

 تیم باســتانی  اســتان همدان موفق به کسب یک مدال نقره و یک 
مدال برنز از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.

مسابقات المپیاد اســتعدادهای برتر کشور به میزبانی استان کردستان 
در مجموعه ورزشی آزادی سنندج برگزار شد و در پایان نفرات برتر 
معرفی شدند در این دوره از رقابت ها باستانی کاران همدان صاحب دو 

مدال از رشته چرخ تیز شدند.
در رشته چرخ تیز و در سنگ ورزشکاران منفی 5۰ کیلوگرم ابوالفضل 

کاظمیان از همدان به مدال نقره دست یافت و دوم شد.
در چرخ تیز ســنگ ورزشــکاران 6۰ تا 7۰ کیلوگــرم نیز ابوالفضل 
کولیوند به مدال برنز دســت یافت.در این رقابت ها 4۰۰ ورزشــکار 

باستانی  از سراسر کشور شرکت داشتند.

همدان کاپ قهرمانی جودو را کسب کرد 

 دختران همدان کاپ قهرمانی مســابقات المپیاد استعدادهای برتر 
جودو کشور را باالی سر بردند.

مســابقات جودو قهرمانی المپیاد اســتعدادهای برتر کشور با حضور 
1۸۰ جودوکار از 27 اســتان کشور در ســالن امام علی )ع( در استان 
یزد برگزار شــد با قهرمانی جودوکاران همدان همراه گردید. در این 
رقابت ها همدان با کســب دو مــدال طال، یک مدال نقره و یک مدال 
برنز بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و استان تهران با همین تعداد مدال 
در جای دوم قرار گرفت و در نهایت خراسان رضوی با یک طال، دو 

نقره و دو برنز به مقام سوم مسابقات رسید.
در این رقابت ها مهسا ربیعی در وزن 63 کیلوگرم و مهشید صفری در 
وزن 57 کیلوگرم موفق به کسب مدال طال شدند. در وزن 57 کیلوگرم 
نادیا کارپسند به مدال نقره رسید در وزن 4۸ کیلوگرم حدیثه قراگوزلو 
صاحب مدال برنز شــد در این رقابت ها همچنین زینب فاضلی و مینا 
ربیعی عنوان پنجم را به دســت آوردند تــا راه را برای قهرمانی تیم 

استان هموار کنند.

آغاز رقابت قایقرانی در خراسان شمالی

 رقابت قایقرانان 11 اســتان در ســد شــیرین دره خراسان شمالی 
آغاز شــد مسابقات روئینگ قایقرانی دومین دوره المپیاد استعدادهای 
برتر کشــور با حضور قایقرانان 11 اســتان کشور روز گذشته در سد 

شیرین دره شهرستان مانه وسملقان خراسان شمالی آغاز شد.
در این دوره از مســابقات ۸5 ورزشکار شامل 6۰ ورزشکار زن و 25 

مرد از 11 استان کشور با هم به رقابت می پردازند.

بانوی همدانی رکورد ملی دو ومیدانی را 
جابجا کرد

 بانــوی دونده همدانی رکورد ملی دو ومیدانی در ماده ســه هزار 
کیلومتر پیاده روی را جابجا کرد.

پیکارهای دو ومیدانی دومین دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش 
کشور به میزبانی گرگان در جریان است و دونده های همدانی موفق 
به کســب 2 مدال شــدند. در رقابت های ماده سه هزار کیلومتر پیاده 
روی صبا فرمان پور از همدان ضمن کسب مدال طال، رکورد ملی را 
نیز جابه جا کرد.همچنین نسا نجاری دیگر دونده همدانی به مدال نقره 

این ماده دست یافت.

اکباتان و پاس پیشتازان لیگ نوجوانان 
 دو تیم همدانی اکباتان و پاس همدان پیشتاز لیگ نوجوانان استان 

شدند.
هفته دوم از مرحله دوم لیگ نوجوانان قهرمانی باشــگاه های اســتان 
یادواره شهید امیر امیرگان با انجام دو بازی دنبال شد و تیم های اکباتان 
و پاس همــدان با غلبه بر حریفان خود صدر جــدول را از آن خود 

کردند.
در این هفته از مســابفات تیم فوتبال پاس همدان در ورزشگاه تختی 
مالیر با یک گل مقابل میزبان خود یاوران مالیر به برتری رســید و 4 

امتیازی شد.
در همدان نیز تیم اکباتان موفق شــد در یک بازی یک طرفه 3 بر یک 

میهمان خود ستاره سرخ تویسرکان را با شکست بدرقه کند.
پس از گذشــت دو هفته از رقابت ها اکباتان و پاس با کسب 4 امتیاز 

اول و دوم هستند.
در ادامه این رقابت ها این هفته پاس میزبان ســتاره ســرخ تویسرکان 

است و تیم یاوران در همدان به مصاف اکباتان می رود.

رقابتهاي پرش با اسب درهمدان

 دهمین دوره رقابتهاي پرش با اسب هیأت سوارکاري استان همدان 
برگزار شد.

روز گذشــته یک دور رقابت پرش با اسب به میزباني باشگاه شبدیز 
برگزار شــد.در این رقابت سوارکاراني از باشگاههاي اذرخش،دریا و 
شــبدیز در رده هاي وارم آپ،اسب و سوار مبتدي ،و ردهOpen با 
هم به رقابت پرداختند.در پایان این رقابت دوستانه در راند باراژ رده

Open مقام نخســت به امید یگانه پرست با زو کارلوس بدون خطا 
از باشــگاه میزبان رسید،جایگاه دوم به آرمین احمدي ثابت از باشگاه 
آذرخش اختصاص پیدا کرد و محســن حدادیان با رایکا از باشــگاه 

اذرخش به مقام سوم دست پیدا کرد.
این رویداد زیر نظر هیأت سوارکاري استان و با تالش مدیریت باشگاه 
شبدیز برگزار شد و در پایان رقابت هدایای غیر نقدي و روبان به مقام 

هاي برتر اهدا شد

دو نشان برنز شنا در مسابقات المپیاد 

 شناگر استان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر دو مقام برنز را 
از آن خود کردند.

این دوره از مســابقات که از تاریخ ششم شــهریور ماه آغاز شده و 
تا دهم نیز ادامه خواهد داشــت ورزشکار همدانی مانی پاک صفت 
موفق به کســب دو مــدال برنز در ماده هــای 1۰۰ متر آزاد و 2۰۰ 
متــر آزاد گردید.در این دوره از مســابقات تیم همــدان با ترکیب 
ورزشکاران سپهر گودرزی ، محمدحسین کیهانی فاضل ، محمدرضا 
کیهانی فاضل ،مهدی گودرزی ، ســهیل گودرزی ، علیرضا حیدری 
مریانی ، مانی پاک صفت و با مربیگری جمال جنانی در این دوره از 
مســابقات شرکت دارند . شایان ذکر است مانی پاک صفت با کسب 
دو مــدال برنز در ماده های 1۰۰ متــر آزاد و 2۰۰ متر آزاد موفق به 
کســب دو مدال برنز گردید که در این دوره استان همدان توانست 

رتبه ششم را از آن خود کند.

