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4رشته ورزشی 
راهی مسابقات 
جهانی شدند

 رتبه برتر 
کنکور استان 
تقدیر شد 

مبارزه با فساد 
سرعت
 می گیرد

همدان نخستین 
استان کشور 
در ایجاد اورژانس 
جاده ای

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

یادداشت روز

2

سایه حاشیه ها بر شورای 
شهر همدان

  اتفاقات و مسائل چالش برانگیز مربوط 
به شورای شــهر همدان در شرایطی توجه 
افــکار عمومی را به خود معطوف نموده و 

بازخورد رسانه ای داشته است.

یادداشت میهمان

2

رسانه ها
 نقش خود را دریابند

 هفته گذشــته روزی را در تقویم داشتیم که 
ایــن بار خودِ خبرنگاران را تیتر می کرد. خبر و 
اطالع رســانی امروزه بخشی الینفک از زندگی 
مردم بدل شــده و به همان انــدازه دربرگیری، 
اثرگــذاری پیدا کــرده و در تغییر فضای روانی 
نقش آفرین اســت.پیچیدگی های دنیای امروز 
رســانه هــا را در حرفه خود نیز بــا دگرگونی 
همــراه بوده که ویترین اخبار را از مرحله اعالم 
صرف خبر عبور داده و آنچه که در اثرگذاری و 

برجستگی اخبار اهمیت دارد.

اقتصاد

6

هدف »راک« 
حضور در بازارهای جهانی است

 یکی از مباحــث مهی که اکثر کار آفرینان بر 
روی آن اتفــاق نظر دارند، این اســت که تولید 
ثــروت از هنر و ایده اتفاق بســیار شــیرین و 
دلچسبی است. کار آفرینی از مقوله های بسیاری 
مهمی است که امروزه جامعه و کشور ما به شدت 
به آن نیاز دارد و تنها کسانی که امروز می توانند 
مشکالت جامعه را حل کرده و گره از کار جوانان 
باز کنند همان کارآفرینان هستند. یک کار آفرین 
همیشه دارای شور و اشتیاق و خستگی ناپذیری 

خاصی است.

همدان پیشتاز در واگذاری پروژه
2

2
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با راه اندازی مدرنترین ماشین چاپ لیبل و 
لفاف اروپایی دیگر نگران تغییر در طراحی و 

اطالعات خود نباشید.

جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا

بدون نیاز به سیلندر و کلیشه
تیراژ دلخواه
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هتل نیمه کاره در انتظار اجرا شدن 
مصوبات کمیسیون ماده 5

هتلپنجستارههمچناننیمهکاره

 با ثبــت جهانی مبــل و منبت مالیر 
استان  همدان در صدر استانهای جهانی 

و ملی کشور قرار میگیرد .
 مدیرکل میراث فرهنگی وگردشــگری 
استان در جشــن سومین سال  ثبت ملی 
مبل و منبت گفت: شهرملی مالیر در بین 
شــهر های ملی و جهانی بیشترین بهره 
برداری را از امتیاز شــهر ملی بدســت 

آورده است . خ
علی مالمیرگفت:خوشبختانه همراه بودن 
مســئولین استان و شهرستان و فعالیتهای 
هنرمنــدان مبل و منبت مالیــر اتفاقات 
خوبی را برای این شهر رقم زده است  . 
وی گفــت: اراده مســئولین اســتان بر 

ثبت  ملی مبل و منبت اســتوار اســت و 
با پیگیریهــای مجدانه اســتاندار و قول 
مساعدت رئیس سازمان بسیار امیدواریم 
که  بزودی شــاهد ثبــت جهانی  مبل و 

منبت مالیر باشیم .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان 
همدان و استان اصفهان در یک تراز برابر 
قرار دارند وبا این تفاسیر همدان پس از 
ثبت جهانی مالیر  با دارا بودن  دو شهر 
جهانی و یک شهر ملی در صدر استانهای 

کشور قرار خواهد گرفت . 
مالمیر با اشاره به اینکه مالیر از دوجهت 
هم به لحاظ محصول کشــاورزی انگور 
و هــم به لحاظ مبل و منبــت دارای دو 

ثبت جهانی است و این موقعیت بی نظیر 
است افزود: استان همدان به خود می بالد 
که به چنین موقعیتهایی دست یافته است 
و باید بیشترین بهره برداری توسط مردم 
و ســرمایه گذاران از این مهم بعمل آید 
و هر کس تالش کند ســهم بیشــتری از 
این موقعیت را به خود اختصاص خواهد 

داد . 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان گفــت: 
رویدادهــای فرهنگــی ملــی و بیــن المللی 
راههــای بســیار ارزان قیمــت و زود بــازده 
ــگری  ــای گردش ــی ظرفیته ــرای معرف ب
ــبختانه در  ــت  و خوش ــان اس ــه جهانی ب
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــا ب ــال م ــه س ــن س ای

ــدان را  ــتان هم ــتیم اس ــا  توانس رویداده
بــه خوبــی معرفــی و در صــدر اســتانهای 
فعــال کشــور قــرار داده و نظــر مســئولین 
ــه  ــه ب ــدان بلک ــه هم ــه ب ــوری را ن کش
ــم  ــرب کشــور معطــوف نمایی ــه غ منطق
بــه طــوری کــه ریاســت ســازمان میــراث 
فرهنگــی توجــه ویــژه بــه منطقــه غــرب 
ــوروزی از  ــای ن ــد ه ــور را در بازدی کش
اســتان همــدان و غــرب کشــور آغــاز و 
ــرای  ــعه گردشــگری ب ــژه توس ــرح وی ط
بــا محوریــت همــدان    ایــن منطقــه 
طراحــی نمــوده انــد کــه مــا تمــام تــالش 
خــود را بــرای بهــره وری از ایــن امــکان 

ــم آورد. ــه عمــل خواهی فراهــم شــده ب

رئیس فدراسیون: 
تعامل با استان ها 

مسیر رشد 
هندبال است

 رئیس فدراسیون هندبال گفت: تعامل 
و توجه به استان ها مسیر رشد و اعتالی 

ورزش هندبال در سطح کشور است.
علیرضا پاکدل در مجمع انتخابات هیات 
هندبال همدان گفت: اســتان ها بازوان 
توانمند فدراســیون در رشــد و توسعه 

ورزش هندبال هستند و برای تقویت آنها 
برنامه ریزی مدون داریم.

وی با اشــاره بــه اینکه توجــه ویژه به 
هیات هــای شهرســتانی داریم، گفت: 
مســیر موفقیت هندبال کشور از شهرها 
می گذرد و بایــد از ظرفیت های بالقوه 
موجود در ســطح اســتان ها به بهترین 

شکل استفاده شود.
پاکدل همدان را یکی از استان های موفق 
در پیشــبرد اهداف و برنامه های رشته 
هندبال دانســت و اظهار داشت: هندبال 
همدان در بخش هــای مختلف به ویژه 
بانوان و ساحلی دارای چهره های مطرح 

است و ظرفیت بسیار خوبی دارد.
وی بیان کرد: هندبال همدان تا کنون در 
المپیاد و هندبال ســاحلی و لیگ بانوان 
جــزو مدعیان بوده و انتظار درخشــش 

بیشتر در عرصه های قهرمانی داریم.
معاون توســعه ورزش همــدان نیز در 
ایــن مجمع گفت: هندبال این اســتان 
یکی از هیات های پویا و فعال کشــور 
اســت و در تمام شهرستان ها فعالیت 

دارد.
عبــاس قهرمانی افــزود: هندبال همدان 
تاکنون توانسته استعدادهای خوبی را در 
سطح کشــور معرف کند و این موفقیت 

ثمــره تالش و زحمــات اعضای هیات 
است.

المپیــاد  در  کــرد:  اضافــه  وی 
نیز  برتر ســال گذشته  اســتعدادهای 
ورزش هندبــال همدان نمــره قبولی 
دریافــت کرد و و امیدواریم امســال 

شود. جایگاه  صاحب 
مهدی اســفندیاری در مجمع انتخابات 
هیات هندبال همدان به مدت چهار سال 

به عنوان رئیس انتخاب شد.
اســفندیاری با ۹ رای از ۱۳ رای ماخوذه 
توانســت به عنوان رئیس هیات هندبال 

برگزیده شود.

 دبیر بنیاد غدیر اســتان همدان گفت: 
همزمــان با عید غدیر خم بیش از ۵ هزار 
نفر از روزه داران استان همدان در مساجد 

اطعام می شوند.
به گزارش مهر، حجت االســالم ســید 
مرتضی حســنی حلم بابیــان اینکه دهه 
والیت فرصتی برای نهادینه کردن فرهنگ 
غدیر در جامعه اســت، گفت: جامعه در 

پرتو غدیر به رشد و بالندگی می رسد.
وی بــا تاکید بــر بهره گیــری از تمامی 
ظرفیت هــا به ویــژه فضــای مجازی و 
رســانه های ارتبــاط جمعــی در عرصه 
ترویج فرهنگ غدیر عنوان کرد: برگزاری 

جشن های دهه والیت در امامزاده ها و بقاع 
انــدازی کاروان خودروهای  راه  متبرکه، 
تزئین شده در سطح شهر با حضور ۱۱۰ 
خودرو و برپایی ایستگاه های صلواتی از 
مهمترین برنامه هایی است که به مناسبت 

دهه والیت در همدان برگزار می شود.
دبیــر بنیاد غدیر اســتان همــدان گفت: 
همزمــان با عید غدیر خم بیش از ۵ هزار 
نفر از روزه داران استان همدان در مساجد 

اطعام می شوند.
وی بابیان اینکه دهه والیت امسال با هفته 
دولت همزمان اســت و بر همین اساس 
برخی از طرح هایی که در این مدت افتتاح 

می شــود، به نام غدیر نامگذاری خواهد 
شد، گفت: مراســم  دهه والیت و امامت 

بایــد با محتوایی غنی در راســتای تبیین 
واقعه غدیر و والیت برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی تاکید کرد

همدان؛ استان صدرنشین دربرندجهانی وملی

همزمان با عیدغدیر

۵۰۰۰ نفر از روزه داران استان همدان اطعام می شوند

■ با حضور تجار اقلیم کردستان 
عراق  تفاهم نامه تجاری منعقد شد

نمایشگاه داری 
همدان 
درکردستان

سرانجام بی انجام تالوار!
■ نماینده همدان وفامنین گفته است: آب سد تالوار آلوده است، از سد »آزاد« بیاوریم      ■ مدیرعامل آب منطقه ای: در صورت وجود آشفتگی در آب، کنار می روم
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خبر

سایه حاشیه ها بر شورای شهر همدان
  اتفاقات و مســائل چالش برانگیز مربوط به شورای شهر همدان 
در شرایطی توجه افکار عمومی را به خود معطوف نموده و بازخورد 
رسانه ای داشته که در آســتانه دوسالگی این شورا جای خالی یک 

گزارش مبسوط و دقیق از عملکرد ها احساس می شود. 
گزارشــی که می تواند حاوی فعالیت ها، اقدامات و دســتاوردهای 

مهم شورا باشد.
از سوی دیگر با توجه به نیازها و اولویت های شهر بزرگ و مهمی 
چون همدان، برنامه های مهمی باید در حوزه مدیریت شهری دنبال 
شود که شورا زمینه های اجرای آنها را فراهم نموده است. کمااینکه 
شــورای فعلی از همان آغاز بنای خود را بر برنامه محوری گذاشته 
اســت تا بتواند از ظرفیت های موجود در بخش های مختلف برای 

توسعه شهری استفاده نماید.
با توجه به این اولویت ها و در شــرایطی که انجام کارها و اقدامات 
الزم برای ایجاد تحوالت مثبت در حوزه مدیریت شــهری مستلزم 
آرامش و ثبات است، حاشیه سازی و بروز چالش هایی که به جایگاه 

شورای شهر آسیب می زند، برای افکار عمومی قابل هضم نیست.
اگر شــورا گرفتار چنین حاشیه هایی شــود و به جای پرداختن به 
موضوعات اصلی، وقت و انرژی اعضا صرف  مســائل حاشــیه ای 
گــردد، نه تنها نگاه افکار عمومی به شــورا تغییر خواهد کرد، بلکه 
حتــی می تواند باعث تزلزل در شــورا  و ضعف در تصمیم گیری 

ها شود. 
وضعیت امروز شــورا بــه جهت طرح مباحث چالــش برانگیز در 
پارلمان شهری و بروز مســائل حاشیه ای که بعضا همراه با تشدید 
اختالفات درون شورا نیز است ، گویای آن است که به رغم  حرکت 
های خوبی که تاکنون در این مجموعه بوده ایم،  شرایط چندان هم 

مطلوب به نظر نمی رسد.
فراموش نکنیم که شوراهای اسالمی شهر و روستا نهادهای اجتماعی 
هستند که براساس قانون اساسی، وظایف و اختیارات آنها نیز بیشتر 
در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شــهرها و روســتاها 

تعریف شده است. 
براین اســاس پرداختن به مســائل با نگاه های سیاسی به هیچ وجه 

پذیرفتنی نیست و نباید شورا گرفتار چنین مسائلی شود. 
البته ســلیقه ها و رویکردهای سیاسی هر یک از اعضا در جای خود 
قابل احترام است، این نگاه ها نباید در تصمیمات و رفتارهای اعضا 
در مجموعه شورا تاثیرگذار باشد و این شائبه را ایجاد کند که شورا 
از حیطه کاری خود به عنوان یک نهاد کامال اجتماعی و نه سیاســی 

فاصله گرفته است. 
به هر حال شــورا نیاید تحت تاثیر فضاسازی ها قرار گیرد و گرفتار 

حاشیه شود؛ چراکه فلسفه تشکیل شورا چیز دیگری است .

۱- برخــی فعاالن سیاســی در تالش بــرای ورود ادبیات جدید به 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی هســتند. گویا آنها از تقسیم بندی 
جدید اسالمگرایان و غربگرایان برای توصیف سپهر سیاسی حاکم بر 
انتخابات استفاده می کنند. گفتنی است این نوع تقسیم بندی ها معموال 

با استقبال فعاالن سیاسی مواجه نمی شود.
2- فعاالن بخش خصوصی از وزیر نفت گالیه دارند. گویا این گالیه 
به خاطر تعیین قیمت ســوخت هواپیماهای باری ســه برابر قیمت 
سوخت هواپیماهای مسافربری اســت. گفتنی است این اقدام باعث 
ایجــاد مانع در صادرات به خصوص صــادرات صیفی جات تازه به 

روسیه و کشورهای همسایه شده است.
۳- اسکان مدیران در محل خدمت چندان در استان جدی گرفته نشده 
است. گویا تعدادی از فرمانداران، بخشداران، شهرداران و مدیران در 
شهرســتان محل خدمت ساکن نبوده و در رفت و آمد هستند. گفتنی 
اســت در مواردی این رفت و آمدها با استفاده از خودروی دولتی در 

اختیار برای استفاده در هنگام خدمت، انجام می شود.

رسانه ها نقش خود را دریابند
 هفتــه گذشــته روزی را در تقویم 
داشــتیم که این بار خــودِ خبرنگاران 
را تیتر می کرد. خبر و اطالع رســانی 
امروزه بخشی الینفک از زندگی مردم 
بدل شده و به همان اندازه دربرگیری، 
اثرگذاری پیدا کرده و در تغییر فضای 

روانی نقش آفرین است.  
پیچیدگی های دنیای امروز رســانه ها 
را در حرفه خود نیز با دگرگونی همراه 

بــوده که ویترین اخبار را از مرحلــه اعالم صرف خبر عبور داده و 
آنچه که در اثرگذاری و برجستگی اخبار اهمیت دارد نوع بیان و به 
گفته »مک لوهان« دیگر مهم نیست که چه خبری را می گویی بلکه 

چگونه گفتن آن اهمیت دارد.
انتظار از رسانه دیروز خبررسانی، مطلع کنندگی و به روز بودن بود.
 امــروز اما با قرار گیری در عصر انفجار اطالعات و مواجه شــدن 
جامعه با انبوه اخبار، انتظار از رســانه ها انتشار اخبار حقیقی، واقع 

بینانه و شفاف و در جهت کمک به مردم است. 
طبیعی اســت در این روند که فرایند تهیه و انتشــار خبر به شکل 
رقابتــی درآمده، رســانه هایی می توانند جــذب مخاطب کنند که 
اخبارشــان از کیفیت مطلوب و مورد خواست مخاطبان برخوردار 
باشــد. توجه به این اصل می تواند در پایداری و پیشــرویی رسانه 

ها بسیار موثر باشد. 
یکی از دالیل کیفیت بخشی ،بر آورده کردن انتظار مخاطبان است. 
امــری که بُعد کامل آن به نقش هدایت گری مطالبات و خواســته 
های مردم از ســوی رسانه ها باز می گردد. به این معنا که مخاطبان 
امروز از رسانه انتظار شفاف سازی، انعکاس اطالعات بیشتر، ایجاد 
فرصت هاي اجتماعي مفید و توانمندسازي مخاطبان براي مدیریت 

زندگي و مشارکت شان در جامعه را دارند. 
در اســتان ما مخاطب عمومی اگر چه در ســطح خود قرار دارد اما 
رســانه می توانــد بیانگر ، پیگیر و هدایت گــر مطالبات جامعه بر 

حسب ظرفیت ها و داشته ها باشد.
 ایــن یعنی ایجاد فرصت های اجتماعــی مفید که البته مدیریت آن 
مستلزم دانایی و تسلط صاحبان رسانه در استان به فنون رسانه داری 

و مشارکت در مسیر توسعه استان است. 
ــد تلقــی و ذهنیــت اجتمــاع نســبت  ــر ایــن مبنــا رســانه مــی توان ب
ــت را  ــت و ذهنی ــن واقعی ــه بی ــد و فاصل ــر ده ــت را تغیی ــه واقعی ب
کاهــش دهــد. چــرا امــروز علیرغــم روی دادن اتفاقــات و اقدامــات 
مثبــت اقتصــادی از جملــه کاهــش بیــکاری، افزایــش امنیــت ســرمایه 
ــتان  ــتان اول کشور)اس ــف ۱۰ اس ــن در ردی ــرار گرفت ــذاری و ق گ
ــه  ــار منفــی و هزین ــا بهبــود فضــای کســب و کار، اخب کرمانشــاه( ی

ســاز مــورد توجــه رســانه اســت؟ 
این به دالیل ۱- نارسایی و دریافت ناکافی رسانه از فضای موجود 

در نتیجه گم شدن در هیاهوی کاذب است
2- فضای منفی خوانی اســت که در جامعه بر اثر فشار و مشکالت 
افتصادی، تغییر ذائقه های نسلی، و آسیب پذیری از تلقیات حبابی 

ناشی و شایعات پدید آمده است. 
رسانه می تواند با جریان ســازی، مطالبه گری و حرکت پیشروانه 

اذهان عمومی را ازاین آسیب ها مصون بدارد.
یکی دیگر از نتایج کیفیت بخشی در اخبار، توانمند سازی مخاطبان 

برای مدیریت زندگی و مشارکت شان در جامعه است. 
ــدن  ــل بازمان ــه دالی ــرده ام ک ــان ک ــادم را بی ــن اعتق ــواره ای  هم
اســتان مــا از توســعه بــه زیرســاخت هــا یــا تاسیســات اقتصــادی 
و عمرانــی بــاز نمــی گــردد بلکــه بایــد آن را در برخــی تلقیــات 
و رفتارهــای اجتماعــی دنبــال کــرد. اســتان هــای غــرب کشــوربا 
ــود  ــر خ ــم نظی ــر و ک ــی نظی ــای ب ــیل ه ــا و پتانس ــته  ه داش

ــد.  ــی کنن ــروت آفرین نتوانســته ث
جســتجوی اینکه چه دالیلی مانع این ثروت ســازی شــده و چه 

روحیاتی برای پیشرفت در استان الزم است؟ کار رسانه  هاست. 
رسانه بازگو کننده ارزشها و هدایت گر افکار و تغییر دهنده رفتارها 
به ســمت ارزشــها می تواند باشد. توانمندســازی افراد در نحوه 
زندگی و مدیریت آن به مشــارکت جویی هر چه بیشتر در جامعه 
می انجامد. این کاری اســت که با کیفیت بخشی اخبار و اطالعات 

رقم می خورد.

27مرداد آغازجذب دانشجو درعلمی کاربردی استان

 رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی واحد اســتانی همدان گفت: بر اساس مصوبه 
شورای عالی اداری کشور در زمینه فعالیت نکردن مراکز وابسته به دولت، ۱2 مرکز جامع 

علمی کاربردی در این استان تعطیل شدند.
بــه گزارش ایرنا، محمود تعجبی در جمع خبرنگاران بیان کرد: به دنبال تعطیلی این مرکز 
به تبع آن نیازمند راه اندازی مراکز جدید بر اســاس ضوابط و آیین نامه مشــخص بودیم 
بنابراین در جلسه ها، مکرر این موضوع به بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و هیأت های 

ورزشی اطالع رسانی شد.

وی بیان کرد: مراکز علمی کاربردی همدان دنبال این اســت که هیأت فوتبال مســئولیت 
هیأت تربیت بدنی دانشــگاه علمی کاربردی و شرکت های ترویج کشاورزی مسئولیت 
مرکز جهاد کشاورزی این دانشگاه را بر عهده بگیرند تا بخشی از مطالبات بر زمین مانده 

که درخواست دانشجویان است را در این مراکز جدید پاسخ بدهیم.
تعجبی اظهار داشــت: تاکنون از راه اندازی هیأت تربیت بدنی دانشــگاه علمی کاربردی 
همدان استقبال نشده است هر چند تقاضاهایی توسط هیأت هاکی داشتیم اما همراهی آنها 
در این زمینه جدی نبود.رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی همدان بیان 
کرد: این دانشــگاه دارای ۱2 هزار صندلی اســت که پیش از تعطیلی مراکز آن در بهترین 
حالت ۹ هزار صندلی تکمیل می شــد اما هم اینک این آمار به پنج هزار صندلی کاهش 

یافته اســت.تعجبی با بیان اینکه جذب دانشــجو از 2۷ مرداد آغاز می شود ادامه داد: ۶۰ 
رشــته در این مراکز فعال اســت همچنین یک هزار و ۵۰۰ کد مدرس داریم که ۶۰۰ کد 

آن فعال هستند.
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی واحد اســتانی همدان ادامه داد: با توجه به قدیمی 
بودن و ظرفیت محدود ساختمان فعلی دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان، ساختمانی 
از دانشگاه بوعلی خریداری شد که پس از بهسازی و ترمیم آن این ساختمان به زودی راه 
اندازی می شــود.تعجبی درباره اشتغال دانش آموختگان مراکز جامع علمی کاربردی بیان 
کرد: اشــتغال هیچ یک از مراکز آموزش عالی همانند مرکز جامع علمی کاربردی نیست 

چراکه 8۰ درصد دانش آموختگان این مرکز مشغول به کار می شوند.

محمد ابراهیم الهی تبار 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی 

استاندار کرمانشاه 

 استان همدان رتبه نخست واگذاری طرح ها 
به بخش خصوصی را در کشــور کسب کرده 
به طوري که 2۳ درصــد کل واگذاری های این 

حوزه در سطح ملی مربوط به همدان است.
سید سعید شــاهرخی در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان همدان با اعالم خبر فوق، ادامه 
داد: واگذاری طرح ها موضوع با اهمیتی است 
که در ســال جاری بایــد ۱۰۰ طرح به بخش 

خصوصی واگذار شود.
به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اینکه واگذاری 
این طرح ها با سرعت بیشتری پیش می رود، 
خاطرنشــان کرد: با تدوین ســند راهبردی و 
عملیاتی تا پایان برنامه ششم یک میثاق بستیم 
کــه با توجه به مزیت ها برای هر شهرســتان 

طرح هایی تعریف شده است.
اســتاندار همدان با اشــاره بــه ویژگی های 
اقتصادی، فرهنگی، گردشــگری و اجتماعی 
شهرستان های استان گفت: بر اساس ظرفیت 
های موجود استان، سند راهبردی سه ساله ای 
تدویــن کردیم که جهت گیــری ها در حوزه 
های مختلف در سه سال پیش رو برنامه ریزی 

شود.
وی ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم و رونق 
تولید را از اولویت های این ســند برشمرد و 
افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تا 
سال ۱4۰۰ باید در استان انجام و طی سه سال 

۶۰ هزار شغل ایجاد شود.
شــاهرخی با بیان اینکه فرمانــداران باید حق 
شهرستان ها را در تحقق برنامه های عملیاتی 
مطالبه کنند افزود: جشنواره مبل و منبت مالیر 
فرصت خوبی برای این شهرســتان است و از 
طرف دیگر پرونده ثبت جهانی منبت مالیر در 
دســت پیگیری است و به طور قطع به زودی 

جهانی شدن این صنعت را جشن می گیریم.

