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شطرنج باز
 استان طالیی 
شد

حال تئاتر 
خوب است 
اما تو باور نکن!

60 درصد از 
پروژه های 
عمرانی و 
اقتصادی 
استان در مالیر

برجام، قطعنامه 
شورای امنیت 
است

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

يادداشت روز

2

ابهام عملکردی مبارزه 
با تحریم در استان

  ۱- یکی از موضوعاتی که اســتاندار 
همدان در نشســت خبری هفته دولت با 
خبرنگاران به آن پرداخته ، گام برداشتن در 
حوزه مبارزه با تحریم در اســتان و ادعای  
آسیب ندیدن تولید کنندگان از تحریم بوده 

است. 

داشته های فرهنگی و تاریخی خودمان را قدر بدانیم
8

5

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

این آگهی درراستای حمایت از »رونق تولید« دراستان به سفارش کانون کارآفرینان استان 

همدان ومشارکت روزنامه همدان پیام به صورت رایگان منتشر می شود.

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

همدان-  کوی سنگستان-  خ سعدی-  بن بست الوند-  پالک 518
 تلفن 08134325755-  09183070379

شرکت دانش بنیان
 تلقیح مصنوعی 

ملکه زنبورعسل الوند
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بهره بردارى محور نهاوند- آورزمان
 پيش از اربعين

 مديركل راه و شهرســازى استان همدان افزود: امروز در استان همدان با حمايت ها و 
همراهى اســتاندار و نمايندگان پرتالش اقدامات خوبى در حوزه راه سازى در حال انجام 

است.
محسن ربانى ارشــد  با تأكيد بر بى سابقه بودن فعاليت هاى راه سازى در 19 سال گذشته 
خاطرنشــان، كرد: تمامى اين توفيقات و جذب اعتبارات در شرايطى به وقوع پيوسته كه 

كشور در تحريم هاى ناجوانمردانه اقتصادى قرار دارد.

وى افزود: تنها در شهرســتان نهاوند در حوزه راه ســازى و ايجاد زيرساخت هاى ريلى 
بالغ بر 344 ميليارد تومان اعتبار وارد استان شده است، گفت: پروژه هاى ديگرى همچون 
ساماندهى و بهســازى 76 كيلومتر از محورهاى روستايى شهرستان نيز به همت نماينده 
مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى در سال گذشته تأمين اعتبارشده كه امروز اغلب 

اين پروژه ها در حال فعاليت هستند.
وى در خصوص اقدامات انجام شــده در ورودى هاى شهرستان نهاوند، گفت: امسال قبل 
از ســفر اربعين 5 كيلومتر از محور نهاوند-آورزمــان بااعتبار 10 ميليارد تومان با حضور 
مســئولين ارشد كشور و استان زير بار ترافيك خواهد رفت و اين مهم عالوه بر سهولت 
و امنيت زوار اربعين براى مردم شهرستان و ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى بسيار مهم و 

مفيد واقع خواهد شد.
ربانى ارشــد بابيان اينكه محور نهاوند-بروجرد 30 كيلومتر اســت كــه 20 كيلومتر در 
حوزه نهاوند اســت، گفت: در حال حاضر از 20 كيلومتر راه موجود در حوزه نهاوند 17 
كيلومتر انجام و زير بار ترافيك رفته و تنها 3 كيلومتر باقى مانده كى طى روزهاى آينده به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
وى بــا اشــاره به پيشــرفت 35 درصــدى عمليــات اجرايى محــور نهاوند-

 20 فيروزان-كرمانشــاه، گفــت: در حال حاضــر پــروژه نهاوند-گيان داراى 
درصــد پيشــرفت فيزيكى كه انتظــار مى رود مســئولين شهرســتان براى رفع 

معارض در اين مســير كمك كنند.

نمانيده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس:
بسيارى تبليغات انتخاباتى را به بدترين 

نحو آغاز كردند
 با توجه به آغاز فصل انتخابات مباحثى چون حضور كانديداهاى 
احتمالى و يا حضور نمايندگان فعلى در مجلس آينده پررنگ شــده 

است.  
البته اين حال و هواى كم و بيش انتخاباتى حواشى هم به همراه دارد، 
بطوريكه در روزهاى گذشته خبر پلمب شدن دفتر دو تن از نمايندگان 
استان در فضاى رسانه اى و مجازى با بازتاب هايى همراه بود. البته در 
ايــن ميان نام نماينده بهار و كبودراهنگ در مجلس پررنگ تر از بقيه 
به نظر مى رسيد مبنى بر اينكه دفتر اين نماينده در شهرستان به داليل 

نامعلومى بسته شده است. 
در همين راستا محمد على پورمختار روز پنج شنبه در شوراى ادارى 
بهار اين موضوع را رد كرد و خبر پيگيرى ادعاى شايعه پراكانان را داد 
و گفت كه بســيارى تبليغات انتخاباتى را زود و به بدترين نحو آغاز 
كردند و با تشكيل معاونت تخريب، تصميم به تخريب انسانها گرفته 
اند. وى تمامى شــايعات اخير را تكذيب كــرده و افزود: دفتر ما در 
تمامى مراكز فعال و با سالمت نفسانى در همه حوزه ها آماده خدمت 
گذارى مى باشند.پورمختار گفت: بياييد به جاى اين بد اخالقى هاى 

انتخاباتى با اخالق مدارى جامعه را پيش ببريم.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان هم در اين جلسه گفت: 

اتحاد و يكپارچگى و وحدت نياز امروز جامعه اسالمى است.
حجت االسالم حبيب ا... شــعبانى ادامه داد:خادم بودن براى مردم نيز 
بنا بر فرموده امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى از وظايف ماست 

حجت االســالم ارزنده امام جمعه جديد بهار هم اظهار داشت: پيرو 
هيچ جناح خاصى نيستم و تنها مطالبه من از مديران شهرستان حضور 
حداكثرى در نماز جمعه مى باشــد به دليلى اينكــه نماز جمعه نماز 

حاكميت مى باشد.ب
وى با ابراز خرســندى از حضور خود در بهــار به عنوان امام جمعه 
جديد اين شهرستان اظهار اميدوارى كرد با همراهى و همدلى مسئوالن 
خدوم و مردم زحمت كش و واليت مدار و شهيدپرور شهرستان بتواند 

در اين سنگر سياسى و عبادى خدمتگزار خوبى براى مردم باشد.
وى اضافه كرد: بهار به شــهرى عبادى مشــهور است در نتيجه جنبه 
ديانت در شهر بيشتر جلوه مى كند بنابراين انتظار مى رود كه با توجه به 
اين موضوع با ايجاد وحدت و همدلى بين همه اقشار مردم و با پيروى 

از واليت پاسدار ارزش هاى انقالب شكوهمند اسالمى ايران باشيم.
در پايان جلســه حجت االسالم ارزنده به عنوان امام جمعه جديد بهار 

معرفى شد.

مسابقات دارت هفته دولت در شيرين سو
 به مناســبت هفته دولت مســئولين ادارات شيرين سو در مسابقه 

دارت شركت كردند. 
در ايــن دوره از مســابقه 25 نفر از مســئولين ادارات باهم به رقابت 
پرداختند كه در پايان  موســوى شهردار به مقام قهرمانى، كرمى مدير 
اداره گاز به مقام نايب قهرمانى و بهمنى مسئول اورژانس 115 به مقام 

سومى دست يافتند.
اين مسابقات در سالن ورزشى امام على(ع) شيرين سو برگزار شد.

آدرس: همدان-شهرك صنعتى بوعلى-خيابان سيزدهم 
تلفن :08134383322-08134383454

شركت مرواريد سفيد گلبرگ از سال 1368 با هدف ارتقاء سطح سالمت شهروندان محترم 
همدان در زمينه توليد فرآورده هاى گوشتى و پروتئينى وارد عرصه توليد شد و از همان روزهاى 
ابتدايى محصوالت اين مجموعه با استقبال مردم مواجه شد و در سبد غذايى ايشان قرار گرفت. 

هم اكنون اين مجموعه در فضايى به مساحت 8000 متر مربع و با به كارگيرى 100 نفر به طور 
مستقيم در داخل مجموعه به توليد و بسته بندى مرغ هاى گرم بشقابى ، همبرگر ، ژامبون و 

سوسيس و كالباس با برند عصرانه مشغول مى باشد.

دان ه : دانآدد ه : زدآآآآآآآدد ا ا زدخ ا ا خ

 ماليــر- خبرنگار همــدان پيام : در 
ششــمين روز از هفته دولــت 25طرح 
عمرانــى، اقتصادى و خدماتــى با اعتبار 
27ميليارد و 544 ميليون تومان با حضور 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
و  نمايندگان  فرماندارماليــر،   ، همــدان 
جمعى از مســئوالن استانى و شهرستانى 

افتتاح يا كلنگ زنى شد.
ايــن پــروژه هــا شــامل كلنــگ زنــى پارك 
ــان  ــاح همزم ــاملو و افتت ــاد ش ــين آب حس
ــوكار  ــاى بخــش ج ــارى ه ــروژه دهي 4پ
ــه  ــانى ب ــروژه گاز رس ــى پ ــگ زن و كلن
4 روســتاى بيــش آغــاج ، چشــمه پهــن 
ننــج، ســنگ ده و ســيبدر بــا اعتبــارى بالغ 
بــر 2ميليــارد و 488ميليــون تومــان -افتتاح 
ســاختمان ادارى آب و فاضــالب جــوكارو 
همزملــن 8پــروژه ديگــر آب و فاضــالب 
شــهرى بــا اعتبــار 3ميليــاردو 106ميليــون 
تومــان - افتتــاح پــروژه تجارى و مســونى 
ميــدان جهــاد بــا اعتبــار 8 ميليــارد و 
200ميليــون تومــان - افتتاح طرح توســعه 
ــى  ــه صنعت ــوردر ناحي ــور ش ــركت س ش
ــان -  ــارد توم ــار 7 ميلي ــا اعتب ــامن ب س
روكــش  و  بازســازى  پــروژه  افتتــاح 
ــوار شــهداى شــهر ســامن و  آســفالت بل
ــر  ــع الغدي ــى مجتم ــگ زن ــان كلن همزم

ســامن بــا اعتبــار 3 ميليــارد و 450ميليــون 
ــالمت  ــع س ــز جام ــاح مرك ــان - افتت توم
ســامن و همزمــان مركــز جامــع ســالمت 
جــوكار بــا اعتبــار 2 ميليــارد و 200ميليون 
تومــان و آغــاز عمليــات اجرايــى نصــب 
ــگارى شهرســتان ماليــر  ــرزه ن ايســتگاه ل
ــا اعتبــار 1ميليــارد و  در روســتاى زاغــه ب

ــد. ــان بودن ــون توم 100ميلي

 افتتاح و كلنگ زنى 705 طرح و 
پروژه عمرانى و اقتصادى در استان 

همدان
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع اســتاندارى در حاشيه افتتاح اظهار 
كرد:  در استان 705 طرح و پروژه عمرانى 
و اقتصادى با اعتبارى بالغ بر 1100ميليارد 
تومان و 1250 نفر اشــتغالزايى افتتاح و 

كلنگ زنى مى شود.
ظاهر پــور مجاهد با بيــان اينكه قريب 
260 ميليــارد تومان طــرح هاى مختلف 
در مالير اجرا شده يا در دست اجراست 
خاطرنشــان كرد: اين حجــم از اقدامات 
مثبت نشان از حركت رو به جلو و رشد 

مالير است.
وى  بيــان كرد: بــه رغم تحريــم ها و 

فشــارهاى  آمريكا خوشحاليم در كشور 
تورم تا حدودى كنترل شده ، تراز تجارى 
رونــد رو به شــدى دارد و ثبات بهترى 

نسبت به قبل برقرار شده است 
پور مجاهد ادامه داد: طى 5 ماه گذشــته 
19هزار سهميه اشــتغال در همدان داريم 
كه  8هزار و 500 شــغل رد سامانه رصد 

ثبت  شده اند.
وى با اشاره به اينكه استان همدان در سال 
97 قريب به 900ميليــون دالر صادرات 
داشت افزود: در ســال جارى بر اساس 
برنامه ريزى اســتاندار بايد يك ميليون و 
300 ميليون دالر صادرات داشته باشيم كه 
500ميليــون دالر آن تا پايان مرداد محقق 

شده است.
  وى بــا بيان اينكه نــرخ بيكارى همدان 
بر اساس اعالم مركز آمار 6 درصد است 
كه البته نقدهايى بر آن وارد اســت تأكيد 
كرد : نرخ مشاركت در فعاليت اقتصادى 
استان افزايش يافته است و از 42 درصد 
در ســال 97 به 44/2 درصد در سه ماهه 

ابتداى سال رسيده است.
پورمجاهــد همچنين در ادامه اضافه كرد: 
در حوزه سرمايه گذارى كل استان مقرر 
گرديده است 5هزار ميليارد تومان سرمايه 
گذارى شــود كه تاكنون 2 هزار ميليارد 

تومان آن محقق شده است.
 افتتاح 117 پروژه عمرانى

 در مالير
فرماندار مالير نيز در حاشــيه افتتاح ها با 
اشاره به برگزارى جشنواره هاى متعدد و 
دو جشن جهانى شدن انگور و منبت پس 
از ايام محرم افــزود:در مالير 117پروژه 
عمرانى با اعتبار 265 ميليارد تومان افتتاح 
شــد و عمليات اجرايى 13 پروژه با 400
ميليون تومان سرمايه گذارى نيز آغاز مى 

شود.
قدرت ا... ولدى با اشاره به اينكه  تا كنون 
حدود 40 درصد از سند راهبردى توسعه 
مالير اجرايى شده است افزود: طبق گفته 
هاى استاندار استان همدان به يك كارگاه 
بزرگ عملياتى ، اقتصادى و عمرانى مبدل 
شــده كه 60 درصد  از ايــن ظرفيت در 

مالير وجود دارد.
نماينده مرد ماليــر در مجلس نيز اظهار 
كرد : مديران بايد ســاده زيستى زندگى 
شهيد رجايى و شهيد باهنر را الگوى خود 
قرار دهند تا شــاهد پرونده هاى آنچنانى 
در دادگســترى نباشيم و اشرافى گرى را 
كه يكى از آفات بزرگ انقالب اســت را 

خاتمه دهيم .
محمد كاظمى خاطرنشــان كرد: رشد و 
توســعه شهرســتان ماليربا كار جهادى 
مســئولين و مردم آهنگ فزاينده ايى دارد 

و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد.
ديگر نماينده مــردم درخانه ملت گفت: 
آمريكا مصمم بود كه ايران را فلج كند اما 
به رغم اين فشارها 700 هزار بشكه نفت 
مى فروشيم و درآمد حاصل از صادراتى 
نفتى ما 7 ميليارد دالر و صادرات غيرنفتى 
17 ميليارد دالر اســت كه در اين شرايط 

خود نوعى اعجازاست.
حجت االســالم احد آزاديخــواه آمريكا 
تصــور مــى كرد بــا اعمــال تحريم ها 
واحدهاى توليدى ما تعطيل مى شــود اما 
با همت دولتمــردان و بخش خصوصى 
حتى يــك واحد توليــدى نداريم كه به 

خاطر تحريم ها تعطيل شده باشد. 
 گازكشى تمام شهرها و روستاهاى 

باالى 20 خانوار استان همدان
معاون بهره بردارى شركت گاز همدان در 
حاشــيه افتتاح ها با بيــان اينكه نرخ گاز 
رســانى به شهرها و روســتاها در كشور 
75 درصد اســت تصريح كــرد: با همت 
مسولين اســتانى و شهرســتان اين نرخ 
به8/99 درصد در اســتان همدان رسيده 

است.
ســعيد احمدى با تاكيــد براينكه اولين 
استان در كشــور هستيم كه تمام شهرها 
را  خانــوار   20 بــاالى  روســتاهاى  و 
گاز رســانى كرديم افزود: بــا پيگيرى 
روستاهاى كمتر از 20 خانوار  مسئوالن 
را نيز گاز رســانى مى شــوند و امروز 
عمليات اجرايى 4 روســتا با اعتبار 17

ميليــارد و428 ميليون تومــان عمليات 
اجراى آن شروع مى شود.

60 درصد از پروژه هاى عمرانى و اقتصادى 
استان در مالير

آغاز پويش بزرگ مردمى سوگواران
 اباعبدا... الحسين (ع) در محرم امسال

 از نظر كارشناسان در سنوات گذشته استفاده از ظروف يك بار 
مصرف به عنوان يكى از وســايل پذيرايى در مراسم مذهبى رواج 
بى رويه اى پيدا كرده اســت و اين ظروف عالوه بر خطراتى كه 
براى محيط زيست دارند باعث به وجود آمدن بسيارى از امراض 
مى گردند، پويش بزرگ مردمى ســوگواران اباعبداهللا الحســين 
(ع) در محرم امســال آغازى است جهت استفاده كمتر از ظروف 

پالستيكى.
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان با بيان اينكه 
در روز پنجشنبه گردهمايى واعظين و مبلغين حسينى استان همدان 
باموضوع تبيين مخاطرات زيســت محيطى شيوه هاى پذيرايى در 
مراسم عزادارى برگزار مى شــود ريخته شدن انبوهى از ظروف 
پالستيكى همزمان با اين مراسم بزرگ سوگوارى در معابر شهرى 
را زيبنده فرهنگ عزاداران حسينى ندانسته و هدف اين پويش را 
اســتفاده هرچه كمتر از ظروف پالستيكى در اين مراسم دانست، 

كه در نهايت بتوانيم شهر و محيط زيستى پاكيزه 
و شهروندانى سالم داشته باشيم.