مسابقات دارت هفته دولت در شیرین سو

 به مناســبت هفته دولت مســئوالن ادارات شیرین سو در مسابقه 
دارت شرکت کردند. 

در ایــن دوره از مســابقه 25 نفر از مســئوالن ادارات باهم به رقابت 
پرداختند که در پایان  موســوی شهردار به مقام قهرمانی، کرمی مدیر 
اداره گاز به مقام نایب قهرمانی و بهمنی مسئول اورژانس 115 به مقام 

سومی دست یافتند.
این مسابقات در سالن ورزشی امام علی)ع( شیرین سو برگزار شد.

درخشش ورزشكار مالیری در مسابقات 
پرورش اندام 

 حســین رضایی ورزشکار خوش آتیه مالیری مقام نایب قهرمانی 
و دومقام ســومی مســابقات قهرمانی پرورش اندام استان تهران را از 

آن خود کرد .
حســین رضایی ورزشــکار جوان و خوش اتیه مالیری در مسابقات 
قهرمانی پروش اندام استان تهران توانست مقام نایب قهرمانی فیزیک 

کالسیک و دو مقام سومی فیزیک و ماسکوالر را از آن خود کند
شایان ذکر است رضایی از ورزشکاران با استعداد این رشته ورزشی 
در شهرســتان مالیر میباشد که تمرینات خودرا در باشگاه آرمان زیر 
نظر مربی پیشکســوت این رشته ورزشی محســن پاپی زاده انجام 

میدهد.

اسكیت کبودراهنگ قهرمان مسابقات
 لیگ برتر استان

 تیم کبودراهنگ توانســت در مســابقات لیگ برتر اسکیت استان 
جایگاه اول را از آن خود نماید.

در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر اسکیت استان که با حضور تیم های 
همدان،کبودراهنگ ، مالیر، رزن و نهاوند در همدان و در ســه دوره 
برگزار شد تیم اسکیت کبودراهنگ با شایستگی توانست قهرمان این 
دوره از رقابت ها شود، همچنین تیم های همدان و مالیر به ترتیب در 

جایگاه دوم و سوم ایستادند.
گفتنی اســت در لیگ اســکیت امســال پنج تیم حضور داشتند که 
رقابت های خود را در ســه هفته و در شهرستان نهاوند و همدان 

برگزار کردند.

روز سرنوشت ساز
 برای بانوی المپیكی همدان

 مه لقا جام بزرگ پرافتخارترین بانوی تیراندازی همدان که ســابقه حضور در 2 دوره 
بازی های المپیک را دارد، روز گذشته برای کسب سهمیه 2۰2۰ توکیو به میدان رفت.

جام بزرگ که حضور در المپیک 2۰12 لندن و 2۰16 ریو را تجربه کرده است حاال برای 
کسب سومین سهمیه این رقابت ها به روی خط آتش رفت.

این بانوی تیرانداز همدانی هم اکنون در پیکارهای جام جهانی برزیل که به میزبانی شهر 
ریو در حال برگزاری اســت، رقابت دارد و دیروز در حســاس ترین مسابقه برای کسب 

سهمیه تالش کرد.
جام بزرگ روز گذشته موفق شد در رشته تفنگ سه وضعیت با پشت سرگذاشتن حریفان 

جهانی خود به مرحله رده بندی این ماده صعود کند.  
نماینده همدان در تیم ملی بانوان کشــورمان در این مســابقات با کســب 116۸ 
امتیــاز با کســب رتبه هشــتم در گروه دوم راهــی مرحله رده بندی تفنگ ســه 

شد.   بانوان  وضعیت 
مسابقات جام جهانی و کسب سهمیه المپیک با حضور 545 ورزشکار از 72 کشور جهان 

از 5 تا 12 شهریورماه در شهر ریودوژانیرو برزیل در حال برگزاری است.
جام بزرگ تنها ملی پوش همدانی حاضر در این مسابقات است

سلیمان رحیمی «

المپیــاد  آزاد  کشــتی  درمســابقات   
استعدادهای برتر کشور تیم مازندران قهرمان 
شــد و تیم همدان علی رغم میزبانی به مقام 

ششم رسید.
رقابت های کشــتی آزاد المپیاد استعدادهای 
برتر کشــور که به میزبانی همدان در سالن 
امام علی)ع( دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
همدان برگزار شــد با قهرمانی مهد کشــتی 
کشور مازندران به پایان رسید و تیم لرستان 
در رقابتی میلیمتری در جای دوم ایســتاد و 

تهران نیز سوم شد.
در این مسابقات تیم کشــتی همدان میزبان 
رقابت هــا پــس از توابع تهــران و البرز در 

سکوی ششم قرار گرفت.
تیم مازندران با کســب 5 مدال طال، 2 مدال 
برنز و با کســب 171 امتیاز قهرمان شد تیم 
لرستان با 2 مدال طال، 3 مدال نقره و 3 مدال 
برنز دوم شــد و تیم تهــران با یک طال و 4 
نفره در جای ســوم ایستاد و تیم همدان نیز 
با کسب یک مدال نقره و 3 مدال برنز ششم 

شد.
در ایــن رقابت هــا بیــش از 242 کشــتی گیر 
ــرکت  ــم ش ــب 34 تی ــتان در قال از 31 اس
ــا انجــام 59۸ کشــتی در 12  ــه ب ــتند ک داش

ــد. ــه رقابــت پرداختن ــا هــم ب وزن ب
ــته  ــال گذش ــه س ــدان ک ــتی هم ــم کش تی
ــگاه  ــا جای ــن رقابت ه ــتین دور ای در نخس
هجدهــم را داشــت بــا 12 پلــه صعــود 
ــه  ــا نشــان دهــد بارق امســال ششــم شــد ت
ــکوفایی  ــال ش ــته در ح ــن رش ــد در ای امی
ــه  ــأت کشــتی کم کــم ب اســت و تــالش هی

ــت. ــد نشس ــار خواه ب
انتظــار  رقابت هــا  ایــن  در  چنــد  هــر 
می رفــت کــه کشــتی اســتان نتایــج بهتــری 
بگیــرد و حداقــل یکــی از ســکوهای تیمــی 
ــی  ــل برخ ــه دلی ــا ب ــد ام ــب کن را تصاح
ــن  ــتی گیران ای ــم کش ــه ک ــا و تجرب اتفاق ه
خواســته اهالــی کشــتی بــرآورده نشــد هــر 
ــود و  ــت بخــش ب ــوع رضای ــد در مجم چن
ــر  ــس از ه ــاری پ ــا ی ــادمانی حمیدرض ش