وی با بیان اینکــه مالیر یکی از نقاط منحصر 
به فرد کشور و اســتان همدان است و دارای 
ویژگی های بارز و برجسته ای است ادامه داد: 
در حوزه کشاورزی مالیر جایگاه ویژه ای دارد 
و انگور این شــهر به عنوان پنجاه و ســومین 

میراث مهم کشاورزی جهان ثبت شد.
وی یادآور شد: در این راستا طی سه سال آینده 
باید در ۶۰۰ هکتار از باغ های مالیر طرح فراز 
اجرا شود که میزان تولید این محصول را تا سه 

برابر افزایش می دهد.
شــاهرخی وجود حدود پنج هــزار کارگاه 
فعال منبت و فعالیت حدود ۹ هزار استادکار 
و منبــت کار و اشــتغال بیــش از 2۵ هزار 
هنرمند در این صنعت را بی بدیل دانست و 
گفت: شهرستان تویسرکان نیز به عنوان شهر 

ملی منبت "گلریز" برگزیده و معرفی شــده 
است و شهرســتان تویسرکان بیش از چهار 
هــزار و ۷۰۰ کارگاه صنایــع مبل و منبت و 
نزدیک به هشــت هزار شاغل در این بخش 

برخوردار است.
اســتاندار همدان همچنین با اشــاره به ثبت 
جهانی تپــه هگمتانه نیز گفــت: ثبت این اثر 
اهمیت فوق العاده و کارکرد ملی و استانی دارد 
و از اولویــت های ســازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری است.
شــاهرخی با بیان اینکه کمیتــه ویژه ای برای 
ثبت جهانی هگمتانه تشکیل شده است افزود: 
کمیته ای برای ثبت جهانی مبل و منبت مالیر 
و کمیته ای برای پیگیری ویژه و شتاب دهی به 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد تشکیل 

شود.
وی با بیــان اینکه جهان آبــاد ظرفیت بزرگ 
ملی دارد افزود: آهنگ حرکت توســعه منطقه 
اقتصادی جهان آباد خوب نبوده و باید سرعت 

بیشتری داشته باشد.
اســتاندار همدان همچنین بــا تأکید بر جذب 
ســرمایه گذار و واگــذاری امــور به بخش 
خصوصی اظهار داشت: باید پای سرمایه گذار 
و بخش خصوصی را به اســتان باز و زمینه را 

برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.
شاهرخی با بیان اینکه برای سهولت در سرمایه 
گذاری شــورای راهبردی تشکیل شده است 
افزود: در این شورا با حضور مقام های ارشد 
سیاسی، انتظامی، امنیتی اگر موانعی بر سر راه 

سرمایه گذاری باشد برطرف می شود.

واقعه غدیر 
بازسازی می شود

 واقعه غدیر ســاعت ۱8 روز عید غدیر با 
خطبه خوانی و برنامه نمایشــی در باغ موزه 

دفاع مقدس بازخوانی و بازسازی می شود.
فرمانده ســپاه ناحیه مقاومــت همدان روز 

پنجشــنبه در جمــع خبرنگاران بیــان کرد: 
رویکرد سپاه همدان استفاده از همه ظرفیت 
ها برای اعتالی فرهنگ اســالمی و شــیعی 

است.
بــه گزارش ایرنــا، علی بقایــی اضافه کرد: 
بنابراین تعاون و همــکاری در خیر و نیکی 
را با همکاری تمامی دســتگاه ها در اولویت 

قرار داده ایم که نمونه آن حضور بسیج در امر 
مدیریت سیالب نوروز ۹8 بود. 

فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت همدان افزود: 
برنامــه ای با عنوان »علی وقف اســالم« در 
آستانه دهه امامت و والیت طراحی شده که 
ایده و ابتکار آن مربوط به بســیج است اما با 
مســاعدت و همراهی تمامی دستگاه ها اجرا 

می شود. 
ســرهنگ بقایی یکی از آسیب های برنامه 
های برگزار شــده در مناسبت ها را عاطفه 
زدگی دانست و توضیح داد: در این برنامه 
ها به جای توجه به محتوا و تبیین موضوع، 
تنها به برگزاری جشن و ُجنگ شادی توجه 

می شود.

سومین جشنواره فرهنگی- هنری
 "حبیب حرم" برگزار می شود

 مسئول بســیج هنرمندان اســتان همدان گفت: سومین جشنواره 
فرهنگی- هنری دو ساالنه "حبیب حرم" برگزار می شود.

رسول کرمی از برگزاری جشنواره فرهنگی- هنری دو ساالنه "حبیب 
حرم" خبر داد و اظهار داشــت: این جشــنواره در بخش های داستان 
کوتاه، شعر، نماهنگ، موشن گرافیک و نمایش محیطی با موضوعات 
فرهنگ ایثار و شهادت، جبهه مقاومت )سوریه، عراق، لبنان، یمن( و 

استکبار ستیزی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بخش ویژه این جشــنواره به شهدای مدافع حرم و 
سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدان اختصاص دارد، به تسنیم 
گفت: افراد عالقمند به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را 
تا پایان شهریورماه امسال به نشانی همدان، بلوار شهید مفتح، مجتمع 
فرهنگی بوعلی، طبقه سوم، دفتر بسیج هنرمندان استان همدان ارسال 

کنند.

خروج بخش قابل توجهی از سیر همدان 
به علت نبود صنایع فرآوری

 مدیر جهادکشاورزی شهرســتان همدان با بیان اینکه بخش قابل 
توجهی از سیر تولیدی به علت نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی 
اســتاندارد، روانه بازارهای داخلی و خارجی می شــود، از برگزاری 

سومین جشنواره سیر و موسیر همدان خبر داد.
حســین فضلی افزود: این جشنواره از ۳۰ مرداد تا یکم شهریورماه با 
همت اهالی روستای سوالن، دهیاری و شورای اسالمی و با پشتیبانی 
و هماهنگی فرمانداری شهرستان و جهادکشاورزی شهرستان و سایر 

ادارات برگزار می شود.
 فضلی به ایســنا گفت: ســالیانه حدود ۱۳۰۰ هکتــار از اراضی آبی 
شهرستان همدان زیرکشت ســیر قرار می گیرد وعملکرد سالیانه آن 

22 هزار تن است.
وی تصریــح کرد: بخش قابل توجهی از ســیر تولیدی به علت نبود 
واحدهای فرآوری و بســته بندی استاندارد، روانه بازارهای داخلی و 
خارجی می شــود و درآمد چندانی ازاین محل نصیب تولیدکنندگان 

نمی شود.
مدیر جهادکشــاورزی شهرستان همدان یکی از اهداف این جشنواره 
را شناســاندن ســیر با کیفیت و مرغوب همدان به عالقمندان عنوان 
کرد و گفت: این جشنواره باعث جذب توریست و رونق گردشگری 
شهرستان می شــود که در نهایت تمام برنامه های ارائه شده منجر به 

رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

همدان پیشتاز در واگذاری پروژه
■ ستاد اقتصاد مقاومتی می گوید 23درصد واگذاری به بخش خصوصی کشور مربوط به همدان است

 تالوار برای همدانیها پروژه ای نام آشناست. 
نزدیــک به 2 دهه اســت که قراراســت آب 
شهرهمدان از سد تالوار تامین شود وبرای این 
منظور نماینده های مجلس ومســئوالن بارها 
بــرروی این پروژه مانــورداده واعالم کرده اند 

پیگیر اجرای آن.
نزئیک به 2 ســال است کمتر اخباری از پروژه 
تالوار وانتقال آب از اســتان همســایه شمالی 
زنجان می شــنویم ودلیل آن را بارها مخالفت 
نماینده های استان زنجان وکردستان در انتقال 

آب دانسته اند.
گویا ســهمی که برای این پروژه درنظرگرفته 
شــده اســت بیش از میزان ذخیره وتامین آب 
است وحاال نماینده و مدیران آب از تغییر برنامه 

و کوتاهی وزیر و غیره سخن می گویند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه وضعیت آب همدان آشفته 
است گفت: وزیر نیرو برای حضور در مجلس 
آمادگی کامل داشت که نمی دانم چه اتفاقی افتاد 
به یکباره گفت ســفر داریم و پس از بررســی 

متوجه شدیم سفری هم در کار نیست. 
به گزارش فارس امیر خجسته پنج شنبه در ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه یکی 
از چالش های بزرگ استان موضوع آب شرب 
است اظهار کرد: این موضوع باید اولویت اول 

استان باشد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط بودجه و اینکه 
مسئله تأمین آب همدان مصوبه سفر مقام معظم 
رهبری بوده است و از سد تالوار بنا بود آبرسانی 

شود، بنابراین آن را در صدر امور قرار دادیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه سد تالوار نتیجه خوبی 

برای همدان نداشــت افزود: مبحث آب شرب 
همدان در مدت ۱۵ ســالی که گذشته به نتیجه 

مطلوب نرسیده است.
وی با بیان اینکه مسئله آب همدان یک ابرچالش 
برای استان است بیان کرد: ۳4 میلیون متر مکعب 
آب در ســد داریم و ۵۰ درصد چاه ها خشک 

شده است.
خجسته با اشاره به اینکه مسئله آب خطر جدی 
است و سیستم های اطالعاتی در این رابطه تذکر 
داده اند افزود: وزارت نیرو حساسیت الزم را در 
این رابطه ندارد و در چند ســال گذشته نتیجه 

مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه مصوب شــد که آبرســانی به 
همدان از »سد آزاد« باشد اما وزارت نیرو با این 
مســئله هم بازی کرد افزود: به کردستان فشار 

آوردند که آبرسانی از این سد انجام شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه طبق بررسی ها آب سد 
تالوار آلوده اســت و مشکالت خاص خود را 
دارد افزود: دو هفته پیش در وزارت نیرو در این 

خصوص با وزیر صحبت کردیم.
وی با اشــاره به اینکه با وجود اینکه امســال 
بارندگی ها خوب بوده و در آب مشکلی وجود 
ندارد اما در برخی مسائل باز مشکالتی وجود 
دارد ادامه داد: بعد از پیگیری ها بنا شد که وزیر 

به مجلس بیاید.
خجســته با اشــاره به اینکه وزیر امروز و فردا 
می کند افزود: بودجه ۵ میلیاردی برای آبرسانی 
به همدان اختصاص داده شــده که فقط برای 
تجهیز کارگاه است و طبق برآورد ها حدود ۵۰۰ 

میلیارد تومان نیاز است.
وی یاد آور شد: وزیر نیرو هفته جاری و هفته 

گذشــته برای حضور در مجلس آمادگی کامل 
داشــت که نمی دانم چه اتفاقی افتاد به یکباره 
گفت سفر داریم و بعد از بررسی متوجه شدیم 

سفری هم در کار نیست.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه نسبت به این حرکت وزیر 
نیرو به شــدت نگرانیم و قطعا در مجلس کار 
خــود را در رابطه با موضوع آب انجام خواهیم 
داد افزود: استاندار سابق همدان اعالم کرده که 

در این جلسه حضور پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت آب همدان واقعًا 
آشفته است تصریح کرد: اقدام اخیر وزیر نیرو 
خوب نبود؛ به عنوان نماینده مردم بار ها در رابطه 

با موضوع آب پیگیر شدیم اما...
خجسته با بیان اینکه یک روستای بدون آب را 
می توان با تانکر آبرسانی کرد اما یک شهر ۷۰۰ 
هزار نفری را چگونه باید آبرسانی کرد؟ افزود: 
به وزیر گفتم من وظیفه خود را در مجلس انجام 
می دهم شــما هم وظیفه خود را انجام دهید اما 
انجام ندادید، نه شــما و نه وزرای قبل، نه این 

دولت و نه دولت قبل.
وی با اشاره به اینکه وضعیت آب شرب همدان 
به بازی گرفته شــده اســت ادامه داد: اگر کار 
می کردید وضع اســتان این گونه می بود؟ چرا 
برای برخی اســتان ها ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

گذاشتید اما برای همدان ۵ میلیارد تومان؟
نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: آب شرب همدان را به بازی 
گرفته ایم چرا که طبق مطالعات آب سد تالوار 
آلوده است و وزرا نیز اعتباری برای این مسأله 

قرار نداده اند که از حق همدان نمی گذریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 

اســالمی با اشــاره به اینکه از رئیس جمهور 
درخواست برگزاری جلسه اضطراری کردم تا 
شخصاً به این مسئله ورود پیدا کند بیان کرد: کار 

از وزیر نیرو گذشته است.
وی با اشــاره بــه اینکه نبایــد در رابطه با آب 
سکوت کنیم افزود: زمانی که پول بود موضوع 
آب استان انجام نشد و باید پروژه های جدید به 

آینده موکول شود.
خجسته با توجه به شرایط موجود دولت توان 
اجرای پروژه جدید را نــدارد و باید به بخش 
خصوصی بدهــد در پایان افــزود: مدیران در 
اســتان همدان به خوبی کار می کنند و باید از 

همه تشکر کنیم.
مدیرعاملآبمنطقهای:درصورت

وجودآشفتگیدرآب،کنارمیروم
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
نیز درپاسخ به سخنان نماینده همدان، بیان کرد: 
ما در بدترین شرایط نگذاشتیم آب قطع شود و 
بهترین کمیت و کیفیت آب را در سطح کشور 
داریم که این اصطالح آشفته بودن آب را قبول 

ندارم.
منصور ستوده تأکید کرد: اگر آشفتگی در مسأله 
آب در سطح اســتان به وجود بیاید مسئولیت 

خود را کنار می گذارم.
وی در پاسخ به نماینده که چرا اعتبارات به أب 
همدان نمی دهید؟ گفت: پول با برنامه ریزی و 
توسط برنامه و بودجه به استان ها ابالغ می شود 
و ربطی به وزارت نیــرو ندارد و زحمات این 

وزارت را نباید نادیده گرفت.
با این تفاسیر باید منتظر بود تا که مشخص شود 
همدانیها باالخره با تالوارسیراب می شوندیا از 

منابع آبی دیگر؟ 

سرانجامبیانجامتالوار!
■ نماینده همدان وفامنین گفته است: آب سد تالوار آلوده است، از سد آزاد بیاوریم

■ مدیرعامل آب منطقه ای: در صورت وجود آشفتگی در آب، کنار می روم



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  26 مردادماه 1398  شماره 3547

3

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

خدمات تامین اجتماعی به بیش از 2 هزار کبودراهنگی

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: اورژانس اجتماعی شهرستان کبودراهنگ به 2 هزار 
و ۳۹۰ نفر خدمات ارائه کرده است. 

رئیس بهزیستی شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: اورژانس اجتماعی از سال 
۱۳۹۱ در این شهرستان مستقر و در دو بخش فوریت و آسیب های اجتماعی در سطح 2 

در حال فعالیت می باشد. 
رضا جعفری نیکو در خصوص اهداف و وظایف این بخش از خدمات بهزیســتی اظهار 
داشــت: اهداف کلی اورژانس اجتماعی کنترل و کاهش بحران های فردی و خانوادگی و 

اجتماعی از طریق ارائه خدمات فوری و تخصصی به افراد آسیب دیده اجتماعی و یا در 
معرض آسیب بوده است. 

وی ادامه داد: مراجعه کنندگان این مرکز می توانند به دو صورت شود مصرف و یا ارجاعی 
توســط خط ۱2۳ خدمات اجتماعی سیار و ســایر مراکز وابسته به سازمان ها و نهادها به 

صورت برون سازمانی از خدمات این مرکز بهره مند شوند. 
جعفری نیکو در خصوص چگونگی ارائه خدمات افراد مســئول گفت: زوجین متقاضی 
طــالق و افراد دارای اختالف حاد خانوادگی که در بخــش فوریت های این مرکز مورد 
پذیرش قرار می گیرند و افرادی که قصد خودکشی  یا اقدام به خودکشی داشته اند زنان و 
دختران در معرض آسیب اجتماعی و یا آسیب دیده، کودکان خیابانی و کار، کودکان آزار 

دیده و نیز همســران آزار دیده و افراد مبتال به اختالل هویت جنسی و دختران و پسران 
فراری از منزل از خدمات واحد مداخله در بحران و به منظور کاهش آسیب مورد پذیرش 

و ساماندهی قرار می گیرند. 
وی با اشاره به توانمندسازی خدمات گیرندگان افزود: این مرکز اقدام به جذب و پرداخت 
کمک هــای موردی بالعوض به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال جذب مشــارکت های مردمی به 

صورت نقدی و غیرنقدی در مجموع به مبلغ 4۰ میلیون ریال کرده است. 
جعفری، ایجاد  اشــتغال  را یکی از اقدامات مهم این مرکز عنوان کرد و اظهار داشــت: 
اورژانــس اجتماعی اقدام بــه معرفی ۱4 نفــر از خدمت گیرندگان بــرای دریافت وام 

اشتغال زایی و خوداشتغالی کرده است.

شورای شهر اسدآباد
شهر را رها نکند

 فرماندار شهرستان اســدآباد گفت: تکریم ارباب رجوع خط 
قرمز ما بوده بنابراین اگر کار ارباب رجوعی قابل حل نبود الاقل 

با برخورد مناسب آنان را قانع کنید.
به گزارش ایســنا، مجید درویشی در شــورای اداری شهرستان 
اســدآباد، با تأکید بر توجه هر چه بیشــتر مدیران و مسئوالن به 
حاشیه نشینان و روســتائیان اظهار کرد: برخی از مردم از طریق 
پیگیری به طرق مختلف حق خود را می توانند بگیرند اما برخی 
دیگر قانع هســتند که باید این انسان های قانع را دریابیم چرا که 
آنان به ما اعتماد دارند پس باید حرمت این افراد قانع را گرفته و 

پاسخ اعتماد آنان را بدهیم .
وی با اشاره به اینکه مردم حداقل ها را از ما مطالبه دارند، تصریح 
کرد: یکی از ارزشیابی های مدیران میزان مراجعات ارباب رجوع 
ها از دســتگاه های مختلف به فرمانداری است  که در ارزشیابی 

هر اداره مدنظر خواهد بود.
وی افــزود: بــدون شــک ادارات و دســتگاه هایــی کــه بــه نحــو 
ــم  ــرده و تکری ــیدگی ک ــردم را رس احســن کار و مشــکالت م
ــه  ــات ب ــزان مراجع ــد از می ــا آورن ــه ج ــوع را ب ــاب رج ارب
فرمانــداری مــی کاهــد و ایــن امــر در ارزشــیابی دســتگاه هــا 

لحــاظ مــی شــود.
ــاله  ــردی ۳ س ــند راهب ــرد: س ــح ک ــه تصری ــی در ادام درویش
ــا  ــای م ــه ه ــداف و برنام ــتانی از اه ــرش شهرس ــتان در ب اس
ــذب  ــال ج ــه دنب ــت ب ــاز اس ــرای آن نی ــرای اج ــه ب ــوده ک ب
ــرا  ــیم چ ــد باش ــای جدی ــه ه ــده و برنام ــذار و ای ــرمایه گ س
کــه جــذب ســرمایه گــذار و ایجــاد اشــتغال موجــب تحــول 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــاط شهرس ــی و نش ــادی و پویای اقتص
درویشــی در ادامــه یکــی دیگــر از معیارهــای ارزشــیابی ادارات 
ــک از  ــر ی ــی ه ــتان را سرکش ــطح شهرس ــای س ــتگاه ه و دس
ــه  ــت: هم ــرد و گف ــوان ک ــهدا عن ــواده ش ــا از خان ــتگاه ه دس
ــواده شــهدا و والدیــن شــهدا دیــن داریــم  ــه خان مــا نســبت ب
ــن  ــن کار ممک ــهدا کمتری ــن ش ــواده  والدی ــی از خان و سرکش

ــود. ــن بزرگــواران خواهــد ب ــرای ای ب
وی یکــی از برنامه هــای دولت را ارتقاء وضع معیشــتی مردم 
دانست و گفت: همه مدیران باید در راستای این امر گام بردارند 
و کســی کــه در این راه قــدم برندارد، بایــد در دنیا  و آخرت 

پاسخگو باشد.
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان همچنیــن از تشــکیل ســتاد 
ــده  ــر داد و اظهــار کــرد: در ۵۰ روز آین ــن شهرســتان خب اربعی
ــران  ــود کــه از همــه مدی اربعیــن حســینی در پیــش خواهــد ب
ــش از 2  ــردد بی ــه ت ــا توجــه ب ــن راســتا ب ــم در ای ــی خواهی م
ــات  ــه ســمت عتب ــدآباد ب ــیر اس ــینی از مس ــر حس ــون زائ میلی
ــه  ــر چ ــات ه ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــالی معل ــات و کرب عالی

ــای کار باشــند. ــوب پ مطل
تعامــل هــر چــه پررنــگ تــر بــا خبرنــگاران، توجــه و حمایــت از 
ســمن هــا، توجــه بــه وظیفــه و برنامــه هــر دســتگاه نســبت بــه 
برنامــه ســند راهبــردی ســه ســاله ...از دیگــر موضوعاتــی بــود که 

در ایــن جلســه فرمانــدار شهرســتان بــه آن اشــاره داشــت.
ــورای  ــت از ش ــن درخواس ــم ضم ــدآباد ه ــه اس ــام جمع ام
ــه  ــر چ ــل ه ــا تکمی ــه ب ــهر در رابط ــهرداری ش ــالمی و ش اس
ــرد:  ــار ک ــام شــهر اســدآباد، اظه ســریعتر المــان شــهدای گمن
کمیتــه امــداد یکســال و نیــم پیــش ۱۵۰ میلیــون بــرای تکمیــل 
ایــن پــروژه پرداخــت کــرد امــا تــا کنــون ایــن پــروژه بــه اتمــام 

ــیده اســت.  نرس
ــا  ــد ب ــینی مج ــی حس ــلمین سیدموس ــالم والمس ــت االس حج
ــادآور  ــر عملکــرد شــورای اســالمی شــهر اســدآباد ی ــاد ب انتق
ــا  ــتند، م ــده هس ــر ورنجی ــهر دلگی ــورای ش ــردم ازش ــد: م ش
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــا آی ــم ام ــهردار نداری ــاب ش ــا انتخ کاری ب
شــهردار بیایــد بایــد شــهر رهــا شــده و بــه کارهــای عمرانــی 

ــود؟ ــت داده نش ــهر اهمی ــهری ش ــات ش وخدم
وی در ادامــه امــام جمعــه را حامــی و پــل ارتباطــی بیــن مــردم 
و مدیــران و مســئوالن برشــمرد و افــزود: برخــی مســئوالن در 
ایــن شــهر گویــا میهمــان هســتند کــه انتظــار داریــم ســری بــه 

مــا بزننــد و ایــن ارتبــاط هــا را حفــظ کننــد
حســینی مجد با مخاطب قرار دادن مدیــران عنوان کرد: با مردم 
انس بگیرید و مردمی باشــید چرا که منصب ها زودگذر هستند 
پس بیشتر وارد اجتماع شوید و نعمت وحدت را قدردان باشید.