همچنين حســين سيبى با يادآورى اينكه تماس 
اين ظــروف با غذاى گــرم و چرب، خاصيت 
اسيدى ايجاد كرده و برابر نظر كارشناسان مواد 
بسيار خطرناكى براى سالمت انسان توليد ميكند 

كه اكثرا سرطان زاست و تهديدى براى سالمت 
شهروندان محسوب مى شــود توصيه نمود كه 
شــهروندان در صورت لزوم استفاده از ظروف 
يكبار مصرف از ظروف با منشا گياهى استفاده تا 
در حد امكان آثار مخرب استفاده از ظروف يك 

بار مصرف پالستيكى را كاهش دهند.

تکریم» شیخ 
آموزش و پرورش«
■ رونمایی "تاریخ فرهنگ و معارف 

همدان" نوشته عباس زند معلم و 
نویسنده استان

خجسته در نشست با خبرنگاران:

نماینده ای که ساکت شد مشکل دارد
■ جیب نماینده باید بسته و دهانش باز باشد                ■ ابتدا باید چالش ثبت جهانی در استان حل شود

بازار مسکن را بنگاهی ها 
به هم می ریزند!

■ دالالن نمي گذارند خریدوفروش واقعي انجام شود

6

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان:

 دولت پاسخ گوی مردم نیست
2



C M Y K

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

شنبه  9 شهریورماه 1398  شماره 3558

2

 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  ۱8:45

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ابهام عملکردی مبارزه با تحریم در استان
  ۱- یکی از موضوعاتی که اســتاندار همدان در نشســت خبری 
هفته دولت با خبرنگاران به آن پرداخته ، گام برداشتن در حوزه مبارزه 
با تحریم در اســتان و ادعای  آسیب ندیدن تولید کنندگان از تحریم 

بوده است. 
شاهرخی در این جلسه هم به این نکته اشاره کرده که تالش ما بر این 
بوده تا بتوانیم در حوزه مبارزه با تحریم ها گام برداریم، بنابراین یکی 
از مســائل مهم، توجه به معیشت و اشتغال است. در این راستا تالش 
کردیم واحدهای جدید را راه اندازی کنیم و خوشــحالیم که نه تنها 
تحریم ها نتوانسته تاثیر بگذارد بلکه تولیدکنندگان ما دنبال راه اندازی 
و افزایش ظرفیت هســتند و در استان واحدهایی که به خاطر تحریم 
تعطیل باشند ممکن است از گذشته بجا مانده باشد اما آنچه که ناشی 

از تحریم باشد در حال حاضر نداریم.
۲- پیش از این نیز وزیر صنعت در همدان از بی تاثیری تحریم ها بر 
تولید سخن گفته بود که با واکنش همدان پیام مواجه شد و در سرمقاله 
این رســانه این مطلب واکاوی شد که تحریم ها به خصوص تحریم 
های داخلی و در بین آنها، رفتارهای دشــمن شــادکن بانکها در قبال 

تولید، به معضل تولید تبدیل شده و این رفتارها همچنان ادامه دارد.
به نظر می رسد این سخنان استاندار در واکنش به همان مطلب باشد، 
هر چند باز هم کلی گویی اســت و مســتنداتی برای اثبات سخن به 

همراه ندارد.
۳- تحریم ها از ســوی محمد جــواد ظریف، وزیــر امور خارجه، 
تروریســم اقتصادی خوانده می شود و از همه می خواهد از این واژه 
اســتفاده کنند.همچنین وی تالش دارد این تروریسم را اقدامی علیه 
ملت ایران نشان دهد که از سوی آمریکا شکل گرفته و دشمنی آمریکا 

با مردم ایران را نشان می دهد.
4- دولــت از ابتدا تالش داشــته تا تاثیر تحریم هــا بر زندگی مردم 
را کاهــش دهد، پرداخت چند مرحله ســبد کاال ، تالش برای تامین 
کاالهای اساســی و افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم از جمله 
اقداماتی اســت که دولت برای کاهش تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم 
داشــته و به موازات آن برای حمایت از تولید نیز راهکارهایی چون 
تامین مواد اولیه با ارز قیمت مناسب، کمک به صادرات و ... اندیشید.

5- درباره میــزان موفقیت دولت در اجرای سیاســت های مقابله با 
تحریم، دیدگاه ها متفاوت است اما آنچه مشخص است دولت آمادگی 
الزم برای مقابله با تحریم ها را نداشــت و کاهش شدید ارزش پول 
ملی که هنوز هم تقویت نشده است، در کنار التهابات بازار و از دست 
رفتن و رکود بازارهایی مانند بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت شدید 
بازارهای مسکن و خودرو بیانگر بی برنامگی دولت در این زمینه است 
هر چند دولت توانست این شرایط را پشت سر بگذارد اما قطعا مردم 

و تولید از این شرایط تاثیر پذیرفته اند.
۶- شــاهرخی گفته اســت: به لحاظ مالی توانسته ایم از طریق منابع 

داخلی تسهیالت و نیاز اولیه واحدها را تهیه کنیم 
این سخن یکی از راهکارهای استان برای مقابله با تحریم ها را نشان 

می دهد و توجه به منابع بانک ها را تایید می کند.
البتــه با این راهکار ، تولیدی ها برای مقابله با تحریم خارجی گرفتار 

تحریم داخلی بانک ها می شوند!
۷- بهتر است استاندار برای رفع ابهامات موجود درباره عملکرد استان 
در مقابله با تحریم،  اقدامات انجام شده به خصوص در حوزه تولید و 

اقدامات فرهنگی را در برنامه ای بیان و رفع ابهام کند.

۱- فیلتیرینگ فضای مجازی غیر مجاز شــدیدتر شــده است. گویا 
بســیاری از فیلتر شکن های مورد اســتفاده توسط کاربران دیگر کار 
نمی کنند. گفتنی اســت چندی قبل مسئوالن فضای مجازی کشور از 

شدیدتر شدن فیلتر ینگ سخن گفته بودند. 
۲- گرانی لوازم التحریر، کیف و لباس و لوازم مدرســه والدین دانش 
آموزان را آزار می دهد گویا این گرانی باعث روی آوردن اکثر مردم به 

تعمیر و بازسازی به جای خرید شده است.
گفتنی اســت با یک حساب سرانگشــتی آماده سازی هر دانش آموز 
برای ورود به مدرسه میانگین یک میلیون تومان هزینه دارد که در این 

شرایط فشار سنگینی بر اقتصاد خانواده ها است.
۳- جهان آباد پس از مانورهای داده شده دوباره رها شده است. گویا 
پس از حضور وزیر صنعت در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد و تاکید 
بر آماده سازی این منطقه برای جذب سرمایه گذار  و فراخوان سرمایه 
گــذاری به این منطقه اتفاق جدیدی  در این ارتباط رخ نداده اســت 
گفتنی اســت فعال سازی منطقه ویژه اقتصادی از سیاست ها استاندار 
است که با توجه به اهمیت نیازمند برنامه اطالع رسانی از پیگیری ها  

به صورت روزانه یا حداکثر هفتگی است.

همه شهرهای همدان صاحب کتابخانه شدند
 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان گفت: با افتتاح کتابخانه 
شــهید آزموده شهر زنگنه در شهرســتان مالیر، همه شهرهای استان 

همدان صاحب کتابخانه شدند.
عاطفــه زارعــی  در آئین افتتاح این کتابخانه، با بیــان اینکه با افتتاح 
کتابخانه شــهید حســین آزموده بیســت و دومین کتابخانه عمومی 
شهرســتان مالیر همزمان با هفتــه دولت به ثمر رســید، افزود: این 
پروژه 850 متر زیربنا دارد که در دو طبقه با تجهیزات کامل و شــامل 
بخش های مختلف از جمله کودک، نشریات، مرجع شناسی، اینترنت 

پرسرعت، مخزن و سالن مطالعه در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این کتابخانه با بیش از ۳ هزار نسخه 
جلد کتاب آماده ارائه خدمت به مردم است، ادامه داد: در حال حاضر 
زیربنای کتابخانه های عمومی شهرستان مالیر 5 هزار و 550 متر مربع 
است که تا رســیدن به اهداف برنامه ششم توسعه حدود ۶ هزار متر 
کمبود وجود دارد. روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان تصریح کرد: افتتاح این 

کتابخانه حدود یک هزار متر از کمبود سرانه را جبران کرده است.
زارعی ادامه داد: این پروژه در ســال ۱۳88 توسط اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان آغاز شد که تا سال ۱۳9۷ نیمه تمام باقی 
ماند که با انتقال آن به اداره کل کتابخانه های عمومی استان واگذار شد 
و به بهره برداری رســید.محمد کاظمی، نماینده مردم مالیر در مجلس 
شــورای اسالمی نیز در آئین افتتاحیه این کتابخانه عمومی اظهار کرد: 
انقالب اســالمی از ســبقه فرهنگی واالیی برخوردار است که بخش 
اعظمی از آن به کتابخانه بازمی گردد.وی افزود: شهید رجایی پیش از 
پیروزی انقالب اســالمی در کنار خیابان به کتابفروشی می پرداخت و 

همین مسأله اهمیت کتاب را برای همه ما روشن می کند.
نماینده مــردم مالیر در خانه ملت تأکید کرد: هر فرد دلســوزی که 

دسترسی به تریبون دارد باید مردم را به مطالعه تشویق کند.
کاظمی در ادامه به مشــارکت بانک پاســارگاد برای ساخت کتابخانه 
عمومی روســتایی خبر داد و گفت: طی توافقی که با مدیرعامل بانک 
پاسارگارد به عمل آمد، مجوز ساخت هفت کتابخانه روستایی گرفته 

شده که به زودی عملیات نخستین کتابخانه آغاز خواهد شد.
وی به افتتاح کتابخانه عمومی شهید آزموده نیز اشاره کرد و گفت: این 
کتابخانه با اعتباراتی که دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور تأمین 

کرد به بهره برداری رسید.
نماینده مردم مالیر در خانه ملت در پایان اظهار کرد: همه مسئوالن و 
متولیان باید دست در دست هم بدهند که اقشار مختلف جامعه به ویژه 

دانش آموزان، جوانان و نوجوان عضو کتابخانه ها  شوند.

دستگیری ۲۴ توزیع کننده مواد مخدر و 
معتاد متجاهر در همدان

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان از دستگیری ۲4 
توزیــع کننده خرد فعال و معتاد متجاهر در چند محله شــهر همدان 
در اجرای طرح جمع آوری توزیــع کنندگان مواد و معتادان متجاهر 

خبر داد.
هادی قزوینه ای گفــت: در اجرای طرح جمع آوری توزیع کنندگان 
مواد مخدر و معتادان متجاهر که در دو روز گذشته انجام شد، کارکنان 
این پلیس با انجام کارهای اطالعاتی در چند محله شهر همدان، توزیع 

کنندگان خرد مواد مخدر را شناسایی کردند.
به گزارش مهر، وی افزود: ماموران پلیس با انجام چند عملیات ضربتی 
۷ توزیع کننده مواد مخدر که ۳ نفر از آنها ســارق حرفه ای بودند را 
دستگیر کردند.قزوینه ای در ادامه گفت: از متهمان مقدار ۱9 گرم و 50 
ســانت با لفافه انواع مواد مخدر آماده به فروش، یک ترازو، یک عدد 
پایپ، یک دســتگاه موتور سیکلت سرقتی و یک فقره پالک سرقتی 
موتور سیکلت نیز کشف شــد.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر توقیف 
یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت، متهمان با تشکیل 
پرونده تحویل مقام قضایی شدند و تعداد ۱۷ نفر معتاد متجاهر دستگیر 

و پس از غربالگری تحویل مراکز ماده ۱5 و ۱۶ شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: شناسایی توزیع 
کنندگان خرد با اشــراف اطالعاتی از رویکرد های اصلی پلیس بوده 
و دســتگیری ها هشداری به سایر خرده فروشان موادمخدر است که 

بدانند از چنگال قانون نمی توان گریخت.

حدود ۵۰ درصد خوابگاه های دانشجویی فرسوده اند

 معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نزدیک 
به 50 درصد از خوابگاه های دانشــگاه های کشــور فرســوده اند و اعتبار زیادی برای 

بازسازی ساختمان آنها نیاز است.
سیما سادات الری در نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
و روســای دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه آمایشی سه کشور در سالن کنفرانس 
مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: کمبودخوابگاه های دانشجویی 
و اســکان دانشــجویی یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

محسوب می شود که امیدواریم چاره ای برای آن اندیشیده شود.
وی اظهار داشــت: ۲۱ طرح عمرانی برای ساخت خوابگاه دانشجویی در ۲۱ نقطه کشور 
در حال اجرا اســت که برای ۱8 طرح آن هیچگونه اقدامی نشده و همچنان منتظر تامین 
اعتبار هســتند.الری عنوان کرد: با وجود کمبود اعتبارات برخی از دانشگاه ها، به منظور 
رفع مشکالت اسکان دانشجویان، مکان هایی به صورت موقت برای راه اندازی خوابگاه 

اجاره شده است.
وی تاکید کرد: میانگین قیمت تامین غذای دانشــجویی ۱50 هزار ریال تا ۱۶0 هزار ریال 
است که دانشجویان فقط ۱۳ هزار ریال برای هر پرس غذا پرداخت می کنند و ما بقی آن 

را دانشگاه باید تامین کند.

معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ارزان 
بودن غذای دانشــجویی باعث شده در سال های اخیر تعداد سفارشات غذای دانشجویی 

بین ۲5 تا ۳0 درصد افزایش یابد.
وی اظهار داشــت: سرانه فرهنگی رفاهی برای هر دانشجو ۳۲ میلیون ریال است که نیاز 

داریم این میزان اعتبار افزایش پیدا کند.
الری بیان کرد: برای ایجاد شور و نشاط در انتخابات پیش رو باید کرسی های آزاداندیشی 

را در دانشگاه ها راه اندازی کنیم.
وی تاکید کرد: باید با اعتماد به دانشــجویان و حمایت از دانشــگاه ها فضای سیاســی 
انتخابات را در بین دانشجویان رونق ببخشیم تا از ناامیدی و سرخوردگی جلوگیری شود.

مریم مقدم  «

 این روزها موضوع شفاف ســازی اموال و 
دارایی های مسئوالن در بین نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی یک بحث داغ است.
این موضوع در فراکســیون مبارزه با مفاســد 
اقتصادی بارها مطرح و مورد تأکید قرار گرفته 
فسادهای  پیگیری  خروجی  اســت،تازه ترین 
مالی و شفاف سازی انتشــار خبری بود مبنی 
بر اینکه دو نماینده مجلس شــورای اسالمی 

بازداشت شدند.
اما انتشار این خبر تنها به مطرح شدن حواشی 
و تحلیل های آن ختم نشد و شنیده هایی مبنی 
بر آنکه پای نماینده ســوم دیگری هم در میان 

است عنوان شد .
اما این نماینده ســوم چه کسی خواهد بود ؟ 
این همان ســوالی بود که هزار و یک جواب 
و حدس و گمــان را در هر حوزه انتخابیه در 

سراسر کشور  به خود اختصاص می داد.
درپاســخ های عنوان شــده در قالــب اخبار 
غیرمســتند حتی مطرح شــد شــاید یکی از 
این نماینده ها از خطه غرب کشــور و استان 
همدان باشــد خبری که هرگــز در مورد آن 
تحلیل درست و شفاف و خبر موثقی در هیچ 

رسانه ای منتشر نشد. 
این اتفاقات در کنار اعطای مسئولیت سیاسی 
در اصل نــود به امیر خجســته نماینده مردم 
همدان و فامنین برای نظارت بر شــهرداری ها 
و از راه رســیدن هفته دولت موجب شد یک 
نشســت خبری در دفتر امیر خجسته پنج شنبه 

گذشته برگزار شود.
  نماینده باید سهم خواه حق مردم 

باشد 
 وی در ابتــدای موارد مطرح شــده گفت: در 
زمینه فعالیت های من و در ارتباط با شایعاتی 
که در مورد من هســت ، هر کسی هر مدرکی 
دارد بیاید و اعالم کند نماینده باید سهم خواه 
حق مردم باشــد کسی که ســکوت می کند 
مشکل دارد جیب نماینده باید بسته و دهانش 
باز باشد . اگر جایی فریاد می زنم و استیضاح 

می کنم بخاطر مصالح و منافع مردم است .
در این نشست امیر خجسته که پیش از این بر 
برخورد با متخلفان و مفســدان به عنوان یک 
اصل مورد اهمیت تأکید کــرده بود بار دیگر 
عنوان کرد: در ایــن نظارت ها باید مالحظات 
کنــار برود و با هر کســی و از هر جناحی که 
اموال نامشــروع دارد برخورد شود. کسانی که 
شــهر از قدرت ، انحصار و تحجرشان خارج 
شــده در حال تخریب و فضا ســازی هستند 
. کســی نمی تواند با فضا سازی جلو مبارزه 
با مفاســد اقتصادی را بگیــرد . مرگ انحصار 

قدرت در استان فرا رسیده است .
وی گفــت: نماینده ای کــه در مقابل تخلفات 
سکوت کند خود مشکل دارد و وظیفه نماینده 

حرف زدن و پیگیری کردن است.
  حرف زدن ها قطعاً هزینه دارد 

و این حرف زدن ها قطعاً هزینه دارد، این موارد 
در حالی تکرار شــد که امیر خجسته به عنوان 
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی 
اخیراً به ابالغ قانون رســیدگی به دارایی های 
مقامات و مسئوالن از سوی رئیس قوه قضائیه 
درباره تأثیر اجرای این قانون در کاهش مفاسد 