بــرد کشــتی گیران همــدان دیدنــی بــود کــه 
ــتی دارد. ــه کش ــب وی ب ــت از تعص حکای

نظــم  از  برگــزاری مســابقات  متأســفانه 
خوبــی برخــوردار نبــود و تعــداد زیــاد 
ــه  ــف کمیت ــل و ضع ــتی گیران و عوام کش
مســابقات باعــث شــد تــا در هنــگام توزیــع 
کشــتی گیران  از  مملــو  ســالن  مدال هــا 
ــره  ــه چه ــد ک ــوط باش ــر مرب ــراد غی و اف
ــره  ــن نم ــود و ای ــایندی نب ــدان خوش چن
ــرای برگــزار کننده هــا تلقــی شــد. منفــی ب
برخی از کشــتی گیران با خانــواده به محل 
مســابقات آمــده بودنــد که با مســاعدت 
حراســت اداره ورزش وجوانان به تماشای 
کشتی ها نشســتند واین می تواند درب بسته 

ورزشگاه ها را بروی بانوان باز کند.
■ در پایان این رقابت ها نفرات برتر اوزان 

مختلف معرفی شدند.
وزن 35 کیلوگــرم: 1- حســین جعفــری 

)تهران(  ســاالروند  2-محمــد  )لرســتان( 
3- مرتضی رمضانی )کرمان( و امیرحســین 

علیزاده )خراسان شمالی(
وزن 3۸ کیلوگــرم: 1- ابراهیم الهی جورن 
)تهران( 3-  بوربــور  )مازندران( 2-ادریس 
امیرمهــدی نجاتی )لرســتان( و احمدرضا 

ناصری )منطقه آزاد اروند(
وزن 41 کیلوگــرم: 1- علی خرمدل )توابع 
تهران( 2- علی کرمپور ) تهران(  3- سجاد 
پیروایــه )لرســتان( و محمدرضا حســینی 

جاللوند )البرز(
وزن 44 کیلوگرم: 1- 2-محمدرضا شاکری 
)لرســتان(  3-میالد والی زاده )منطقه آزاد ( 
ابراهیم خواری  و مازیار شریفی )کردستان( 

)مازندران( 
وزن 4۸ کیلوگرم: 1-علی رضایی )مازندران( 
2-علــی آقایی )توابع تهران( 3-ســیدمعین 
حســین زاهدی )منطقه آزاد اروند( و شهداد 

خسروی )البرز(
وزن 52 کیلوگرم: 1-امیر ســیف فیض الهی 
)همــدان( 2-رضــا پوالدونــد )لرســتان( 
3-مهــدی عباس پور )مازندران( و ســجاد 

نرگسی )خراسان رضوی(
وزن 57 کیلوگرم: 1-یوسف جابری )تهران( 
2-امیرحسین ســیرآوند )منطقه آزاد اروند(  
3-محمد امین دارائی )توابع تهران( و محمد 

جواد افتخاری )البرز(
وزن 62 کیلوگرم: 1- سیدحســین اسماعیل 
نژاد )مازندران(  2- مهدی فرخی )خراسان 
شمالی(  3-امیرحســین عظیمی)همدان( و 

عرفان جهانی گلستان )توابع تهران(
یاراحمدی  1-ابوالفضل  کیلوگــرم:  وزن6۸ 
باقر خیرآباد )خراسان  )لرســتان( 2-محمد 
رضــوی(  3-عبــاس زندیه )همــدان( و 

امیرحسین شغلی )آذربایجان شرقی( 
وزن 75 کیلوگرم: 1-هانی فالحی )مازندران( 
2-امیرمحمــد مختاری )تهران( 3-مســعود 
آسترکی )لرستان( و عرفان چنداری )قزوین( 
دالوری  1-حســین  کیلوگــرم:   ۸5 وزن 
)مرکــزی( 2-امیربهــادر خرمی )لرســتان( 
3-عرشیا حسینیان )البرز( و امیررضا جهانی 

چهره برق )توابع تهران(
وزن 1۰۰ کیلوگــرم: 1-امیررضــا معصومی 
)گیــالن( 2- عبــاس لشــگری )البرز( 3- 
ارشــیا ظهیری )مازندران( و علی ابوالفتحی 

)همدان(
■ مدال آوران همدان 

بــرای تیم همدان در ایــن رقابت ها در وزن 
52 کیلوگرم امیر ســیف فیض الهی در فینال 
با غلبه بر رضا پوالدوند از لرستان مدال طال 

کسب کرد.
همچنیــن در وزن 6۸ کیلوگرم: عباس زندیه 
پس از غلبه بر حریف خود از استان مرکزی 
به مدال برنز رسید در 62 کیلوگرم امیرحسین 
عظیمــی هم از تیم دوم همدان با پیروزی بر 
کشتی گیر گلستان مدال برنز کسب کرد و در 
وزن یکصــد کیلوگرم: علی ابوالفتحی مقابل 
حریف خود علیرضا محمدی از کرمانشــاه 

پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

مجیدی شادان پرافتخارترین 
ورزشکار استان

هتریک مجیدی 
در کسب مدال طال 
 علی مجیدی شــادان شــطرنج باز همدان 
هتریــک کــرد و با کســب 3 مــدال زرین 
پرافتخارتریــن ورزشــکار اســتان در المپیاد 

استعدادهای برتر کشور شد.
مســابقات شطرنج المپیاد اســتعدادهای برتر 
کشــور که در شهرستان رشــت مرکز استان 
گیالن برگزار شــد با درخشــش شطرنج باز 
همدانی همراه شــد و علی مجیدی شادان با 
کیــش و مات تمام حریفان 3 مدال زرین طال 
را برای کاروان المپیاد استعدادهای برتر استان 

به دست آورد.
قهرمان شــطرنج اســتان ابتدا در مســابقات 
استاندارد با بدســت آوردن 6 پیروزی و یک 
تساوی و کســب 6/5 امتیاز به مقام قهرمانی 
رســید و نخســتین مدال شــطرنج استان را 
تصاحــب کرد. مجیدی در رقابت های رپید یا 
همان شطرنج سریع نیز نمایش خارق العاده ای 
داشــت و در این بخش نیز به مقام قهرمانی و 

مدال طال دست یافت.
علی مجیدی شادان در بخش پایانی مسابقات 
در مسابقات برق آسا شرکت کرد و موفق شد 
سومین مدال طالی شــطرنج استان را از این 
رقابت ها کسب کند و با به دست آوردن مدال 

طال هتریک کرد.
این شطرنج باز استان نقش پررنگی در جایگاه 
اســتان در رده بندی مدال ها خواهد داشت که 

شایسته اســت به نحو مطلوب از وی تجلیل 
و تشویق شود.