راه های ناامن ورود مورد مخدر 
باید مسدود شوند 

 کبودراهنــگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار همدان پیام: یکی از راه 
های مبارزه با مواد مخدر مسدود کردن راه های ورودی مواد مخدر به 

این شهرستان است. 
فرماندار کبودراهنگ در ســتاد هماهنگی پیشــگیری و مبارزه با مواد 
مخدر با بیــان این مطلب گفت: از جمله نقاط ورودی مواد مخدر به 
شهرســتان مرز بین استان که دستان از بخش گل تپه و استان زنجان از 
بخش شیرین سو است که با مسدود کردن این راه ها می توان از قاچاق 

و ورود مواد مخدر به شهرستان جلوگیری کرد. 
حجــت ا... مهدوی با اشــاره به اینکــه مبارزه با مــواد مخدر یعنی 
ســرمایه گذاری برای جامعه گفت: مبارزه و پیشــگیری از گسترش 
اعتیاد در جامعه یک پدافند غیرعامل است که باید همیشگی، عمیق و 
مستمر باشد تا سرمایه های جامعه از تمام جنبه های اقتصادی فرهنگی، 

اجتماعی، نیروی انسانی و... حفظ نماید. 
مهدوی ادامه داد؛ اصالح سبک زندگی، تغییر نگاه نسبت به مبارزه و 
پیشگیری، تخریب اماکن مخروبه ناامن، مراقبت از ساختمان های خالی 
و بالاستفاده، شناسایی اماکن بی دفاع شهری و... می تواند در پیشگیری 
از ابتال به اعتیاد کمک کند و شهرداران و بخشداران و دهیاران موظف 
به شناسایی اماکن بی دفاع شــهری چون اماکن حاشیه شهری، اماکن 
بدون روشنایی ســرویس های بهداشتی ناامن سطح شهری و...  تا از 
تجمع معتادین و بروز مشــکالت اجتماعی در این اماکن پیشــگیری 

شود. 
فرمانــدار گفت: بــا توجه به اینکه مرکــز ماده ۱۶ تــرک اعتیاد در 
شهرســتان کبودراهنگ قرار دارد ولی متأسفانه هیچ امتیاز و اعتباری 
برای شهرســتان اختصاص داده نشده اســت در حالی که شهرستان 
کبودراهنگ بســیار محروم است نگاه ویژه مسئولین استانی را در این 

خصوص می طلبد. 
مدیر ســازمان بهزیســتی شهرســتان نیز در این ســتاد با اشــاره به 
حمایت های این ســازمان از بهبود یافتگان اعتیاد در شهرستان گفت: 
بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت اشتغال زا برای بهبود 
یافتگان از اعتیاد پرداخت شده است که برای ایجاد اشتغال و پیشگیری 

از بازگشت مجدد بوده است. 
رضا جعفری گفت: اجرای بیش از 48 طرح آموزشــی این ســازمان 
برای خانواده ها، در پیشــگیری از ابتال به اعتیاد و مواد مخدر از دیگر 

برنامه های حمایتی این سازمان بوده است. 

آگهی مناقصه عمومی )مرحله اول( نوبت دوم 

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

روستا/عنوان پروژه
مجتمع

مدت اجرا   شهرستان
)ماه( 

تهیه مصالححداقل رتبهمبلغ ضمانتنامه )ریال(شاخص تعدیلمبلغ اولیه    )ریال(

خدمات تعمیر ونگهداری و اصالح 
و بازسازی ،تامین آب و توسعه 
و بازسازی ایستگاه های پمپاژ و 

تامین و ارتقا کنترل کیفی

پیمانکارآب و یا خدمات423.100.000ندارد128.461.084.385فامنین

خدمات تعمیر ونگهداری و اصالح 
و بازسازی تاسیسات ،،تامین آب 
و توسعه و بازسازی ایستگاه های 
پمپاژ و تامین و ارتقا کنترل کیفی

پیمانکارآب و یا خدمات783.950.000ندارد1215.678.266.095رزن

 شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 
1398 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور 

مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
 نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

 انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
 ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
 کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/5/24 تا مورخ 98/5/28 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/6/9 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال 

اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/6/9 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 بازگشائی پاکات پیشنهادی در روزیکشنبه مورخ 1398/6/10 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

  متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
 الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

وي ضبط مي گردد .
 به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .

 آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir : پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور 

www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

شماره مناقصه : 983018
روز شنبه مورخ :1398/5/26

اطالعیه
یــک شــرکت معتبــر راهســازی در نظــر دارد قســمتی 
از پــروژه )عملیــات خاکــی- ابنیــه فنــی -  مقنــی( را 

بصــورت پیمانــکاری واگــذار نمایــد. 
ــین  ــدگان ماش ــرایط و دارن ــد ش ــکاران واج از پیمان

ــد. ــی آی ــل م ــوت بعم ــازی دع آالت راهس
آدرس کارگاه: همــدان، اللجیــن، ابتــدای روســتای 

گنــج تپــه
تلفن تماس:

09116003422 - 08134555108 

روابط عمومی شرکت توزعی  نیروی 
ن ربق استان همدا

 مالیر-زهــرا امیری-خبرنگار همدان پیام: 
با علنی شــدن دادگاههای مفاســد اقتصادی 
رســیدگی به پرونده های مفاســد اقتصادی 

سرعت می گیرد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: به دنبال ثبت جهانی منبت مالیر هستیم. 
امیدواریم امســال بتوانیم با رفع نقایص ثبت 
جهانی را انجام دهیم . در همین راستا به دنبال 
ارتقا شــاخص های کیفی هنر صنعت مبل و 
منبت هســتیم. وی ادامه داد:برای ارتقای این 
شاخص ها باید بخشی را هنرمندان و صنعت 
گــران انجام دهند و بخشــی را دولت متقبل 

شود. 
محمد کاظمی در ادامــه در رابطه با کم رنگ 
شدن نقش فراکسیون امید اظهار کرد:در دوره 
دهم بســیاری از چهره های شاخص اصالح 
طلبی رد صالحیت شــدند،ناچارا فراکسیون 
امید خیلی از کســانی را که در مسیر اصالح 
طلبی نبودند ،اما فقط مدعی شــدند که اگر به 
مجلس راه پیدا کنیم همراه شما خواهیم بود را 
وارد لیست امید کرد. کسانی که  از لیست امید 
وارد مجلس شدند حدود ۱2۰ نفر بودند .که 
باورود آنها به مجلس ما احســاس کردیم که 
اکثریت قابل توجهی هستیم اما در همان قدم 
های اول خیلی از کســانی با حمایت جریان 
امید وارد مجلس شــدند تغییر گرایش دادند . 
در حال حاضر تعداد انگشــت شماری از این 

فراکسیون فعال هستند. 
کاظمــی درباره تشــکل اصــالح طلبی هم 
گفت:تشکل اصالح طلبی با حمایت خاتمی 
و ریاســتی که عــارف دارد کارهــا را آغاز 
کرده اســت و رابطین استانی هم معرفی شده 
اند،تقریبا تشــکل های انتخابی در اســتان ها 

تشکیل شده است و در استان همدان هم رابط 
اصالح طلبان انتخاب شده است  .

وی در پاســخ به ســوال خبرنگار ما درباره 
اینکه مشــکل جامعه امروز ما موتور سواری 
و دوچرخه سواری خانم ها نیست ،بلکه فساد 
اقتصادی است که با عث بدبینی مردم به نظام 
شده است گفت:مشکل امروز جامعه ما موتور 
سواری خانم ها نیست ،اما اگر خانمی بخواهد 
موتور ســواری کند هیچ منع قانونی و شرعی 
وجــود نــدارد.وی درباره مفاســد اقتصادی 
توضیح داد : پیشگام مبارزه با مفاسد اقتصادی 
کمیســیون قضایی بوده است و طرح تشکیل 
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ماداده ایم 

و در مجلس به تصویب هم رسیده است.
وی افزود:پیش بینی می شــود که با استفاده 

از این طرح کلیه مســئولین اعم از لشکری و 
کشوری اموالشــان دراین طرح مورد بررسی 
قرار بگیرد و قانــون از کجا آورده ای در این 

طرح اجرا شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت:متاسفانه 
بعضی از مســئولین این نظام در گیر فســاد 
اقتصادی هستند . خوشبختانه محاکم قضایی 
از زمانــی که مقــام معظم رهبری دســتور 
برگزاری علنی دادگاههای مفسدین اقتصادی 
را دادند با جدیت و ســرعت مشغول بررسی 

پرونده های مربوط به فساد اقتصادی هستند.
عضو ارشد فراکسیون امید در ادامه و با توجه 
به اینکه در قانون اساسی ما حق آزادی رسانه 
و خبرنگاران را در اظهار نظرها پذیرفته،اظهار 
کرد: شان نظام ایجاب می کند که در رسیدگی 

به مســائل مربوط به مطبوعات و خبرنگاران 
کــه هم اکنون تعداد زیادی از آن ها در زندان 
هستند ،با وسعت نظر برخورد شود،تا آزادانه 

و بدون نگرانی اظهار نظر کنند.
وی دربــاره عملکرد مجلــس در دوره دهم 
گفــت:از عملکــرد مجموعه قــوه ی مقننه 
راضی نیستم ،شاید می شد در بسیاری موارد 
،همچون انتخاب وزرا و قوانین مورد نیاز چون 
اصالح نظام بانک هــا و برخی لوایح بهتر از 

این اقدام کرد.
همــدان  آهــن  گفــت:راه  پایــان  در  وی 
-مالیرعملیات خاکبرداری تا گردنه زاغه آغاز 
و ایســتگاه در اطراف روستای طاسبندی در 
دســت احداث است و 2۳ کیلومتر آن تاکنون 

احداث شده است.

وعده نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

کاظمی: مبارزه با فساد سرعت می گیرد

توقیف ۲تن 
و ۳۰۰کیلو 
گوشت قاچاق 
در نهاوند
  فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند از 
توقیف یک دســتگاه خاور حامل 2 تن و 
۳۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق و فاقد مجوز 

در این شهرستان خبر داد.
شــا احمد ســاکی در جمع خبرنگاران از 
توقیف یک دســتگاه خاور حامل 2 تن و 
۳۰۰ کیلوگرم گوشت قاچاق و فاقد مجوز 
در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران 
پلیس آگاهی شهرســتان حین گشت زنی 
در یکی از محورهــای مواصالتی به یک 
دستگاه خاور یخچال دار مشکوک و آن را 

برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، 2 تن 
و ۳۰۰ کیلوگرم گوشت گاو قاچاق و فاقد 

مجوز به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
ریال کشف و یک متهم در این خصوص 

به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نهاوند با 
تشکر از مشــارکت شهروندان در تامین 
نظــم و امنیــت و بیان اینکــه مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز، وظیفه ملی اســت و 
همه باید برای ریشــه کنــی این معضل 
تالش کننداز کشــف دارو و آرد قاچاق 
و غیر مجاز به ارزش ۹۵ میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در این راســتا پلیس اطالعات 
شهرســتان نهاوند در بازدیــد از 2 واحد 
صنفی بیــش از ۶ هزار و ۵۰۰ عدد قرص 
قاچاق و غیر مجاز و به ارزش تقریبی 4۰ 
میلیون ریال کشــف و هر 2 واحد صنفی 

پلمب شدند.
*کشف۷۸کیسه۴۰کیلوییشامل

۳تنو۱۲۰کیلوگرمآردقاچاق
ساکی عنوان کرد: پلیس آگاهی شهرستان 
نهاوند نیز با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی 
موفق به کشف ۷8 کیسه 4۰ کیلویی شامل 

۳ تن و ۱2۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش 
تقریبی ۵۵ میلیون ریال و دستگیری  یک 

نفر در این باره شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره 
بــه اینکــه پرونده قضائــی در خصوص 
کاالهای مکشوفه تشکیل و تحویل مرجع 
قضائی شــده اســت از کشــف 2۰ فقره 
سرقت داخل خودرو توسط ماموران پلیس 

آگاهی شهرستان نهاوند خبر داد.
وی گفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت 
داخل خودرو در شهرستان نهاوند موضوع 

بــه صورت ویژه در دســتور کار ماموران 
پلیس آگاهی شهرســتان قرار گرفت و با 
اقدامــات فنی و اطالعاتــی و بکارگیری 
شگردهای پلیسی، فردی در این خصوص 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی 

در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.
ساکی عنوان کرد: متهم در بازجویی های 
فنی و تحقیقات صورت گرفته به 2۰ فقره 
سرقت داخل خودرو در شهرستان نهاوند 
اعتــراف و با تشــکیل پرونــده به مرجع 

قضائی معرفی شد.
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گرانی قیمت کاالها در بازار به خاطر 
عدم کنترل دستگاه های نظارتی است

 نماینده مردم آبادان در مجلس تأکید کرد که گرانی قیمت کاالها 
در بازار به خاطر عدم کنترل دســتگاه های نظارتی اســت. غالمرضا 
شرفی، با اشاره به مشکالت معیشتی مردم گفت: با توجه به مصوبه 
تخصیــص ۱4 میلیارد ارز دولتی برای تأمین کاالهای اساســی و با 
توجه به زمان، پول و نیرویــی که دولت برای اجرای این مصوبه و 
همچنین تأمین مایحتاج مردم دراختیار دارد، مشکالت معیشتی مردم 

و گران بودن کاالها علتی جز کم کاری مسئوالن ندارد. 
وی افزود: مســئوالن نباید اخبار را به صورت وارونه به مردم بدهند 
و بعد انتظار داشته باشند مردم آنها را صادق بدانند و به نظر من باید 
اعمال مدیریت شــکل عینی پیدا کند و این رفتار در تصمیماتی که 

اتخاذ می شود ظهور و بروز پیدا کند.
به گزارش فارس، نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار داشت: صبر مردم ما در مواجهه با مشکالت داخلی و خارجی 
در حوزه های مختلف مثال زدنی اســت و مســئوالن باید کاله خود 
را قاضی کنند و با موضوع معیشــت مــردم منصفانه رفتار و هر چه 

سریع تر این وضعیت را جمع جور کنند. 
شرفی خاطرنشان کرد: در حل مشــکالت معیشتی مردم نباید نگاه 
حزبی و جناحی دخیل باشــد، چرا که اینگونه مســائل هیچ ربطی 
به مســائل سیاســی ندارد و نباید چنین نگاه هایی بر حل مشکالت 

معیشتی مردم سایه بیفکند. 
وی با انتقاد از نحوه توزیع کاالهای اساسی افزود: کاالهای اساسی ای 
که با ارز دولتی به کشــور وارد شــدند، تنها در نقاط خاص آن هم 
نه همیشــه، بلکه در یک مقطع خــاص و به صورت محدود توزیع 
شــده اند و جز این موارد محدود، در ســایر موارد، کاالهای اساسی 
با قیمت آزاد و گران به مردم فروخته می شــود.نماینده مردم آبادان 
در مجلس شــورای اسالمی اظهار داشــت: گرانی قیمت کاالها به 
خاطر نبود کاال نیست، بلکه در حالی که می بینیم قیمت یک کاال باال 
می رود، بازار مملو از آن کاالســت، به عنوان مثال؛ در حالی قیمت 
شکر در مقطعی باال می رفت که بازار پر از شکر بود و این به خاطر 
عدم نظارت و کنترل بازار توســط دستگاه های نظارتی است.شرفی 
خاطرنشان کرد: از یکســو باید نظارت ها بر بازار تقویت شود و از 
یکسو اشــکاالت سیســتم توزیع کاال باید برطرف شود و رسانه ها 
باید قدری جو روانی را برای مســئوالن و کارگزاران ســنگین کنند 
تا تدابیر الزم را برای حل این مشــکالت بیندیشند و اجرایی کنند. 
وی افزود: حل مشکالت معیشــتی مردم و کنترل قیمت ها در بازار 
با شــعار و میزگرد و همایش درست نمی شود، بلکه این کار نیازمند 

اجرا یا برنامه است.

وزیر کشور: 
همکاری عراق با ایران بسیار خوب است

 وزیر کشــور گفت: همکاری دولت و کشــور عراق در موضوع 
آیین راهپیمایی عظیم اربعین حسینی با جمهوری اسالمی ایران بسیار 

خوب است.
عبدالرضــا رحمانی فضلی، در جمع خبرنــگاران افزود: بدون 
همکاریهای خوب مســئوالن دولت عــراق امکان ندارد افزون 
بــر دو میلیــون زائر از ایران روانــه آیین پیــاده روی اربعین 

شوند. حسینی 
وی نحوه تعامل و همکاری مســئوالن عراقی در موضوع گذرنامه، 
خدمــات و امنیت مرتبط با راهپیمایی عظیم اربعین حســینی را نیز 
بســیار خوب توصیف و بیان کرد: هفته آتی وزیر کشــور عراق به 
منظور تامین، گســترش و بهبود کیفیت خدمــات آیین پیاده روی 

بزرگ اربعین حسینی به تهران سفر می کند.
وزیر کشور همچنین به حذف روادید برای ایرانیان در سفر به عراق 
برای شــرکت در آیینهای اربعین حسینی امسال اشاره و بیان کرد: بر 
اســاس توافق صورت گرفته با مسئوالن عراقی، پس از دهه نخست 
محرم تا آخر ماه صفر این روند ادامه یافته و نیازی به اخذ روادید از 

سوی شهروندان ایرانی برای سفر به عراق نیست.
وی گفت: البته این امر به هیچوجه به معنای نبود نظارت بر رفت و 
آمدهای مرزی مردم بین ایران و عراق نیســت لذا همه و نظارتهای 
الزم در این ارتباط صورت می گیرند. تاسیســات مرزی و مسئوالن 
امور مرزها نیز آمادگی الزم را از همه نظر دارند و هیچ مشــکلی در 

این حوزه وجود ندارد..

وزیر کشور برای پاسخگویی به دو سوال
 در صحن مجلس حاضر می شود

 دستور هفتگی مجلس شورای اسالمی که امروز و فردا خواهد بود، منتشر 
شــد.بر همین اســاس، طرح یک فوریتی ســاماندهی صنعت خودرو و ادامه 
رســیدگی به الیحه نحوه اســتفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و 
همچنین الیحه تجارت در دستور کار است.طرح اصالح مواد قانون تشکیالت 
و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی 
ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی و عضویت در شرکت 
بین المللی نقدینگی اسالمی از دیگر دستور کار های نشست علنی پارلمان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است 
در صحن علی به ســواالت ســیدعلی ادیانی نماینده قائم شهر و سیدمصطفی 

ذوالقدر نماینده میناب پاسخ دهد.

هرگونه تجاوز را سریع و کوبنده 
پاسخ می دهیم

 رئیس و اعضای کمیســیون سیاســت خارجی، امنیتی و دفاعی مجلس 
نماینــدگان اندونزی با معاون سیاســی وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو 

کردند.
در این دیدار سید عباس عراقچی ضمن استقبال از گسترش همه جانبه روابط 
با اندونزی، سیاســت دفاعی جمهوری اسالمی ایران را تشریح و اعالم کرد که 
تقویت توانمندی های دفاعی ایران جنبه بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشور 

دیگری نیست.
به گزارش مهر،وی افزود ایران در تاریخ معاصر خود آغازگر هیچ جنگی نبوده 
و پس از این هم نخواهد بود اما در دفاع از خود کمترین تردیدی بخود راه نمی 

دهد و به هر متجاوزی سریع و کوبنده پاسخ خواهد داد.

کشتی های جنگی اسرائیل درصورت عبور 
از تنگه هرمز سالم نمی مانند

ــی  ــالم آمادگ ــت: اع ــازمان بســیج مســتضعفین گف ــاون سیاســی س  مع
ســران رژیــم صهیونیســتی بــرای شــرکت در ائتــالف آمریــکا و حضــور در 
ــه و اســاس اســت ســرزمینی  ــی بی پای ــی و ادعای ــارس گزافه گوی ــج ف خلی
کــه آنهــا بــرای تأمیــن امنیــت شــکننده اش دیــوار بتنــی ۷ متــری کشــیده 

اســت. 
بــه گــزارش مهر،قاســم حبیــب زاده در پایــان گفــت: نکتــه قابــل توجــه این 
اســت کــه کشــتی جنگــی بــا پرچــم رژیــم غاصــب صهیونیســتی هیــچ گاه 
اجــازه ورود بــه خلیــج فــارس را پیــدا نخواهــد کــرد و قطعــًا نمی توانــد 
ســالم از تنگــه هرمــز عبــور کنــد. ایــن اقــدام نابخردانــه موجــب پشــیمانی 

رژیــم صهیونیســتی و حامیانــش خواهــد شــد.