اقتصادی تأکید کرده بود.
از نگاه وی شــفافیت اموال و امالک مسئوالن 
چه قبــل از دوران مســئولیت و چه در حین 
مســئولیت و چه بعد از مســئولیت یک اصل 
اســت. اگر ما این شــفافیت را داشته باشیم و 
اموال و امالک مســئوالن به طور شــفاف در 
دسترس عموم قرار داشته باشد دیگر راه برای 
مفاســد و آلودگی های که امروز با آن مواجه 
هســتیم باز نمی شود.خجســته کــه از جمله 
نماینــدگان جدی در موضع  پیگیری مفاســد 
اقتصادی بانک های سرمایه بوده است در این 
نشســت خبری گفت: مبارزه با فساد باید پله 
به پله و از بخش های باال به سمت بخش های 
پایین صورت بگیرد. زمانی یک فرد می تواند با 

فساد مبارزه کند که خود فاسد نباشد.
نماینده مردم همدان و فامنین معتقد اســت با 
شفاف سازی اموال و امالک مسئوالن همه چیز 
روشــن خواهد شد و جلوی خیلی از فسادها 

گرفته می شود.
او می گوید: در این قانون همه جوانب در نظر 

گرفته می شــود و با افرادی کــه اقدام به ثبت 
اموال و امالک خــود نکنند برخوردار خواهد 

شد.
در ایــن پیگیری ها باید مالحظات کنار برود و 
باید مسائل جناحی و گروهی را کنار گذاشت 
و با هر کس از هر جناحی که فساد انجام داده 
است و یا اموال نامشروع دارد برخورد خواهد 

شد.
حامی تشکیل وزارت گردشگری

پس از طرح این مســائل خجسته به سواالت 
خبرنگاران در زمینــه چرایی به تعویق افتادن 
پرونــده ثبــت جهانی هگمتانه پاســخ داد او 
در زمینه پیگری هــای تأکید کرد: چالش ثبت 

جهانی در استان باید ابتدا حل شود.
 وی گفت : در حال حاضر حامی تبدیل شدن 
سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه است 
چرا که در این زمینه می توان سهم خواهی برای 
به ثبت جهانی رسیدن هگمتانه یه هر اثر واجد 

ارزش در استان همدان جدی تر رقم خورد.
وی گفت: پیگیــری تحقق یافتن ثبت جهانی 
یکی از آثار همدان برای اســتان حیاتی است 
و در آینده نزدیک یک جلســه مشــترک بین 
مسئوالن استان و ســازمان میراث فرهنگی با 
حضور نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
همدان و کارشناسان این حوزه تشکیل خواهد 

شد تا موارد محقق شود.
وی در زمینــه نــوع عملکرد مدیــران حوزه 
گردشگری گفت : مســؤالن گردشگری اگر 
نمی توانند در جذب و تســهیل کار ســرمایه 

گذار اقدام کنند کنار بروند 
وی در ارتبــاط با افتتــاح نمایندگی وزارت 

خارجه در استان نیز عنوان کرد :  سه جلسه با 
وزیر خارجه داشــته ام ، مجوز دفتر نمایندگی 
وزارتخانه در همدان صادر شده از استاندار و 
شهردار درخواست می کنم موضوع را پیگیری 

و عملیاتی کنند .
 از سیلو تا عصر طالیی

خجسته همچنین در ادامه نشست  عنوان کرد 
: در برخــورد با قاچاق از گمرکات ، ۱۳5 نفر 
دستگیر شدند و منجر به برکناری وزیر اقتصاد 
شد  و بخاطر قاچاق کاال ۳۶0 هزار نفر بیکار 

شده اند .
وی همچنین به موضوع جلو گیری از فروش 
خارج از عرف شــرکت ســیلو و غله همدان 
اشاره کرد و گفت: این موضوع  از فراکسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادی شــروع و پیگیری 
شد و مصر هســتیم که اعالم کنیم آنرا بر می 

گردانیم .
در این میان موضوع  پروژه عصر طالیی هم 
بی نصیب نمانــد و نماینده مردم همدان آن 
راغصه پر قصــه ای  توصیف کرد  و گفت 
:  قول ایجاد 8 هزار شــغل بــه هیچ عنوان 
عملیاتی نشــد ! با پیگیــری چرایی اجرایی 
نشــدن پروژه ، دست های پشــت پرده را 
با تکمیل پرونده افشــا خواهم کرد . با هیچ 
نماینده و مسئول اســتانی و دولت مشکلی 

ندارم و با هم کار می کنیم .
وی در آخر هم اشــاراتی بــه درایت مردم در 
انتخابهــای خود کرد و گفــت : در انتخابات 
آینده می خواهند بــا پول های کثیف نماینده 
به مجلس بفرســتند ؛ هوشیار باشید و نماینده 

شجاع به مجلس بفرستید .

خجسته در نشست با خبرنگاران:

نماینده ای که ساکت شد مشکل دارد
■ جیب نماینده باید بسته و دهانش باز باشد                ■ ابتدا باید چالش ثبت جهانی در استان حل شود

جشن عاطفه ها  برگزار شد
جشن عاطفه ها  در مصلی نماز جمعه  و 

پایگاههای  اصلی کمیته امداد امام )ره( برپا شد
 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان همدان بابیان 
اینکه مردم سخاوتمند استان همچون سنوات گذشته با شرکت پرشور 
در جشــن عاطفه ها به یاری دانش آموزان بی بضاعت خواهند شتافت، 

گفت: جشن عاطفه های سال 98 در دو مرحله برگزار شد.
به گزارش کمیته امداد، غالمرضا صیاد زاده، معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد استان همدان بابیان اینکه جشن عاطفه های سال 98 
در دو مرحله برگزار خواهد شد، اظهار کرد: ۱۲ هزار و 450 دانش آموز 
تحت حمایت کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید نیازمند کمک 

مردم نیکوکار همدان هستند.
وی بابیان اینکه جشن عاطفه های امسال در دو مرحله و با شعار رنگ 
مهر را رؤیایی بسازیم در جای جای استان همدان برگزار خواهد شد، 
افزود: مراسم جشن عاطفه ها در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه در 
مصالهای نماز جمعه و پایگاه های اصلی کمیته امداد در سطح شهر و 

۱0 مهرماه در مدارس برگزار  شد.
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان همدان بابیان 
اینکه تأمین مایحتاج موردنیاز برای آغاز ســال تحصیلی دانش آموزان 
محروم را مهم ترین هدف برگزاری جشن عاطفه ها اعالم کرد و گفت: 
مراســم جشن عاطفه ها هرسال در آستانه سال تحصیلی جدید و پیش 
از بازگشایی مدارس به منظور جذب کمک های مردمی برای کمک به 

دانش آموزان بی بضاعت اجرا می شود.
صیــاد زاده بابیان اینکه پس از جمــع آوری کمک های نقدی و غیر 
نقدی مردم نیکوکار، بسته هایی شــامل اقالم تحصیلی دانش آموزان 
بــه ارزش 400 هزار تومان تهیه و میان دانش آموزان محروم و تحت 
حمایت توزیع می شــود، عنوان کرد: مردم نیکوکار اســتان همدان 
می توانند با اســتفاده از روش های نوین و آســان همچون نرم افزار 
ســکه یا از طریق واردکردن کد #08۱*88۷۷* و مراجعه به مراکز 
نیکوکاری در مدارس نســبت به پرداخت کمک های خود به دانش 

آموزان نیازمند اقدام کنند.

 نیاز است امروز رسانه ها با شجاعت نقش 
خود را در مطالبه گری و شفاف سازی آمارها 
ایفاکنند چرا که این حق مردم است اما مدیران 

این حق را از مردم گرفته اند.
یکی از اهداف گرامیداشــت شهیدان رجایی 
و باهنــردر هفته دولت ترویج فرهنگ ســاده 
زیستی دولتمردان ودردسترس بودن آنهاست 
تا مردم به راحتی بتوانند مشکالت را با مدیران 
اجرایی کشوردرمیان گذاشته وانتقاد هایشان را 
مطرح کنند چرا که امروزه یکی از مشــکالت 
اساسی دولت ســخن نگفتن صادقانه با مردم 
وحرکت به سمت فرهنگ اشرافی گری است 
پس در این فرآیند مــی طلبد درباره عملکرد 

دستگاه ها از مردم نظر سنجی شود.
دبیر حزب موتلفه اسالمی استان همدان با بیان 
این موضوع گفت: دولت کنونی بیشــتر شعار 
محور است تا عملگرا وبرخالف گفته هایش 
درزمان تبلیغات انتخاباتی شعارهایی چون فقر 
زدایی، ایجاد اشتغال، رونق کشاورزی همچنین 
حذف قانون چند شــغله در ادارات از جمله 
قول هایی بود که ارائه داد وهمه در حد حرف 

باقی مانده است.
محمود الفت در نشست خبری با خبرنگاران از 
دادن آمارهای غیر واقعی از تورم، بیکاری ، فقر 
توســط دولت مردان ابراز تأسف کرد و اظهار 

داشت: ریاست جمهوری از کاهش تورم بحث 
می کند در حالی که موج گرانی و فقر کشــور 

را فرا گرفته است.
وی قرار گرفتــن ایران در جایگاه دوم نفت و 
گاز دنیا را ازشــاخص های کشور برشمرد و 
اظهار داشت: با این شرایط و فراوانی مشکالت 
پرواضح است کشــور با مدیریت نا کارآمدی 

اداره می شود.
الفــت تغییــر و تحــوالت در اســتانداری هــا 
ــدن  ــی نش ــر عمل ــا را بیانگ ــداری ه و فرمان
وعــده هــای رئیــس جمهورمبنی بــر ادعاهای 

یکســان بــودن گــروه هــای اصــالح طلــب و 
اصولگــرا دانســت چــرا کــه در نزدیــک 
تریــن زمــان باقــی مانــده بــه انتخابــات 
تغییــرات شــکرفی در دســتگاه هــای اجرایــی 
ــت ایجــاد شــده و مــی شــود گفــت در  دول
90 در صــد ایــن تغییــرات اصــالح طلــب ها 

ــد. ــده ان ــر ســر کار آم ب
وی گریــزی نیــز بــه ضعف هــای بهارســتانی 
هــا در برابــر مدیریــت ضعیــف دولــت زد و 
گفــت: مــن دوره کنونــی مجموعــه بهارســتان 
ــن  ــد تری ــم ناکارآم ــس شش ــس از مجل را پ

دوره مــی دانــم.
ــی کــه آمارهــای  ــد کــرد: در حال الفــت تأکی
افزایــش تــورم اســت  رســمی نشــانگر 
رئیــس جمهــور از کاهــش تــورم در دو مــاه 
ــر دور از  ــن ام ــه ای ــد ک ــی ده ــر م اخیرخب

ــت. ــت اس واقعی
وی در ادامــه گریــزی بــر فعالیــت هــای 
خانــه احــزاب در برنامــه کاری اســتاندار 
همــدان زد و گفــت: خانــه احــزاب کــه 
اســتاندارآن را از دســت آورهــای خــود مــی 
ــت  ــی اس ــه احزاب ــه خان ــن چگون ــد ای دان
کــه احــزاب مجــوز دارواصولگــرا در آن 
حضورونقشــی ندارنــد و تنهــا چنــد تشــکل 

ــتند؟ ــت آن هس ــو عضوی ــم س ه

الفت گفت: بهتر است استاندار به جای افتخار 
به ۳00 ســمن موازی کاردرخصوص فعالیت 
های ســمن هــا وعملکرد آنهــا و چگونگی 
هزینه کرد اعتبارات همچنین تشــکیل گروه 
های اندیشــه ورز جــوان، تعداد جلســات 
،بودجه وخروجی کار را گزارش دهد.چرا که 
به نظر می رســد افزایش ســمن ها و اندیشه 
ورزان جوان در راستای یاری جویی انتخاباتی 
وصرف بودجه های استانداری برای مصارف 

انتخاباتی می شود.
 وی از اســتاندار خواست در خصوص شعار 
سال با مســتندات پاســخ دهد که چه اتفاق 
مشکل گشایی در این استان افتاده است و در 

هفته دولت در این باره گزارش دهد. 
طبــق گفته یکی ار نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی نرخ بیکاری استان همدان ۱۲ 
درصد است و آمار نرخ بیکاری استاندار مبنی 

بر ۶/۲ کامأل غلط است.
در ادامــه یکــی از خبرنگاران نبــود آزادی 
مطبوعات در استان سخن گفت که دبیر حزب 
موتلفه اسالمی اینگونه جواب داد: مطبوعات 
باید آزاد باشــند و نبود مطبوعات آزاد فســاد 
ایجاد کرده است، این حق مردم است استاندار 
ودست اندر کاران در بحث مطالبه گری نباید 

حق مردم را ضایع کنند.

دبیر حزب موتلفه اسالمی استان:

 دولت پاسخ گوی مردم نیست
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بهره برداری محور نهاوند- آورزمان
 پیش از اربعین

 مدیرکل راه و شهرســازی استان همدان افزود: امروز در استان همدان با حمایت ها و 
همراهی اســتاندار و نمایندگان پرتالش اقدامات خوبی در حوزه راه سازی در حال انجام 

است.
محسن ربانی ارشــد  با تأکید بر بی سابقه بودن فعالیت های راه سازی در ۱9 سال گذشته 
خاطرنشــان، کرد: تمامی این توفیقات و جذب اعتبارات در شرایطی به وقوع پیوسته که 

کشور در تحریم های ناجوانمردانه اقتصادی قرار دارد.

وی افزود: تنها در شهرســتان نهاوند در حوزه راه ســازی و ایجاد زیرساخت های ریلی 
بالغ بر ۳44 میلیارد تومان اعتبار وارد استان شده است، گفت: پروژه های دیگری همچون 
ساماندهی و بهســازی ۷۶ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان نیز به همت نماینده 
مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی در سال گذشته تأمین اعتبارشده که امروز اغلب 

این پروژه ها در حال فعالیت هستند.
وی در خصوص اقدامات انجام شــده در ورودی های شهرستان نهاوند، گفت: امسال قبل 
از ســفر اربعین 5 کیلومتر از محور نهاوند-آورزمــان بااعتبار ۱0 میلیارد تومان با حضور 
مســئولین ارشد کشور و استان زیر بار ترافیک خواهد رفت و این مهم عالوه بر سهولت 
و امنیت زوار اربعین برای مردم شهرستان و ایجاد زیرساخت های اقتصادی بسیار مهم و 

مفید واقع خواهد شد.
ربانی ارشــد بابیان اینکه محور نهاوند-بروجرد ۳0 کیلومتر اســت کــه ۲0 کیلومتر در 
حوزه نهاوند اســت، گفت: در حال حاضر از ۲0 کیلومتر راه موجود در حوزه نهاوند ۱۷ 
کیلومتر انجام و زیر بار ترافیک رفته و تنها ۳ کیلومتر باقی مانده کی طی روزهای آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی بــا اشــاره به پیشــرفت ۳5 درصــدی عملیــات اجرایی محــور نهاوند-
فیروزان-کرمانشــاه، گفــت: در حال حاضــر پــروژه نهاوند-گیان دارای ۲0 
درصــد پیشــرفت فیزیکی که انتظــار می رود مســئولین شهرســتان برای رفع 

معارض در این مســیر کمک کنند.

نمانیده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس:
بسیاری تبلیغات انتخاباتی را به بدترین 

نحو آغاز کردند
 با توجه به آغاز فصل انتخابات مباحثی چون حضور کاندیداهای 
احتمالی و یا حضور نمایندگان فعلی در مجلس آینده پررنگ شــده 

است.  
البته این حال و هوای کم و بیش انتخاباتی حواشی هم به همراه دارد، 
بطوریکه در روزهای گذشته خبر پلمب شدن دفتر دو تن از نمایندگان 
استان در فضای رسانه ای و مجازی با بازتاب هایی همراه بود. البته در 
ایــن میان نام نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس پررنگ تر از بقیه 
به نظر می رسید مبنی بر اینکه دفتر این نماینده در شهرستان به دالیل 

نامعلومی بسته شده است. 
در همین راستا محمد علی پورمختار روز پنج شنبه در شورای اداری 
بهار این موضوع را رد کرد و خبر پیگیری ادعای شایعه پراکانان را داد 
و گفت که بســیاری تبلیغات انتخاباتی را زود و به بدترین نحو آغاز 
کردند و با تشکیل معاونت تخریب، تصمیم به تخریب انسانها گرفته 
اند. وی تمامی شــایعات اخیر را تکذیب کــرده و افزود: دفتر ما در 
تمامی مراکز فعال و با سالمت نفسانی در همه حوزه ها آماده خدمت 
گذاری می باشند.پورمختار گفت: بیایید به جای این بد اخالقی های 

انتخاباتی با اخالق مداری جامعه را پیش ببریم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان هم در این جلسه گفت: 

اتحاد و یکپارچگی و وحدت نیاز امروز جامعه اسالمی است.
حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی ادامه داد:خادم بودن برای مردم نیز 
بنا بر فرموده امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری از وظایف ماست 

حجت االســالم ارزنده امام جمعه جدید بهار هم اظهار داشت: پیرو 
هیچ جناح خاصی نیستم و تنها مطالبه من از مدیران شهرستان حضور 
حداکثری در نماز جمعه می باشــد به دلیلی اینکــه نماز جمعه نماز 

حاکمیت می باشد.ب
وی با ابراز خرســندی از حضور خود در بهــار به عنوان امام جمعه 
جدید این شهرستان اظهار امیدواری کرد با همراهی و همدلی مسئوالن 
خدوم و مردم زحمت کش و والیت مدار و شهیدپرور شهرستان بتواند 

در این سنگر سیاسی و عبادی خدمتگزار خوبی برای مردم باشد.
وی اضافه کرد: بهار به شــهری عبادی مشــهور است در نتیجه جنبه 
دیانت در شهر بیشتر جلوه می کند بنابراین انتظار می رود که با توجه به 
این موضوع با ایجاد وحدت و همدلی بین همه اقشار مردم و با پیروی 

از والیت پاسدار ارزش های انقالب شکوهمند اسالمی ایران باشیم.
در پایان جلســه حجت االسالم ارزنده به عنوان امام جمعه جدید بهار 

معرفی شد.