در بخش شــطرنج ســریع که 12۰ شطرنج 
باز شــرکت داشــتند و 7 دور برگزار شــد 
علی مجیدی شــادان بــا 6/5 امتیاز قهرمان 
و صاحب مدال طال شــد و دیگر شــطرنج 
باز استان محمد ارشــیا آقامحمدی نیز با 6 
امتیاز در جایگاه دوم ایســتاد و به مدال نقره 

دست یافت.
مسابقات بلیتس یا همان شطرنج سریع نیز با 
شرکت 119 شــطرنج باز کشورمان در رشت 
برگزار شــد که در این رشته نیز علی مجیدی 

شادان به مدال طال رسید.
در این رقابت  و در مجموع اســتاندارد، سریع 
و برق  آســا تیم البرز به مقام قهرمانی رسید، 
اســتان گیالن دوم شــد و تیم اصفهان نیز در 

جایگاه سوم ایستاد و علی رغم کسب 3 مدال 
طالی مجیدی شادان در رده بندی تیم همدان 
نتوانست در بین 3 تیم برتر کشور قرار بگیرد.

در کشتی المپیاد همدان ششم شد

 هفتــه نخســت رقابت های لیــگ برتر 
قهرمانی باشــگاه های اســتان یادواره شهید 
علیرضا شمسی پور با ثبت 16 گل آغاز شد.

در هفتــه نخســت رقابت های لیــگ برتر 
ســامن، هالل احمر  تیم های شهدای  استان 
تویســرکان، گرین کشــاورز نهاوند و مهر 
همــدان بازی های خود را بــا پیروزی آغاز 
کردنــد و 16 بــار توپ از خــط دروازه ها 
گذشت که میانگین 4 گل در هر بازی را به 
ثبت رســاند که این آمار در هفته اول بسیار 

چشمگیر است.
در هفته نخســت هیچ تیمــی احتیاط نکرد 
و بــا ارائه فوتبال هجومــی قاعده داربی ها 
را رعایــت نکردند. در ورزشــگاه شــهید 
شمســی پور همدان دو تیــم همدانی مهر 
و علــم و ادب مقابل هم قــرار گرفتند. تیم 
مهر کــه تجربه حضور در لیگ برتر را دارد 
نمایش بهتری در ایــن دیدار ارائه داد و در 
همان نیمه اول نســخه تیــم علم و ادب را 

پیچید و در نخســتین گام بــه یک پیروزی 
قاطع دست یافت.

تیــم مهر تنها 11 دقیقــه در انتظار گل باقی 
ماند و علی خدابنده لــو مهاجم این تیم در 
این دیدار دوبار در دقایق 11 و 24 برای مهر 
گلزنی کرد و ســپس نوبت به سعید زارعی 
رسید تا در دقیقه 29 گل سوم مهر را به ثمر 
برساند و این نتیجه در نیمه اول ثابت ماند.

باآغاز نیمــه دوم علم و ادب نمایش بهتری 
ارائــه داد و تــالش کرد تا بــازی باخته را 
جبران کند اما تالش شــاگردان باقرجنتی به 
جایی نرسید و این مهر بود که باز هم به گل 

دست یافت.
رضــا علی پناه در دقیقه 56 بازی گل چهارم 
را بــرای مهر به ثمر رســاند تا شــاگردان 
مصطفی امیری نیک بازی اول را با یک برد 
شیرین سپری کنند و با روحیه ای بهتر لیگ 
را دنبــال کند. در این دیدار جمال فتاحی از 
مهر و امیرحسین آقامهدی از علم و ادب از 

داور بازی اخطار گرفتند.
قضاوت این دیدار را حجت قپانوری، ایمان 

چگینی و ابوالفضل بیات به عهده داشتند.
 در ورزشگاه مالک اشتر سامن تیم شهدای 
این شــهر میهمان خود وحــدت مالیر را 

گلباران کرد و 5 بر صفر به پیروزی رسید.
در ایــن دیدار وحدت مالیر نشــان داد که 
حرفی برای گرفتن ندارد و رقابت های لیگ 

را با شکست سنگین آغاز کرد.
در ورزشــگاه علیمرادیــان نهاونــد نیز 
داربی  و  بودیم  را شــاهد  پرگلی  فوتبال 
ازآب  و جذاب  تماشایی  دیداری  نهاوند 
درآمد. در این بازی تیم گرین کشــاورز 
مقابل همشــهری خود پاسارگاد نوین به 
5 بر یک رســید تــا گام اول را  برتری 

بردارد. محکم 
و ســرانجام بازی دو تیم تویسرکانی با یک 

گل به سود هالل احمر به پایان رسید.
در ایــن دیدار دو تیم هالل احمر و ســتاره 

سرخ به مصاف هم رفتند که فوتبال نزدیک 
و پایایی را به نمایش گذاشتند و توپ بیشتر 
در میانــه میدان بین دو تیم رد و بدل شــد 
اما این هالل احمر بــود که از تک موقعیت 
خود نهایت ســود را برد و بــا یک گل به 

برتری رسید
این دیدار را محمد امیرنژاد،نعمت میر غفار 

وامین سخایی قضاوت کردند.
متاســفانه علیرغــم تماس هــای مکرر با 
کمیتــه برگزار کننده مســابقات در گرفتن 
این  تیم ها  گلزنان  واســامی  بازی ها  نتایج 
کمیته همــکاری الزم را نکرد وما با انکه 
قول داده بودیم لیگ برتر را کامل پوشش 
خواهیم داد به دلیل همکاری نکردن مجید 
هدایتی رئیس این کمیته نتوانستیم پوشش 
الزم را بدهیــم کــه از خواننده های عزیز 
پوزش می طلبیــم وامیدواریم که هیأت ها 
وکمیته های مســابقات همکاری الزم را با 

اهالی رسان داشته باشند. 

۱6 گل در آغاز لیگ برتر استان رویید
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دستیار صوتی بند کتانی های جدید را 
می بندد

 نایک کتانی های جدیدی ابداع کرده که فرد می تواند با کمک دستیار 
هوشــمند اپل به آن دســتور باز کردن بند کفش یا بستن آن را بدهد.به 
گزارش مهر  نایک با استفاده از دستیار هوشمند اپل )سیری( به صاحبان 
کفش هــای جدید )Adapt Huaraches( خود کمک می کند بند 
کفش خود را باز کنند یا ببندند. کاربران می توانند از طریق ساعت هوشمند 
یا آیفون و یک اپلیکیشن مخصوص به دستیار صوتی اپل دستور دهند: 
سیری بند کفش های مرا باز کن. سیستم FitAdapt  نایک با استفاده از 
یک موتور میانی کار می کند و فرایند بند کردن کفش را انجام می دهد. 
 FitAdapt نایک در این باره طی بیانیه ای نوشــته است: آخرین نسخه

قابلیت های بیشتری را در محیط ها و شرایط مختلف فراهم می کند.  