ادامهپیشرویارتشسوریهدرجنوبادلب
■ تســنیم: ارتش سوریه به پیشــروی خود در حومه جنوبی استان 
ادلب ســوریه ادامه داد.به نقل از سایت النشره، ارتش سوریه با ادامه 
عملیــات نظامی خود در حومه جنوبی اســتان ادلب، کشــتزارهای 
زیتونه و روســتای مدایا در شمال روستای کفرعین را بعد از نبرد با 

عناصر گروه تروریستی جبهه النصره به کنترل خود در آورد.
در همین حال، یک منبع نظامی ســوری در گفت وگو با خبرگزاری 
دولتی این کشــور اعالم کرد که یک فروند هواپیمای جنگی ارتش 
ســوریه هدف موشک تروریست ها قرار گرفت و در حومه جنوبی 
ادلب ســقوط کرد.وی افزود: این هواپیما به هنگام ماموریت انهدام 
مقرهای جبهه النصره در منطقه "التمانعه" هدف موشک قرار گرفت 
و سرنوشــت خلبان آن همچنان نامعلوم اســت.برپایه این گزارش، 
گروه های تروریستی از حمایت مالی و تسلیحاتی ترکیه و کشورهای 
غربی برخوردارند و اخیرا ســالح های مدرن ضد هوایی و ســالح 

های پیشرفته ضد زره بیشتری دریافت کرده اند.
مرکلازادامهرایزنیهابرایتشکیلائتالفاروپایی

درتنگههرمزخبرداد
فــارس: صدراعظم آلمان از احتمال رایزنی وزرای خارجه و وزرای 
دفاع کشورهای اروپایی در جریان نشستی در فنالند درباره تشکیل 

یک ائتالف دریایی اروپایی در تنگه هرمز خبر داد.
»آنگال مرکل گفته که به باور او در نشست غیررسمی وزرای خارجه 
و دفاع کشــورهای اروپایی در فنالند بار دیگر درباره ایده تشــکیل 
یک ائتالف اروپایی در تنگه هرمز بحث خواهد شــد. طبق گزارش 
رویترز، مرکل در یک کنفرانس خبری بعد از دیدار با رئیس جمهور 
لیتوانی گفت: »فکر می کنم درباره مسئله تشکیل ائتالف اروپایی بار 
دیگر در آنجا )فنالند( بحث خواهد شد، چون رایزنی ها در این مورد 
هنوز در همه جا اتفاق نیفتاده اند و من معتقدم که ریاســت جمهوری 
فنالند در این موضوع نقش هماهنگ کننده خواهند داشــت.«وزرای 
خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در پایان ماه 
جاری میالدی نشست هایی غیررســمی در شهر »هلسینکی« فنالند 
برگزار کنند. فنالند از روز ۱ جوالی ریاســت دوره ای اتحادیه اروپا 
را به عهده گرفته اســت. انگلیس هفته گذشته اعالم کرد به ائتالف 
دریایی تحت رهبری اروپا در خلیج فارس با هدف ادعایی محافظت 
از عبور و مرور کشــتی ها در تنگه هرمز خواهد پیوســت. دو هفته 
قبل تر از آن، انگلیس ایده تشکیل یک ائتالف اروپایی با همین هدف 

را اعالم کرده بود.
عمرانخان،هندراتهدیدکرد

■ ایسنا: نخست وزیــر پاکستان در ســفر به منطقه کشمیر که مدتی 
اســت درگیر تنش هایی با هند است دهلی نو را به خاطر اقداماتش 
در این منطقه تهدید کرد. به نقل از خبرگزاری شــینهوا، عمران خان 
همزمان با سالگرد استقالل این کشور به شهر مظفر آباد مرکز کشمیر 
تحت کنترل پاکســتان سفر کرد و در یک ســخنرانی گفت: ارتش 
اطالعاتی در اختیار دارد دال بر اینکه هند برنامه هایی برای تحرکاتی 
در این منطقه دارد ما به هرگونه تحرک هند واکنش نشــان خواهیم 
داد.وی توییت کرد، آیا جهان با ســکوت نظاره گر وقوع کشــتاری 
دیگر نظیر کشــتار سربرنیتســا در بوسنی یا پاکســازی نژادی علیه 
مسلمانان کشمیر خواهد بود؟نخست وزیر پاکستان خاطرنشان کرد: 
می خواهم به جامعه جهانی هشــدار دهم که اجــازه دادن به وقوع 
چنین فاجعه ای عواقب و واکنش های شدیدی در سطح جهان اسالم 
خواهد داشت که به موج جدیدی از افراط گرایی و خشونت خواهید 
انجامید.وی تهدید کرد کشورش به هرگونه "اقدام خصمانه" هند در 
کشمیر تحت حاکمیت پاکستان پاسخ خواهد داد و زمان آن شده که 

دهلی نو درسی بگیرد.
نخستوزیرانگلیستاریخدقیقخروجازاروپا

رااعالمکرد
■ مهر: نخســت وزیر انگلیس با تاکید بر خروج حتمی این کشور از 
اتحادیه اروپا، تاریخ دقیق این خروج را اعالم کرد. به نقل از رویترز، 
»بوریس جانســون«، در ســخنانی در ارتباط با خروج این کشور از 
اتحادیــه اروپا، بر تالش برای دســتیابی به یــک  مصالحه و توافق 
تاکید و گفت که لندن به این مصالحه نیاز دارد.نخست وزیر انگلیس 
در عیــن حال با انتقــاد از اتحادیه اروپا، اظهار داشــت که رهبران 
اروپایی به هیچ وجه به دنبال توافق بر ســر برگزیت نیستند.به گفته 
جانسون، طوالنی تر شدن بن بست در اوضاع کنونی، امکان خروج 
از اتحادیه اروپا بدون توافق را به همراه خواهد آورد و چنین چیزی 
بســیار محتمل خواهد بود.نخست وزیر انگلیس همچنین اعالم کرد 
که کشــورش به طور حتم در تاریخ ۳۱ اکتبــر )۹ آبان( از اتحادیه 
اروپا خارج خواهد شــد و چنین تاریخــی به هیچ عنوان قابل تغییر 

نخواهد بود.
جانبولتون:روسیهفناوریموشکیپیشرفتهآمریکا

راسرقتکردهاست!
■ باشــگاه خبرنگاران: مشــاور امنیت ملی آمریکا در اظهارنظری 
عجیب درباره روســیه ادعا کرد مســکو فناوری موشکی آمریکا را 
ســرقت کرده است. به نقل از اســپوتنیک، جان بولتون ، در واکنش 
به انفجار در یکی از تاسیســات نظامی روســیه ادعا کرد روســیه 
فناوری پیشرفته آمریکا را سرقت می کند.اوایل امسال دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، جان بولتون، مشــاور امنیت ملی این کشــور 
را"فردی کامال جنگ طلب" خواند و افزود اگر بولتون تصمیم گیرنده 
باشد، دوست دارد"با همه دنیا بجنگد" بولتون در اظهارنظری درباره 
انفجار اخیر در یک تاسیسات نظامی روسیه در منطقه آرخانگلسک 
گفت: این حادثه نشــان می دهد "هرچند اقتصاد روســیه به سختی 
به اندازه اقتصاد هلند اســت، اما هنوز بــه اندازه کافی در تجهیزات 
دفاعی هزینه می کند و نه تنها زرادخانه هسته ای خود را مدرن کرده 
بلکــه انواع جدیدی از ابزار های پرتاب موشــک از جمله آوانگارد 
)یک موشک بالستیک قاره پیمای مافوق صوت( و موشک های کروز 
مافوق صوت که بخش اعظم آن را از فناوری آمریکا به سرقت برده، 

ساخته است."

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 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 شماره 
شناسنامه 1371 صادره از همدان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 389/60 مترمربع تحت پالک175/10289 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 شــود، 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 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

 معاون اول رئیس جمهوری، روســتاها و 
مناطق عشــایری کشور را یکی از کانون های 
اصلی تاب آوری اقتصادی دانســت و گفت:  
اگر به دنبال تاب آوری مسائل کشور هستیم، 
باید اقداماتی انجام دهیم تا روستاییان و عشایر 

در مناطق خود بمانند و به تولید بپردازند.
اســحاق جهانگیری در بازدیــد از چهارمین 
نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر 
کشــور در جمع خبرنگاران، دربــاره میزان 
تاثیر توانمند ســازی عشــایر و روســتاییان 
بر تولیــد ناخالص ملــی، افزود: روســتاها 
به  خصوص در زمینه مــواد غذایی که جزو 
مهم ترین نیازهای هر کشــوری است، کانون 
اصلی تولید کشــور هستند.معاون اول رئیس 
جمهوری، اظهارداشت : مهم این است کاری 
کنیم روستاییان در روستا بمانند، به امر تولید 
بپردازند و وارد حاشیه شهرها نشوند تا از نظر 
اقتصادی امکان زندگی داشته باشند.وی ادامه 
داد: از طرفی باید مسائل رفاهی آن ها را تامین 
کرد: خوشبختانه  خاطرنشان  کنیم.جهانگیری 
در این زمینه اقدامات وســیعی انجام گرفته؛ 
کسب و کار روستاییان روند خوبی پیدا کرده 
و فکر می کنم همین نمایشــگاه یک نمونه از 
رونق فعالیت در روســتاها و مناطق عشایری 
است که باید به این امر بیشتر بپردازیم.معاون 
اول رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر به دنبال 
تاب آوری مسائل کشور هستیم، حتماً یکی از 
کانون های اصلی تاب آوری اقتصادی کشور 
روســتاها و مناطق عشایری است.جهانگیری 
گفت: بخش اصلی تولیدات روســتایی تامین 
غذایی کشور است که در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی اهمیت غذایی کشور جزو مهمترین 

سیاست ها در برنامه های دولت بوده است.
اعتبار ۱8 هزار میلیارد تومانی برای اشــتغال 

زایی روستاییان
به گزارش ایرنا،وی بیان اینکه اشتغال زایی 
فراوانــی برای بخش روســتا در نظر گرفته 
شــده، اظهار کرد: حدود ۱8 هــزار میلیارد 
تومــان اعتبار در این زمینه منظور شــد که 
ایــن اعتبارات برای اشــتغال روســتاییان، 
کارآفرینان روستایی و افراد عالقه مند برای 
اســتفاده از این منابع است تا در روستاهای 
خــود طرح های تولیدی را اجــرا کنند. این 
طرح هــای تولیــدی اگر در زنجیــره تولید 
روســتا قرار گیرد، به تولید روستا و عشایر 
و همچنیــن اقتصاد منطقه کمــک می کند.
معاون اول رئیس جمهــوری ادامه داد: این 
اعتبــارات جذابیت باالیی دارد و شــرایطی 
که نرخ سود بانکی بســیار باال است، سود 

آن حداکثر ۶ درصد اســت. با این جذابیت، 
تمام فعاالن اقتصادی عالقه مند هســتند و 
تاکنون نیــز عملکرد خوبی داشــته اند. در 
این زمینه بر اســاس گزارشــی که چندی 
قبل در جلسه اشــتغال به من دادند، حدود 
۱۵۰ هزار نفر از محل این اعتبارات مشغول 
به کار شــدند و امیدوارم با اینکه هنوز نیمی 
از این اعتبارات باقی مانده، اشتغال بیشتری 
پایان  کنیم.جهانگیری در  ایجاد  در روستاها 
گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در مناطق شهری و 
روســتایی، گفت: استارتاپ ها هم در مناطق 
شــهری و هــم در مناطق روســتایی نقش 
تعیین کننده ای دارند.وی افزود: خوشبختانه 
بــا نیروی جوان و تحصیــل کرده ای که در 

کشــور داریم و همچنین توجه به اینکه این 
نیروها متعلق به شــهرها و روستاها هستند، 
طرح های بســیار خوبی بــرای فعال کردن 
اقتصاد روســتاها پیش بینی شده  است. این 
طرح ها هم در زمینه صرفه جویی منابع آب، 
بهره برداری از منابع طبیعی به طور مطلوب 
و هم در زمینه بازاریابی فروش محصوالت 
کشــاورزی قابل اجرا اســت. فکر می کنم 
فعالیت هایی که اســتارتاپ ها آغاز کرده اند، 
آینده روســتایی  می تواند تحولی جدی در 
و عشــایر کشــور به وجود آورد.چهارمین 
نمایشــگاه توانمنــدی های روســتاییان و 
عشــایر امروز با حضور معــاون اول  رئیس 
بین المللی  جمهوری در محل نمایشگاه های 

تهران افتتاح شد.

 یک کارشــناس مســائل بین الملل گفت: 
اینســتکس نمی تواند منافع برجامی ما را تامین 
کنــد چرا که توان اجرای آن وجود ندارد و این 
به دلیل نگرانی اروپا از تحریم های آمریکا است.
عباسعلی منصوری آرانی در خصوص وضعیت 
روابــط میان ایران و اروپــا متعاقب حوادث و 
تحوالت اخیر در منطقه و اینکه آیا اروپا می تواند 
در مدت زمان باقیمانده در شــصت روزه دوم 
گامی عملیاتی در راستای تامین منافع برجامی 
ایران بــردارد یا خیر، اظهار داشــت: ما بعد از 
گذشــت یکسال و چند ماه از خروج آمریکا از 
برجام شاهد وعده های مکرر اروپا در قبال ایران 
و برجام بودیم اما واقعیت این اســت که اروپا  
نمی تواند کار خاصی انجام داده و توان مقابله 

با آمریکا را ندارد. 
به گــزارش مهر،وی گفت: آنچه مشــخص 
اســت اینکه ما معطل برنامه های اروپا نبوده 
و نیستیم و راه خود را با هوشمندی، دقت و 
محاســبه ادامه می دهیم. به همین دلیل است 
که امروز کسی نمی تواند از اقدامات ایران در 
راستای کاهش تعهدات برجامی خود انتقادی 
داشته باشد یا ایرادی سیاسی و حقوقی بر آن 
وارد کند.منصوری افزود: افکار عمومی جهان 
دید که ایران بیش از یکسال صبر کرد تا بلکه 
طــرف های باقیمانده در برجــام به آنچه که 
گفتند جامه عمل بپوشانند، اما تنها بیان شعار 

و حرف را از آنها شاهد بودیم. این کارشناس 
مسائل بین الملل تصریح کرد: برجام برای ما 
محاســبه هزینه و فایده بود، بــه این معنا که 
باید می ســنجیدیم که کدام طرف آن برای ما 
سنگین تر خواهد بود. االن در شرایطی هستیم 
که اگر احســاس کنیم هزینه های آن برای ما 
بیشــتر از منافعش هســت حتما راه دیگری 
را انتخــاب می کنیم.وی ادامــه داد: اگر بعد 
از طــی مراحل کاهش تعهــدات برجامی که 
کامال قانونی است و در چارچوب برجام هم 
صورت می گیــرد، طرف مقابل به خصوص 
اروپایی هــا به تعهداتشــان عمــل نکنند و 
همچنان به حرف ها و مواضع سیاسی بسنده 
کنند، ما مســیر و گزینه های دیگری را پیش 

خواهیــم گرفت. منصوری بیان کرد: برجام و 
همــکاری با ایران برای اروپــا اهمیت دارد، 
اما آنها تاکنــون حاضر به پرداخت هزینه ای 
برای آن نشده اند. اروپا صرفا با اعالم مواضع 
سیاسی و حمایت های غیر عملی تمایل خود 
را بــرای ادامه همکاری ها بــا ایران و حفظ 
برجام نشــان داده که قطعا این موضوع نمی 
تواند منافع ایران را تامین کند. این کارشناس 
اینســتکس  بین الملل در خصوص  مســائل 
گفت: این سازوکار مالی هم نمی تواند منافع 
ایــران را در قالب برجــام تامین کند چرا که 
توان و قــدرت اجرای آن وجــود ندارد که 
این به دلیل وابســتگی شدید اقتصاد اروپا به 
آمریکا و نگرانی افراد، شــرکت ها و سازمان 

هــای اروپایی از تحریم های آمریکا اســت. 
شــما ببیند رئیس اینستکس از سمتش استعفا 
می دهد، خب در این شرایط ما چه توقعی می 

توانیم از این سازوکار داشته باشیم؟
وی در خصوص اتفاقات اخیر در خلیج فارس، 
تصریــح کرد: از ابتدا تامیــن امنیت این منطقه 
بر عهده ایران بوده و هســت. طرح ائتالفی که 
آمریــکا قصد دارد به همراه عده ای دیگر آن را 
تشکیل دهد، یک طرح از پیش شکست خورده 
اســت که کشــورهای مختلف در خصوص 
عضویت در آن ائتالف تردید دارند و بسیار بعید 

است که چنین طرحی عملیاتی شود.  
منصوری افــزود: به نظر من یکــی از بهترین 
مســیرهای پیش روی ما در شرایط فعلی می 
تواند ارتباط بیشــتر با کشــورهای منطقه ای، 
روســیه، چین و حتی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس باشــد که این کار مهم و البته زمانبر، بر 
عهده دســتگاه دیپلماسی کشــور است. این 
کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان 
کرد: امروز آمریکا و برخی دنباله روهای منطقه 
ای آن با تمام توان خود در پی تضعیف ایران در 
ابعاد مختلف و منزوی کردن ما هستند. به معنای 
دیگر، یکی از دســتورکارهای آنها تغییر موازنه 
قوا به ضرر جمهوری اســالمی ایران است که 
این شرایط می تواند وظیفه دستگاه دیپلماسی را 

سنگین تر از گذشته کند.

اروپاقدرتاجرای»اینستکس«راندارد

معاون رئیس جمهوری: 

روستاها و مناطق عشایری 
کانون تاب آوری اقتصادی کشور است

همه باید برای حفظ برجام تالش کنند
 جانشین فدریکا موگرینی بر ضرورت تالش برای حفظ برجام تاکید کرد.

بــه نقل از رویترز، »جوزف بورل«، ، در موزد تنش های کنونی در میان ایران و آمریکا 
گفت: تنش های موجود خطرناک است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی 
محســوب می شــود. به گزارش ایلنا وی افزود: الزم است که همه برای مقابله با یک 
درگیری خطرناک تالش و شــرایط را برای احیای برجام فراهم کنند. ،برجام در واقع 
یک ســرمایه بزرگ است و همه کشــورهای اروپایی باید در راستای رسیدن به این 

هدف تالش کنند. 
جوزف بورل همچنین خاطرنشــان کرد: آمریکا بعد از خروج از برجام به اعمال فشار 

حداکثری بر ایران پرداخت اما ایران این فشار را با مقاومت پاسخ داده است.
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مناسبت

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 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 شناســنامه 178 صادره از بهار در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 95490/08 مترمربع پالک 
10902 فرعــی از 139 اصلی واقع در اراضی بهار بخــش چهار همدان خریداری از 
مالک رســمی 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 
نسبت به صدور ســند 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 
رســید، 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 165(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/10

هادی یونسی عطوف
 رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

عطوفت و خلق نیک امام هادی)ع(
علی حیدری «

 پانزدهم  روز از ماه ذی الحجه بنابر روایات شــیعی سالروز والدت 
دهمین ستاره تابناک سپهر والیت و امامت، امام هادی علیه السالم است. 
به همین مناســبت برگی از صفحات درخشــان زندگی ایشان را ورق 
می زنیم و نگاهی به سیره اخالقی ایشان می اندازیم. باشد که سرلوحه ای 

برای زندگی خود سازیم.
یکی از سجایای اخالقی نیک امام هادی )ع( خلق نیک و مهربانی ایشان 
بود. امام هادی علیه السالم حتی باکسانی که رفتارشان با ایشان ظالمانه 
بود، برخوردی همراه بامتانت و نیکویی داشتند. امام هادی)ع( با تأسی به 
اجداد بزرگوارش همواره نسبت به مسائل اخالقی توجه ویژه ای داشتند. 

آن حضرت درباره خشم چنین می فرماید:
»غضب و تندی در مقابل کسی که توان مقابله با او نداری و زورت به او 
نمی رسد، عالمت عجز و ناتوانی است، ولی در مقابل کسی که زورت 

به او می رسد، عالمت پستی و رذالت است«. 
همچنین در مورد فضایل اخالقی آن امام همام گفته شده است:

»امام هادی خوش خوترین و راســت گوترین مردم بود. کسی که ایشان 
را از نزدیــک می دید، خوش برخوردترین انســان ها را دیده بود و اگر 

آوازه اش را از دور می شنید، وصف کامل ترین فرد را شنیده بود«.
امام رئوف و مهربان، همانند خورشیدی که اشعه تابناک خود را نصیب 
همه پدیده ها می کند، ســایه مهربانــی و رحمت خود را بر همه، حتی 
مخالفان خود می گستراند. آن امام علیه السالم همواره نسبت به محتاجان، 
نهایت عطوفت و مهربانی داشــت و هــر کس به آن حضرت حاجتی 
عرضــه می کرد با او به طریق عطوفت و ترحــم برخورد می نمود. آن 
حضرت همچون آب زالل، مرحمت و فضل خود نثار تشنگان می نمود 

و در هر زمان اخالق ائمه علیهم السالم این گونه بوده است. 
مهربانی و بزرگ منشــی ائمه هداة علیهم السالم حتی دشمنان خود نیز 
شاهدی بر خلق وخوی نیک آن حضرات است. این قاعده در مورد امام 

هادی)ع( نیز صدق می کند.
گفته شده است متوکل در اثر دمل روی بدنش، در بستر مریضی افتاده 
بود. بیماری او چنان بود که هیچ کس جرئت نمی کرد، برای جراحی کارد 
تیز به بدن او رساند. ازاین رو مادرش نذر کرد اگر متوکل از این بیماری 

بهبود یابد مقدار فراوانی از مال خود را به امام هادی علیه السالم بدهد.
فتح بن خاقان به متوکل پیشــنهاد کرد اگر کســی را نــزد امام هادی 
علیه السالم بفرستی و از او راه چاره ای برای این بیماری بخواهی، شاید 
او دارویی بشناســد که با استفاده از آن بهبود یابی. متوکل گفت: کسی 
را نزد او بفرست. کســی را نزد امام فرستادند. وقتی او بازگشت پیغام 
آورد که پشــکل حیوانــی را که زیر پا مالیده شــده، بگیرید و آن را با 
گالب بخیســانید و بر محل دمل بگذارید که به اذن خدا ســودبخش 
اســت. برخی از کسانی که پیش متوکل بودند، از شنیدن این سخن به 
خنده افتادند. فتح بن خاقان به آن ها گفت: چه زیان دارد که ســخن او 
را نیز تجربه کنیم؟ به خدا سوگند من امیدوارم به آنچه او گفته، بهبودی 
خلیفه حاصل گردد. ازاین رو مقداری پشکل آورده، با گالب خیساندند 
و بر موضع دمل نهادند. درنتیجه ســر دمل باز شد و هرچه در آن بود، 
بیرون آمد. مادر متوکل از بهبودی فرزند خود بسیار خوشحال شد و ده 
هزار دینار مختوم به مهر خود برای آن حضرت فرستاد و متوکل هم از 

بستر بیماری برخاست.
* منابع
ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب
عالمه مجلسی، بحاراالنوار

فضل اهلل بن روزبهان خنجی اصفهانی، وسیله الخادم الی المخدوم در شرح صلوات 
چهارده معصوم علیهم السالم 
محدث نوری، مستدرک الوسایل

ایرنا: نماینده همدان: آب سد تالوار آلوده است
 دستشون نرسید گفتن پیف پیف!!

ایســنا: مدیــرکل تعاون،کارورفــاه اجتماعــی: همــدان در کاهــش نرخ 
بیــکاری رتبه اول کشــور اســت

 آمارتوبا نماینده ها هماهنگ کردی ؟
ایرنــا: مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری: قطــار شــهری همــدان بیــش 

از ایــن معطــل نمانـَـد 
 قطار تهرانو نگهدارید شهریش پیش کش؟!

ایرنا: 4۶ درصد مصدومان سوانح رانندگی در بیمارستان فوت می کنند
 مطمئنی اونجا یی که اینا رو میبرن بیمارستانه؟! 

مهــر: اســتاندار همــدان:  روابــط اقتصــادی همــدان و اقلیم کردســتان 
عــراق تقویت شــود 

ــرادرای  ــش خواهرب ــتید پی ــه نفرس ــرطی ک ــه ش ــم ب  چش
ــدان! هم

مهــر: رئیــس فدراســیون هندبــال: رفیــت هــا و پتانســیل های 
همــدان در ورزش هندبــال قابــل توجــه اســت

 مثل فوتبالمان که االن ته جدولیم!
همدان پیام: اجاق شعر در همدان روشن است؟

ا جاقش روشنه فقط گرما نداره!
همدان پیام: شهرداری خلف وعده می کند

 مگه دیگر ادارات سر وعدشون هستن؟!
ــد  ــرخ خری ــدان/ ن ــتان هم ــدم کاران اس ــه گن ــام: مطالب ــدان پی هم

ــود ــی ش ــدم واقع ــی گن تضمین
 چشم به شرطی که دالل ها بزارن!

ــدن  ــی ش ــرای بین الملل ــان ب ــارد توم ــص ۱۰۰ میلی ــارس: تخصی ف
ــرودگاه همــدان ف

 اقــا اونجــا اگــه یونجــه میکشــاتید کلــی تــااالن ســودکرده 
بودیــم!

فارس: مفت بچرخید و دانلود کنید ولی اسراف نکنید
ــی  ــم میتون ــرده ببین ــی ک ــت ول خرج ــم دول ــه باره ــاال ی ح

ــی؟! ــش کن خراب

همدان نخستین استان کشور در ایجاد اورژانس جاده ای

 بــا افتتــاح و راه انــدازی ۵۵ پایــگاه شــهری و روســتایی در نقــاط حادثــه خیــز  
نخســتین اســتان کشــور در ایجــاد پایــگاه فوریتهــای پزشــکی و اورژانــس هســتیم.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان با بیان این مطلب گفت: برای هفته دولت ۳ پایگاه در 
دستور کار داریم که اگر تا سال ۱4۰۰ تعداد۳ پایگاه دیگر هم ایجاد کنیم به تمام تکالیف 

خود عمل کرده و از برنامه تعیین شده جلوتر خواهیم بود.
حبیــب معصومــی افــزود: ایجــاد یــک پایــگاه ۷۰۰ میلیــون بــار مالــی دارد امــا فــوت 
ــارد  ــواده  2 میلی ــه خان ــی وارده ب ــی و روان ــات روح ــر صدم ــالوه ب ــرد ع ــک ف ی

هزینــه روی دوش دولــت میگــذارد لــذا بــا ایــن دیــدگاه بایــد در نقــاط حادثــه خیــز 
پایــگاه ایجــاد شــود.

وی بیان کرد: خوشبختانه نخستین دستگاهی هستیم که در تمام راههای مواصالتی استان 
حضور داریم و در حوادث بر بالین آسیب دیدگان حضور پیدا میکنیم.