مسابقات دارت هفته دولت در شیرین سو

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

در ایــن دوره از مســابقه ۲5 نفر از مســئولین ادارات باهم به رقابت 
پرداختند که در پایان  موســوی شهردار به مقام قهرمانی، کرمی مدیر 
اداره گاز به مقام نایب قهرمانی و بهمنی مسئول اورژانس ۱۱5 به مقام 

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

 مالیــر- خبرنگار همــدان پیام : در 
ششــمین روز از هفته دولــت ۲5طرح 
عمرانــی، اقتصادی و خدماتــی با اعتبار 
۲۷میلیارد و 544 میلیون تومان با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
نمایندگان و  فرماندارمالیــر،   ، همــدان 
جمعی از مســئوالن استانی و شهرستانی 

افتتاح یا کلنگ زنی شد.
ایــن پــروژه هــا شــامل کلنــگ زنــی پارک 
ــان  ــاح همزم ــاملو و افتت ــاد ش ــین آب حس
ــوکار  ــش ج ــای بخ ــاری ه ــروژه دهی 4پ
ــه  ــانی ب ــروژه گاز رس ــی پ ــگ زن و کلن
ــاج ، چشــمه پهــن  ــش آغ 4 روســتای بی
ننــج، ســنگ ده و ســیبدر بــا اعتبــاری بالغ 
بــر ۲میلیــارد و 488میلیــون تومــان -افتتاح 
ســاختمان اداری آب و فاضــالب جــوکارو 
همزملــن 8پــروژه دیگــر آب و فاضــالب 
شــهری بــا اعتبــار ۳میلیــاردو ۱0۶میلیــون 
تومــان - افتتــاح پــروژه تجاری و مســونی 
میــدان جهــاد بــا اعتبــار 8 میلیــارد و 
۲00میلیــون تومــان - افتتاح طرح توســعه 
ــی  ــه صنعت ــوردر ناحی ــور ش ــرکت س ش
ــان -  ــارد توم ــار ۷ میلی ــا اعتب ــامن ب س
روکــش  و  بازســازی  پــروژه  افتتــاح 
ــامن و  ــوار شــهدای شــهر س ــفالت بل آس
ــر  ــع الغدی ــی مجتم ــگ زن ــان کلن همزم

ســامن بــا اعتبــار ۳ میلیــارد و 450میلیــون 
ــالمت  ــع س ــز جام ــاح مرک ــان - افتت توم
ســامن و همزمــان مرکــز جامــع ســالمت 
جــوکار بــا اعتبــار ۲ میلیــارد و ۲00میلیون 
تومــان و آغــاز عملیــات اجرایــی نصــب 
ــر  ــگاری شهرســتان مالی ــرزه ن ایســتگاه ل
ــا اعتبــار ۱میلیــارد و  در روســتای زاغــه ب

ــد. ــان بودن ــون توم ۱00میلی

 افتتاح و کلنگ زنی 705 طرح و 
پروژه عمرانی و اقتصادی در استان 

همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتانداری در حاشیه افتتاح اظهار 
کرد:  در استان ۷05 طرح و پروژه عمرانی 
و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۱00میلیارد 
تومان و ۱۲50 نفر اشــتغالزایی افتتاح و 

کلنگ زنی می شود.
ظاهر پــور مجاهد با بیــان اینکه قریب 
۲۶0 میلیــارد تومان طــرح های مختلف 
در مالیر اجرا شده یا در دست اجراست 
خاطرنشــان کرد: این حجــم از اقدامات 
مثبت نشان از حرکت رو به جلو و رشد 

مالیر است.
وی  بیــان کرد: بــه رغم تحریــم ها و 

فشــارهای  آمریکا خوشحالیم در کشور 
تورم تا حدودی کنترل شده ، تراز تجاری 
رونــد رو به شــدی دارد و ثبات بهتری 

نسبت به قبل برقرار شده است 
پور مجاهد ادامه داد: طی 5 ماه گذشــته 
۱9هزار سهمیه اشــتغال در همدان داریم 
که  8هزار و 500 شــغل رد سامانه رصد 

ثبت  شده اند.
وی با اشاره به اینکه استان همدان در سال 
9۷ قریب به 900میلیــون دالر صادرات 
داشت افزود: در ســال جاری بر اساس 
برنامه ریزی اســتاندار باید یک میلیون و 
۳00 میلیون دالر صادرات داشته باشیم که 
500میلیــون دالر آن تا پایان مرداد محقق 

شده است.
  وی بــا بیان اینکه نــرخ بیکاری همدان 
بر اساس اعالم مرکز آمار ۶ درصد است 
که البته نقدهایی بر آن وارد اســت تأکید 
کرد : نرخ مشارکت در فعالیت اقتصادی 
استان افزایش یافته است و از 4۲ درصد 
در ســال 9۷ به 44/۲ درصد در سه ماهه 

ابتدای سال رسیده است.
پورمجاهــد همچنین در ادامه اضافه کرد: 
در حوزه سرمایه گذاری کل استان مقرر 
گردیده است 5هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری شــود که تاکنون ۲ هزار میلیارد 

تومان آن محقق شده است.
 افتتاح 117 پروژه عمرانی

 در مالیر
فرماندار مالیر نیز در حاشــیه افتتاح ها با 
اشاره به برگزاری جشنواره های متعدد و 
دو جشن جهانی شدن انگور و منبت پس 
از ایام محرم افــزود:در مالیر ۱۱۷پروژه 
عمرانی با اعتبار ۲۶5 میلیارد تومان افتتاح 
شــد و عملیات اجرایی ۱۳ پروژه با 400 
میلیون تومان سرمایه گذاری نیز آغاز می 

شود.
قدرت ا... ولدی با اشاره به اینکه  تا کنون 
حدود 40 درصد از سند راهبردی توسعه 
مالیر اجرایی شده است افزود: طبق گفته 
های استاندار استان همدان به یک کارگاه 
بزرگ عملیاتی ، اقتصادی و عمرانی مبدل 
شــده که ۶0 درصد  از ایــن ظرفیت در 

مالیر وجود دارد.
نماینده مرد مالیــر در مجلس نیز اظهار 
کرد : مدیران باید ســاده زیستی زندگی 
شهید رجایی و شهید باهنر را الگوی خود 
قرار دهند تا شــاهد پرونده های آنچنانی 
در دادگســتری نباشیم و اشرافی گری را 
که یکی از آفات بزرگ انقالب اســت را 

خاتمه دهیم .
محمد کاظمی خاطرنشــان کرد: رشد و 
توســعه شهرســتان مالیربا کار جهادی 
مســئولین و مردم آهنگ فزاینده ایی دارد 

و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
دیگر نماینده مــردم درخانه ملت گفت: 
آمریکا مصمم بود که ایران را فلج کند اما 
به رغم این فشارها ۷00 هزار بشکه نفت 
می فروشیم و درآمد حاصل از صادراتی 
نفتی ما ۷ میلیارد دالر و صادرات غیرنفتی 
۱۷ میلیارد دالر اســت که در این شرایط 

خود نوعی اعجازاست.
حجت االســالم احد آزادیخــواه آمریکا 
تصــور مــی کرد بــا اعمــال تحریم ها 
واحدهای تولیدی ما تعطیل می شود اما با 
همت دولتمردان و بخش خصوصی حتی 
یــک واحد تولیدی نداریــم که به خاطر 

تحریم ها تعطیل شده باشد. 
 گازکشی تمام شهرها و روستاهای 

باالی 20 خانوار استان همدان
معاون بهره برداری شرکت گاز همدان در 
حاشــیه افتتاح ها با بیــان اینکه نرخ گاز 
رســانی به شهرها و روســتاها در کشور 
۷5 درصد اســت تصریح کــرد: با همت 
مسولین اســتانی و شهرســتان این نرخ 
به8/99 درصد در اســتان همدان رسیده 

است.
ســعید احمدی با تاکیــد براینکه اولین 
استان در کشــور هستیم که تمام شهرها 
را  ۲0 خانــوار  بــاالی  و روســتاهای 
گاز رســانی کردیم افزود: بــا پیگیری 
مسئوالن روستاهای کمتر از ۲0 خانوار 
را نیز گاز رســانی می شــوند و امروز 
عملیات اجرایی 4 روســتا با اعتبار ۱۷ 
میلیــارد و4۲8 میلیون تومــان عملیات 

اجرای آن شروع می شود.

60 درصد از پروژه های عمرانی و اقتصادی 
استان در مالیراست

آغاز پویش بزرگ مردمی سوگواران
 اباعبدا... الحسین )ع( در محرم امسال

 از نظر کارشناسان در سنوات گذشته استفاده از ظروف یک بار 
مصرف به عنوان یکی از وســایل پذیرایی در مراسم مذهبی رواج 
بی رویه ای پیدا کرده اســت و این ظروف عالوه بر خطراتی که 
برای محیط زیست دارند باعث به وجود آمدن بسیاری از امراض 
می گردند، پویش بزرگ مردمی ســوگواران اباعبداهلل الحســین 
)ع( در محرم امســال آغازی است جهت استفاده کمتر از ظروف 

پالستیکی.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان با بیان اینکه 
در روز پنجشنبه گردهمایی واعظین و مبلغین حسینی استان همدان 
باموضوع تبیین مخاطرات زیســت محیطی شیوه های پذیرایی در 
مراسم عزاداری برگزار می شــود ریخته شدن انبوهی از ظروف 
پالستیکی همزمان با این مراسم بزرگ سوگواری در معابر شهری 
را زیبنده فرهنگ عزاداران حسینی ندانسته و هدف این پویش را 
اســتفاده هرچه کمتر از ظروف پالستیکی در این مراسم دانست، 

که در نهایت بتوانیم شهر و محیط زیستی پاکیزه 
و شهروندانی سالم داشته باشیم.

همچنین حســین سیبی با یادآوری اینکه تماس 
این ظــروف با غذای گــرم و چرب، خاصیت 
اسیدی ایجاد کرده و برابر نظر کارشناسان مواد 
بسیار خطرناکی برای سالمت انسان تولید میکند 

که اکثرا سرطان زاست و تهدیدی برای سالمت 
شهروندان محسوب می شــود توصیه نمود که 
شــهروندان در صورت لزوم استفاده از ظروف 
یکبار مصرف از ظروف با منشا گیاهی استفاده تا 
در حد امکان آثار مخرب استفاده از ظروف یک 

بار مصرف پالستیکی را کاهش دهند.
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شطرنج باز
 استان طاليى 
شد

حال تئاتر خوب 
است 
اما تو باور نكن!

60 درصد از 
پروژه هاى 
عمرانى و 
اقتصادى 
استان در مالير

برجام، قطعنامه 
شوراى امنيت 
است

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

يادداشت روز

2

ابهام عملكردى مبارزه 
با تحريم در استان

1- يكى از موضوعاتى كه اســتاندار 
همدان در نشســت خبرى هفته دولت با 
خبرنگاران به آن پرداخته ، گام برداشتن در 
حوزه مبارزه با تحريم در اســتان و ادعاى  
آسيب نديدن توليد كنندگان از تحريم بوده 

است. 

داشته هاى فرهنگى و تاريخى خودمان را قدر بدانيم
8

5

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

اين آگهى درراستاى حمايت از «رونق توليد» دراستان به سفارش كانون كارآفرينان استان 
همدان ومشاركت روزنامه همدان پيام به صورت رايگان منتشر مى شود.
كارآفرينان وتوليد كنندگان استان براى چاپ آگهى رايگان باماتماس بگيريد

 تلفن:08138274015 -  09199015208

همدان-  كوى سنگستان-  خ سعدى-  بن بست الوند-  پالك 518
 تلفن 08134325755-  09183070379

شركت دانش بنيان تلقيح 
مصنوعى ملكه زنبور عسل  الوند

اين آگهى درراستاى حمايت از «رونق توليد» دراستان به سفارش كانون كارآفرينان استان 
همدان ومشاركت روزنامه همدان پيام به صورت رايگان منتشر مى شود.
كارآفرينان وتوليد كنندگان استان براى چاپ آگهى رايگان باماتماس بگيريد

 تلفن:08138274015 -  09199015208

تكريم« شيخ 
آموزش و پرورش»
■ رونمايى "تاريخ فرهنگ و معارف 

همدان" نوشته عباس زند معلم و 
نويسنده استان

خجسته در نشست با خبرنگاران:

نماينده اى كه ساكت شد مشكل دارد
■ جيب نماينده بايد بسته و دهانش باز باشد                ■ چالش ثبت جهانى در استان بايد ابتدا حل شود

بازار مسكن را بنگاهى ها 
به هم مى ريزند!

■ دالالن نمي گذارند خريدوفروش واقعي انجام شود

دبير حزب موتلفه اسالمى استان:

 دولت پاسخ گوى مردم نيست

6
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آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالسه 972259 اجرائی رای صادره از شــعبه 114 شورای حل اختالف تهران آقای 
امیری محکومند به پرداخت مبلغ 237030000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق رضا جوانی 
و مبلغ 10/000/000 به عنوان نیمعشــر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه- علیهما- علیهم 
نســبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له لیهما- لهم 
اقدام به توقیف اموالی بشــرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/6/23 ســاعت 11-12 اقدام به 
عملیات مزایده جهت تادیــه دین محکوم علیه- علیهما- علیهم مینماید. معهذا کســانی که 
تمایل به شــرکت در مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین 

شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند.
یک عدد ســردخانه کامل به ابعاد 3-7 و ارتفاع 2متر با مشــخصات فنی اواپراتور 7/5 اسب 
بخار و موتور المانی 7/5 اســب به مارک DWMCOPELAND  وکندانســور 7/5 اسب و 
دوتا تابلو برق و حدود 75 متر ســاندویچ پنل ســه عدد فن همگی دست دوم و کارکرده جمعا 
به مبلغ 35/500/0000 ریال- بدیهی اســت برنده مزایده کســی تلقی می گردد که بیشترین 
قیمت را پیشنهاد نماید و می بایســت ده درصد فی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک 

ماه تادیه کند.
)م الف 205(

مدیر اجرای احکام شورا - نوروزی

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000355 مورخه 1398/5/9  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي محمدعلی صادقی فرزند غالم به شماره شناسنامه 18 
صادره از همدان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 92347/25 مترمربع تحت 
پالک132/545 واقع در همدان روستای دشته بخش 5  خریداري مع الواسطه از غالم صادقی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 805( 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي 
آگهي موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139860326005000169 مورخ 1398/3/11هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي احســان خســروی فرزند احمد به شماره شناسنامه 15 
شماره ملی 3962284761 صادره از نهاوند در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 143/18 مترمربع پالک 83 اصلي واقع در بخش دو ثبت نهاوند واقع گلزرد خیابان 
اصلی پایین تر از حسینیه گلزرد پشــت نانوایی لواشی حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک 
رسمي علیرضا ظفری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 125(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000347 مورخه 1398/5/7  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 و بالمعارض متقاضي باقر رفیعی هنر فرزند حیدر به شماره شناسنامه 644 
صادره از همدان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 399/31 مترمربع تحت پالک175/10291 
واقع در همدان حومه بخش 2 خریداري مع الواسطه از محمد رفیعی و غیره  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت 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 798(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24
موسی حنیفه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهي حصر وراثت
خانم اکرم ایزدی مهر دارای شــماره شناســنامه  3732 به شــرح دادخواســت کالســه 
346/98ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان  مقصود ایزدی مهر  به شــماره شناســنامه  3849 در تاریخ 93/1/31 در اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-اعظم 
ایزدی مهر فرزند مقصود به شــماره شناسنامه 3733 متولد1357 فرزند متوفی 2-شهال کاسه 
ء فرزند مقصود به شــماره شناســنامه 8695 متولد1344 فرزند متوفی 3-فاطمه ایزدی مهر 
فرزند مقصود به شــماره شناســنامه 12579 متولد1359 فرزند متوفــی 4-اکرم ایزدی مهر 
فرزند مقصود به شــماره شناســنامه 3732 متولد1355 فرزند متوفــی 5-ملیحه ایزدی مهر 
فرزند مقصود به شــماره شناســنامه 6589 متولد1336 فرزند متوفی 6-لیال کاســه ء فرزند 
مقصود به شماره شناســنامه 10562 متولد1352 فرزند متوفی 7-صدیقه کاسه ء فرزند مقصود 
به شــماره شناســنامه 101 متولد1335 فرزند متوفی 8-مهری ایزدی مهــر فرزند مقصود به 
شماره شناســنامه 9994 متولد1349 فرزند متوفی 9-رقیه به خبر فرزند میرزاعلی  به شماره 
شناسنامه 189 متولد1317 همسر متوفی 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 نشــر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 203(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهی دعوت از مجاورین 
چون شــهرداری نهاوند مالک پالک 460 اصلی بخش یک نهاوند می باشد و برابر درخواست 
شــماره 2867/ن/98 مورخ 1398/6/3 تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این 
اداره نموده اند و  برابر نامه شماره 2867/ن/98 مورخ 1398/6/3 متقاضی مدعی می باشد 
که مجاورین پالک مذکور را می شناســد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استنادکد 914 
مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اسناد 
مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین 
مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ یکشنبه مورخ 1398/6/17 ساعت 9 صبح 
در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان آزادگان حضور یابند بدیهی اســت عدم حضور 
مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به 

آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.
)م الف136 (

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالســه9800062 موضوع ســند رهنی شماره 2176 تنظیمی دفتر 
خانه اسناد رســمی شماره 51شــهر نهاوند استان همدان، بانک کشــاورزی نهاوند جهت 
وصول مبلغ 577195796 ریــال )پانصد و هفتاد و هفت میلیــون و صد و نود و پنج هزار 
و هفتصد و نود و شــش ریال( موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول علیه 
علی اشــرف مولوی نام پدر: علی برابر تاریخ تولد: 1341/5/2 شــماره ملی 3961007421 
شماره شناســنامه 614 )وام گیرنده و راهن(  مبادرت به صدور اجرائیه نموده است اجرائیه 
صادره به متعهدین ابالغ گردیده بنا به تقاضای بســتانکار مورد وثیقه برابر نظریه به شماره 
2481/ن/98 مورخ 1398/5/13 کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی که ارزش  وارده 
و مشــخصات آن به شرح ذیل می باشد:ششدانگ پالک ثبتی 20 فرعی از 32 اصلی واقع در 
بخش 2 نهاوند حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان، که برابر نامه شماره 98/5002993 مورخ 
98/3/22 اداره ثبت اســناد و امالک نهاوند به مســاحت 51403 مترمربع بنام علی اشرف 
مولوی ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناسی رسمی دادگستری: واقع 
در نهاوند، بعد از پاســگاه قلعه قباد، مجاورت جاده آســفالته نهاونــد بروجرد، و به قیمت 
8140300000 ریال )هشــت میلیارد و یکصد و چهل میلیون و ســیصد هزار ریال( ارزیابی 

به حدود: است  و محدود  گردیده 
شــماالً: اول به طور شکســته به طول های 23 متر و 29 متر و 5/5 متر و 20 متر و 21 متر و 25 
متر و 13 متر و 14 متر به پالک 37 اصلی خط القعر ســیلگاه دوم به طول 146 متر مرزیســت 

به پالک 37 اصلی 
شرقًا: به طول های 63 متر و 85 متر به پالک 37 اصلی 

جنوبًا: به طول 328/50 متر مرزیست به پالک 17 فرعی از 32 اصلی 
غربا: اول به طول 65 متر دوم که شــمالی است به طول 66 متر سوم به طول 201/75 متر اول 

محدود است به جاده نهاوند، بروجرد دوم و سوم به پالک 167 از 33
پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 1398/6/31 در اداره ثبت نهاوند از طریق 
مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده 
یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
)م الف 134(

انتشار: 1398/6/9 تاریخ 

محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 
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 آمریکا اگر مذاکره می خواهد
تروریسم اقتصادی را متوقف کند

 وزیــر امور خارجه ایران تاکید کرد که با وجود تداوم تروریســم 
اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران، تعامل با آمریکا ممکن نخواهد بود.

به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه س.ان.ای، محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در کواالالمپور گفت: 
آمریکا در تروریســم اقتصادی علیه مردم ایران دســت دارد و تا 
زمانی که آن ها تحمیل یک جنگ و دســت داشــتن در تروریسم 
اقتصــادی علیه مردم ایران را متوقف نکنند، تعامل با آمریکا برای 

ما ممکن نخواهد بود.
ظریف افزود: بنابراین اگر آن ها می خواهند به اتاق]مذاکره[ بازگردند، 
بلیطی هســتن که باید آن را بخرند و آن، پایبندی به توافق هســته ای 
اســت. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشــاره به هرگونه دیدار 
احتمالــی میان مقامات آمریکا و ایران گفــت که ایران نمی خواهد به 
صرف این که در نشستی شرکت کرده باشد، این کار را انجام بدهد و 

»ما اگر قرار است نتیجه ای حاصل شود، دیدار می کنیم«.

وظیفه وزارت اطالعات مچگیری نیست، 
گرفتن دست  خطاکاران است

 وزیر اطالعات گفت: مدیران کشور سرمایه های یک کشور هستند؛ 
وظیفه وزارت اطالعات مچ گیری نیست بلکه صیانت از سرمایه های 
انســانی اســت، وزارت اطالعات وظیفه دارد اگر دید مدیری خطا 

می کند دست او را بگیرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم سیدمحمود علوی بیان کرد: مدیران و 
مسئوالن با مدیریت جهادی باید شب و روز کار و در خدمت به مردم 
مجاهدت کنند، برای ما در عرصه خدمت شــب و روز معنی ندارد، 
خدمت شــیرین اســت و در فرهنگ ائمه به عنوان یک نعمت تلقی 
شده اســت. برای خدمت به مردمی که در راه انقالب از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده اند، باید هرچه بیشتر تالش کنیم، چون خدمت به مردم 

برای ما سعادت است .

حذف صفرها از پول ملی اولویت نیست
 یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حذف 
چهــار صفر از پــول ملی اولویت اول اقتصاد کشــور نیســت گفت که باید 
سیاست های تولید صفر از بین برود.به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با 
بیان اینکه در حال حاضر ضرورتی ندارد که حذف صفرها از پول ملی اولویت 
تصمیم مجلس، دولت و فضای جامعه باشد گفت: از نظر ما امروز موضوعات 
بسیار مهمی باید در دســتور کار قرار گیرد تا راهبرد ما را در عرصه اقتصادی 
مشــخص کند. اولویت امروز ما اصالح ساختار اقتصادی است که اصلی ترین 
محور آن ساختار بودجه است، اما این امر معطل مانده است.نماینده مردم کرمان 
در مجلــس باید تاکید بر اینکه حذف چهار صفر اولویت اول اقتصاد نیســت 
افزود: ما باید سیاست های تولید صفر را از بین ببریم. دولت باید بگوید موتور 

تولید صفر را کجا می خواهد خاموش کند.

در برخورد با مفاسد عدالت محور باشیم
 یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم عدالت محور بودن 
میارزه با فساد بیان کرد: نباید به گونه ای باشد که مفاسد کوچک را سیبل کنیم 

و به مفاسد کالن رسیدگی نکنیم باید با تمام موارد با یک نگاه برخورد کنیم.
احمد بیگدلی در گفت و گو با ایسنا در خصوص اینکه آیا عیان کردن فسادهای 
اخالقی و اقتصادی در شــرایط فعلی کشــور خیرخواهانه بوده یا خیر و این 
افشــاگری ها در اینباره چه تاثیری بر افکار عمومی دارد؟ گفت: باید نگاه کنیم 
که قانون، شــرع و عرف جامعه در این باره چه تاکیدی داشته است، از سوی 
دیگر باید توجه کنیم که هدف ما در این موضوع چیســت؟ این برخورد باید 
چنان مطابق با قانون و عرف باشد که در جامعه تاثیر گذارد، آبروی آدمی باالتر 
از آبروی کعبه است پس باید در این حوزه به تمامی مسائل توجه کنیم اگرچه 

اینها نباید خود عاملی شود که جلوی برخورد با فساد را بگیرد.

فهرست اول افراد تحریمی به زودی اعالم می شود
 ســخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد: بزودی اولین گروه از افرادی که با 
بنیاد به اصطالح »دفاع از دموکراســی ها« همکاری دارند برای افزوده شدن به 
فهرست تحریم های ایران معرفی می شوند.به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی، 
اعالم کرد: طبق قانون بزودی اولین گروه از افرادی که با بنیاد به اصطالح دفاع 
از دموکراسی ها همکاری دارند برای افزوده شدن به فهرست تحریم به نهادهای 
ذیربط از جمله قوه قضائیه معرفی خواهند شد.موسوی تشریح کرد: از نظر ایران 
این بنیاد به هیچ وجه یک اندیشــکده محسوب نمی شود بلکه سازمانی است 
که در پوشش اندیشکده بصورت روزمره در حال طراحی و تشویق »تروریسم 
اقتصادی« و اعمــال خصمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران اســت. این بنیاد 
بازوی طراحی و عملیاتی دولت آمریکا محسوب شده و آمریکا بیشتر اقدامات 
خصمانه خود علیه ملت ایران را بر مبنای طراحی های این بنیاد انجام می دهد.

وزیر دفاع آمریکا: 
می خواهیم با ایران مذاکره کنیم

 وزیر دفاع آمریکا ضمن تاکید 
بر این که آمریکا خواهان درگیری 
با ایران نیست گفت که کشورش 

به دنبال مذاکره با ایران است.
به گزارش ایســنا،   مارک اســپر، 
وزیــر دفــاع آمریــکا در اولین 
کنفرانس خبری رســمی پس از 
منصوب شــدنش گفــت: ما به 
دنبال درگیری با ایران نیســتیم و 
می خواهیم از طریق دیپلماسی با 

آن ها تعامل داشته باشیم.
اســپر همچنین با اشــاره به ابراز تمایل دوباره دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در نشست جی۷ برای دیدار با مقامات کشورمان افزود: 
رئیس جمهور باری دیگر گفته است که خواهان دیدار با مقامات ایران 
اســت. ما امیدواریم که ایرانی ها موافقــت کنند که دیدار و مذاکره ای 

انجام بشود و به ما کمک کنند که این مسئله را حل وفصل کنیم.
وی همچنین دربــاره ائتالف آمریکایی در خلیج فارس که آمریکا در 
مدت تنش های افزایش یافته منطقه با ادعای حفاظت از کشتی رانی در 
تنگه هرمز سعی در راه اندازی آن داشت، گفت: من خوشحالم این خبر 
را بدهم که ماموریت ســنتینل با مشارکت انگلیس، استرالیا و بحرین 

در حال اجرا است.
وزیر دفاع آمریکا همچنین مدعی شــد که احتمال دارد کشــورهای 
دیگری نیز به این ائتالف ملحق شوند و این ماموریت تاکنون به آرام 

کردن منطقه کمک کرده است.
وی همچنین گفت: ما می خواهیم با ایران مذاکره و درباره یک مســیر 

دیپلماتیک رو به جلو صحبت کنیم.
اســپر در آخر بــا توجه به تنش  در روابط واشــنگتن و تهران گفت: 
مطمئن نیســتم که بتوانم بگویم بحران تمام شــده است؛ تا اینجا که 

خوب بوده است.

 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

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

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

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

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

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

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

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

08138260430 –
)م الف877(

قیمت پایه ماهیانه مکان مورد اجارهردیف
)ریال(

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

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

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

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

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

قیمت پایه مکان مورد اجارهردیف
ماهیانه )ریال(

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

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

 مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه 
اروپا با بیــان اینکه برجام، ضمیمه قطعنامه 
شورای امنیت اســت نه توافقی بین المللی، 
گفت، اروپا همواره خواســتار اجرای کامل 

قطعنامه های سازمان ملل است.
 فدریکا موگرینی  مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا گفت ایــن اتحادیه همواره 
خواســتار اجرای تمام ابعــاد قطعنامه های 
شــورای امنیت سازمان ملل از جمله توافق 

هسته ای ایران است.
موگرینی پیش از ورود به جلسه غیررسمی 
وزرای دفــاع اتحادیه اروپا در گفت وگویی 
کوتاه با خبرنگاران گفت:  »برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( ضمیمه قطعنامه شورای 

امنیت اســت، پس توافقی بین المللی نیست و 
توافق دوجانبه نیز نیست«.

بــه گزارش فارس، به نوشــته وبگاه خدمات 
خارجــی اتحادیه اروپا، موگرینی در پاســخ 
به ســوالی دربــاره اینکه نشســت احتمالی 
مقامات ایرانی بــا آمریکایی ها چه تاثیری بر 
نقش اروپایی ها در موضوع توافق هســته ای 
ایران می گــذارد، توضیــح داد: »مــا حامی 
گفت وگوها]ی ایران و آمریکا[ هستیم. هرچه 
افراد بیشتر با هم صحبت کنند، یکدیگر را بهتر 
درک می کنند... تمرکز مداوم ما در ســال های 
اخیر " از جانب اتحادیه اروپا، از جانب خودم، 
از جانب فرانســه،  آلمان و انگلیس " همواره 

روی حفظ توافق با ایران بوده است«.

آمریکا بعــد از خروج از برجام در راســتای 
سیاســتی موســوم به »فشــار حداکثری« به 
اقداماتــی تحریک آمیز مانند قرار دادن ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی در فهرســت 
ســازمان های اصطالحاً تروریستی، اعزم یک 
ناوگــروه، چنــد بمب افکن بــی -5۲ و چند 
جنگنــده اف-۲۲ به منطقــه و تحریم وزیر 

خارجه ایران روی آورده است. 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
بیان اینکه هنــوز کارهای بیشــتری می توان 
در موضــوع اجرای برجام انجــام داد، افزود: 
»]برجام[ بخشــی از بدنه تصمیم گیر شورای 
امنیت سازمان ملل است... اگر بر مبنای احترام 
و درک متقابل و طریقــه همکاری بتوان کار 

بیشــتری ]در موضوع توافق[ انجــام داد، ما 
همواره از این رویکرد حمایت خواهیم کرد«.

جمهوری اســالمی ایران نیز بعــد از خروج 
آمریکا از برجام یک ســال »صبر راهبردی« را 
در دستور کار قرار داد و در پایان یک سال، به 
طرف های توافق هســته ای به ویژه کشورهای 
اروپایی کــه وعده جبران خــروج آمریکا را 
می دادنــد، مهلت داد به تعهــدات خود ذیل 

توافق هسته ای عمل کنند. 
موگرینــی همچنین درباره نقش اتحادیه اروپا 
در تنگــه هرمز و آب های جنوبــی ایران نیز 
گفت: »ما مباحثات گســترده تری در موضوع 
امنیت دریایی خواهیم داشــت. اتحادیه اروپا 
همواره نقشــی بســیار مهم در تأمین امنیت 

دریایی ایفا کرده اســت... من چند هفته 
قبل با دوستان آسیایی خود گفت وگویی 
کردم درخصوص نقشی که اتحادیه اروپا 
می تواند برای کمک به امنیت دریایی در 

آسیا ایفا کند«.
وی بــا بیان اینکه منافــع اروپا در تامین 
امنیت، ایمنی و آزادی خطوط دریایی از 
جمله تنگه هرمز قــرار دارد، اضافه کرد: 
»اما ما منافع بســیار شفاف تری در کمک 
کــردن به کاهش تنش هــا ]در منطقه[ و 
همکاری بازیگران منطقه ای داریم. انتظار 
دارم که وزرای خارجــه ]اتحادیه اروپا[ 
مباحثات بیشتری در خصوص خاورمیانه 

)غرب آسیا( داشته باشند«.
با گذشت یک سال و محقق نشدن وعده های 
اروپا، شــورای عالــی امنیت ملــی ایران در 
بیانیه ای روز ۱8 اردیبهشــت ماه به طرف های 
توافق هشدار داد در صورتی که ظرف ۶0 روز 
به تعهدات خــود در زمینه های نفتی و بانکی 
عمل نکنند ایران طبق مفاد برجام، از تعهدات 

خود ذیل این توافق خواهد کاست. 
جمهوری اســالمی ایران تا کنون در دو گام 
از تعهدات خود کاســته و از ۱۶ تیرماه  یک 
ضرب االجل ۶0 روزه دیگر برای محقق شدن 
تعهدات سایر طرف ها صادر کرده است. تهران 
گفته در صورتی که تغییری در وضعیت ایجاد 
نشــود از ۶0 روز دیگر گام ســوم را اجرایی 

خواهد کرد.

موگرینی در دفاع از مواضع اروپا:

برجام، قطعنامه شورای امنیت است
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 مدیران زن مهارت حضور در مجامع 
بین المللی را آموزش می بینند

 معــاون رییس جمهــوری در امور زنان و خانــواده گفت: برای 
نخستین بار در دولت تدبیر و امید، دوره آموزش مهارت های حضور 
در مجامــع بین المللی برای مدیران زن تحت عنوان »ملیکا« به زودی 

برگزار می شود.
معصومــه ابتکار در گفت وگو با ایرنــا، افزود: هدف از برگزاری این 
دوره آموزشــی، افزایش توان افزایی و مهارت زنان برای حضور در 

مجامع بین المللی است.
وی یادآور شــد: دوره ملیکا در سال های ۷۷، ۷8، 8۲ و 8۳ به ترتیب 
با ۳00، ۶00، ۲5۲ و 500 نفر متقاضی برگزار شــد و حال پس از ۱5 

سال، پنجمین دوره در دولت تدبیر و امید برگزار خواهد شد.
ابتکار ادامه داد: این دوره در راســتای امضای تفاهمنامه مشترک میان 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه 
و با هماهنگی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در این 

دانشکده برگزار می شود.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: این دوره خاص بانوان مدیر است 
که با فراخوان سراسری از سازمان های دولتی، اقدام به جذب آنان در 

دوره آموزش ملیکا صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که بخشی از هزینه این دوره بر عهده معاونت امور 
زنان خواهد بود، گفت: مابقی شهریه با تخفیف بر عهده بانوانی است 

که در این دوره شرکت خواهند کرد.
ابتکار ضمن ابراز امیدواری از موفق بودن دوره های این چنینی، اظهار 
داشــت: این دوره در تهران و در شــهریور ماه برگزار می شود که در 
صورت ارزیابی مثبت از این دوره ها، در ســال های آتی شاهد تکرار 

آن خواهیم بود.