همكاری نانویی برای تولید پیل خورشیدی
 همکاری یک شــرکت و یک موسســه تحقیقاتی به اســتفاده از 

نانوجوهر برای تولید پیل های خورشیدی منجر شد.
 PV( به گزارش ســتاد توسعه فناوری نانو، شــرکت پی وی  نانوسل
Nano Cell( ارائه دهنــده محصــوالت نوآورانــه در بخش چاپ 
دیجیتال جوهرافشان و تولیدکننده نانو جوهرهای تک بلوری موسوم به 
Sicrys، نانوجوهرهای فلزی و جوهرهای رسانا، همکاری مشترکی 
با موسسه فرانهوفر آغاز کرده تا با استفاده از نانوجوهر اقدام به توسعه 

سیستم های پیل خورشیدی کند.
موسسه فرانهوفر در ارتباط با این پروژه مشترک، اقدام به انتشار چند 
 Sicrys مقاله علمی کرده و نتایج بسیار دقیقی با استفاده از نانوجوهر

برای متالیزه کردن سلول های خورشیدی به دست آورده است.

همگرایی زیست شناسی مصنوعی و 
نانوزیست فناوری برای تشخیص باکتری

 ترکیب زیست  شناســی مصنوعی و نانو زیست  فناوری منجر به 
ساخت ابزاری شــده است که با استفاده از آن می توان وجود باکتری 
مقاوم در برابر آنتی بیوتیک را شناســایی کرد.به گزارش ستاد توسعه 
فنــاوری نانو، با ترکیب نقــاط کوانتومی و تلفن های هوشــمند، به 
زودی می تــوان باکتری های مقاوم در برابــر آنتی بیوتیک را در مدت 
4۰ دقیقه شناسایی کرد.استافیلوکوکوس اورئوس نوعی باکتری بوده 
که می تواند منجر به بروز مشــکالت جدی در سالمتی شود. یکی از 
نکات هراس انگیز درباره این باکتری آن است که نسبت به متیسیلین، 
نوعی آنتی بیوتیک مقاوم است.ساالنه بیش از 7۰۰ هزار مرگ و میر بر 
اثر عفونت با باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک گزارش می شود.

شناسایی بمب در 3۰ ثانیه
 محققان انگلیسی فناوری برای شناسایی فوق سریع بمب ابداع 
کرده اند که می تواند مواد سازنده بمب را تنها در 3۰ ثانیه شناسایی 
کند؛ از این فناوری می توان برای تقویت امنیت فرودگاه ها استفاده 

کرد.
به گزارش ایرنا ، محققان دانشــگاه »سوری« در انگلیس روشی ابداع 
کرده اند که می تواند طیف گسترده ای از مواد سازنده بمب را تنها در 

3۰ ثانیه اسکن و شناسایی کند.
این روش جدید شناسایی نسبت به سیستم های فعلی شناسایی که در 
فرودگاه های امروزی وجود دارند و بر اســاس حرارت کار می کنند، 
می تواند طیف وســیع تری از مواد را تجزیه و تحلیل و گزارش های 

مثبت کاذب کمتری نیز تولید کند.

حساب کاربری بنیانگذار توییتر هک شد
 حســاب توییتر جک دورســی مدیر عامل و بنیانگذار این شبکه 
اجتماعی عصر جمعه هک شــد.به گزارش مهر  ْاین هکرها که گروه 
خود را Chuckle Squad می نامند از حســاب کاربری دورســی 
توهین های نژادی منتشر کردند.اگر چه حاال اثری از این پیام ها نمانده، اما 
برخی توییت های اهانت آمیز حدود ده دقیقه بر روی صفحه مدیرعامل 
توییتر باقی ماندند.توییتر پس از تضمین امنیت حساب دورسی، تقصیر 
را به گردن اپراتور تلفن همراه وی انداخت و مدعی شــد که »شــماره 
تلفن مرتبط با این حساب کاربری به دلیل سهل انگاری های امنیتی اپراتور 
مربوطه آسیب پذیر شده بود.« آن طور که به نظر می رسد، همین امر نیز 
به هکرهــا فرصت الزم را داده تا از طریق پیامک توییت های موردنظر 

خود را بر روی صفحه دورسی قرار دهند.

مالیر با ظرفیت  خوب هنری 
حرف  زیادی برای گفتن دارد

 کارگــردان تئاتر شهرســتان مالیــر مطالعه و 
آموزش های به روز را از اصلی ترین عوامل موفقیت 
برای هنرمندان حوزه تئاتر دانســت و گفت: مالیر 
با ظرفیت هــای خوب هنــری می تواند حرف های 
زیادی برای گفتن داشــته باشــد. محمد قاسمی با 
اشاره به اینکه شهرستان مالیر از دیرباز مهد پرورش 
هنرمنــدان موفقی در حوزه هنر نمایش و تئاتر بوده 
است اظهار کرد: موفقیت های هنرمندان این حوزه در 

دوره ها و سال های گذشته گواه این امر است.
وی بــا بیان اینکه مالیر با ظرفیت های خوب هنری 
می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشــته باشد 

افزود : مسیری را که آغاز کردیم باید پیش رویم.
کارگردان تئاتر مالیر با اشاره به مهاجرت هنرمندان 
به نام به تهران گفت: درســت اســت مشــکالت 
اقتصــادی و هزینه های زندگی در مرکز ســنگین  تر 
اســت اما به هنر و هنرمندان نگاه جدی تر می شود.