معصومــی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه پیــش رو بــودن پیاده 
ــد  ــی رخ میده ــات گســترده حوادث ــت: اصــوال در تجمع ــن حســینی گف روی اربعی
کــه بایــد اورژانــس بــرای ایــن ایــام و خدمــت بــه حادثــه دیــدگان حاضــر باشــد 
بنابرایــن در نقــاط مختلــف کــه مســیر زایــران اســتان و اســتانهای همجــوار اســت 
حاصــر و بــا کمــک علــوم پزشــکی تــدارکات الزم را بــرای مقابلــه بــا بیماریهــای 

احتمالــی، اســکان اضطــراری و ... دیــده ایــم.
وی از ایجاد پد بالگرد هوایی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: ۵۰ نقطه برای پد 

هوایی شناسایی شده تا مصدومان در اسرع وقت به بیمارستان منتقل شوند 
رئیــس مرکــز فوریتهــای پزشــکی اســتان اظهــار کــرد: اورزانــس هوایــی اســتان از 
ســال ۹۳ تاکنــون توانســته اســت 28۶ مصــدوم را جابــه جــا کنــد کــه  ۶2 درصــد 

انهــا نربــوط بــه حــوادث تصادفــی و ۳8 درصــد غیــر تصادفــی بــوده اســت.
وی از تجهیــز شــبکه ریلــی کشــور بــه امکانــات الزم خبــر داد و گفــت: ۱۵ واگــن 
ــه همــدان  ــا ب ــه یکــی از انه ــه شــده ک ــرای کل کشــور در نظــر گرفت ــس ب آمبوالن

تعلــق خواهــد گرفــت.

آیدا شاکر «

 ایرانیان ســالیان دراز اســت به دنیا ثابت 
کرده اند که نخبگان بسیاری در این سرزمین 
دارند. بسیاری از این افراد را امروزه تمام دنیا 
می شناســند، از دانشمندان ناســا تا پزشکان 
حاذق در سرتاســر دنیا، اغلب نــام ایران به 
گوش می خورد. اگرچه بســیاری از نخبگان 
ایرانی به دلیل مشــکالت موجود در کشور و 
عدم حمایت از سوی مسئوالن، کشور را ترک 
می کنند تا از دانش خود در راه بهبود زندگی 
بشــر بهره ببرند، بسیاری از آنان نیز معتقدند 
باید در کشور ماند و با تمام مشکالت راهی 
برای بهتر شدن شرایط یافت و شکی نیست 
هر دو گروه از این افراد به حد یکســانی در 
راه اعتالی زندگی بشــر نقش دارند و آنچه 
انکارناشدنی ســت نام ایرانیانی است که چه 
در کشــور خود و چه در هر گوشه از دنیا با 

علم خود به بشریت خدمت می کنند. 
همدانی  نخبــه  بارانچی جــوان  مصطفــی 
ودانشجوی نمونه کشــوری یکی از نخبگان 
اســتان است که با تمام فراز و نشیب های راه 
دســت از کوشش در راه رســیدن به اهداف 
خود بر نداشــته اســت. با وی مصاحبه ای 
داشتیم تا هرچه بیشــتر از دالیل موفقیت او 
آگاه شــویم تا چراغ راه افرادی باشد که قدم 

در این راه نهاده اند.
خودتــانرامعرفــیکنیــدواز

فعالیتهایتانبگویید.
مصطفی بارانچی هســتم و ســال ۱۳۶۶ در 
شهر همدان و خانواده ای مذهبی و فرهنگی 
متولد شــده ام. طی دوره تحصیل در مدارس 
ابتدایــی و راهنمایی همدان دانش آموز ممتاز 
بــوده ام و ضمن تحصیل، رشــته ورزشــی 
بسکتبال را نیز از سطوح مقدماتی تا پیشرفته 
در دوران نوجوانــی طی کردم. ســال 8۶ در 
رشــته فیزیولوژی ورزشی دانشــگاه ارومیه 
مشــغول به تحصیل شــدم و با رتبه اول و 
ممتاز از این دانشــگاه فارغ التحصیل شده و 
بالفاصله در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه 
تربیت مدرس مشــغول به تحصیل شدم و به 
عنوان دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان از 
پایان نامه خود دفاع کردم و از سال ۹4 نیز در 
همین دانشگاه و در رشته دکترای فیزیولوژی 
ورزشی مشغول به تحصیل هستم و در حال 
حاضر در حال اتمام نگارش رســاله دکترای 

خود هستم.
درخصوصموفقیتهاییکهدراین

مدتکسبکردهایدتوضیحبدهید.
از ســال ۹۰ و همزمان بــا تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد به تدریس دروس عمومی و 

تخصصی در دانشگاه پیام نور همدان پرداختم 
و طی این سال ها با دانشگاه های بوعلی سینا، 
پیام نــور همــدان و اســدآباد، آزاد همدان، 
علمی کاربردی همــدان و...به عنوان مدرس 
همکاری داشــته ام. همچنین موفق به کسب 
مدرک صالحیت مدرســی از دانشگاه تربیت 
مدرس شدم و طی این دوران 2۰ مقاله علمی 
و پژوهشی در مجالت ISI و سایر مجالت 
معتبر داخلی به نگارش درآورده ام. همچنین 
ترجمه و تدوین چند عنوان کتاب و ثبت چند 
اختراع کاربردی در سازمان ثبت اختراع نیز از 
جمله فعالیت هایی اســت که طی این سال ها 
داشته ام. عالوه بر این در تمام دوران تحصیل 
در دانشگاه های ارومیه، بوعلی سینا و تربیت 
مدرس به عنوان دانشــجوی ممتاز شــناخته 
شدم و ســال گذشــته نیز در مقطع دکتری 
دانشــگاه تربیت مدرس به عنوان دانشجوی 
نمونه کشــوری در جشــنواره ای که به این 
منظور هر ســاله در میان دانشگاه های کشور 
برگزار می شــود انتخاب شده ام. همچنین در 
فروردین ماه ســال ۹8 نیز بــه عنوان جوان 
نمونه همدان برگزیده شدم و جایزه تحصیلی 
بنیاد نخبگان کشور را نیز طی دوره سربازی 

با طرح تحقیقاتی بنیاد نخبگان کسب کردم.
کودکــیونوجوانیشــماچگونه
سپریشــدوخانوادهشماچگونهاز

شماحمایتکردند؟
از آنجایی کــه مادر من خــود نیز فرهنگی 
هســتند، جایگاه درس و تحصیل در خانواده 
ما همــواره از اهمیت زیادی برخوردار بود و 
همیشه بیشــترین امکانات و توجه خانواده 
و والدیــن من به رفع نیازهــای ما در زمینه 
تحصیل و کالس های آموزشــی و کتاب های 

مورد نیازمان بــود. البته اگرچه من در دوران 
ابتدایــی و راهنمایی همــواره دانش آموزی 
ممتاز شناخته شــده بودم بهرحال در زندگی 
هر شــخصی فرازو نشیب-هایی وجود دارد 
کــه من نیز از آن ها مســتثنی نبــوده ام و در 
دوران دبیرستان موفقیت بزرگی کسب نکردم 
اما با آغاز دوره دانشگاه موفق شدم مجددا در 
مسیر پیشرفت قرار گیرم و در راه هدف خود 
گام بردارم. البته تمام موفقیت هایی که کسب 
کردم را الطافی می دانم که خداوند به من اهدا 
کرده اســت و معتقدم هرکسی باید در مسیر 
اهداف خود تالش کند و نتیجه کار را به خیر 
و قســمت الهی واگذار کند که به یاری خدا 

من همواره مورد لطف الهی قرار داشته ام.
آیادراینراهازســویمسئوالن
حمایتشدیدودرمجموعکهانتظاری

ازمسئوالندولتیدارید؟
مســیر زندگی و اهداف هر شــخصی دارای 
تالطمات و فراز و نشیب است و این موضوع 
که در راه سختی وجود نداشته باشد رویاگونه 
است. من نیز در مسیر زندگی خود مشکالت 
و فراز و نشیب هایی داشته ام و این مسائل در 
این راه طبیعی است و اگر شخصی یک هدف 
متعالی و خواســته واال داشته باشد می تواند 
فراز و نشــیب های راه را طــی کند اما نقش 
حمایتی ســازمان ها و مراکز دولتی به عنوان 
تســهیل گر در این راه انکارنشــدنی است و 
متاســفانه مشــکالتی از قبیل عدم شایسته 
ســاالری در جایگاه های مختلــف و عدم 
حمایت از نخبگان و اصطالحا نخبه پروری 
وجود دارد که می تواند در این راه مشکالتی 
برای افراد ایجاد کند و در مجموع سازمان و 
پروســه ای که زمینه های مناسب برای رشد 

اســتعداد را فراهم کند در کشور وجود ندارد 
همین موضوع سبب می شود بسیاری افراد و 
نخبگان ما به کشــورهای دیگر بروند که از 
آن ها به خوبی اســتقبال می شود و می توانند 
با ســرعت بیشــتر و در راه صحیح پیشرفت 
کننــد اما من معتقدم با تمام مشــکالت باید 
در کشــور بمانیــم چراکه به این  ســرزمین 
احســاس دین و تعلق خاطــر دارم و وظیفه 
خــود را با تمام مشــکالت و موانع به انجام 
خواهم رساند و به نظرم باید امیدوارانه مسیر 
را طی کرد هرچند نقش حمایتی سازمان هایی 
نظیر بنیاد ملی نخبگان، نهاد علمی ریاســت 
جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشــگران 
و...انکارناپذیر اســت و سبب می شود نه تنها 
ما بلکه افــرادی که به تازگی قدم در این راه 
گذاشــته اند با انگیزه بیشتری به کار خود و 

هدف خود ادامه دهند.
بهعنوانسخنآخرچهتوصیهای

برایجواناناستاندارید؟
می خواهم با این شعر از حضرت موالنا سخن 

خود را بگویم: 
" لنــگ و لونــگ و خفته شــکل و بی ادب 
ســوی حق می قیژ و او را می طلب/ دوست 
دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به 

از خفتگی" 
به این معنی که باید در راه رســیدن به هدف 
خــود گام برداریم و حتما بــه دنبال نتیجه 
نباشــیم چراکه عوامل بســیاری در این راه 
دخیل هستند ما باید تالش کنیم در راه هدف 
خود به بهترین شکل همت کنیم و باور داشته 
باشــیم که در آینده دور یا نزدیک اگر وظیفه 
خود را به درستی انجام دهیم نتیجه خواهیم 

گرفت

پروین سلیمی «

 امســال همدان در ردیف ۱2 اســتان برتر کشوری 
در کســب رتبه اولی هــای کنکور قرارگرفته اســت و 

باردیگرجوانان دیار بوعلی سینا افتخار آفریدند.
 این روزها نتایــج کنکور رکن اصلی مباحث و محافل 
اســت. درگیری ذهنی کنکوردربرخی موارد نیز سوژه 
شور و هیجان  دارندگان رتبه های برتر کنکوری کشوری 
اســت. بر همین اســاس در این هفتــه از دانش آموزی 
در استان همدان تجلیل شــد که  از خروجی های برتر 
آموزشــگاه نمونــه دولتی حضرت آمنه)س( اســت و 

توانســته با اراده و پشتکار سرنوشت خود را تغییر داده  
و برای خانواده و اســتان خود افتخار کسب کند. سیده 
آمنه موسوی لقمان در بدو ورود به دوران دبیرستان پس 
از گذراندن آزمون تعیین سطح سوم راهنمایی در رشته 
ریاضی نمره باالیی را کسب نموده و طبق عالقه خود و 
مشاوره اطرافیان در رشته علوم انسانی آموزشگاه نمونه 
دولتی حضرت آمنه )س(  ثبت نام  و در طول سال های 
تحصیلــی دانش آموز برتــر در همه دروس بخصوص 

ریاضی بوده است. 

دبیرستان نمونه دلتی آمنه یکی از مدارس خیر سازاستان 
است و4۱۰ دانش آموز استان در این آموزشگاه تحصیل 
می کنند که ۵۰ نفر از آنها شهرســتانی هستند. باالترین 
رتبه های ورزشــی ،هنری و پرورشی استان  مربوط به  
این آموزشگاه است. امسال استان همدان در ردیف ۱2 
استان برترکشوری در کسب رتبه اولی های کنکور قرار 

گرفته است.
مدیــرکل آموزش پرورش اســتان همــدان با بیان 
موضوع  قرار گرفتن همدان درصدر رتبه اولی های 
کنکور اولویت های دســتگاه تعلیم و تربیت وســند 
تحول بنیادی را درادغام شــدن  ۳ مثلثی دانست که 
جوهره اصلی این تحــول بنیادی با تربیت نیروهای 
متخصصــی، بها دادن بــه حرفه  آمــوزی همچنین 
با پــرورش و آموزش تکمیل می شــودگفت: خدا 
و  زیبایی شــناختی،  اجتماع محــوری،  محــوری، 
هنرآموزی از اولویت های نظام آموزشــی  سازمان 

آموزش و پرورش است. 
محمد پورداود در مراســم تجلیل از دانش آموز برتر 
رتبه 4 کشــوری کنکورســال ۹8 اســتان همدان با 
اظهارداشت در اجرای  برشمردن روش های آموزشی 
قانون ثانویه های آموزشــی و بهــا دادن به حوزه های 
علــم و فــن آوری، خدامحوری، اقتصــاد محوری، 
مهارت هــای اجتماعی، زیباشــناختی هنــری مدنظر 

دســت اندرکاران آمــوزش و پرورش 
اســتان اســت وبرای رســیدن به این 
اهداف  همه تالش و توان مجموعه را 

به کار گرفته ایم.
مدیرآموزشــگاه  مراســم   درایــن 
نمونــه دولتی حضــرت آمنه)س( این  
آموزشــگاه را جزو مدارس خیر ســاز 
عنوان کرد و گفت: 4۱۰ دانش آموز در 

این آموزشــگا شبانه روزی تحصیل می کنند که ۵۰ نفر 
از این دانش آموزان شهرستانی هستند.

زهرا رحمانی رشته های تحصیلی مدرسه آمنه را ریاضی، 
تجربی، وانسانی دانســت و افزود: معیاردانش آموزان ما 
پشت کار است چرا که تمایل دارند بیشتر درکالس های 
آموزشــگاه حضــور یابند وبا تالش خــود و زحمات 
دبیرانشــان به موفقیت و مدارج عالی برســند.رحمانی 
برگزاری کالس های تقویتی شــبانه روزی برای دروس 
پایه را از دیگر برنامه های آموزشــگاه حضرت آمنه )ع(

دانست. 
وی کســب رتبــه ۳ رقمی تجربی  و ۳ رقمی انســانی 
توسط ۶ دانش آموز همچنین کسب ۹۰ درصد رتبه های 
۳ رقمی کنکور ســال ۹8 توسط دانش آموزان آموزشگاه 
نمونه دولتی حضــرت آمنه در کنکوررا از موفقیت های 
معلمان، مدیــران و دانش آموزان آموزشــگاه حضرت 

آمنه)س( دانســت چراکه دراین مدرسه به رتبه انسانی 
نگاه ویژه شــده  بر همین اســاس مهمتریت رتبه های 

انسانی مربوط به این آموشگاه است.
رحمانی حضور دانش آموزان از 8 صبح تا 8 شــب در 
کالس ها رانشــانگر توانمندی ، پشتکار افراد دانست و 
افزود: دانش آموزان از نظر مالی در سطح متوسط هستند.
در مراســم تجلیــل از رتبه 4 کشــوری دانش آموز 
همدانــی لحظه های خوبی خلق شــد والدین و اقوام  
دانش آموز برترکنکور کشــوری وی را تا آموزشگاه 
همراهــی کردند زمــان ورود نیز دبیران  و دوســتان 
دانش آموز از وی اســتقبال گرمی بــه عمل آوردند.
دانش آموز رتبــه برتری کنکور نیز عالوه بر قدردانی 
از دبیران خود ازروش مطالعه خود در طول سال های 
تحصیلــی گفــت:  ابتدای ســال دهــم روش درس 
خواندنم اینگونه بود که کتاب های درســی را با دقت 

و بــه روش کنکــوری مطالعه می کردم و ســال آخر 
دبیرستان نیز به طور جدی تری این شیوه را دامه دادم 

در هیچ کالسی به غیر ازمدرسه شرکت نداشتم.
ســیده آمنه موسوی اهل شهرستان بهار و دارنده رتبه 
برتر ریاضی درآموزشــگاه نمونه دولتی حضرت آمنه 
)س( شــهر همدان با  نمره باالی رشته ریاضی وارد 
این آموزشــگاه شده اســت وطبق عالقه همچنین با 
مشــاوره و راهنمایی خانواده و دبیران دررشته انسانی 
ثبت نــام نموده و طبــق گفته دبیران، وی اســتعداد 
خاصــی در ریاضــی دارد طــوری کــه ضرورتی به 

حضورش در کالس نیست. 
موسوی در ادامه مراســم تجلیل با دادن شاخه های گل 
از دبیران خود قدردانی کرد و به پاس ســال های تالش 

خانواده خود نیز بر دست پدر و مادر خود بوسه زد.

 دانشجوی نمونه کشوری سال 97 ازمسیری که طی کرده است می گوید

کوشش بیهوده به ازخفتگی

رتبهبرترکنکوراستانتقدیرشد
■ مدیرکل آموزش پرورش: باردیگرجوانان دیار بوعلی سینا افتخارآفریدند

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  26 مردادماه 1398  شماره 3547

6

اقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

مدیرکل دفتر فنی استانداری:
قطار شهری همدان بیش از این معطل نماَند

 مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری همدان با تاکید 
بر آغاز طرح مطالعاتی قطار شــهری همدان گفت: قطار شهری بیش از این معطل ابالغ 

سازمان برنامه و بودجه کشور نماند.
کیوان کاظمی مســتقیم در جلسه اعضای شــورای ترافیک استان همدان اظهار داشت: 
قطار شــهری از نیازهای همدان است و بر اســاس این نیازسنجی طرح احداث آن در 
مجلس شــورای اسالمی مصوب و در جدول 2۰ قانون بودجه سال ۹8 صاحب ردیف 

شده است.
بــه گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه شــهرداری همدان باید مقدمات کار را فراهم و 
طرح مطالعاتی را آغاز کند، افزود: مجلس شــورای اســالمی اجرای قطار شهری را به 
همدان تکلیف کرده و نباید بیش از این معطل برخی نامه نگاری ها مانند ابالغ مصوبه 

سازمان برنامه و بودجه کشور ماند.
کاظمی گفت: نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسالمی برای این طرح تالش 
کرده و قطار شــهری را برای رفع مشــکالت ترافیکی مفید دانسته اند و شایسته نیست 

این کوشش در سطح استان معطل بماند.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک اســتانداری همدان خاطرنشان 

کرد: مسئوالن برای گرفتن مجوزهای کشوری طرح ها زحمت کشیده اند و برای اجرای 
این طرح همراهی کنیم و مقابل آنها نایستیم. 

وی تاکید کرد: پنج ماه از آغاز ســال جاری گذشــته و نباید بیش از این فرصت را از 
دست بدهیم.

به گزارش ایرنا تاکنون ایده و طرح های بسیاری برای روان سازی ترافیک شهر همدان از 
سوی مسئوالن و مردم پیشنهاد شده اما هر کدام به دالیلی مورد تایید قرار نگرفته است.

پیشــینه بهره مندی همدان از قطار شــهری به ۱۶ ســال پیش باز می گردد که در سفر 
هیات دولت وقت به تصویب رسید اما به علت تامین نشدن اعتبار موررد نیاز در قانون 

بودجه رها شد.

رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران:
واحدهای بازرسی و نظارت اصناف 

با مشکالت عدیده ای مواجه هستند

 رئیس کمیســیون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: 
واحدهای بازرســی ونظارت اصناف سراســر کشور شرایط سختی 
برای انجام مسئولیتهای خود در نظارت بر بازار دارند و با مشکالت 

عدیده ای مواجه هستند.
موســی الرضــا غفاریــان اظهــار کــرد: نبــود بودجــه مســتقل بــرای 
ــن  ــرای تأمی ــاف ب ــای اصن ــارت اتاقه ــی و نظ ــای بازرس واحده
حقــوق بازرســان و تهیــه امکانــات و تجهیــزات موردنیــاز باعــث 
ــرای انجــام موفــق  شــده  کــه ایــن واحدهــا شــرایط ســختی را ب

ــی خــود داشــته باشــند. وظایــف و مســئولیت هــای قانون
وی بــه ایســنا گفــت: اتاق هــای اصنــاف سراســر کشــور از ســایر 
ســرفصل های بودجــه هــای خــود بــرای تأمیــن هزینه هــای 
واحدهــای بازرســی ونظــارت اصنــاف اســتفاده مــی کننــد وایــن 
ــی  ــا مشــکالت مال ــاف، خــود ب ــای اصن ــه اتاق ه در حالیســت ک

ــتند. ــه هس ــده ای مواج عدی
غفاریان با اشاره به فعالیت افزون بر4 میلیون و 2۰۰ هزار واحد صنفی 
با جواز در کشــور، ادامه داد: تعداد بازرسان تحت پوشش واحدهای 
بازرسی ونظارت سراسر کشور هزار و۵2۰ نفر بوده  که بیانگر کمبود 
شدید بازرس برای نظارت برعملکرد این تعداد واحد صنفی و البته 2 

میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی بی جواز است.
ــه  ــدید بودج ــود ش ــه داد: کمب ــران ادام ــاف ای ــاق اصن ــده ات نماین
مانــع از جــذب نیــروی کافــی بــرای واحدهــای بازرســی و 
نظــارت اصنــاف شــده وایــن در حالیســت کــه بســیاری از 
ــی  ــان فعل ــوق بازرس ــت حق ــی در پرداخ ــاف حت ــای اصن اتاق ه

ــتند. ــکل هس ــار مش ــم دچ ه
وی با اشاره به فعالیت 42۰ واحد بازرسی و نظارت اصناف در کشور، 
بر لزوم پیش بینی راهکارهای تأمین منابع مالی و امکانات این واحدها با 
توجه به اهمیت نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات در شرایط حساس 
فعلی اقتصادی، تأکید و اظهار کرد: با توجه به حضور بازرسان اصناف در 
تیم های کشف کاالی قاچاق به همراه دیگر سازمان ها، متأسفانه اصناف 
بر خالف دیگر سازمان های ذیربط، به عنوان کاشف شناخته نشده واز 
مزایای آن بهره ای ندارند و خواستار اصالح این امر در اصالحیه جدید 

قانون نظام صنفی هستیم.
غفاریان گفت: همچنین براساس ماده 4۶ قانون نظام صنفی باید سهم 
اصناف ازمحل جرائم تخلفات صنفی پرداخت شود و در صورتی که 
این راهکار عملی شود بخش زیادی از مشکالت واحدهای بازرسی 
و نظــارت اصناف در حوزه بودجــه و امکانات وتجهیزات برطرف 

می شود.