ثبت نام بیش از ۴۵ هزار متقاضی سفر
 در سامانه سماح

 مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه بیش از 45 هزار 
متقاضی ســفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند گفت: تمام کسانی که 
می خواهند در ایام اربعین به عراق سفر کنند، الزاما باید در این سامانه 

ثبت نام کنند.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی اظهار کرد: طی 
روزهای گذشته استقبال از سوی متقاضیان این سفر خوب بوده و این 
روند قطعا در روزهای آتی با نزدیک شــدن به ایام ماه محرم نزدیک 

افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه ثبت نام اربعین حســینی فقط در سامانه سماح انجام 
می گیرد، گفت: ســازمان حج و زیــارت به عنوان یکی از کمیته های 
ستاد مرکزی اربعین حسینی وظیفه ثبت نام متقاضیان این سفر معنوی 
را عهده دار است که این نام نویسی باید از سوی همه افراد مورد اهتمام 

قرار گیرد.
 رحمانــی بــا بیان اینکــه درگاه اینترنتی ســامانه ســماح به آدرس

 https://samah.haj.ir از روز جمعــه بــه روی متقاضیان باز 
شده است، گفت: متقاضیان می توانند از طریق دفاتر خدمات زیارتی 
سازمان حج و زیارت در سراسر کشور یا حتی اینترنت خانگی به این 

سامانه وصل شوند وعملیات نام نویسی را به سهولت انجام دهند.
مدیرکل عتبــات همچنین به زائران توصیه کرد که نام نویســی را به 
روزهــای آخر و پیک افزایش تعداد ثبــت نام کننده، موکول نکنند و 

هرچه زودتر نسبت به نام نویسی مبادرت ورزند.
رحمانی با بیــان اینکه ثبت نام  زائران اربعین به صورت روان در حال 
انجام اســت، گفت: متقاضیان باید بعد از نام نویسی در سامانه سماح 
رســید اینترنتی و کارت زائری را دریافت کرده و آن را در طول سفر 
همراه داشته باشــند در غیر اینصورت از خروج متقاضیان جلوگیری 
خواهد شد.وی تاکید کرد: اعزام زائران اربعین بدون روادید است اما 
باید گذرنامه هایشــان را همراه داشته باشند و مهر ورود و خروج در 

گذرنامه ثبت می شود.
زائران اربعین می توانند از ۱9 شهریور ماه )دهم محرم الحرام( تا هفتم 
آبان ) ۳0 صفر ۱44۱( بدون نیاز به اخذ روادید به شــرط ثبت نام در 
سامانه ســماح همراه با گذرنامه معتبر جهت زیارت اربعین حسینی 

وارد عراق شوند.

افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه 
در صورت تأمین منابع

 قائم مقام ســازمان تأمین اجتماعی گفت: بــرای اجرای افزایش 
مرخصی زایمان به 9 ماه در ســال جاری بــه ۳۶0 میلیارد تومان نیاز 
است که این بودجه هنوز تأمین نشده است، بنابراین مرخصی زایمان 

تا همان ۶ ماه است.
محمدحســن زدا در گفت  وگو با فــارس، درباره کمک هزینه زایمان 
اظهار داشت: حدود ۲0 درصد از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
خانم ها هستند و در ماده 59 قانون این سازمان به کمک هزینه زایمان 

و ایام بارداری اشاره شده است. 
وی افزود: اگر بیمه شــده خانم یکســال ســابقه بیمه داشــته 
باشــد می تواند از ۶ ماه مرخصی بارداری اســتفاده کند و تامین 
اجتماعی دو ســوم حقوق آن را در ایــن مدت پرداخت خواهد 

کرد.
زدا گفت: ســازمان هایی که هزینه های الزم را تامین کرده اند می توانند 
بیمه شدگان خانم که به مرخصی زایمان رفته اند تا 9 ماه این مرخصی 
را استفاده کنند ولی سازمان هایی که منابع آن را تامین نکرده اند ۶ ماه 

مرخصی زایمان اجرایی می شود. 
قائم مقام ســازمان تأمین اجتماعی گفت: در این سازمان مکاتباتی را 
انجام داده  ایم تا بتوانیم بار مالی آن را تامین کنیم و همه بیمه شــدگان 
خانم تا 9 مــاه مرخصی زایمان بروند ولی تاکنون این بار مالی تامین 

نشده است. 

همشهری: از بانی تابمرانی تا عقیل و قربانی 
 معلومه رفتی تو فاز موسیقی وعاشقی شاعرشدی!!

شرق زاگرس: سوت قطاری که به خرم آباد نرسید 
 باند ها مشکل دارن!!

اعتماد: عکس گرفتن با روحانی امکان پذیر نیست فتوشاپ کنید 
 حتمًا رفته از گاو صندوق کلید مشکالتو پیدا کنه؟!

نوید لرستان: قد کشیدن کودکی، پشت چراغ قرمز 
 اینم یکی ازبازی گوشی های مدیریت جامعه !!

کیهان: سالمت مردم در چنگال مافیای دارو 
 بدن شرح

همشهری: تغییر لحن ترامپ در قبال ایران 
 هوای مسافرت به ایران روکرده 

زنگان امروز: ۷0 ماده مغذی برای مقابله با استرس 
 جیب پرپول، میوه های شیرین،  تماشای کودک شکرستان !!

همشهری: بازماندگان قدرت در سودای بهارستان 
 کفش تن تاک گرفتن!!

کیهان: راه اندازی مرکز نوآوری زنان در تهران و 5 استان دیگر 
 کأل جامعه با زنان به نوآوری می رسه   

اطالعات: قلب مهربان شورای کتاب کودک، هشتاد ساله شد 
 حاال ببین توی شناسنامه چند ساله 

همشهری: دولت روحانی، آغاز شیرین و پایان باز 
 چه آخر و عاقبتی نه؟!

ایران: در طرح شفافیت دولت، فرهنگ شاگرد اول است 
 این کالس کاًل شاگرداش تنبل هستن 

صدای زنجان: ۱0 درصد، سهم دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم 
پایه 

 حتمًا شغل رو هم با درصد بهشون می دید
فرهنگ لرستان: تقاضای بردباری از سیل زدگان لرستان داریم 

 اول جاتونو با اونا عوض کنید بعد تقاضا کنید!!
همشهری: نبرد سنگین وزن های بدون سرنشین در آسمان 
 جنگ زیاد شده دنبال خبرهای صلح و دوستی باش

واکسیناسیون، آمار ابتال به هپاتیت را 
کاهش داده است

 ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: آمار ابتــال به هپاتیت در 
میــان اهداکنندگان خون کاهش یافته و دلیل آن واکسیناســیون علیه 
این ویروس توســط وزارت بهداشــت بوده است. همچنین انتخاب 
اهداکنندگان سالم توســط مراکز انتقال خون و افزایش اهداکنندگان 
مستمر خون در سال های اخیر در این زمینه نقش قابل توجهی داشته 
است. بشــیر حاجی بیگی، در گفت و گو با ایرنا افزود: درصد موارد 
مثبــت تاییدی هپاتیــت B در خون های اهدایی کشــور و در میان 
اهداکنندگان، در ســال ۱۳8۲ برابر بــا 800 در ۱00 هزار اهدا کننده 
خون بود که در سال ۱۳9۷، به 45 در ۱00 هزار اهداکننده خون رسیده 

و شیب کاهشی پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای کامل طرح واکسیناسیون 
هپاتیت B که از مهر ماه امســال اجرا می شــود، میزان شیوع این 
ویروس در میان اهداکنندگان مســتمر )با ســابقه حداقل دو بار 
اهدای خون در ســال( تا ســال ۱400 به صفر برســد، فاز اول 
این طرح در مهر ســال ۱۳9۶ شروع شــد و 45 درصد موفقیت 

داشته است.
حاجی بیگی به وضعیت هپاتیت C در میان اهداکنندگان خون اشاره 
کــرد و افزود: درصد موارد مثبت تاییــدی هپاتیت C در خون های 
اهدایی و در میان اهداکنندگان خون در سال ۱۳8۲ معادل ۱80 مورد 
در ۱00 هزار اهدای خون بود که در سال گذشته به ۱۷ مورد در ۱00 
هزار اهدا رسیده است که این میزان شیوع، گویای شیب کاهشی ابتال 
به این ویروس در میان اهداکنندگان خون و ارتقای سالمت و امنیت 

خون است.
وی گفت: شیب کاهشی هپاتیت B در میان اهداکنندگان خون، ناشی 
از شــروع واکسیناسیون این ویروس در ســال ۱۳۷۲ توسط وزارت 
بهداشــت و انتخاب اهداکنندگان سالم توســط مراکز انتقال خون و 
همچنین، افزایش اهداکنندگان مستمر خون در این سال ها بوده است.

به متکدیان خیابانی کمک نکنید
 این زنان متکدی نیســتند و فقط به اجبار زندگی و برای تامین معاش خانواده، روزها از خانه به خیابان می آیند تا در کنار بساطی 

محقر خرج حالل سفره ی شامی را دربیاورند.
یک جامعه شناس با بیان اینکه شایسته است که مردم از کمک به متکدیان سطح کوچه و خیابان خودداری کنند، گفت: فرهنگ کمک 

کردن خیابانی و از روی احساس در ایران باید اصالح شود.
به گزارش ایسنا، طاهره جعفری با اشاره به موضوع اعتماد اجتماعی گفت: در جامعه شناسی اعتماد به احساس ناامنی پیوند داده می شود 
و افزایش احساس ناامنی در جامعه باعث می شود تا اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند.وی با بیان اینکه شایسته است که مردم از کمک به 
متکدیان سطح کوچه و خیابان خودداری کنند، تصریح کرد: فرهنگ کمک کردن خیابانی و از روی احساس در ایران باید اصالح شود.

وی، گفت: متکدیان حرفه ای باید مورد برخورد و جرم انگاری قرار بگیرند. اگر مردم پاسخی به درخواست متکدیان حرفه ای ندهند، 
هیچ فردی وقت خود را با تکدی گری تلف نمی کند.

واگذاری16۰ کودک به دختران مجرد
 معاون امور اجتماعي سازمان بهزیستي از واگذاري ۱۶0 فرزندخوانده به دختران باالي ۳0 سال در سال گذشته خبر داد. 

به گزارش خبرآنالین، حبیب اهلل مســعودي فرید افزود: در ســال 9۷ حدود ۱۷00 کودِک فرزندخوانده شده داشتیم و این آمار در سه 
سال اخیر خوب بوده است. 

ــد خواندگــي  ــرش فرزن ــع پذی ــه مان ــر اســت ک ــه ذک ــوده اســت و الزم ب ــر ب ــل 800 نف ــن ســال هاي قب حــال آنکــه میانگی
ــط  ــده توس ــرش فرزندخوان ــریح امکانپذی ــد در تش ــعودي فری ــد. مس ــن بودن ــزي قوانی ــر چی ــش از ه ــال ها بی در آن س
خانواده هــاي مقیــم ایرانــي در خــارج از کشــور گفــت: خانــواده ایرانــي اگــر مایــل بــه اخــذ فرزندخوانــده از کشــور اســت، 
اعــالم آمادگــي و ثبــت درخواســت مي کنــد، ســپس نیــاز بــه یــک گــزارش مــددکاري اســت کــه آنجــا تشــکیل و بررســي 
ــوع  ــن ن ــه ای ــر اســت ک ــه ذک ــذار مي شــود. الزم ب ــه ســازمان بهزیســتي واگ ــور خارجــه ب مي شــود و از طــرف وزارت ام

مراکــز در تمــام کشــورها وجــود دارد.

 در مراسم »شبی با فرهنگ همدان« از شیخ 
آموزش و پرورش این استان تقدیر و از کتاب 
»تاریخ فرهنگ و معارف همدان« نوشته عباس 

زند رونمایی شد.
 زمانــی که چندان در شــهر خبری از »هفته 
فرهنگ همدان« و »روز همدان« نیســت، زیر 
سقف شیروانی یک مدرسه قدیمی که هزاران 
نفر پشت میز و صندلی اش نشستند، »شبی با 
فرهنــگ«  با حضور بزرگان ادبیات همدان و 

ایران برگزار می شود.
انبوه جمعیــت از پله های تاریخی مدرســه 
ابن ســینا باال می روند و در سالن اجتماعات 
گردهــم می آیند تا با شــنیدن صالبت زبان 
پارســی روحی تازه کنند. همــه منتظرند تا 
ســخنرانی میرجالل الدین کزازی آغاز شود. 
مردی بلند همــت کــه در راه اعتالی زبان 
پارسی بسیار کوشیده؛ سخن ها به رشته تحریر 
درآورده و از زبان و ادب فارســی و نفوذ آن 

در جهان گفته است.
برنامه با همــت گنجینه آموزش و پرورش و 
هفته نامه »همدان نامــه« برنامه ریزی و اجرا 
می شود. نخستین بخش این برنامه بزرگداشت 
مردی از عرصه تعلیم و تربیت است که سال ها 
در همین مدرسه ابن سینا محصالن بی شماری 
را تربیت کرده اســت که هر یک امروز نام و 
آوازه ای برای خود دارند. »محمد شــیخ« که 
این روزها بــر روی ویلچر دوران بیماری را 
طی می کند، خودش نمی تواند پشت تریبون 
قرار بگیرد و سخن بگوید، بنابراین ابتدا کلیپی 
پخش می شــود که محصالن شیخ آموزش و 
پرورش از خاطراتشان با او می گویند، عکس 
سیاه ســفید نیز از جوانی های شیخ در پایان 
کلیپ نمایش داده می شود و هادی شیخ برادر 
معاون اسبق مدرســه ابن سینا پشت تریبون 
مــی رود تــا از زبان او حرف بزند و ســنت 

قدردانی را به جا آورد.
 از شــیخ آموزش و پــرورش که 

تقدیر شد
نوبت به مدیرکل آموزش و پرورش رسید تا 

پشــت تریبون قرار بگیرد، محمد پورداوود، 
به مناســبت حضور اســتاد زبان پارســی، 
میرجالل الدین کزازی از اهمیت ادبیات و اثر 

آن در تحوالت اجتماعی می گوید.
به گزارش فارس،مدیرکل آموزش و پرورش 
استان همدان عنوان می کند: ادبیات آیینه تمام 
نمای رویدادهــا، رفتارها و ســیر تحوالتی 
اندیشــه یک جامعه است که زبان حال مردم 

بوده و شناسنامه ملتی را بازگو می کند.
پس از این مقام مســئول، علی اصغر بشیری، 
استاد دانشگاه پشت تریبون قرار می گیرد تا به 
مناسبت هفته فرهنگی همدان از رشیدالدین 
فضل اهلل همدانی بگوید و به تشــریح کتاب 

پربارش یعنی »جوامع التواریخ« بپردازد.
ســخنان علمی دکتر بشــیری که بــه اتمام 
می رســد، امیرشــهاب رضویــان، کارگردان 
صاحب سبک همدانی به سخنرانی می پردازد 
و از مدیرکل آمــوزش و پرورش می خواهد 
ســاختمان های قدیمی چون مدرسه جنت و 
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش را برای 

این شهر حفظ کند.
امیرشهاب، فرزند همدان با بیان اینکه هر مدیر 
یک ساختمان برای این شهر نگاه دارد، شهر 
حفظ می شــود عنوان می کند: در شهری که 
میلیاردها تومان برای سنگی کردن پیاده  راه ها 
هزینه می شود قطعاً برای حفظ ساختمان نیز 

پول پیدا می شود.
وی مدیرکل آموزش و پرورش را مســتقیمًا 
خطاب قرار می دهــد و می گوید: اگر این دو 
ساختمان برای این شهر حفظ نشود، در تمام 
رسانه ها از کوتاهی های مدیران سخن خواهیم 

گفت.
امــا در نهایت انتظارها به ســر می رســد و 
اســتاد زبان پارسی به ســخنرانی می پردازد، 
میرجالل الدین کزازی ســخنان خــود را با 
اشــاره به قدمت همــدان و فرهنگ غنی آن 
آغــاز می کند. دســتگاه آمــوزش و پرورش 
پایتخــت تاریخ و تمــدن ایران زمیــن را از 
قدیمی ترین دیوانساالری ها معرفی می کند و 
گنجینه آموزش و پرورش یا به قول خودش 

دیرینه کده همدان را یکــی از دو دیرینه کده 
قابل ستایش در ایران می داند.

وی فرهنــگ را گنجینه ای کــه هرگز پایان 
نمی یابد می خواند و اظهار می کند: اگر مردی 
اســتثنایی در یکی از حساس ترین برهه های 
تاریخــی این ســرزمین سربرنمی داشــت و 
ســخنی با آن صالبت و استواری نمی سرود 
امروز از فرهنگ غنی ایرانی و زبان پارســی 

خبری نبود.
اســتاد ادبیات فارســی می گوید: برخالف 
زبان انگلیســی که با زور در دنیا گسترش 
یافت این زبان فارســی بود که در ایران نو، 
ایران پس از اســالم به دلیــل محتوای غنی 
و فرهنگ بی نظیرش در گوشــه و کنار دنیا 

رخنه کرد.
در پایان ســخنان کزازی، آییــن رونمایی از 
کتاب تاریخ فرهنگ و معارف همدان نوشته 
عباس زند برگزار می شــود و نویسنده با بیان 
ســخنانی از همراهانش در تدوین این کتاب 

قدردانی می کند.