وی با اشــاره به اینکه در خصوص سایر هنرمندان 
این حوزه و وضعیت کنونی تئاتر مالیر اظهار نظری 
نمی کنــم گفت: بنده از ســال9۰ در تهــران بوده و 

فعالیت  هنری دارم.
قاســمی با بیان اینکه هر چند از مالیر رفته ام اما در 
جشنواره های مختلف تعدادی از آثار خود را به نام 
این شهرستان ارائه کردم تصریح کرد: مسیری را که 
پیش گرفته ام را ادامه می دهم تا ببینم شــرایط به چه 
صورت پیش می رود.وی با بیان اینکه برای رسیدن 
به موفقیت هیچگاه دیر نیست گفت: هنرمندان بسیار 
خوبی در شهرستان مالیر در حوزه تئاتر وجود دارد 
که باید با تالش و کوشــش خود پا را فراتر نهاده و 

کارهای خود را قوی تر کنند.
کارگردان تئاتر مالیر با اشــاره به اینکه پیشرفت و 
ترقی حوزه تئاتر به دو امــر مهم برمی گردد گفت: 
یک بخش از موفقیت از سوی خود هنرمندان است 
که باید خود را باور کنند و با تالش و کوشــش به 
فکر تولید کارهای فاخر و قوی باشــند.وی اضافه 
کرد: یک بخش هم به مســئوالن برمی گردد که در 
این زمینه باید زیرساخت های الزم را برای پیشرفت 

بیشتر  هنرمندان را فراهم کنند.
قاســمی با بیان اینکه امروز تئاتر در دنیا روز به روز 
در حال پیشرفت است افزود: توصیه من به هنرمندان 
این اســت که برای پیشــرفت و موفقیت بیشتر به 
شــهرهای دیگر سفر کنند و کارهای هنرمندان سایر 
شهرها را ببینند تا بتوانند در تولید آثار خود موفق تر 
عمل کنند.وی مطالعه، دیدن آثار فاخر، کالس رفتن 
و آمــوزش را از اجزای اصلی هنر تئاتر دانســت و 
گفت: اگر هنرمندان تئاتــر می خواهند به پویایی و 
رشــد برســند باید مطالعه  و آموزش های به روز را 

سرلوحه  کار خود قرار دهند.
ایــن کارگردان تئاتر با بیان اینکــه تئاتر روز به روز 
در حال رشد است تصریح کرد: باید به روز حرکت 
کنیــم تا بتوانیــم کارهای شایســته ای را از خود به 
جای بگذاریم.وی ضمن تقدیر و تشــکر از عوامل 
و برگزارکنندگان سی و یکمین جشنواره تئاتر استان 
گفت: افتتاحیه و ابتدای کار بسیار خوب بود و جای 

تقدیر از هنرمندان و برگزارکنندگان دارد.
قاســمی با بیان اینکه امســال یک کار از شهرستان 
مالیر در این جشنواره انتخاب شد افزود: سال های 
گذشــته تعداد آثار بیشتری از مالیر انتخاب می شد 
و اینکه یک کار در شهرســتان انتخاب شــده است 
نشان از این می دهد که سطح کارها پایین آمده که با 
تالش می توان به موفقیت های گذشته بازگشت.وی 
در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر روی نمایش 
»ســرزمین پدری« کار می کند افزود : این نمایش از 
نهم مهرماه تا نهم آبان ماه در مجموعه تئاتر شهر اجرا 

دارد.
ایــن کارگردان تئاتر با بیان اینکه این کار به دو زبان 
فارسی و فرانسوی است که امیدواریم  با اجرای آن 
بتوانیم در جشنواره های ملی و بین المللی بدرخشیم 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول نویسندگی 
دو  مجموعه  فیلم ســینمایی هستم که پس از اتمام 

ارائه و به مرحله تولید خواهد رسید.

شیرسنگی؛ طلسمی در برابر دیو سرما 
یا یادگار حضرت سلیمان)ع(

 کتاب »شــیردربان اکباتان« )شیرسنگی همدان( نوشته خلیل ا... بیک 
محمدی و رضا رضالو روایتی از فراز و فرودهای زندگی نگهبان هگمتانه 

و از مجموعه  آثار دانش نامه استان همدان به چاپ رسید.
به گزارش  تسنیم ،  به تازگی کتاب »شیردربان اکباتان« )شیرسنگی همدان( 
نوشــته خلیل ا... بیک محمدی و رضا رضالو از مجموعه  آثار دانش نامه 
استان همدان به چاپ رســید. کتاب شیرسنگی همدان دارای 4 فصل و 
2۸4 صفحه در قطع وزیری اســت که حاصل ماهیت اســناد تاریخی و 

کاوش هایی درباره مجسمه شیرسنگی و محوطه اطراف آن است.
 فصل اول این کتاب با محوریت ماهیت شهر تاریخی همدان، جغرافیا و 
محل قرار گرفتن شیرسنگی در دروازه شهر نگارش شده و در فصل دوم 
نیز به پیشــینه حضور شیر در فرهنگ های باستانی ایران تا به امروز، نماد 

شیر و نمود آن بر روی آثار مختلف پرداخته شده است.
فصل ســوم کتاب »شــیردربان اکباتان« دربرگیرنده گفته ها و شنیده ها، 
مستندات، حوادث تاریخی پیرامون شیرسنگی و تصاویر قدیمی شیرسنگی 
اســت و در فصل چهارم کتاب نیز، کاوش های باستان شناسانه، یافته ها، 
قبرهای دوره اشکانی و گورهای اسالمی محوطه شیرسنگی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
 نویسنده و پژوهشگر کتاب "شیر دربان اکباتان"، خلیل ا... بیک محمدی، 
در اثر خــود به اعتقاد مردم همدان به نماد ماهیت وجودی شیرســنگی 
پرداخته اســت چرا که  مردم  این دیار اعتقاد داشتند مجسمه شیر سنگی 
حافظ همدان از بالی طبیعی و غیرطبیعی و ساخته سلیمان نبی )ع( است 
به همین دلیل به آن ارادت ویژه ای داشتند.از شیرسنگی به  عنوان نگاهـبان 
اکـباتان یاد شده و شاهد حماسه  های تاریخی متعدد بوده است و می توان 

آن را در میان اسطوره ها، اشعار و قصه های این شهرِ کهن جست.
در گذشــته، مردم همدان، در باورداشــت های خود، این مجسمه  سنگی 
را طلســم شــهر در برابر ســرمای جانکاه و برف فراوان آن می دانستند. 
شیرســنگی، در درازای عمر خود )نزدیک به 23 قرن( آماج مالمت های 

مختلفی قرار داشته و صدمات جبران ناپذیـری متـحمل شـده اسـت.
از آنجا که مجسمه شیرسنگی متعلق به دوران سلوکی و اسکندر است، این 
پژوهش در پی آن است که با رویکرد گردآوری از پژوهش های پیشین و 
بررسی نوشته ها )باحفظ امانت در ارجاع دهی به منابع دست اول و دوم( 
و داده های موجود، مدارک و مســتندات تصویری از شیرسنگی در بستر 

تاریخ، مرجعی کامل و مستند ارائه دهد که به واقعیت نزدیک تر  است.
درباره ی شیرسنگی نقل قول بسیار وجود دارد، اما همه ی مدارک از جمله: 
نوشته ها، اسناد و داده های موجود تاکنون به صورت کامل با هم مقایسه و 
تحلیل نشــده اند )نکته ی قابل تأمل این است که تاکنون کتاب یا مرجعی 
کامل از شیرسنگی، منتشر نشده تا تحوالت و گذار تاریخی آن در اختیار 
هنر و فرهنگ دوســتان این مرز و بوم قرار گیرد و هرچه منتشر شده در 
مقاالت و گفتارهای کوتاه بوده و دسترسی به آن برای مخاطب عام کمی 
دشوار است(؛ بنابراین، پرداختن به شیرسنگی همدان با این نگاه و با استناد 
به مدارک و داده های باستان شناســی و وضعیت موجود آن، در ســاختار 
تاریخی شهر همدان که حاوی نشانه های مهمی است، فصل جدیدی در 

جبران فقدان یک مرجع منسجم از این اثر را ارائه خواهد کرد.
کتاب »شــیردربان اکباتان« می تواند پژوهشی نو و منسجم در بازشناسی 

ماهیت تاریخی شیرسنگی همدان از آغاز تا به امروز، ارائه کند.