پرداخت 2۶7 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال روستایی در همدان

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان گفت: از 
ابتدای اجرای طرح اشــتغال پایدار روســتایی تا کنون به یک هزار 
و ۹۹۶ طرح به مبلغ 2۶۷ میلیارد تومان تســهیالت با نرخ ۶ درصد 

پرداخت شده است.
احمد توصیفیان افزود: بانک های توســعه تعاون و کشاورزی استان 

بیش ترین عملکرد را در بین چهار بانک عامل داشته اند.
وی با بیان اینکه چهار طرح بزرگ اشــتغالزا در شهرستان درگزین  
اجرا می شــود اظهار داشــت: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و 
معیشــت جامعه، سند توسعه اشتغال اســتان بر اساس مزیت های 
منطقــه ای با پیش بینی برنامه های اشــتغالزا در طول ســه ســال 

باقیمانده از برنامه ششم توسعه تهیه شده است.
ــا اشــاره بــه اینکــه ســهم ایجــاد اشــتغال شهرســتان  توصیفیــان ب
درگزیــن در ســال جــاری 48۷ تــن و میانگیــن ســالیانه 4۹۳ تــن 
پیــش بینــی شــده اســت ادامــه داد: هنــوز عنــوان ایــن شهرســتان 

در ســامانه ملــی رصــد افــزوده نشــده اســت.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همدان خاطرنشــان 
کــرد: براســاس آمــار اعالمــی دســتگاه هــای اجرایــی از ابتــدای 
ســال تاکنــون 22۵ فرصــت شــغلی در شهرســتان درگزیــن ایجــاد 

شــده اســت.
ــرخ کاهــش  ــه نخســت ن ــان اینکــه همــدان رتب ــا بی ــان ب توصیفی
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــت، عن ــرده اس ــب ک ــور را کس ــکاری در کش بی
اســتان توســط مرکــز آمــار ایــران کــه تنهــا مرجع رســمی آمــار در 
ــرخ بیــکاری در  ــا کمتریــن ن ــوان اســتانی ب ــه عن کشــور اســت ب

ــی شــده اســت. کشــور معرف
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان گفت: بر اساس 
نتایــج آمارگیری مرکز آمار ایران علیرغم افزایش 2.2 درصدی نرخ 
مشــارکت اقتصادی استان، نرخ بیکاری 2.۱ درصد کاهش داشته و 

از 8.2 به ۶.۱ درصد رسیده است.
توصیفیان خاطرنشــان کرد: بهار امسال اســتان های چهار محال و 
بختیاری با ۱۶.۷ درصد، خوزستان با ۱۶.2 درصد و لرستان با ۱۶.۱ 
درصد باالترین نرخ بیکاری و اســتان هــای همدان با ۶.۱ درصد، 
فارس با هفت درصد، و اســتانهای سمنان و گیالن با نرخ بیکاری 
8.2 درصد کمترین نرخ بیکاری را در بین اســتان های کشور داشته 

اند.
وی گفت: با این تفاوت که نرخ مشارکت استان فارس ۳8.۹ درصد 
و اســتان ســمنان ۳۷.4 درصد بود که عالوه بر اینکــه پایین تر از 
میانگین کشــوری است، بلکه نســبت به بهار ۹۷ نیز کاهش داشته 
اند و این در حالی اســت که اســتان همدان دارای نرخ مشارکت 
حدود 44.۱ درصد بود که ۱.۳ درصد نســبت به فصل مشابه سال 
قبل افزایش مشارکت داشته و باالتر از میانگین کشوری رتبه بندی 

شده است.

پیش بینی تولید 40۶ هزار تن انگور 
در همدان

 رئیس جهاد کشاورزی استان همدان گفت: پیش بینی شده در سال  
جاری 4۰۶ هزار و ۳۷۰ تن انگور در استان همدان تولید شود.

بــه نقل از روابــط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی منصور 
رضوانــی جالل با بیــان اینکه پیش بینی می شــود بــا توجه به 
بارندگی های مناسب امســال، میزان عملکرد تاکستان های استان 
همدان در مقایســه با پارســال افزایش داشــته باشد اظهار کرد: 
پیش بینی شــده در ســال جاری 4۰۶ هزار و ۳۷۰ تن انگور در 

شود. تولید  همدان  استان 
وی سطح تاکستان های استان همدان را 2۱ هزار و ۶۷۳ هکتار دانست 
و ادامــه داد: 2۱ هزار و ۳88 هکتار باغ هــای بارور و 28۵ هکتار نیز 

باغ های غیر بارور انگور در استان همدان وجود دارد.
رئیس جهاد کشــاورزی اســتان همدان با بیان اینکه استان همدان از 
اســتان های پیشرو در زمینه تولید انگور در سطح کشور است تصریح 
کرد: پیش بینی شده به طور میانگین ۱8 هزار و ۹۹۹ کیلوگرم در هکتار، 

انگور از تاکستان های استان برداشت شود.
وی با اشــاره به اینکه ارقام متنوعی از انگور در باغات اســتان کشت 
می شوند ادامه داد: ارقام کشمش، یاقوتی، عسگری، فخری، صاحبی، 
شــاهانی و ریش بابا عمده ترین ارقام تولیدی در باغات استان همدان 

هستند.
رضوانی جالل با اشــاره به اینکه شهرســتان مالیر با سطح زیرکشت 
۱۰ هــزار و ۶۵۶ هکتار و تولید 242 هزار و 424 تن انگور بزرگترین 
تولیدکننده انگور در استان همدان است افزود: شهرستان مالیر بیش از 

نیمی از تولید انگور استان را به خود اختصاص  داده است.
وی مهمترین فرآورده انگور، کشــمش است که عمده ترین محصول 
صادراتی اســتان همدان به شــمار می رود بیان کرد: ســازمان جهاد 
کشــاورزی تمهیداتی اندیشیده که با اجرای برنامه هایی مانند آموزش 
باغداران، بکارگیری روش های نوین باغداری، توسعه کیفی کارگاه های 
فرآوری کشمش و تجهیز این کارگاه ها به فناوری های مدرن گام های 

موثری برای رفع مشکالت تولید و صادرات این محصول بردارد.

 پنجمیــن نمایشــگاه تخصصی کیف و 
کفش چرم با حضور هیأت ۱۵ نفره از اقلیم 

کردستان برگزار شد. 
دســتاورد ســفر عراقي ها به همدان چهار 
قــرارداد همکاری تجــاری بین واحدهای 
تولیــدی کیف، کفش و چرم و یک قرارداد 
همکاری بین شــهرک های صنعتی استان با 
همکاري شــرکت نمایشگاه هاي بین المللي 
همدان جهت برگزاری دوره ای نمایشــگاه 

با اقلیم کردستان عراق امضا شد.
طي این قراردادها زمینه صادرات تولیدات 
کیف، کفش و چرم به اقلیم کردستان عراق 

فراهم مي شود.
بــه گفته هیات تجاری عــراق پیش از این 
تولیدات کیف و کفش همدان توسط سایر 
اســتان ها به اقلیم کردســتان صادر می شد 
که از ایــن پس بدون واســطه، همدانی ها 
می تواننــد تولیدات خود را به این اســتان 

ارایه کنند.
همدان در تولید کیف و کفش چرمی سابقه 
درخشان و موفقی دارد و با توجه به اینکه 
بازار فروش این استان نیز با حضور هیات 
تجاری عراق فراهم شــد می توان بیش از 

گذشته در این زمینه فعال شد.
برگزاری نمایشگاه های مختلف و حضور 
تولیدکنندگان این اســتان در این نمایشگاه 
عرضــه تولیدات بــا تنــوع و کیفیت های 
مطلوب عاملی برای جذب مشتری و حتی 
اقبال خارجی ها برای خرید از همدان است.
در حــال حاضر هــزار کارگاه تولید کیف، 
کفش چرم در همدان فعال است و شرایط 
هم اینک به گونه ای اســت که کارگاه های 
ضعیف و ناتوان نیز تشویق به افزایش تولید 

شده اند.
معاون اقتصادی اســتاندار در مراسم افتتاح 
نمایشــگاه گفت: ما از هر گونه ســرمایه 
گــذاری از ســوی اقلیم کردســتان عراق 

استقبال می کنیم. 
ظاهــر پور مجاهــد ایجاد مبــادالت مالی 
با کشــور های همســایه را فرصتی برای 
دانســت وگفت:  های همدان  نمایشــگاه 
اســتان همدان به یک برنامه مشخص نیاز 
دارد تــا فرصت های اقتصــادی و ظرفیت 
های موجود در همدان به دیگر کشــورها 

معرفی شود.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه بین المللی 
همدان نیز در این مراســم انجام مذاکرات 
اقتصادی را از برنامه های مهم خود دانست. 
که این فرایند اقتصادی با تعامل اتاق تعاون 
و اتحادیه صــادر کنندگان و وارد کنندگان 
اقلیم کردســتان عراق همچنین با مدیریت 
سید سعید شاهرخی استاندار در نمایشگاه 

بین المللــی همدان به 
امضا رسید.

حمید گلی پور گفت: 
با امضــا تفاهم نامه و 
حضور تیــم اقتصادی 
کردســتان  اقلیــم 
عــراق در نمایشــگاه 
بین المللی، ظرف مدت 
۱۰ روز آینده با سفری 
که به عــراق خواهیم 
داشــت تفاهم نامه ای 
که  می رســد  امضا  به 
بعد از این نمایشــگاه 
هــای تخصصی را در 
بازار هــای عراق دایر 

خواهیم کرد.
گلی پــور افزود: برای 

نخســتین بار است که نمایشگاه بین المللی 
همدان پــا به عرصــه بین المللی اقتصادی 
می گذارد و ما وظیفه خــود می دانیم درتا 
در توسعه اقتصادی و تجاری استان همدان 
در خارج از مرزها قدم برداریم که شــروع 
این عزم اقتصادی از کردســتان عراق است 
و برآنیم با کشــورهای ترکیــه، آذربایجان، 
ترکمنستان، افغانستان و عمان نیز تعامالت 
اقتصــادی  و  نمایشــگاهی 
داشته باشــیم و محصوالت 
اســتان را به دیگر کشور ها 

عرضه نماییم.
معرفی دستاوردها، ظرفیت ها 
و توانمندی های کارخانه ها، 
شــرکت هــا و کارگاه های 
داخلــی، توســعه صادرات 
و یافتــن بازارهــای جدید 
صادراتی، ارائه پتانســیل ها 
و توانمنــدی هــای صنعت 
آخرین  نمایش  کشور،  چرم 
تحــوالت و دســتاوردهای 
علمی، فنی و صنعتی داخلی 
و خارجی این حوزه، فراهم 
برای  مناسب  بســتر  آوردن 
انتقال بیشــتر فنــاوری های 

روز به کشورمان، ایجاد ارتباط های تجاری 
جدید و تقویت روابط قبلی، انتقال دانش، 
تکنولوژی و تجربیات، آشنایی با الگوهای 
موفق جهانی درعرصه صنعت چرم، فراهم 
کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری 
شرکت های داخلی، خار جی و کارآفرینی 
و اشتغال پایدار مهمترین اهداف برگزاری 

این نمایشگاه بود.
نمایشــگاه ملی چرم با حضــور ۶۰ برند 
داخلــی که 4۰ برند خــاص همدان و 2۰ 
برند از سراسر کشور بود، که در رسته های 
کیف، کفش، البســه چرم و همچنین مواد 

اولیه مورد استقبال قرار گرفت.
اســتان های  از  2۰ واحــد شــرکت کننده 
البرز،  تهران،  آذربایجان شــرقی،  اصفهان، 
مشهد و قم در این نمایشگاه حضور داشتند.
هیأت تجــاری عراقی صبح پنجشــنبه در 
مراســمی پس از بازدید مقبره ابوعلی سینا 
به مقام شــامخ شیخ الرئیس ابوعلی سینا نیز 

ادای احترام کردند.
ایــن هیــأت ۱۹ نفــره تجاری عــراق به 
سرپرستی شیخ مصطفی عبدالرحمن عبدا... 
از روز چهارشنبه تا جمعه به منظور بازدید 
از نمایشــگاه کیف و کفش چرم همدان و 

چند پروژه دیگر در همدان بودند.

سپیده راشدی «

 یکــی از مباحث مهی کــه اکثر کار 
آفرینان بــر روی آن اتفاق نظــر دارند، 
این اســت که تولید ثروت از هنر و ایده 
اتفاق بسیار شیرین و دلچسبی است. کار 
آفرینی از مقوله های بسیاری مهمی است 
که امروزه جامعه و کشور ما به شدت به 
آن نیاز دارد و تنها کســانی که امروز می 
توانند مشکالت جامعه را حل کرده و گره 
از کار جوانــان باز کنند همان کارآفرینان 
هستند. یک کار آفرین همیشه دارای شور 
و اشتیاق و خستگی ناپذیری خاصی است 
که این شیفتگی خاص نسبت به ایده اش 
باعث می شود از کار روزانه و ثابت خود 
استعفاء دهد و پول های بانکی خودرا نیز 

صرف کار جدیدش کند.
سیاوش هاشمی جوانی خالق و هنرمند 
و کارآفرین اســت که با همت و تالش 
مســتمرانه خود توانسته است مدیریت و 
برند چرم راک را به اســم خود ثبت کند 
و اینــک با توجه به سیاســتها و وظایف 
ذاتی رســانه  در راســتای شــکل دهی 
نگرش کارآفرینانــه در جامعه و درونی 
کردن ارزش های کارآفرینی با این جوان 
خالق و کارآفرین به گفتگو نشســتیم که 
مــا حصل این گپ و گفــت را در ادامه 

خواهید خواند.

سیاوش هاشــمی در ابتدا در خصوص 
آغــاز کار خــود و چگونگی آن گفت:  
بــا دوران  را همزمــان  کار  اســتارت 
دانشــجویی ام در گهــر دشــت کرج 
ســال۱۳8۷ زدم. همه چیــز از آنجایی 
شــروع شــد که بــه واســطه یکی از 
دوستانم که با چرم اشنایی کامل داشت 
برای اوقات فراغت و سرگرمی در این 
حرفه شــروع به فعالیت کردم با این که 
رشــته اصلی خودم دامپزشــکی بود و 
اطالعات کافی از چرم نداشتم به مرور 
این عالقه در من شــکل گرفت اینکه با 
هنر دستانت چیزی را خلق کنی آن هم 
اجناسی ناب و با ارزش. سه سال دوران 
دانشــجویی ام را با فعالیتهای جسته و 
گریختــه کار چرم گذراندم و از ســال 
۱۳۹۰به طور رسمی و با حداقل سرمایه 
8۰ میلیون تومان و ســه نفر نیروی کار، 
تولیدی کوچکی در خیابان صف تهران 
به صورت تولید ســنتی و دســتی آغاز 

کردم.
وی در ادامه با بیان اینکه کار در ابتدا سود 
چندانی نداشــت و فقط عالقه بود ادامه 
داد: اما در حال حاضر حدود ۷2 نفر نیرو 
در ۶ شعبه فعال در تهران، همدان و رشت 

داریم.
هاشمی با اشاره به اینکه بهترین چرم،چرم 

ایران است، افزود: روال کار تولید کیف و 
کفش در مجموعه مــا ابتدا طراحی مدل 
و دیزایــن  و در مرحله بعــد تهیه چرم 
اســت. تهیه چرم بستگی به نوع کار دارد 
اگر رنگ هایی مانند مشــکی، زرشکی و 
ســورمه ای مد نظر باشــد از چرم تبریز 
و اصفهان اســتفاده میکنیــم که از لحاظ 
کیفیت و صادرات چرم خام به کشورهای 

خارجی حرف اول را میزند.
 وی بیان کرد: به هر حال ایران از قدیم در 
صنعت چرم شناخته شده است و فوت و 
فن کار را چرم ســازهای ایرانی به خوبی 
بلد هستند اما متاسفانه به دلیل نبود صفحه 
هــای چاپی مد روز، نداشــتن سیســتم 
پرداخــت برای تولید رنــگ های جدید 
در چــرم ایران ما هم به ناچار برای تولید 
برخــی کیف و کفش ها با رنگ خاص و 
با توجه به نیاز مشتری مانند رنگ صورتی 
یا بژ و یا چرم پوست ماری مجبور هستیم 
از چرم های خارجی اســتفاده کنیم و در 
آخرین مرحله از تولید به برش زیره کفش 

و چسباندن پاشنه میپردازیم.
وی ادامه داد: نحوه تشخیص چرم طبیعی 
از مصنوعی در حال حاضر سخت است 
به دلیــل اینکه امروزه جنســهای خیلی 
خوبی از چرم مصنوعی وارد بازار شــده 
است که واقعا بدون تجربه در این صنعت 

تشخیص آن مشکل شــده است، اما در 
کل میتوان گفت گاهــی اوقات با لمس 
کردن گاهــی هم با نگاه میتــوان فهمید 
که چرم طبیعی رگــه ها و منافذ ناهموار 
و ناهمگونــی دارد که چــرم مصنوعی 
ندارد،چرم مصنوعی دقیقا مانند یک کاغذ 
صاف اســت چین و چروکی که در چرم 
طبیعی هســت را بانگاه میتوان تشخیص 
داد و اگر زمانی شــباهت بیــن آنها زیاد 
باشــد از لبه های ناهمگون چرم طبیعی 
و صاف بی عیب بــودن چرم مصنوعی 

میتوان تشخیص داد. 
هاشــمی در پاســخ به اینکه آیا انتخاب 
برنــد راک ربطی بــه بازیگــر معروف 
آمریکایــی دوایــن جانســون راک دارد 
همراه با لبخندی که از این سوال بر چهره 
اش نشسته بود پاســخ داد: در یک برهه 
زمانی۷ماهه به دنبال اسمی مناسب بودم 
اســمی خاص،کوتاه و اینکه ســریع در 
ذهن ها بماند، باید اســمی انتخاب میشد 

که میتوانستم آن را برند سازی کنم بیشتر 
دوست داشتم این اسم به چرم هم مربوط 
باشــد که نهایتا در فرهنگ دهخدا با دو 
معنی ROCK بــه معنی صخره ویکی 
هم RAK به معنی قوچ وحشی برخورد 
کردم و در نهایت قوچ وحشی را انتخاب 

کردم.
این کارآفریــن هنرمند با بیــان اینکه با 
وجود برخی موانع و مشکالت اما به فکر 
صادرات محصوالتم هســتم اضافه کرد: 
در اوایل بازار چرم فروشــی مخصوصا 
زمانی که از تهران واردشهر همدان شدم 
فکر میکنم دو یا ســه فروشگاه چرم بود 
و انتظار مردم کمتر بــود پس کار کردن 
هم راحت تر بود اما در چند ســال اخیر 
فروشــگاه های خرده فروشــی معمولی 
در تمامی شــهر ها زیاد شده و از طرفی 
هم قــدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده 
است و متاســفانه هر روز شاهد افزایش 
قیمــت مواد اولیه خود هســتیم در حال 

حاضر هم ما خوشــبختانه از لحاظ تولید 
و فروش مشتری های خاص خودرا پس 
چندین سال داریم و نگرانی بازار خراب 

را نداریم.
وی افزود: ســختی کشــیدیم و به قول 
بازاریان خــاک کار را خوردیم اما امروز 
جواب چندین ســال تــالش و زحمت 
خودرا از مشــتریان می گیریــم و باعث 
افتخار است که در همدان مشتریانی مانند 
شــما هم از کیفیت کار رضایت کامل را 
دارند، هم اینکه از لحاظ رســانه ای مارا 
مورد حمایت قرار می دهند. اما انســان با 
هدف و آرزو زنده است، من شخصاً برای 
اهدافم می جنگم و تا به حال به یاد ندارم 
از فکری که در ذهنم بوده صرف نظر کنم 
و یا پا پس بکشم حتی در بدترین شرایط 
که هیچگونه حمایتی نداشته ایم. به زودی 
شاهد افزایش شعب برند راک در پایتخت 
و سراسر استان های کشور و حتی خارج 

از کشور خواهید بود.

با حضور تجار اقلیم کردستان عراق  تفاهم نامه تجاری منعقد شد

نمایشگاه داری همدان 
درکردستان

جوان کارآفرین حوزه چرم: 

هدف»راک«
حضوردربازارهایجهانیاست

کیف تولید در همــدان
ســابقه چرمی کفش و
درخشــانوموفقیدارد
وباتوجــهبهاینکهبازار
نیز ایناســتان فروش
باحضــورهیاتتجاری
عراقفراهمشدمیتوان
بیشازگذشــتهدراین

زمینهفعالشد.
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این هفته هیأت سوارکاری 

 ورزش ســوارکاری از دیرباز در کشور عزیزمان ایران مورد توجه 
مردم بوده و این ریشه در تاریخ کهن ایران زمین دارد.

رشته ســوارکاری از جمله رشته های است که دین مبین اسالم به آن 
توجه ویژه داشــته و جوانان و مســلمانان را به فراگیری سوارکاری 

تشویق کرده است.
ســوار و ســوارکاری از ارکان نظام های حکومتی و مردم عادی بوده 
و قبل از آنکه ماشــین و ادوات زرهی باب شــود اسب و سواره نظام 
از ارکان انکار ناپذیر ارتش کشــورها بوده اســت و از جایگاه باالیی 
برخوردار می باشد و به همین دلیل به تمام جوانان ایرانی سوارکاری و 

آموزش آن تکلیف شده است.
اما اینکه این رشــته ورزشی از چه زمانی در همدان به عنوان ورزش 
باب شده تاریخ دقیقی در دست نیست اما در سال های قبل از انقالب 
این رشــته در همدان مــورد توجه قرار گرفتــه و مکارچی یکی از 
بنیان گذاران این رشــته در همدان بود و بــه قولی وی را پدر ورزش 

سوارکاری همدان می دانند.
اما به جرأت می توان مرحومه مری لیلی  قراگزلو را مادر اصیل اسب 
ایرانی نام برد که زادگاهش روستای ورکانه است و باید عنوان کرد که 
خواستگاه اسب اصیل ایران از منطقه ورکانه است مری لیلی قراگزلو و 
مادرش یکی از زیباترین اصطبل های ایران را در منطقه ورکانه احداث 
کردند و محل پرورش اســب های اصیل عرب خوزســتان و همدان 

بوده است.
اما نخستین هیأت رســمی استان در سال ۱۳۵۹ شکل گرفت و دکتر 

بدرخانی نخستین رئیس هیأت سوارکاری در استان بودند.
پس از بدرخانی ســید حسن برفعی ســکان هدایت سوارکاران را در 
دســت گرفت و تا امروز این رشــته در دســت خاندان برقعی است 
هم اکنون نیز ســید وحید برقعی ریاســت هیــأت را به عهده دارد و 
ورزش سوارکاری در این چند سال رشد قابل مالحظه ای داشته است 
و علیرضا بختیاری یکی از سوارکاران برجسته همدان است و چندین 

باشگاه سوارکاری در همدان وجود دارد.

تیم های نونهاالن و نوجوانان جریمه شدند 
 کمیتــه انضباطی هیأت فوتبال چند بازیکن و باشــگاه نونهاالن و 

نوجوانان را جریمه کرد.
به دنبال ارجاع پرونده انضباطی تیم های عقاب و فاتح اسدآباد و علم 
و ادب همدان و میثاق به کمیته انضباطی این کمیته تشکیل جلسه  داد 

و آرای خود را نسبت به این پرونده ها صادر کرد.
به گزارش همدان پیام آرای صادره کمیته انضباطی اســتان به شــرح 

ذیل است.
۱- رضــا بداغی مربی نونهاالن عقاب اســدآباد تا اطــالع ثانوی از 

همراهی تیم خود در مسابقات محروم است.
2- امیرحســین کــردی بازیکن نونهاالن علم و ادب یک جلســه از 
همراهی تیم خود محروم شــد و مبلغ یک میلیــون ریال نیز جریمه 

گردید.
۳- پارســا صادق پور بازیکن نوجوانان فاتح اسدآباد به یک جلسه از 

همراهی تیم خود محروم شد.
4- باشــگاه میثاق همدان در فوتبال نوجوان به دلیل دریافت ۵ کارت 

زرد در یک بازی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جریمه شد.
۵- باشگاه ذوب فلزات بهار به مبلغ ۶ میلیون ریال بابت جریمه فصل 

گذشته در رده جوانان محکوم شد.

همایش پیاده روی خانوادگی 
به مناسبت دهه والیت

 همایش پیاده روی خانوادی در روســتایی باباعلی از توابع بخش 
صالح آباد برگزار گردید.

همایش پیاده روی خانوادگی روســتایی باباعلــی از توابع بخش 
صالــح آباد با حضور پرشــور اهالی روســتا و مدیــران بخش و 
شهرســتانی برگزار گردید این همایش که به مناسبت دهه والیت و 
برای نخستین بار در این روســتا برگزار گردید با استقبال بیش از 
۵۰۰ نفر روبرو شد در پایان مراسم نیز با قید قرعه کشی به شرکت 

کنندگان هدایای اهدا گردید.