 یک اقتصاددان با اشــاره به نیاز اساسی 
کشــور در زمینه تربیت پزشک بیشتر گفت: 
طرح بیکاری پزشکان، ســاخته و پرداخته 
جریان انحصارگری اســت که منافع خود را 
در عدم افزایش ظرفیت رشــته های پزشکی 

می داند.
حســین راغفر، در گفت وگو بــا فارس در 
خصــوص برخــی اظهارات مطرح شــده 
در زمینه بیکاری پزشــکان گفــت: با تعداد 
ورودی های پایین دانشگاه ها برای رشته های 
پزشــکی، انحصار ایجاد شــده است. طبق 
آمار تعداد نیاز به پزشــک نه تنها در مناطق 
محروم کشــور بلکه در پایتخت کشور نیز 
کامال مشخص است. بســیاری از مطب ها 
تا ســاعت ها بعد از نیمه شب در آنها بیمار، 
متقاضی ویزیت پزشــک اســت. علت این 
موضوع نیاز کشور به پزشک به ویژه پزشک 
متخصــص اســت، موضوعی کــه به دلیل 
انحصار رشــته های پزشــکی طی سال های 

اخیر حل نشده است.
 عقب ماندگی شــدید در سرانه 

پزشکان نسبت به جهان
وی در ادامه با اشاره به استاندارهای جهانی 
سرانه پزشک گفت: با توجه به استاندارهای 
جهانی ویزیت بیماران توســط پزشــک در 
ایران در مقایسه  با  آمار جهانی بسیار بیشتر 
اســت که بیانگر انحراف در نظام ســالمت 
است. از سوی دیگر نسبت پزشک به بیمار 
در ایران به ازای ۱0 هزار نفر حدود یک سوم 
استانداردهای جهانی است. همچنین نسبت 
تعداد پزشک به بیمار در کشورهای صنعتی 

بسیار بیشتر از میزان استاندارد است.
قدرت و نفوذ صنف پزشــکی مانع افزایش 

ظرفیت رشته های پزشکی است
پژهشــگر حوزه عدالت اقتصادی در ادامه با 
پرداختن به قدرت و نفوذ صنف پزشکان در 
تصمیم گیری های کالن، گفت: مقایسه سرانه 
پزشــک به بیمار با اســتاندارهای جهانی و 

کشورهای همسایه از یکسو و عدم افزایش 
ظرفیــت رشــته های پزشــکی بیانگر نفوذ 
پزشکان در نظام تصمیم گیری کشور است. 
در همین راســتا تالش صنف پزشــکان در 
جهت حفظ انحصار خود، باال نگه داشــتن 
دستمزدها و پیشــگیری از افزایش ظرفیت 

داوطلبان در رشته های پزشکی بوده است.
وی افــزود: افزایــش ظرفیــت پزشــکان 
متخصص در دوره وزارت قاضی زاده هاشمی 
موافقت و اجرایی شــد. پس از اجرای این 
تصمیم شاهد نارضایتی های گسترده در بین 
پزشــکان پر نفوذ ایجاد شــد. با وجود این، 
شــاخص های جهانی نشــان دهنده کمبود 

شدید پزشک در کشور است.
 خــود درمانــی بیمــاران نتیجه 

افزایش هزینه های درمان است
اســتاد دانشــگاه الزهرا)س( با پرداختن به 
هزینه های ســنگین درمان در کشور گفت: 
بیشتر پزشکان در مناطق اصلی و برخوردار  

کشــور متمرکز هستند و به 
محدودیت  بــا  دلیل  همین 
ایجاد  به پزشک  دسترســی 
شده اســت. از سوی دیگر 
بیمارســتان ها  در  مراجعین 
به طــور وحشــتناکی برای 
ویزیــت پزشــک در انتظار 
طوالنی  صف های  می مانند. 
در بیمارســتان های دولتــی 
نشــان دهنده، قدرت خرید 
هزینه های  برای  مردم  پایین 

درمان است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه 
بــه افزایش تــورم و قیمت 
خدمات سالمت طی در سال 
از  قابل توجهی  اخیر بخش 
مردم قــادر بــه مراجعه به 

پزشــک نیســتند. از همین روی مراجعه به 
پزشــک کاهش یافته و شــاهد خوددرمانی 

بیماران هستیم.
موضوعی  پزشکان  بیکاری  طرح   

بی ربط و نادرست است
زاغفر در پاســخ بــه اظهــارات اخیر وزیر 
بهداشــت درباره عدم نیاز به تربیت پزشک 
بیشــتر و بیکاری پزشکان گفت: اینکه گفته 
بیشــتر خواهد  پزشکان  بیکاری  می شــود 
شــد، کامال حرف بی ربطی است؛ زیرا طبق 
تقاضای مناطق محروم و ســرانه پزشــک 
براساس اســتاندارهای جهانی، حداقل باید 
تا ســه برابر ورودی های رشته های پزشکی 
افزایــش یابد. از ســوی دیگر بــا توجه به 
سالمندی بیشتر جمعیت کشور در سال های 
آینده، تقاضا برای پزشک، به شدت افزایش 
خواهــد یافت و وضعیت فعلی به شــدت 

وخیم تر خواهد شد.
 تضعیف پــول ملی عامل افزایش 

توریست سالمت است
مشاور ســابق وزیر رفاه و تامیت اجتماعی 
در ادامــه با شــاره به 
تضعیــف پــول ملی 
نیاز  گفت: عــالوه بر 
کشــور بــه تربیــت 
توریســم  پزشــک، 
سالمت هم نیاز کشور 
پزشک  داشــتن  به  را 
بیشــتر تشــدید کرده 
حاضر  حال  در  است. 
بخش قابل توجهی از 
پزشکان  توان  و  وقت 
تامیــن  بــه  کشــور 
کشــورهای  نیازهای 
می شود.  منطقه صرف 
علــت ایــن موضوع 
تضغیــف پــول ملی 
شــدن  ارزشــمند  و 
پول سایر کشــورهای همسایه است. وجود 
توریسم ســالمت در حالیست که دسترسی 

بیمــاران داخلی محدود شــده و بســیاری 
از اقشــار پایین جامعه امکان دسترســی به 

خدمات سالمت را ندارند.
وی با اســتناد به نیاز مردم، تناقض اظهارات 
بهداشت، مصادیق ضعف  مسئوالن وزارت 
اقتصادی و هزینه های بــاالی درمان و نیاز 
شدید کشور به پزشک، آمار بیکاری پزشکان 

را از مبنا دروغ و ساختگی دانست.
راغفر گفت: ما پزشــک بیکار نداریم و این 
حرف مهمل است. متاســفانه یک استثمار 
بزرگی از گروه های پزشکان جوان در کشور 
صورت می گیــرد. این اســتثمار به نحوی 
است که پزشکان متخصص و دارای نفوذ از 
پزشکان جوان بیگاری می کشند. نتیجه این 
موضوع کاهش رقابت پزشکان برای ورود به 
خصوص در مناطق محروم کشور به شدت 

کاهش یافته است.
این پژوهشــگر اقتصادی بــا پرداختن به 
افزایش  راهکارهای موجود گفت: راهکار 
ظرفیت رشــته های پزشکی بســیار آسان 
اســت. در این زمینــه باید بــه نهادهای 
مختلفــی از قبیل نیروهای مســلح، تامین 
اجتماعــی و نهادهــای دیگر کــه دارای 
خدمــات خاصی هســتند، اجــازه تعیین 
سهمیه های تربیت پزشک داده شود. با این 
راهکار نهادهای نیازمند به پزشــک، هزینه 
تربیت پزشــک را با منابــع خود بر عهده 
خواهند گرفت. ایجــاد تضمین برای ارائه 
خدمات در چهارچوب نهادها از قبیل عدم 
اجازه فعالیت در مطب های شخصی و... از 

مصادیق تحقق این پیشنهاد خواهد بود.
راغفر در پایان با اســتناد به مــوارد فوق و 
نیازهــای منطقه ای ضروری بــرای افزایش 
بیکاری  پزشــکی، طرح  ظرفیت رشته های 
پزشــکان را ســاخته و پرداختــه جریــان 
انحصارگری دانســت که منافع خود را در 
عدم افزایش ظرفیت رشــته های پزشــکی 

می داند.

تکریم»شیخ آموزش و پرورش«
■ رونمایی "تاریخ فرهنگ و معارف همدان" نوشته عباس زند معلم و نویسنده استان

خود درمانی »بیماران« نتیجه افزایش هزینه های درمان

 بیکاری »پزشکان« حرف بی ربطی است

با توجه به افزایش تورم 
و قیمت خدمات سالمت 
طی در سال اخیر بخش 
مردم  از  توجهــی  قابل 
به  مراجعــه  بــه  قادر 

پزشک نیستند

آگهي مزایده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

پگاه  دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 
شامل  دام  داردتعدادی  نظر  در  همدان 
گوساله کشتاری و قطع شیر را از طریق مزایده 

بفروش رساند.
در  شرکت  جهت  توانند  می  متقاضیان  لذا   
یک  مدت  به  آگهی  چاپ  تاریخ  از  مزایده 
واقع در مالیر روستای  به محل مزایده  هفته 
آورزمان شرکت کشت و صنعت و دامپروری 

پگاه همدان مراجعه نمایند. 
اطالعات بیشتر  آدرس اینترنت:

  www.proteinhamedan.Iran dairy.ir
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خودرو

کاهش 97 درصدی 
انرژی توزیع نشده برق در همدان

 مدیر امور دیســپاچینگ و فوریت های شرکت توزیع برق استان همدان گفت: میزان 
انرژی توزیع نشده طی پیک تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9۷.4 درصد 

کاهش داشته است.
به نقل از روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، ایرج افشار با اشاره به 
عملکرد امور دیسپاچینگ و فوریت های برق استان در راستای گذر از پیک بار سالجاری 
اظهار کرد: از ابتدای ســال 98 این امور با همکاری واحدهای اجرایی و ستادی با پایش 

پیک بار و در نظر گرفتن ســهمیه پیک استان توسط شرکت توانیر نسبت به تعیین سقف 
پیک بار واحدهای اجرایی اقدام کرد. 

وی با اشاره به اقدامات انجام شده و همکاری خوب مشترکین افزود: میزان انرژی توزیع 
نشــده طی پیک تابستان امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 9۷.4 درصد کاهش 

داشته است.
افشار ادامه داد: با هماهنگی به عمل آمده با معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و امور انتقال، 
خاموشی های با برنامه توزیع و فوق توزیع از بازه های زمانی پراکنده به بازه زمانی ۱۱ تا 

۱8 برای کمک به کنترل سقف پیک منتقل شد.
وی عنــوان کرد: از ۱5 خرداد مــاه طرح مدیریت بار با محوریت امور دیســپاچینگ و 

فوریت های برق آغاز شــد و در این راستا با همکاری مدیران واحدهای اجرایی در طول 
مدت 45 روز کاری حدود ۱4 اکیپ آماده به کار در ساعات پیک کشور و استان در محل 

مانورهای عملیاتی مستقر شدند.
افشــار ادامه داد: نصب و استفاده از سامانه پایش لحظه ای بار استان)مدام( منجر به کنترل 
پیک بار استان و واحدهای اجرایی و جلوگیری از اعمال خاموشی های غیر ضروری شد.
وی بــا بیان اینکه با اســتفاده از نرم افزار RDC توانســتیم کنتــرل دقیق تر و بهتری بر 
خاموشــی های بی برنامه داشته باشیم، گفت: همچنین امور انتقال استان نیز با فعال کردن 
۱۶4 مــورد ریکلوزر فیدرها و بهره برداری از پســت ۶۳ کیلوولتی عبدالرحیم با ۳ فیدر 

خروجی سهم بسزایی در تعدیل بار شبکه شهرستان های همدان و مالیر  داشته است.

توزیع ویژه کاالی اساسی ماه محرم و صفر
 معاون وزیر صنعت، معــدن وتجارت گفت: ۳0 هزار تن برنج، 
۱5 هزار تن شــکر، ۱0 هزار تن مرغ، ۱0 هزار تن گوشت قرمز، ۳0 
هــزار تن روغن و ۱000 تن چای برای محرم و صفر در نظر گرفته 

شده است.
بــه گزارش مهر ، عباس قبادی شــرایط بازار را نســبتا خوب 
ارزیابــی کرد و گفت: قیمت  بیشــتر کاالهــا  ثابت و یا رو به 
کاهــش بوده  اســت و در معدود کاالهایــی قیمت کم و بیش 

است. یافته  افزایش 
قبادی با بیان اینکه گرانفروشی به حداقل رسیده است، افزود: قیمت 

گوشت، مرغ، شکر، روغن، برنج ثبات نسبی پیدا کرده است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مهر گفت: این نمایشگاه ها از ۱5 
شهریور تا ۱5 مهرماه در استان ها با محوریت اصناف برگزار می شود.

قبــادی از توزیع ویژه کاالی اساســی ماه محــرم و صفر خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: در این ایام به دلیل افزایش تقاضا در برخی کاالها، 
۱00 هزار تن شکر، روغن، چای، مرغ و گوشت قرمز توزیع می شود 

تا بازار دچار تالطم نشود.
دبیر ســتاد تنظیم بازار تصریح کرد: این اقالم در اختیار ستاد تنظیم 
بازار استان ها قرار می گیرد تا در اختیار هیات ها قرار گیرد تا تقاضاها 
به بازار وارد نشــود. وی درباره حجم اقالمی که برای محرم و صفر 
اختصاص داده شده گفت: ۳0 هزار تن برنج، ۱5 هزار تن شکر، ۱0 
هزار تن مرغ، ۱0 هزار تن گوشت قرمز، ۳0 هزار تن روغن و ۱000 

تن چای برای این ایام در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت درباه قیمت این کاالها تصریح 
کرد: برنج ۶500 تومان، شــکر ۳۲50 تومان، مــرغ ۱۲500 تومان، 
گوشت گوســاله وارداتی 55 هزار تومان و روغن نباتی ۱5 درصد 
زیر قیمت بازار خواهد بود و نرخ چای نیز از سوی سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم می شود.

اجازه نمی دهیم محموله آلوده ذرت وارد 
کشور شود

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره ذرت های آلوده گفت: 
اجازه نمی دهیم محموله ای که ســالمت و ایمنی مردم را تهدید می 

کند، وارد کشور شود.
به گزارش تســنیم، پیروزبخت با تأکید بر اینکه هیچ محموله آلوده ای 
وارد کشــور نشده است، گفت: در ســال ۱۳95،  500هزار تن ذرت 
وارد بندرامام شد که با کنترل و انجام آزمایش های متعدد، وجود سم 
آفالتوکســین در بخشی از محوله محرز شد و گواهی انطباق برای آن 

صادر نشد.
وی با اشــاره به هماهنگی سازمان اســتاندارد با گمرگ جمهوری 
اسالمی ایران از طریق سامانه EPL در این زمینه تصریح کرد: تمام 
محموله های وارداتی که اســتاندارد آن اجباری باشــد از طریق این 
سامانه به ما اعالم می شود و سازمان استاندارد  پس از اطالع از ورود 
محموله 500هزار تنی به بندر امام،  این محموله را با تقسیم بندی به 
بسته های 500 تنی و نمونه گیری از هر بسته مورد آزمایش قرار داد.

پیروزبخت افزود: بیش از ۲هزار نمونه از این محموله گرفته و برای 
اطمینان هر نمونه بیش از 8هزار بار آزمایش شد.

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران تصریح کرد: در آزمایش های 
انجام شده مشخص شد که  ۱۲5هزار تن از این محموله آلوده به سم 
آفالتوکسین اســت و مابقی محموله مشکل آلودگی ندارد و مجوز 

ترخیص آن صادر شد.
وی در ارتباط با احتمال آلودگی مخازن و سیلوهای حاوی ذرت های 
آلوده نیز گفت: جای هیچ نگرانی نیست؛ چراکه پس از تخلیه محموله 
آلوده مخازن طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان حفاظت از محیط زیست این مخازن گندزدایی و ضدعفونی 

شده و آماده بهره گیری برای مصارف دیگر می شود.
پیروزبخــت بــا تأکید بــر ســالمت و ایمنی مردم گفــت: وجود 
اســتانداردهای به روز شده و مطابق با ســبد غذایی جامعه ایرانی و 
ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های مرتبط از جمله گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی؛ سازمان ملی استاندارد ایران را در تضمین کیفیت، 

ایمنی و سالمت مردم کمک می کند.

در کشور ما همه از شفافیت فرار می کنند

 رئیس ســازمان امــور مالیاتی با بیان اینکه در کشــورمان همه از 
شفافیت فرار می کنند، گفت: منشی پزشکان می توانند نسبت به نصب 
و استفاده از کارتخوان اقدام کنند و آموزش آن حداکثر ۱5 دقیقه زمان 
می برد. امیدعلی پارسا در گفت وگو با ایلنا درباره مقاومت برخی از 
پزشــکان برای استفاده از دستگاه های کارتخوان برای عدم پرداخت 
مالیات اظهار داشــت: کلیه معامالت کاال و خدمات در تمام اصناف 
و حرف باید به ســامانه امور مالیاتی متصل شوند و این حکم قانون 
است که از ابتدای سال مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، دندان پزشکی، 
دام پزشکی و داروســازی باید به این سامانه متصل شوند که البته تا 

آماده شدن بسترها به طول انجامیده است.

آگهي مزایده اجاره )نوبت دوم( 

آموزش و پرورش استان همدان ناحیه یک همدان

شماره مجوز 5500/10476/112
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در نظــر دارد اجــاره فضــای مــازاد در مــدارس جهــت کالس 
پیش دبســتانی را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات 
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهره گیــری از ســامانه 
و بــا   )Setadiran.ir( تــدارکات الکترونیکــی دولــت
ــتمی( 5098000318000003  ــماره سیس ــده )ش ــماره مزای ش

ــد.  ــذار نمای ــی واگ ــورت الکترونیک ــه ص ب
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زمان انتشار در سایت: 98/6/7 ساعت 8:00
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غزل اسالمي «

 عمده رونــق و رکود بازار 
مســکن در دو ســال گذشته 
به دست دالالن اتفاق افتاد. سال 
روندي  مســکن  بازار  گذشته 
را طي مي کرد کــه بنگاه داران 
داغ ترین  یا دالالن  و  مســکن 
بازار را داشــتند. آنها تا جایي 
که  مي توانستند قیمت ها را باال 

 مي بردند.
این دســتکاري بازار توســط 
بنگاه داران دالل معاب هیچ نفعي 
به حال خریداران و فروشندگان 
واقعي نداشت. چون آنها ملک 
را ارزان مي خریدند و دست به 
دست بین دال ل ها مي چرخید و 

در نهایت با قیمت باال به خریدار واقعي گران 
مي فروختند.  