■ دوبیتي:
بتن توش و توانایی نمانده شدستم پیرو برنایی نمانده  

چرا چینم که بینایی نمانده بمو واجی برو آالله ی چین  
باباطاهر

■ حدیث:
پیامبراکرم )ص(: 

بر تو باد همنشینی با اهل ذکر، و ) این که ( هرگاه تنها شدی، تا توانستی زبانت را به ذکر خداوند 

عز و جل بجنبان و به خاطر خدا، دوست بدار و به خاطر خدا، دشمن بدار.             
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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 

در آیین اختتامیه دومین جشنواره شهروند برگزیده 

شهروندان منتخب همدان 
معرفی شدند 

 دومین جشنواره شهروند برگزیده همدان جمعه 
شب با معرفی 1۸ شهروند برگزیده به کار خود پایان 

داد.
بــه گفته متولیان ایــن رویداد  ، دومین جشــنواره 
شــهروند برگزیده در راســتای ایجاد تعامالت اثر 
بخش بین شهروندان و مدیریت شهری برگزار شد. 
این جشنواره در چارچوب ایجاد تعامالت اثربخش 
اجتماعی بین شهروندان عامل به وظایف شهروندی 
و مدیریت شهری همراه با چشم انداز رسیدن به شهر 
برتر برگزار شد اما اینکه چنین آرمانهایی تا چه حد 
به ســرانجام خود رســید جای تامل و تحلیل های  

آتی را دارد . 
پیش از این قرار بود مراســم پایانی جشــنواره راه 
به پیــاده راه بوعلی باز کند تا مــردم بتوانند با این 
رویداد ارتباط عمیق تــری را برقرار کنند و بتوانند 
به راهکارهای رسیدن به شهروندی برتر آگاهی پیدا 
کنند ،  اما چنین نشــد و امســال نیز سالن همایش 
های دانشــگاه بوعلی ســینا محل برگزاری مراسم 

پایانی شد.
بنا بر اعالم دبیرخانه جشــنواره ، یک هزار و 625 
شــهروند به صورت خوداظهاری و معرفی دیگران 
به منظور حضور در این چالِش مدیریت شــهری به 
ثبت رسیده است که پس از چندین مرحله داوری، 
حدود 16۰ پرونده نهایی مورد بررسی داوران قرار 
گرفت و در نهایت  1۸ نفر از شهروندان برگزیده در 

حوزه های مختلف انتخاب شدند.
 »شهروند نمونه« در تزاحم منافع از حق 

خود می گذرد
نماینده ولــی فقیــه در آیین »اختتامیه جشــنواره 
شهروندان برگزیده« در همدان گفت: شهروند نمونه 
کسی است که در تزاحم منافع از حق خود می گذرد. 
حجت االسالم  حبیب ا... شعبانی اظهار کرد: همدان 
با آرامگاه بوعلی به عنوان بزرگترین فیلسوف عالم 
اســالم، نماد عقالنیت بشــر و آرامگاه باباطاهر به 
عنوان نماد احساســات و عاطفی بشر است که این 

دیار این دو را به هم دیده است.
شعبانی با تأکید بر اینکه شهروند نمونه کسی است 

کــه در تزاحم منافــع از حق خود 
می گــذرد تا دیگران بــه حق خود 
برسند ادامه داد: شهروند نمونه کسی 
اســت که حق را تشخیص دهد و 

حق خود را نیز مطالبه  کند.
وی با بیــان اینکه غالــب منتخبان 
جشــنواره در اغلب مــوارد از حق 
برای  یادآور شد:  خود گذشــته اند 
نمونه شهید خوش لفظ حق حیات 
داشت اما از آن گذشت برای اینکه 
جامعه را احیا کند تا جامعه به حیات 
تکاملی برسد. شــعبانی در پایان و 
برگزاری  مســئوالن  به  پیشنهاد  در 
جشــنواره، اظهار کرد: باید مسئول 

برگزیده هم داشته باشیم.
 کلیدشهر 

در دست سرمایه گذار
شــهردار همدان در آیین اختتامیــه این رویداد با 
بیان اینکه همدان شــهری برتر با شهروندانی برتر 
اســت  با بیان اینکه تمام تالش تیم جشــنواره بر 
این مهم اســتوار بــود تا با شناســایی، معرفی و 
فرهنگی  و  اجتماعی  برجسته سازی ســرمایه های 
شــهر همدان، این رویداد فرهنگی واجتماعی در 

شهر قوت بگیرد.
شــهردار همدان تاکید کرد: شهروندان را به چالِش 
مدیریت شهری دعوت کردیم تا با همدلی و همراهی 

آنان با مدیران شــهر، شهری آبادتر داشته باشیم.  به 
هر ترتیب ، جشنواره شهروند برگزیده برای دومین 
سال پیاپی برگزار شد و این بار کلید شهر در دستان 

مردی از جنس صنعت قرار گرفت.
عبــاس صوفی شــهردار همدان کلید شــهر را به 
علیمردان شــیبانی داد تا حمایت خود را از صنعت 
و سرمایه گذاران  اعالم کند. علیمردان شیبانی ، سال 
1365 زمانی که برای تاسیس کارخانه موکت همدان 
به این شــهر گام نهاد حاال وی شــهروند افتخاری 

همدان شده است .
انتخاب شهروند برگزیده 

 در دستور کار
  فرمانــدار همــدان در این آیین گفت: جشــنواره 
شــهروندان برگزیده همدان، اقدام  با ارزشــی در 
راســتای کمک به ترویج ســبک زندگی ایرانی - 
اسالمی محســوب می شــود که در بیانیه گام دوم 
انقالب بر آن تاکید شده است.