برگزاری مسابقه دارت در شهر بهار
 به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن یک دوره مسابقه دارت 

در شهر بهار ه با حضور 2۰ تن از آزادگان برگزار گردید .
این مسابقه که با حضور آزادگان سر فراز شهرستان بهار برگزار گردید 
بصورت دو مرحله ای اجرا شد در مرحله اول این مسابقات با حضور 
2۰ نفر از آزادگان شهر بهار برگزار گردید . ۱۰ تن از این عزیزان برای 
مرحله دوم انتخاب و در روز 2۶ مرداد سالروز آزادی اسرای در اداره 

ورزش به رقابت می پردازند .

مسابقه تیراندازی در شهر بهار

 مسابقه تیراندازی بمناسبت ســالروز ورود آزادگان سرافراز ایران 
اسالمی برگزار شد .

این مســابقه در محوطه اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان 
بهار با حضور آزادگان عزیز ، کارکنان بنیاد و دبیر هیأت انجمن های 

ورزشی شهرستان بهار انجام شد .
در پایان مســابقات فرهادی از بنیاد شــهید و صالحی از انجمن های 
ورزشــی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و هدایایی به رسم یادبود 

دریافت نمودند :
در ادامه همچنین نفرات بانوان هم مشخص و هدایای خود را به رسم 
یاد بود از احمدی مســئول فرهنگی ورزشی بنیاد شهید بهار دریافت 

کردند .

مسابقه دارت اصحاب رسانه در بهار 

 مســابقه دارت اصحاب رسانه و روابط عمومی ادارات شهرستان 
بهار درمحل اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار برگزار شد .

یک دوره مســابقه دارت به مناســبت روز خبرنــگار و دهه والیت 
توسط انجمن های ورزشی و انجمن دارت شهرستان بهار با همیاری 
شهرداری و شورای اسالمی بهار و حمایت جالل لطیفی ریاست اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بهار در محوطه اداره کل بهار برگزار شد .

این مسابقه با برنامه ریزی انجمن دارت شهرستان برای مدیران روابط 
عمومی ادارات و خبرنگاران فعال برگزار گردید ودر پایان این رقابت 

ها به نفرات برتر لوح و هدایایی اهدا گردید.
نفرات برتر آقایان :

۱- مهــدی گودینی از آموزش و پــرورش2- محمد رضا خادمی از 
اصناف۳- علی رضائیان پاکیزه از اداره صمت

نفرات برتر بانوان :
۱- مرضیه کریمی رادپور از نشــاط شهر2- فردوس نبی پور از نشاط 

شهر

ناصرالدین و سوری هم با شهرداری 
تمدید کردند 

 دو بازیکن زیر 2۳ ســال تیم فوتبال شهرداری قرارداد خود را با 
این تیم تمدید کردتد.

امیرحســین سوری و ســیدامیر ناصرالدینی به عنوان بازیکن زیر 2۳ 
ســال قرارداد خود را برای دو فصل دیگر با باشگاه شهرداری همدان 

تمدید کردند.

مسابقات ورزشی گرامیداشت روز خبر نگار 
در مالیر

 مســابقات ورزشــی در دو رشــته تنیــس روی میــز و دارت یــه 
مناســبت گرامیداشــت روز خبرنــگار در ســالن پینــگ پنــگ شــهید 

احــدی شهرســتان مالیــر برگــزار شــد.
ــر و همــکاری اداره  ــی شهرســتان مالی ــأت همگان ــه همــت هی ب
ــی در  ــابقات ورزش ــگ مس ــگ پن ــأت پین ــان و هی ورزش وجوان
ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــز و دارت ب ــس روی می ــته تنی دو رش
روز خبــر نــگار در ســالن پینــگ پنــگ شــهید احــدی مجموعــه 
ورزشــی آزادی شهرســتان مالیــر در دو بخــش آقایــان و بانــوان 

برگــزار شــد.
خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان مالیر که زحمات و تالشهای 
زیادی را در انعکاس اخبار و گزارشهای فعالیتهای فرهنگی , اجتماعی, 
ورزشــی و ... شهرستان در رسانه ها و جراید متحمل میشوند در این 
مسابقات شرکت کرده و برای کسب رتبه برتر این مسابقات با هم به 

رقابت پرداختند
در رشــته ورزشــی تنیــس روی میــز : امیــر فرمایــی , داود مومنــی و 
ســجاد محمــدی بــه ترتیــب مقامهــای اول تــا ســوم ایــن مســابقات 

را از آن خــود کردنــد
ــد  ــوی و محم ــه موس ــز معصوم ــی دارت نی ــته ورزش در رش
گل محمــدی بــه ترتیــب بــه مقامهــای اول و دوم دســت پیــدا 

ــد. کردن
در پایــان بــه پــاس قــدر دانــی از زحمــات ایــن عزیــزان و بــه رســم 
یــاد بــود بــه نفــرات اول تــا ســوم هــر رشــته ورزشــی لــوح تقدیــر 

و جایــزه از ســوی هیــأت همگانــی اهــدا شــد.
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پیشخوان

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 139560326006000174 مورخ 1398/5/20 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد بیات فرزند علیرضا به 
شماره شناسنامه 79  صادره از مالیر ششدانگ یک باب مرغداری  به مساحت 8000 مترمربع قسمتی از اراضی روستای ورچق پالک 2055 
اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رســمی وراث رحیم سلیمانی محرز گردیده است.  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 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 175(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/10

محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

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

برابر رأي شــماره 139860326007000370 مورخه 1398/4/24 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر 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 
پالک 10902 فرعی از 139 اصلی واقع در اراضی بهار بخش بهار بخش4 همدان خریداری از مالک رسمی وراث عبداله میرزایی منش 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 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

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه ردوار دارای شماره شناسنامه  4050762102 به شرح دادخواست کالسه 241/98 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله محیطی به شماره شناسنامه  1 در تاریخ 75/5/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-داود محیطی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 6417 صادره از بهار متولد 
1351 پســر متوفی 2-بهروز محیطی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 7001 صادره از بهار متولد 1354 پسر متوفی 3-قدیر محیطی 
فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 7650 صادره از بهار متولد 1358 پسر متوفی 4-مجید محیطی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 
698 صادره از بهار متولد 1366 پسر متوفی 5-مجتبی محیطی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 204 صادره از بهار متولد 1362 پسر 
متوفی 6-مژگان محیطی فرزند حبیب اله به شماره شناســنامه 7649 صادره از بهار متولد 1355 دختر متوفی 7-سمیه محیطی فرزند 
حبیب اله به شــماره شناسنامه 971 صادره از بهار متولد 1361 دختر متوفی 8-مهین غالمی پاک فرزند حسن به شماره شناسنامه 3476 
صادره از بهار متولد 1329 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 185(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

همایش پیاده روی صبح و نشاط
 در مالیر برگزار  شد

ــح و نشــاط روز  ــاده روی خانوادگــی صب ــزرگ پی ــش ب  همای
ــر برگــزار  شــد. گذشــته در مالی

رئیــس هیــأت ورزش هــای همگانــی اســتان بــا تقدیــر از خانــواده 
ــار  ــاده روی اظه ــش پی ــن همای ــتقبال از ای ــری در اس ــای مالی ه
ــاده روی خانوادگــی صبــح و نشــاط  ــزرگ پی داشــت: همایــش ب
ــم  ــد.این مراس ــزار  ش ــدی برگ ــدی و غیرنق ــز نق ــدا جوای ــا اه ب

بطــور پخــش مســتقیم و زنــده از شــبکه ســوم ســیما پخــش شــد.
ــران  ــت مدی ــزوم حمای ــه ل ــاره ب ــا اش ــبزواری ب ــادی س ه
ــت:  ــاده روی گف ــای پی ــزاری همایش ه ــتان ها از برگ شهرس
ــت  ــکاری و حمای ــا هم ــتان ها ب ــی رود در شهرس ــار م انتظ
ــکوه تر  ــزاری باش ــاهد برگ ــم ش ــف بتوانی ــای مختل ارگان ه

همایش هــای پیــاده روی خانوادگــی باشــیم..
ــترس  ــن و در دس ــا ارزان تری ــرد: پیاده روی ه ــان ک وی خاطرنش
تریــن نــوع ورزش اســت کــه بــا حداقــل امکانــات و بــا 
ــرا  ــی قابل اج ــیر معمول ــی و مس ــای معمول ــا و کفش ه لباس ه

ــت. اس
ــان  ــف بی ــای مختل ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
در  همــدان  اســتان  همگانــی  ورزش هــای  هیــأت  کــرد: 
ــی همایــش هــای متعــدد  ــی و مذهب مناســبت های مختلــف مل
پیــاده روی را در ســطح شــهر و اســتان همــدان برگــزار کــرده 

ــت. اس
ــوان  ــدان عن ــتان هم ــی اس ــای همگان ــأت ورزش ه ــس هی رئی
کــرد: تــا پایــان ســال ۹8 نیــز برگــزاری چندیــن همایــش بــزرگ 

ــم. ــتور کار داری ــی را در دس ــاده روی خانوادگ پی

دختران فوتبالیست 
همدان راهی کرج شدند

 تیم فوتبال دختران زیر ۱۵ سال استان 
که در روزهای گذشــته در اردو به ســر 

می برد روز گذشته راهی کردان کرج شد.
آخریــن اردوی تیــم فوتبــال زیر ۱۵ 
ســال دختران همدان برای حضور در 
مســابقات المپیاد اســتعدادهای برتر با 
حضور معصومه پیردهقان رئیس گروه 
ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانان 
استان برگزار شد و این تیم برای شرکت 
در مســابقات المپیاد استعدادهای برتر 
روز گذشــته راهی کــردان کرج محل 

برگزاری این رقابت ها شد.
مسابقات فوتبال المپیاد استعدادهای برتر 

کشور از امروز در کرج آغاز می شود.

مهرداد رضایی به مس 
رفسنجان پیوست 

 مهرداد رضایی بازیکن همدانی فصل 
گذشــته یاوران تهران به تیم دسته اولی 

مس رفسنجان پیوست.
مهــرداد رضایی از پــرورش یافته های 
مکتب پاس همدان اســت. این بازیکن 
سابقه پوشیدن پیراهن پاس در لیگ یک 

را در کارنامه خود دارد.

دو بازیکن کامیارانی 
به شهرداری پیوستند 

 دو بازیکن تیم فوتبال آواالن کامیاران 
به تیم فوتبال شهرداری همدان پیوستند.

در روزهای گذشــته فرشاد جلیلوند و 
علی ابوالفتحی دو بازیکن فصل گذشته 
تیم آواالن کامیاران کــه در تمرین تیم 
تأیید  داشــتند مورد  شهرداری شرکت 
هادی گل محمدی قــرار گرفتند و روز 
گذشــته با باشگاه شــهرداری قرارداد 

بستند.
فرشاد جلیلوند بازیکن تیم های آواالن 
کامیاران و نفت و گاز گچســاران به 
همراه علی ابوالفتحی که ســابقه بازی 
در عقاب تهــران و ذوب فلزات بهار 
را در کارنامــه خود دارد پس از توافق 
با باشگاه شهرداری با این تیم قرارداد 

بستند.

مهدی خلج با شهرداری 
به توافق رسید

  مهدی خلج بازیکن فصل گذشــته 
آلومینیوم اراک کــه در تمرینات مورد 
قبول سرمربی باشگاه شــهرداری قرار 
گرفته بود با این تیم به توافق رســید و 

پس از ثبت قرارداد به این تیم پیوست.

پورقاسمی با شهرداری 
تمدید کرد 

 بازیکن جوان تیم فوتبال شهرداری 
قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد. 

فصل  بازیکن  پورقاســمی  امیرحسین 
گذشــته شــهرداری به مدت 2 سال 
با باشــگاه شهرداری  قرارداد خود را 

تمدید کرد.

بازیکن تاالر وحدت 
به شهرداری پیوست 

 محمد باالوند بازیکــن تیم فوتبال 
تاالر وحدت با عقد قــراردادی به تیم 
فوتبال شهرداری همدان پیوست باالوند 
ســال گذشــته با تاالر وحدت قهرمان 
فوتبال استان شــد و این با تیم به لیگ 

۳ راه یافت.

 ملی پوشان ورزش استان با بدرقه مدیر کل 
ورزش وجوانان اســتان به مسابقات آسیایی 

وجهانی اعزام شدند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور در 
اردوهای تیم های ملی کشورمان با ملی پوشان 

استان دیدار و از  آنها تقدیر کردند.
محسن جهانشــیر به همراه رئیس فدراسیون 
تنیــس روی میــز کشــور ابتــدا در بدرقه 
ملی پوشان پیوند اعضا کشور حضور پیدا کرد 
و از ملی پوشان اســتان با اهداء لوح و هدایا 

تقدیر کرد.
در ترکیــب تیم ملی پیوند اعضــا اعزامی به 
مســابقات جهانی پیوند اعضا در انگلســتان 
بهــاره بیگــی و معصومه برجی در رشــته 
پینگ پنگ و مصطفی آزمرد و مریم فریدونی 
در رشته دارت حضور دارند که با بدرقه مدیر 
کل ورزش دوســت اســتان راهی نیوکاسل 

انگلستان شدند.
مدیر کل ورزش وجوانان اســتان ســپس در 
محل تمرین تیم ملی تنیس روی میز کشورمان 
حضور پیدا کرد و بــا اهدای لوح و هدیه از 
شــیما صفایی نابغه تنیس روی میز استان و 

کشور تقدیر کرد.

شیما صفایی قرار اســت در ترکیب تیم ملی 
نوجوانان و جوانان به مســابقات آسیایی که 
هشــتم تا دوازدهم شهریور ماه در مغولستان 

برگزار می شود آلماتا اعزام شود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان همچنین در 
اردوی تیم ملی ووشو کشورمان حضور پیدا 
کرد و با علی ظفری ووشوکار خوب نهاوندی 
اســتان دیدار کــرد در این دیدار محســن 
جهانشیر با اهدای هدایا و لوح از زحمات این 

ورزشکار نوجوان استان تقدیر نمود.
علی ظفری به همراه تیم ملی ووشو کشورمان 

به مسابقات آسیایی برونئی اعزام می شود.
مرد اول ورزش اســتان همچنیــن با مهدی 
علی نژاد رئیس فدراســیون ووشو کشورمان 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار کــه فرود ظفری قهرمان ارزنده 
ووشــو اســتان نیز حضور داشــت محسن 
فدراسیون  رئیس  از حمایت های  جهانشــیر 
ووشــو تقدیر کرد و گفت: فدراسیون ووشو 
از فدراســیون های موفق در کشور است و در 
مدال آوری و استعدادیابی عملکرد درخشانی 

داشته است.
رئیس فدراسیون نیز با تمجید از ووشوکاران 

استان گفت: همدان اســتعدادهای خوبی در 
رشــته ووشــو دارد و امروز خوشحالیم که 
دو بــرادر ظفری در تیم هــای ملی جوانان و 

بزرگساالن حضور دارند.
مهدی علی نژاد افزود: از هیأت ووشــو استان 
همدان انتظار داریم که رشــته کوراش را که 
به فدراســیون ووشو واگذار شده است مانند 
ووشــو فعال کند و از اســتعدادهای اســتان 

استفاده کند.
حضور مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 
در اردوهــای تیــم ملی باعث بــاال رفتن 
انگیزه ملی پوشان استان خواهد شد و این 
حرکت محســن جهانشــیر را به فال نیک 
گرفته امیدواریم که همیشــه چتر حمایتی 
خود را بر سر ملی پوشان استان بگستراند 
و از آنها حمایت جدی کند. ســال آینده 
ســال المپیک اســت و امیدواریــم که با 
حمایت دســتگاه ورزش و سایر نهادهای 
حمایتــی اســتان از ورزشــکاران بتوانیم 
بیشترین سهمیه را در المپیک 2۰2۰ توکیو 
در قالــب تیم های ملی کســب کنیم و در 
کاروان اعزامــی تیم ملی به المپیک نفرات 

شاخصی داشته باشیم.

 تاریخ آغاز لیگ برتر باشــگاه های کشور 
جام خلیج فارس ســرانجام پــس از کش و 
قوس فراوان اعالم شد و ۳۱ مرداد آغاز لیگ 

نوزدهم خواهد بود.
در فصل جاری فدراســیون فوتبال و سازمان 
لیگ برای آغاز لیگ پیش شرط هایی را برای 
باشــگاه ها و استان ها اعالم نمود و برخواسته 

خود نیز پافشاری کرد.
لیگ نوزدهم که قرار بود از ۱۰ مرداد ماه کلید 
بخورد به دلیل آماده شدن شرط فدراسیون به 

تعویق افتاد.
فدراســیون فوتبال اعالم داشته بود که نصب 
دوربیــن مدار بســته در اســتادیوم ها، ایجاد 
گیت های ورود و خروج تماشاگران، فروش 
اینترنتی بلیط مســابقات و شــماره دار کردن 
صندلی های ورزشــگاه از شــروط آغاز لیگ 

است و پای حرف خود نیز ایستاد.
ظاهــراً فشــار فیفا نیــز مزید علــت بود و 
فوتبال  فیفا فدراســیون  فدراســیون جهانی 
کشورمان را تحت فشار قرار داده تا راه ورود 

بانوان به ورزشگاه هموار شود.
هر چند متولیان فوتبال بازی های باشــگاهی 
را در تصمیــم فیفا دخیــل نمی دانند اما تمام 
تالش خــود را برای فراهم آوردن شــرایط 

اســتفاده می کنند و ظاهراً چند ورزشــگاه به 
اســتانداردهای الزم رســیده اند که از جمله 
می توان به ورزشــگاه آزادی تهران، قائم شهر، 
گل گهر ســیرجان، یادگار امــام تبریز، بنیان 
دیزیل تبریز وشــهر قدس تهران اشــاره کرد 
اما هنوز ورزشــگاه های مشــهد، خوزستان 
و اصفهان شــرایط الزم را فراهــم نکرده اند 
و ســازمان لیگ نیز در اعالم برنامه دو هفته 
ابتدایی لیگ محل برگــزاری برخی از تیم ها 
را اعــالم نکرده و تهدید کرده اســت که اگر 
ورزشگاه ها آماده نشــود بازی این تیم ها در 
شهرها و استان های همجوار و بدون حضور 

تماشاگر برگزار خواهد شد.
باشگاه های کشورمان در کنار آماده سازی خود 
ســخت تالش می کنند تا دســتورالعمل های 
فدراســیون و ســازمان لیگ را اجرایی کنند 
و با تکمیل ورزشــگاه ها انجام بازی ها را در 

شهرهای خود ممکن نمایند.
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال امسال مصمم 
بر اجرای این دستورالعمل بودند و تا حدودی 
نیز به موفقیت رســیدند و حــال باید منتظر 
باشــیم و ببینیم با آغاز لیگ ورزشگاه ها چه 

تغییراتی کرده اند.
حوادث فصل گذشــته فوتبــال به خصوص 

فینال جام حذفی و حواشــی ایجاد شده در 
تصمیم ســازمان لیگ نقش پررنگی داشــت 
و بــرای اینکه اینگونه در فوتبال کشــورمان 
آبروریزی نشود ایمن ســازی ورزشگاه ها در 

دستور کار قرار گرفت.
اگر این تصمیمات به درســتی انجام شــود 
خوب است و دیگر تماشاگر مجبور نخواهد 
بود که ســاعت ها قبل از مسابقه در ورزشگاه 
حضور یابد و خسته و عصبی بازی را تماشا 
کند بلکه به راحتی می توند با خرید اینترنتی 
بلیت و دقایقی قبل از آغاز مسابقه به ورزشگاه 
برود و در صندلی خود بشیند و بدون استرس 

بازی تیم محبوب خود را تماشا کند.
حال شــرایط نیــز بــرای ورود بانــوان به 
ورزشــگاه ها هموار می شــود و اگر مقامات 
امنیتی صــالح بدانند بانوان نیز در قســمتی 
از ورزشــگاه ها حضــور خواهند داشــت و 
مسابقات را به تماشا خواهند نشست البته جو 
ورزشــگاه ها مناسب حضور بانوان نیست و 

باید فرهنگ سازی شود.
نصبت دوربین های مدار بســته باعث خواهد 
شد تا تماشاگرنماها و آشوب طلبان شناسایی 
و از ورود آنها به ورزشگاه ها جلوگیری شود 

تا جو ورزشگاه ها آرام گردد.

حضور مدیرکل ورزش استان در جمع ملی پوشان

4رشته ورزشی 
راهی مسابقات جهانی شدند

ورزشگاههایکشور
برایآغازلیگبرترآمادهشدند
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بسیج 11 هزار آزمایشگاه برای پاسخ 
به نیازهای کشور

 رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد از اجرای طرح 
تعاون تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه خبر داد و گفت: آمادگی داریم 
شبکه آزمایشگاهی خود را در اختیار صنایع استان ها قرار دهیم. بابک 
نگاهداری درباره نهایی شــدن مراحل تصویب طرح »تعاون تجهیزات 
آزمایشگاهی دانشگاه آزاد« گفت: دانشگاه آزاد از ۱۱ هزار آزمایشگاه و 
کارگاه با ۱4۷ هزار قلم تجهیزات آزمایشگاهی برخوردار است که طرح 
مذکور در راستای توزیع هدفمند این تجهیزات متناسب با نیازهای منطقه 
ای و محلی در حال آماده سازی و تصویب است.نگاهداری گفت: در 
تالش هستیم با اجرای این طرح، سازماندهی مجدد و بازآرایی دستگاه 

ها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد را به انجام برسانیم.

فوران تاج خورشیدی را ببینید
 یک رصدخانه سیار با ابزارهایش به سمت خورشید رو کرده و لحظه 
فوران مواد از سطح خورشید را ثبت کرده است.به گزارش مهر ، سازمان 
ناسا با همکاری سازمان  فضایی اروپا رصدخانه SOHO  را اداره می 
کنند. این رصد خانه اوایل هفته جاری این پدیده را رصد کرده اســت.

رویداد مذکور به نام »فوران تاج خورشــیدی« مشهور است که طی آن 
پالسما و  میدان مغناطیسی از بخش باالیی اتمسفر ستاره بزرگ ستاره 
منظومه شمسی  خارج می شود.فوران تاج خورشیدی پدیده ای معمول 
اســت که طی آن چند میلیارد تن مواد وارد فضا می شــود و به سمت 
زمین حرکت می کند. گاهی اوقات این مواد روی ماهواره ها و سیستم 
  SOHO های مخابراتی تاثیر می گذارد.کارل باتامز با مشاهده اطالعات

آخرین نمونه این پدیده را کشف کرده است.  

مایکروسافت هم صدای کاربران را ثبت می کند
 مایکروسافت اعتراف کرده اســت اطالعات صوتی کاربرانش را 

جمع آوری می کند و کارمندان انسانی آنها را بررسی می کنند.
به گزارش مهر ، سخنگوی مایکروسافت اعالم کرده است این شرکت 
اطالعــات صوتی کاربران  را جمع آوری می کند تا ســرویس های 
مبتنی بر صوت را برای اسکایپ و کورتانا فراهم کند. همچنین گاهی 
اوقات برای جمع آوری اطالعات از شرکت های دیگر نیز کمک می 
گیرد. سخنگوی شرکت در یک ایمیل نوشته است: با توجه به سواالتی 
که اخیرا مطرح شــده، ما متوجه شدیم با اشاره به اینکه گاهی اوقات 
کارمندان انسانی این محتوا را بررسی می کنند، می توانیم بهتر فعالیت 
کنیم. ما بیانیه های سیاستگذاری خود را با توجه به این موضوع تغییر 

دادیم تا شفافیت بیشتری ایجاد کنیم.