حســین افشــاری با تاکید بر 
تقدیر از شــهروندان عامل به 
وظایف شهروندی خاطرنشان 
داوران جشنواره  هیأت  کرد:  
با شاخص هایی که داشتند، به 
خوبی شــهروندان برگزیده را  

شناسایی کرده اند.
 رئیــس شــورای اســالمی 
شــهر همدان و عضو شورای 
جشــنواره  سیاســتگذاری 
نیز گفت:  شهروندان برگزیده 
شــورای شهر و شــهرداری 
فرهنگ  ترویــج  بــه  نگاه  با 
شــهروندی، افزایش احساس 
تعلق خاطر به شــهر و رشد 
سرمایه های اجتماعی در میان 
مردم، انتخاب شــهروند برگزیده را در دستور کار 

قرار داد.
کامران گردان افزود: برگزاری این جشــنواره، یکی از 
سیاست ها و برنامه های هدفمند دوره پنجم شورای شهر 
همدان در راستای جذب مشارکت مردمی است.وی با 
بیان اینکه بدون مشارکت شهروندان، پیشبرد امور شهر، 
توســعه پایدار و توزیع متوازن امکانات شهری میسر 
نیست افزود: این جشنواره از سیاستگذاری های چهار 
ساله شورای پنجم بر مبنای برگزاری ساالنه آن است تا 

این مهم به عنوان یک رویداد فرهنگی - اجتماعی در 
سطح کشور الگو شود و در نهایت همدان؛ به شهری 
تبدیل شود که همه مردم، حس تعلق خاطر واقعی تر 

نسبت به شهر خودشان، داشته باشند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این مراسم با بیان اینکه در انتخاب شهروندان باید 
هر عینکی کنار گذاشته شود گفت: باید کامال مطلق 
به همدان نگاه شود.حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره 
به اینکه هرچه زمان جلوتر می رود این جشــنواره 
زیباتر برگزار می شــود عنوان کــرد: باید همدان به 
جایگاه واقعی خود برسد که اگر می خواهیم به این 

جایگاه برسیم باید نگاهمان را بزرگ کنیم.
  داوران و یک بیانیه 

 هیأت داوران دومین دوره  جشــنواره شــهروندان 
برگزیده نیــز در بیانیه ای که البته اســامی آنان در 
آن قرائت نشــد  عنوان کــرد: زندگی و حضور در 
شهرها، ویژگیهای خاص خود را می طلبد و تعامل 
بین انسانها در رفتار و اخالق مداری، کمک و تعاون 
به یکدیگر و همراهی با مدیریت شــهر، الزمه این 

حضور است.
در این بیانیه آمده اســت: شــهروندان برگزیده در 
شهرها، ســرمایه های اجتماعی، اخالقی و فرهنگی 
محسوب می شوند و حضور شهروندان برگزیده مایه 
فخر و مباهات اســت و به این حضور دیگران نیز 

باید مفتخر باشند.
 هیأت داوران از این تعــداد 1۸ نفر را در بخش 
های شهروندان فعال و برگزیده، شهروند فداکار،  
شــهروندان همکار با مناطق شهرداری در راستای 
اهداف مدیریت مطلوب شهری، شهروند افتخاری 
و خیر بزرگوار موثر در ارتقای اشتغال و همچنین 
توســعه آموزش  و پرورش، شهروندان کارآفرین 
در حوزه گردشــگری، توانمندسازی اقشار آسیب 
پذیر در شهر در راستای ارتقای مدیریت مطلوب 
شهر، موسســه مردم نهاد موثر در تکریم ارزشهای 
انســانی و کمک به معلوالن،  شــهروند موثر در 
ارتقای نشــاط اجتماعی، خانواده صبور و ایثارگر 
شــهید، ایثارگر و جانباز ســال های دفاع مقدس 

معرفی کرد.

  برگزیدگان اختتامیه 
در پایــان این آییــن و در بخش جانبی تجلیل از 
برگزیدگان جشنواره از امید صالحی نیک در حوزه 
سازمان های مردم نهاد، صغری حسنی تحصیل در 
حوزه توانمندسازی اقشــار آسیب پذیر در شهر، 
داود خلجی فعال حوزه گردشگری و اشتغالزایی، 
حمیدرضا کاظمی شــهروند برگزیــده در حوزه 
ارتقای نشاط اجتماعی در شهر، علیرضا بیگ زاده، 
علی اصغر ریحانیان، علی چهاردولی و مســعود 
نوروزی؛ شــهروندان تعامل گر با مناطق شهری و 
در راستای مدیریت مطلوب شهری به ترتیب در 
مناطق یک تا چهار شهر همدان و دکتر علیمردان 
شــیبانی شــهروند برگزیده و افتخاری تجلیل و 
قدردانی به عمل آمد. گفتنی است دکتر علیمردان 
شیبانی، مدیرعامل شرکت موکت همدان و رئیس 
انجمن نســاجی ایران به عنوان شهروند برگزیده 
و افتخاری »کلید شــهر« را توسط شهردار همدان 

دریافت کرد.
این شهروند برگزیده و افتخاری شهرمان در ادامه 
این آییــن اظهار کرد: همشــهری بزرگانی چون 
باباطاهــر، بوعلی، عین القضــات و دیگر بزرگان 

بودن افتخار کمی نیســت.علیمردان شــیبانی به 
عنوان پایان بخش ســخنان خود شعری از مجتبی 

کاشانی را تقدیم حاضران کرد.
همچنین از میرزا محمد ســلگی و شــهید علی 
خوش لفظ به عنوان شــهروندان برگزیده ایثار و 
شهادت تجلیل شد. در بخش دیگری از این آیین 
زهرا طهماسبی، مرتضی شــعبانی، ایران رئوفی، 
اکرم هاشمی نیکو، پیام زمانی و حمید رحیمی به 
عنوان شــهروندان برگزیده سال 9۸ شهر همدان 

معرفی و تجلیل شدند.
گفتنی اســت در آیین اختتامیه جشنواره شهروند 
برگزیده همــدان مرحوم علی اصغر حســن زاده 
خانباغی به عنوان شــهروند فــداکار معرفی و از 

همسر آن مرحوم تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
شایان ذکر است مرحوم حســن زاده خانباغی از 
پاکبانان زحمتکش و فداکار شــهر همدان بود که 
در ســانحه ای جان خود را از دســت داد و تمام 
اعضای بدن او طبق وصیت خود وی به نیازمندان 
پیوند عضو اهدا شــد.  در پایان مراســم از تمبر 
دومین جشنواره شهروند برگزیده همدان رونمایی 

و به شهردار همدان اهدا شد.
در  برگزیده  شهروندان 
ســرمایه های  شهرها، 
اجتماعــی، اخاقــی و 
محســوب  فرهنگــی 
حضــور  و  می شــوند 
شهروندان برگزیده مایه 
فخر و مباهات است و به 
این حضــور دیگران نیز 

باید مفتخر باشند.