تولید سلول های بنیادی عصبی با استفاده 
از یک عامل القایی

 محققان کشور توانستند سلول های بنیادی عصبی از آستروسیت ها 
را با اســتفاده از یک عامل القایی تولید کنند.به گزارش مهر، تالش های 
بســیاری برای ترمیم ضایعات وارد شــده به دستگاه عصبی مرکزی و 
بیماری های فرسایشــی سیستم عصبی صورت گرفته، اما هنوز درمانی 
قطعی برای این مشکالت یافت نشده است.یکی از سلول های پرشمار 
در دستگاه عصبی مرکزی آستروسیت ها )سلول های ستاره ای( هستند. 
خصوصیات این سلول ها باعث شده است که به عنوان منبع مناسبی برای 
تولید ســلول های بنیادی عصبی به حساب آیند.با این وجود همچنان 
تالش ها برای تولید سلول های بنیادی عصبی از آستروسیت ها با تنها یک 

عامل القایی و بدون محرک های خارجی به نتیجه مطلوب نرسیده بود.

بسته باتری مدل پروازی ماهواره 
»ناهید یک« تولید شد

 پژوهشــگاه فضایی ایران از تولید بسته باتری مدل پروازی ماهواره 
مخابراتی »ناهید یک« و تایید آن از لحاظ کارکرد در محیط فضا خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، آزمون های محیطی خالء حرارتی 
و ارتعاشــی بسته باتری جدید )تعویضی( مدل پروازی ماهواره »ناهید 
یک« انجام شد و از لحاظ کارکرد در محیط فضا مورد تایید قرار گرفت.

با توجه به تجربیات کســب شــده در طراحی ماهواره های قبلی، بسته 
باتری ماهواره »ناهید یک« با استفاده از فناوری سلول های لیتیوم-یون و 
با مشارکت سیستمی بخش های توان الکتریکی، سازه و حرارت برای 
نخستین بار در پژوهشگاه فضایی ایران توسط متخصصان پژوهشکده 

سامانه ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شد.

»افسانه بایبری« 
در تئاتر شهر اجرا می شود

 نمایش »افســانه بایبری« در تئاتر شهر همدان بر 
روی صحنه می رود

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان همدان، »افسانه بایبری« به نویسندگی 
محمد موسوی پاکنهاد و کارگردانی رضا روان کاری از 
گروه نمایشی فریاد است که از 24 مرداد تا ۷ شهریور 
هر شب ساعت 2۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر 

همدان اجرا می شود.
شــهرام صمدی نیا، علی موســوی، عاطفه الماسی، 
مریم شهدوست،  مرضیه آذر،  آریا صمدی نیا، باران 
پیسوده، مینا افشاری، صفورا شعبانلو، سونا شعبانلو،  
الناز فرهمنــد راد، فاطمه جامه بزرگ، دلبر زارعی به 
عنوان بازیگر در نمایش» افسانه بایبری« حضور دارند. 

»روز قشنگ سارا« در همدان

 نمایش »روز قشــنگ ســارا« در همدان به روی 
صحنه می رود.

نمایش موزیکال »روز قشــنگ ســارا« نوشته عباس 
دوســت قرین و با کارگردانی مصطفی بیگی،  از 24 
مرداد تا ۷ شــهریور ماه هر روز ساعت ۱8 در سالن 

اصلی مجتمع شهید آوینی به روی صحنه می رود.
»روز قشــنگ ســارا« قصه دختربچه ای اســت که 
پستچی برای او نامه ای از طرف مادربزرگش آورده 
و در آن اشاره شــده که بسته را که قبال برای مادر 
سارا هم فرســتاده است تا آن را به سارا هدیه کند 

اما به شرطی که ... .
حمیدرضا رضایی مجد، مهری آذیش، مینا انتظام، نعیمه 
حامیان، شیما عزیزیان و دیبا بیگی به عنوان بازیگر در  
نمایش »روز قشنگ سارا« حضور دارند. مهدی فتحی 
)آهنگساز(، مهسا ضیافر)منشی صحنه(، منیرالسادات 
قاضی زاده)دســتیار صحنه( و میثــم زارعی )نوازنده 

تنبک( این نمایش هستند.

"مضحکه قتل امیر کبیر" در همدان

 نمایش» کاش چشم نمی دید، مضحکه قتل امیر 
کبیر« نوشته مهدی صفاری نژاد و با کارگردانی فرزاد 

لباسی در همدان اجرا می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان همدان، این نمایش تا ۳۱ مردادماه 
هر شــب ساعت 2۰:۳۰ در تاالر فجر به روی صحنه 
می رود.نمایشنامه »کاش چشــم نمی دید؛ مضحکه 
قتل امیرکبیر« مبتنی بر هفت شــخصیت است که در 
ترکیبی از تقلیدچی ها روایت را پیش می برند.عنوان 
این شــخصیت ها که شامل ۶ مرد و یک زن هستند، 
» جرقــه«، » امین الخزینه«، » مبصــر الخزینه«، »رکن 
الخزینه«، » کاشف الخزینه«، » ماه نساء« و » آقا باالخان« 
نام دارند. همه این ها شخصیت هایی ابداعی هستند 
و به نوعی با فضای معاصر نیز همانندسازی شده اند.

مرتضی تحصیلی، سیدمهرداد کاووسی حسینی، امید 
نوعی شاد، امیرحسین فاطمی، امین فعلعه گری، ملیکا 
محمــدی، امید خدابنده لو و پگاه معصومی به عنوان 
بازیگر در نمایش» کاش چشــمم نمی دید، مضحکه 
قتل امیر کبیر« حضور دارند. علیرضا ذاکریان، ســینا 
ابراهیمی و آرش صادقی به عنوان گروه موســیقی و 
جواد انصافی نیز مشــاور کارگــردان و امید انصاری 

طراح صحنه این نمایش هست.

اتاق رو به کعبه 300 میلیون تومان!

 قیمت اتاق های ســوپرلوکس هتلـ  برج های مشرف به کعبه در حج 
برای مسلمانان ثروتمند تا شبی 2۵ هزار دالر آب می خورد.

به گزارش ایســنا ، هتل های پنج ستاره که پنجره های آن بر مقدس ترین 
مکان مسلمانان یعنی کعبه مشرف است، همراه با پکیج های لوکس زیارتی 
برای برخی مشتریان ثروتمند آن قدر  گزینه ی جذابی است که برای یک 
شب اقامت در این اتاق ها تا 2۵ هزار دالر )نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان( 

هزینه کنند.
هتل های لوکس مکه با ســنگ های مرمر درخشان، چوب کاری های زیبا 

و لوسترهای بزرگ میزبان زائران بسیار ثروتمند از سراسر جهان هستند. 
یکی از مهم ترین ویژگی های یکی از این هتل ها، ســه نمازخانه در طبقه  
بیســت و نهم اســت که دارای نمایی کامل از خانه خدا اســت. به گفته 
نماینده ی این هتل، آرزوی هر میهمان است که بتواند 24 ساعته نمایی از 

کعبه را در مقابل خود داشته باشد. 
برجهابانمایکاملکعبه نمازخانهیکیازهتلـ

اقامت های لوکس در چند سال اخیر در مکه رشد قارچ گونه ای داشته اند 
و هم اکنون تعداد زیادی آســمان خراش اطراف مســجدالحرام را احاطه 
کرده اند که دیدی پاناروما و وسیع از منطقه برای مسافران فراهم می کنند. 

ســایر هتل های مکه نه تنها برای ایام حج امسال و همچنین سال بعد به 
صورت کامل رزرو شده اند، بلکه چندین روز پیش و پس از مراسم حج 
نیز جای خالی برای پذیرش مسافر ندارند و متوسط هزینه اقامت در آن ها 

شبی یک هزار دالر است.
گران ترین هتل های مکه در برج های ســلطنتی ساعت مکه )ابراج البیت( 
واقع شده اند که در سال 2۰۱2 برای استفاده عموم مردم افتتاح شد. سازنده 
این برج ها گروه سعودی بن الدن است که با خانواده اسامه بن الدن، رهبر 
پیشین گروه تروریســتی القاعده، رابطه خویشاوندی دارند. ساخت این 
برج ها در این موقعیت مکانی با تخریب قلعه تاریخی اجیاد عثمانی میسر 

شد که موجب تنش دیپلماسی میان دو کشور عربستان و ترکیه نیز شد. 
نماییازیکاتاقمشرفبهکعبه

متخصصان بر این باورند که حدود ۹۵ درصد از ســاختمان های تاریخی 
شهر مکه برای ساخت ســازه های مدرن تخریب شده اند. »لوک شانتره« 
اســتاد دانشــگاه که تا کنون چند کتاب درباره مکه معاصر نوشته است، 
می گوید: از دهه ۱۹۳۰ میالدی، حج به تدریج به یک پدیده گردشــگری 
مذهبی تبدیل شــده است و رشد زیرســاخت های مکه در کنار توسعه 
فعالیت های غیرمذهبی چون خرید، گردشگری فرهنگی و بازدید از مناطق 

طبیعی روی داده است. 
عربســتان ســعودی که پیش از این درهای خود را تا حد زیادی به روی 
خارجی ها می بست، حاال گرشگری را در مرکز برنامه توسعه "2۰۳۰" خود 
قرار داده است و قصد دارد از این طرق وابستگی خود را به نفت کاهش 
دهد. همچنین قرار است ۵۰ جزیره در دریای سرخ به مناطق گردشگری 

تبدیل شوند و یک پارک گردشگری نیز در ریاض افتتاح شود. 
امسال حدود 2.۵ میلیون مســلمان از سراسر جهان به مکه سفر کرده اند 
تا فریضه حج را که یکی از پایه های اصلی دین اســالم اســت را به جا 
آورند. مراســم حج از تاریخ ۹ تا ۱4 اوت )۱8 تا 2۳ مرداد( برگزار شد. 
حج و عمره ساالنه میلیاردها دالر درآمد برای عربستان سعودی به ارمغان 

می آورد.

■ دوبیتي:
چو آن نخلم که بارش خورده باشند                            چو آن ویران که گنجش برده باشند

که رودان عزیزش مرده باشند چو آن پیری همی نالم درین دشت  
باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(:

فریب ]دنیا[ خورده ای که از دنیا به باالترین خواست خویش رسیده ، همانند کسی نیست که از 
آخرت به کمترین بهره خویش دست یافته است .         
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سینـما

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

■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل- قصرشيرين

■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 

فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ ما همه باهم هستيم

■بهمن مالير.................... ...........  شبی که ماه کامل 

شد - زهرمار

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

مریم مقدم  «

 سازه نیمه کاره جنب پارک مردم که قرار است 
به یک هتل تبدیل شود سالهاست بالتکلیف است 
و فوت ســرمایه گذار اصلی در کنار نبود هماهنگی 
داخل اســتانی همچنان آینــده آن را نامعلوم نگاه 

داشته است.
ســاختمان نیمه کاره کنار پارک مردم که روزگاری 
قرار بود به یک هتل مجلل بدل شــود، سال هاست 
رها شده و بالتکلیف اســت. این پروژه به قدری 
بــه درازا انجامید که حتی ســرمایه گذار و خریدار 
این هتل نیز فوت کرد و نتوانســت اتمام این طرح 

را ببیند.
متأسفانه به ثمر نرساندن این پروژه ضمن آنکه برای 
جذب ســرمایه گذار به نوعی ضد تبلیغ محسوب 
می شــود به نوعی نقطه ضعــف در مدیریت های 
مربوطه نیز به حســاب می آید، بنابراین باید هر دو 
طرف به ســطحی منطقی از خواسته ها رسیده و با 
تعامــل و آینده نگری همراه بــا در نظر گرفتن نفع 

جمعی این پروژه  را به اتمام برسانند.
مسئوالن شهرداری  پیش از این میگفتند  در انتظار 
سرمایه گذاران هستند که قدم پیش بگذارند تا آنها 
نیز وظیفه حمایتی خود را انجام دهند، در حالی که 
ورثه سرمایه گذار هم معتقد بودند  ناهماهنگی بین 
دستگاه های متولی دلیل اصلی بالتکلیفی این هتل 

تاریخی است.
ــن  ــه ای ــمی در زمین ــار رس ــن اخب ــا در آخری ام
ــام  ــر اتم ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــدار هم ــل فرمان هت
طــرح هــاي نیمــه تمــام و رونــق اشــتغال و 
تولیــد عنــوان کــرده بــود ؛  هتــل »ندیمــي« یکــي 
ــه  ــي اســت ک ــه کاره و قدیم ــاي نیم ــرح ه از ط
بــا حمایــت دولــت امســال پــس از ۱8 ســال راه 
ــد و  ــر مان ــد منتظ ــال بای ــود ح ــي ش ــدازي م ان

ــد ؟  ــد ش ــق خواه ــده محق ــن وع ــا ای ــد آی دی
ــاخت  ــه  کار س ــن زمین ــاري در ای ــین افش حس
هتــل ندیمــي ۱8 ســال پیــش آغــاز شــده و 
امســال عــزم دولــت بــراي حمایــت و راه انــدازي 
ــت  ــدي اس ــدان ج ــهر هم ــم ش ــرح مه ــن ط ای

ــاره  ــا اش ــدان ب ــدار هم ــه فرمان ــاس گفت ــر اس ب
ــه  ــه هیچگون ــاز ب ــي نی ــل ندیم ــه هت ــه اینک ب
ــکار  ــا آغــاز ب ــدارد افــزود: ب تســهیالت بانکــي ن
ایــن طــرح 2۰۰ نفــر از جوانــان ایــن شــهر 

ــوند. ــي ش ــکار م ــغول ب مش
ــع دســتی و  ــر هنگــی ، صنای ــراث ف ــرکل می مدی
گردشــگری همــدان در ایــن زمینــه کــه پیگیــری 
ــرر  ــه کجــا رســید گفــت : مق ــل نیمــه کاره ب هت
شــده اســت کــه وراث و ســرمایه گــذاران فعلــی 
بــا توجــه بــه مــواردی کــه در زمینــه ایــن هتل در 
کمیســیون مــاده ۵ مصــوب شــده اســت تطبیــق و 
ارائــه نماینــد . علــی مالمیــر گفــت :   ایــن مرکــز 
ــرب  ــتاره در غ ــج س ــل پن ــتین هت ــي نخس اقامت
کشــور اســت کــه در صــورت اتمــام پــروژه مــي 
توانــد نقــش مهمــي در توســعه زیرســاخت هــاي 

گردشــگري و اشــتغال ایفــا کنــد.
هتلپنجستارههمچناننیمهکاره

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشــگری اســتان همــدان اظهــار کــرد: احــداث 
هتــل پنــج ســتاره اســتانداردهای خــاص خــود را 
دارد کــه ســرمایه گذار بایــد آن هــا را تأمیــن کنــد.
علــی مالمیــر بــا بیــان اینکــه همــه دســتگاه ها بــه 
ــد  ــزود: چن ــروژه هســتند، اف ــن پ ــال اتمــام ای دنب
ــورت  ــوزه ص ــن ح ــی در ای ــش مراجعات ــاه پی م
گرفــت کــه پــس از آن کارشناســان اداره کل 
ــل جنــب  ــد از هت ــراث فرهنگــی ضمــن بازدی می
پــارک مــردم، انجــام اصالحاتــی را بــرای ایجــاد 

ــد. ــج ســتاره گوشــزد کردن ــل پن ــک هت ی
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرای  کــه  پروانه هایــی 
ــل صــادر می شــود  احــداث هت
شــش  زمــان  مــدت  دارای 
ماهــه اســت، تصریــح کــرد: 
البتــه پروانــه پــس از انقضــا 
ســرمایه گذار  مراجعــه  بــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــادگی و ب ــه س ب
در نظــر گرفتــن اســتانداردها 

می شــود. تمدیــد 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس صنای
ــان اینکــه  ــا بی اســتان همــدان ب
آنچــه مهــم اســت رعایــت 
الزامــات احــداث هتــل توســط 
ادامــه  اســت،  ســرمایه گذار 
ــن  ــی بی ــل و هماهنگ داد: تعام

ایــن  بــه ســامان رســیدن  بــرای  دســتگاه ها 
ــری  ــت و پیگی ــا هم ــود دارد و تنه ــروژه وج پ

می طلبــد. را  ســرمایه گذار 
دنبالتکمیلاینپروژههستیم

فرهــاد ندیمی از مالــکان هتل نیز پیــش از این 
درگفتگو با رســانه ها  با بیان اینکه یک سال است 

بــه دنبال تکمیل این پروژه هســتیم و کار را آغاز 
کردیم، اظهار کرده بود شــهردار همدان دســتور 
فوری برای پیگیری و به ســرانجام رســاندن این 

پروژه را صادر کرده است.
وی عنوان کرده بود ؛ شورای شهر همدان احداث 
هتــل را از پرداخت عوارض بــه دلیل حمایت از 

صنعت گردشگری معاف کرده است
این ســرمایه گذار با بیان اینکه انتظار ما این است 
که مســئوالن با دید احداث یک آپارتمان همراه با 
کاربری تجاری به این هتل نــگاه نکنند و تفاوت 
قائل شــوند، تصریــح کرد: این 
پروژه در ســطح ملی اســت و 
عالوه بر ما شهرداری، استانداری 
و همه مردم در آن ذینفع هستند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه این 
می توانستیم  را  ســرمایه گذاری 
در تهــران انجام دهیم، ادامه داد: 
مرحوم پــدر از آنجا که همدانی 
بود تمایل داشــت در زادگاهش 
نیز یــادگاری از خــود برجای 

بگذارد.
بــه نقــل از ورثه هتــل ندیمی  
زمانی که این هتل از شــهرداری 
خریــداری شــد دارای ۶ هزار 
و ۵۰۰ مترمربــع جــواز بود و 
شــهرداران و اســتانداران وقت 
که مجوزهای الزم  کردند  اعالم 
را صــادر خواهند کرد و به طور شــفاهی خواهان 
آغاز عملیات عمرانی شدند.اما سرمایه گذار اصلی 
در ســال ۹4 فوت کرد و انحصــار وراثت وراث  
حدود 24 ماه پیش انجام و در جلســه ای با حضور 

مسئوالن قرار شد که پروسه کاری تسهیل شود.
ــه ایــن  ــه اینکــه شــهر همــدان ب ــا اشــاره ب وی ب

ــی  ــه تبلیغات ــا توجــه ب ــزود: ب ــاز دارد، اف ــل نی هت
کــه دربــاره صنعــت گردشــگری در همــدان 
صــورت می گیــرد و اتفاقاتــی کــه در حــوزه 
گردشــگری رخ داد ایــن هتــل بــا توجــه به نقشــه 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ــه ب ــده ای ک و آین

ــد. ــر باش ــر ثم ــد مثم می توان
آیندهنامعلومیکهتل

ــه مالــک هتــل  ــز گفــت: ورث شــهردار همــدان نی
بــه شــهرداری مراجعــه کردنــد و شــهرداری نیــز 
ــل  ــرای تکمی ــل ب ــه آمادگــی کام ــرده ک اعــالم ک
ــن  ــود و آخری ــت موج ــم و وضعی ــل را داری هت
شــرایط بــا اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 

ــت .  ــده اس ــگ ش هماهن
ــه اینکــه ســعی  ــرد : ب ــد ک ــی  تاکی ــاس صوف عب
ــل،  ــن هت ــوارض ای ــن ع ــه در تعیی ــم ک می کنی

ــد ــک کن ــهرداری کم ش
 به هر ترتیب ،  ســازه نیمه کاره جنب پارک مردم 
که قرار اســت به یک هتل تبدیل شــود سالهاست 
بالتکلیف است و فوت سرمایه گذار اصلی در کنار 
نبود هماهنگی داخل اســتانی سالهاست آینده آن را 

نامعلوم نگاه داشته است.
ســاختمان نیمه کاره کنار پارک مردم که روزگاری 
قرار بود به یک هتل مجلل بدل شــود، سال هاست 
رها شــده و بالتکلیف است. این پروژه به قدری به 
درازا انجامید که حتی ســرمایه گذار و خریدار این 
هتل نیز فوت کرد و نتوانست اتمام این طرح را ببیند 
و حاال چشــم امید مردم شهر به وراث و هماهنگی 

بین شهرداری و میراث فرهنگی استان است 
ــه ثمــر نرســاندن ایــن پــروژه ضمــن  متأســفانه ب
آنکــه بــرای جــذب ســرمایه گذار بــه نوعــی 
تبلیــغ محســوب می شــود بــه نوعــی  ضــد 
نقطــه ضعــف در مدیریت هــای مربوطــه نیــز بــه 

می آیــد. حســاب 
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هتل پنج ستاره همچنان نیمه کاره

آزادگان،رایگاناز
موزههایهمدان
بازدیدمیکنند

 مدیــر کل میــراث فرهنگی ؛ صنایع دســتی و 
گردشگری همدان در گفتگو با همدان پیام خبر داد: 
همزمان با  2۶ مرداد، سالروز آغاز بازگشت آزادگان 
به کشــور، بازدید آزادگان و خانواده ی آن ها از موزه 
های تحت نظارت میــراث فرهنگی همدان رایگان 

است. علی مالمیر  هدف از این اقدام را ارج گذاشتن 
به جانفشانی و ایثار آزادگان دانست .مدیر کل میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری استان همدان 
اظهار داشــت: در حال حاضر ۱۵ موزه در اســتان 

همدان وجود دارد.
مالمیر ابراز داشت: ســایت موزه هگمتانه، آرامگاه 
بوعلــی، مــوزه مفاخــر، مــوزه حاج آقــا تراب 
نهاوند،آرامگاه بابا طاهر، میر رضی الدین آرتیمانی، 
موزه مردم شناســی ســید جمال الدین اسد آبادی، 
حمــام قلعــه و لطفعلیان مالیر و خانه مســعودی 
تویسرکان از جمله موزه های فعال در استان همدان 

است.
وی با بیان اینکه موزه های اســتان همدان از لحاظ 
ورودی و از لحاظ غنــا و ارزش تاریخی جزو پنج 
اســتان برتر در کشور هســتند، بیان داشت:  استان 
همدان با داشــتن ســابقه چند هزار ساله گنجینه با 
ارزشــی از موزه  ها را در دل خود جای داده است 
که تقویت بینش و فرهنگ موزه ای در استان همدان 
می تواند به توسعه کمی و کیفی موزه ها منجر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
اســتان همدان با بیان اینکه جریان موزه ای پدیده ای 
فرهنگی است و هر پدیده فرهنگی از ابعاد مختلفی 

که زندگی انســان را شــکل می دهد، اظهار داشت: 
موزه فقط این نیســت که یکســری اشیاء ثابت در 
آن نگهــداری شــود بلکه مکانی اســت که در آن 
ارزش های هنری،  فرهنگــی تاریخی یادآوری یک 
واقعه یا خاطره از اشخاصی است که آن را به وجود 
آورده اند.وی ادامــه داد: موزه ها به عنوان عالی ترین 
و بهتریــن نهاد فرهنگی هر جامعه با توجه به میزان 
استقبال و جایگاهی که دارند عامل توسعه  یافتگی آن 
جامعه محســوب می شوند و در واقع جامعه توسعه 

یافته را براساس تعداد موزه ها شناسایی می  کنند.
مالمیر  ابراز داشــت: مهمتریــن وظیفه افراد جامعه 

صیانت کامل از میراث فرهنگی و تاریخی کشــور 
است تا بتوان فرهنگ و میراث گذشتگان را به آینده 
نیز منتقل کرد و از گذشــته برای حرکت در مســیر 
آینده بهره برده و جامعه ای که نگاه موزه ای دارد می 
تواند تفکری آینده نگر و نوگرایانه داشــته باشد و 
در صیانت از ارزش های باستانی خود نیز به خوبی 

عمل کند.
وی ادامه داد: وظیفه انتقال ســینه به سینه و چهره به 
چهره فرهنگ را در اصل موزه ها عهده دار هستند و 
این است که روی نظر گردشگر و بازدید از آن و یا 
حتی بازگشت مجدد برای دیدن آن تاثیر می گذارد.

جنب کاره نیمه ســازه
پارکمردمکهقراراست
بهیکهتلتبدیلشــود
سالهاستبالتکلیفاست
وفوتسرمایهگذاراصلی
نبــودهماهنگی کنار در
سالهاست استانی داخل
نگاه نامعلوم را آن آینده

داشتهاست