در این مدت فروشندگان واقعي پایین ترین رقم 
دستشان را گرفت و مصرف کننده نیز بیشترین 
رقم ممکن را بابت خرید هر ملکي  پرداختند. 
شــیوه کار در اغلب بنگاه هاي مسکن به این 
شکل است که هر ملکي ابتدا توسط چند دالل 
معامله مي شود و بنگاه دار هم به تعداد دفعات 
معامالت حق کمیســیون را دریافت مي کنند. 
پس از دست به دست شدن یک ملک بین چند 
دالل، بنگاه دار آن را به قیمت نهایي به دســت 
مصرف کننده مي دهد و ســند از فروشنده اول 
به نام مصرف کننده منتقل مي شــود و بنگاه دار 
براي آخرین بار حق کمیسیون خود را دریافت 

مي کند.
این شیوه اي است که بنگاه داران انجام مي دهند 
امــا در این دوره از بحران مســکن آنها خون 
صاحبان ملک را در شیشــه کردند و بازار را 

به هم ریختند تا سود بیشتر ببرند. 
اکنون که بازار مســکن راکد است بنگاه داران 
از موقعیت اســتفاده بهتري مي برند. اگر بازار 
راکد اســت آنها به این وضعیت دامن مي زنند 
تا پرپول تر از دوران رونق شــوند، همین هم 
موجب شده تا بازار مسکن بیش از حد منطق 

راکد شود. 
یکــي از فروشــندگان یک خانــه ویالیي 
مي گفت: »قیمت خانــه ام را ۲ میلیاردو۲00 
میلیون تومان تعیین کــردم، همه بنگاه داران 
گفتند این قیمت باالست. یکي از آنها گفت 
اگر یــک میلیارد و 900 میلیون بدهي همین 
حاال براي آن مشــتري دارم. اما اغلب گفتند 
اگر قیمت را تا یــک میلیارد و ۶00 میلیون 
بیاوریم.  بیــاوري مي توانیم مشــتري  پایین 
یکي از آنها که بســیار فعاالنه براي فروش 
خانه ام ورود کرده بــود تالش زیادي براي 
پایین آوردن قیمــت خانه ام مي کرد. من هر 
چه مي گفتم شما مشتري بیاورید کنار مي آیم 
مي گفتند نمي شــود اول باید قیمت را تعیین 
کني. به همین دلیل ۲ نفر از دوســتانم که در 
کار ساخت وســاز و خریدوفروش هستند را 
آوردم که با بنگاهي در همسایگي مان قیمت 

خانــه ام را مشــخص کنند. آنهــا در نهایت 
گفتند اگر خواســتي ارزان بفروشي کمتر از 
یــک میلیاردو ۶00 میلیــون تومان نده ولي 
چون بازار راکد اســت و مشــتري کم شده 
این خانه یک میلیــاردو 800 میلیون تومان 
مي ارزد. همین قیمت را بــه بنگاه دار گفتم. 
بنگاه دار گفت این قیمت هم خیلي باالست. 
باالخره با فشار من مجبور شد او هم قیمت 
خــودش را بدهــد. گفت ایــن خانه یک 
میلیاردو۲00 میلیون تومان بیشــتر نمي ارزد. 
وقتي خندیدم و گفتم خانه با چنین موقعیت 
جغرافیایــي را بدهم به آپارتمان کوچک ۲۲ 
ســال ساختي که شما معرفي کرده اي؟ گفت 

خب قیمت آپارتمان باالست!
این بنگاه دار قبــل از آن چند آپارتمان به من 
نشــان داده بود. یکي 80 متري بــا دو اتاق 
خواب بســیار کوچک که حتي فضایي براي 
نصب کمد نداشــتند. یکــي از اتاق ها حتي 
تخت یک نفره جا نمي گرفت و باید به عنوان 
انباري از آن استفاده مي شد. اتاق دیگر هم یا 
مي توانستیم تخت بگذاریم و یا مي توانستیم 
کمد بگذاریم. این واحد در ۲۲ ســال گذشته 
یک بار هم تعمیر نشــده بود و به بازســازي 

کامل نیاز داشت.
وقتي به قیمت پیشنهادي این بنگاه دار یا همان 
دالل خنده ام گرفــت گفت بیا برویم چند تا 
خانه ویالیي نشــانت بدهم. رفتیم یک خانه 
۲50 متري در محله بهتر، در دسترس تر و 50 
متر بزرگتر به من نشان داد و گفت این خانه 
را گذاشته اند یک میلیاردو ۳00 میلیون تومان! 
من هم گفتم خانه من را بفروش یک میلیارد 
و ۲00 و همیــن را برایــم بخر یک میلیاردو 
۳00 میلیــون. اما گفت پس بیــا برویم خانه 
دیگري هم نشــانت بدهم. در همان خیابان 
فرعي چنــد در پایین تر، خانــه ۲80 متري، 
۳ واحــدي و هر طبقه بــا ۱۲0 متر زیربنا را 
نشانم داد و گفت این خانه هم یک میلیارد و 
۳00 گذاشــته اند. من هم با عجله گفتم اصاًل 
نمي خواهم داخلش را ببینم خانه من را یک 
میلیــاردو ۱00 بده و ایــن را برایم بخر یک 
میلیارد ۳00 میلیون تومان! این خانه حداقل ۳ 

میلیارد تومان مي ارزید. واگر قیمت را درست 
مي گفت قطعًا معاملــه را جوش مي داد. بعد از 
آن چنــد بار زنــگ زدم و گفتم چکار کردي 
من یکــي از این خانه ها را مي خواهم، اما تنها 
جوابش چشم بود و دیگر هیچگاه به من زنگ 
نزد. تــا آن روز روزي دوبار به من زنگ مي زد 
که قیمت خانه را چکار کردي یا اینکه هر روز 
تأکیــد مي کرد که بیا فــالن آپارتمان را ببین! 
حاال مســئله که فقط این نیست. با اصرار مرا 
براي دیدن آپارتمان هایي مي برد که مي دانست 

نمي خواهم.
بنگاه داران مشتري قالبي یا مشتري که مي دانند 
خانه را نمي پسندد را براي دیدن خانه مي برند 

تا صاحبخانه ببیند که مشــتریان 
خانه اش را نمي پسندد و مجبور 
شود قیمت را پایین بیاورد. وقتي 
صاحبخانه به اجبار قصد فروش 
زیر قیمت را کرد خود بنگاه دار 
به صورت صوري آن را مي خرد 
و تا جایي کــه قیمت آن اجازه 
بدهد بــه دالالن متعــدد آن را 
مي فروشد و به هرکدام مي گوید 
این خانه زیرقیمت است و قول 
مي دهم که تا مثالً دو هفته آینده 
آن را به عنوان مثال ۱00 میلیون 
تومان بیشتر بفروشم و البته این 
کار را هم انجام مي دهد تا اینکه 
آن را بــه مصرف کننده اصلي با 
باالتریــن قیمت برســد. من در 
ایــن مدت این مورد را چندین بار به چشــم 
دیده ام. بنگاه دار نیز به تعداد دفعات معامله اي 
که مي کند حق کمسیون را مي گیرد. البته گاهي 
بنگاه دار ملک موردنظر را براي خود مي خرد و 
چندین میلیون یا چندصد میلیون هم )بسته به 

قیمت و بزرگي ملک( این وسط مي برد.»
همین روش دالالن اســت که موجب شــده 
تا مردم بیش از پیش به ســمت ســایت هاي 
خریدوفروش ملک بروند. مردم متوجه شده اند 
اگر انتخاب دقیقي داشــته باشــند، مي توانند 
دالالن بنگاه هاي مسکن را کنار بزنند و دور از 
جنجال هاي آنها معامله خود را جوش بدهند و 

سود معامله به جیب خودشان برود.  

بازار مسکن را بنگاهی ها به هم می ریزند!
■ دالالن نمي گذارند خریدوفروش واقعي انجام شود

خودرو باز هم ارزان می شود
 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره 
به کاهش نرخ خودرو در چند هفته اخیر تاکید کرد: در هفته های آتی 

نیز شاهد ادامه روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود.
سعید مؤتمنی در رابطه با علل کاهش قیمت ها در بازار خودرو اظهار 
کرد: به دنبال برخی اقدامات در ایران خودرو و سایپا از انحصار فروش 
و خریــد خودروها توســط برخی افراد به صورت ســبدی و عمده 
جلوگیری شــده، که گام مثبتی است و در کنار ثبات نرخ ارز کاهش 

قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.  
وي به ایسنا گفت: عالوه بر این در حال حاضر خریداری برای خودرو 
در بــازار وجود ندارد و این در حالیســت که عرضه خودرو به بازار، 

افزایش خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه طی مدت اخیر ثبات در بازار ارز نیز وجود داشته  که 
بی تاثیر در کاهش قیمت خودروها  نبوده اســت، گفت: عالوه بر این 
اگر خودروسازان پایه های قیمتی خودروها را نیز پایین بیاورند، تغییر 
قیمتی نزولی در بازار به خوبی خود را نشان خواهد داد زیرا در گذشته 
خودروسازان پایه های قیمتی خودروها را متناسب با نرخ گذشته ارز 

که بسیار باالتر از نرخ فعلی بود، تعیین کرده اند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور تأکید کرد: 
به طور کلی چنانچه  قیمت ها را از اواخر فروردین )۲5 فروردین( ماه 
به بعد مورد بررســی قرار دهیم؛ می بینیم که اکنون نسبت به آن زمان، 
۳5 تا 40 درصد کاهش قیمت در بازار خودرو ایجاد شــده است. در 
حقیقت از ۲5 فرودین ماه سال جاری تا اواخر خرداد ماه بازار خودرو 
افزایشی پیش رفت اما از اوایل تیرماه تاکنون در بازار خودرو کاهش 
قیمت را مشــاهده کرده ایم.مؤتمنی از کاهش بیشتر قیمت ها در بازار 
خودرو در آینده خبر داد و گفت: با بررسی و مقایسه تفاوت نرخ ارز 
در دی و بهمن ماه سال گذشته، اکنون که قیمت  ارز کاهش داشته و به 
ثبات رسیده؛ قیمت خودرو بسیار باالست؛ بنابراین الزم است که بیشتر 
از این کاهش قیمت خودرو را شاهد باشیم.وی خاطرنشان کرد: حتی 
در خودروهای مونتاژی نیز به وضوح دیده می شود که این خودروها 

در بازار آزاد زیر قیمت کارخانه خرید و فروش می شوند. 

@bazarehamedan

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

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

كاهش 97 درصدى 
انرژى توزيع نشده برق در همدان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم مى شود.

اجازه نمى دهيم محموله آلوده ذرت وارد 
كشور شود

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

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

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

پيروزبخت افزود: بيش از 2هزار نمونه از اين محموله گرفته و براى 
اطمينان هر نمونه بيش از 8هزار بار آزمايش شد.

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

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

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

ايمنى و سالمت مردم كمك مى كند.

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

آماده شدن بسترها به طول انجاميده است.

آگهي مزايده اجاره (نوبت دوم) 

آموزش و پرورش استان همدان ناحيه يك همدان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كامل نياز داشت.
وقتي به قيمت پيشنهادي اين بنگاه دار يا همان 
دالل خنده ام گرفــت گفت بيا برويم چند تا 
خانه وياليي نشــانت بدهم. رفتيم يك خانه 
250 متري در محله بهتر، در دسترس تر و 50

متر بزرگتر به من نشان داد و گفت اين خانه 
را گذاشته اند يك ميلياردو 300 ميليون تومان! 
من هم گفتم خانه من را بفروش يك ميليارد 
و 200 و هميــن را برايــم بخر يك ميلياردو 
300 ميليــون. اما گفت پس بيــا برويم خانه 
ديگري هم نشــانت بدهم. در همان خيابان 
فرعي چنــد در پايين تر، خانــه 280 متري، 
3 واحــدي و هر طبقه بــا 120 متر زيربنا را 
نشانم داد و گفت اين خانه هم يك ميليارد و 
300 گذاشــته اند. من هم با عجله گفتم اصًال 
نمي خواهم داخلش را ببينم خانه من را يك 
ميليــاردو 100 بده و ايــن را برايم بخر يك 
ميليارد 300 ميليون تومان! اين خانه حداقل 3

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

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

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

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

سود معامله به جيب خودشان برود.  

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

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

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

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

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

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

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

@bazarehamedan

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

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

@b

ديد اش
نيازمنديهاى د

هرروز 
استان همدان

گرامى داشت شهداى دولت شهيدان رجايى و باهنر
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روی موج المپیاد 

ورزشی
 varzesh@hamedanpayam.com

شناگران استان در المپیاد به آب زدند
تیم شنای نوجوانان استان در دومین المپیاد استعدادهای برتر کشور 

شرکت می کنند.
دومین دوره مسابقات شنای المپیاد استعدادهای برترکشور که از ششم 
شــهریور ماه در کرمانشاه آغاز شده بود تا دهم شهریور دنبال می شود 
و تیم شــنای پســران همدان با حضور در این رقابت ها در کرمانشاه 

حضور دارد.
شناگران حاضر در این رقابت ها: سپهر گودرزی، محمدحسین کیهانی 
فاضــل، محمد رضا کیانی فاضل، مهدی گــودرزی، علیرضا حیدری 

مریانی و مانی پاک صفات 
سرمربی جمال جنانی 

شطرنج باز استان طالیی شد

 علــی مجیــدی شــادان 
شــطرنج باز خوب اســتان در 
رقابت هــای شــطرنج المپیاد 
استعدادهای برتر کشور طالیی 

شد.
المپیاد  شــطرنج  مسابقات  در 
که  کشور  برتر  اســتعدادهای 
در رشــت برگــزار می شــود 
علی مجید شــادان شطرنج باز 
همدانی موفق ظاهر شــد و به 
مدال طالی این رقابت ها دست 

یافت.
شادان در بخش استاندارد با کسب ۶/5 امتیاز به عنوان قهرمانی و مدال 

طال دست یافت.
این رقابت ها در ۷ دور  و به روش سوئیسی برگزار شد و علی مجید 
شادان در مســابقه پایانی مقابل سبحان زحمتی از خراسان رضوی به 
برتری رســید و با جمع ۶/5 امتیاز از هفت مسابقه عنوان قهرمانی را 
تصاحب کرد و سومین مدال طالی کاروان استان در المپیاد را کسب 
کرد.مجیدی شادان با این قهرمانی ۶5 واحد ریتینگ بین المللی خود را 

افزایش داد و از مرز ۲000 عبور کرد.
در این رقابت ها داوود عقیلی مفید برابر حریفی از کرمان به تســاوی 
رسید و 4/5 امتیازی شد و جایگاه بیست و هفتم را به خود اختصاص 
داد. محمد ارشــیا آقا محمدی نیز در مســابقه پایانــی مقابل نماینده 

خراسان رضوی به تساوی رضایت داد و 4 امتیازی شد.
مهران زاهدی دیگر شــطرنج باز استان بود که مقابل آذربایجان شرقی 
شکســت خورد و با 4 امتیاز در مکان چهل و یکم مســابقات المپیاد 

قرار گرفت.

رقابت های داغ کشتی المپیاد 

 مسابقات کشتی المپیاد استعدادهای برتر کشور که طی دو روز در 
ســالن امام علی)ع( دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار شد با معرفی 

نفرات شاخص به پایان رسید.
در این رقابت ها ۶00 کشــتی گیر نونهال از ۳۲ اســتان کشور شرکت 
داشــتند که با یکدیگر سرشاخ شدند. پهلوانک های کشتی ایران زمین 
در ایــن رقابت ها نبوع و توانایی خود را نشــان دادند و در این جمع 

کشتی گیران استان نیز درخشش نسبی داشتند.
نتایج کامل و نفرات برتر این رقابت ها را در شماره فردا بخوانید.

تعداد مدال های همدان به عدد 11 رسید

 تعداد مدال های کسب شده ورزشکاران استان از مسابقات المپیاد 
به عدد ۱۱ رسید.

 یک هفته از رقابت های المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور گذشت و 
تیــم همدان تاکنون موفق به کســب ۳ مدال طــال، ۳ مدال نقره و 5 

مدال برنز شد.
روز گذشته با کسب مدال طال توسط علی مجیدی شادان در شطرنج 

پسران جمع مدال های استان به عدد ۱۱ رسید.
برای اســتان همدان در این رقابت ها پوریا اســحاقی و امیرحسین 
زندی در دوومیدانی و علی مجیدی شــادان در شطرنج مدال طال 
کســب کردند پوریا احمدی منفرد در وزنه برداری، ارش پیرحیاتی 
در استوکر و یاسمین زنگنه در رزمی )سیالن پنجاب( مدال نقره و 
محمد فخیمی و محمدحســن الست در دوومیدانی، عرفان نادری 
و محمد عقیلی در قایق رانی و ســیدآریابد مرعشی در گلف مدال 

برنز کسب کردند.

حضور داوران جودو همدانی در المپیاد 

 داوران همدانی برای قضاوت در مســابقات المپیاد اســتعدادهای 
برتر جودو کشــور که در تاریخ 9 و ۱0 شــهریور ماه در یزد برگزار 

می گردد، دعوت شدند.
افشین بارانی داور جوان همدانی، توسط کمیته داوران فدراسیون 
جودوجمهوری اســالمی ایران، به قضاوت در مسابقات المپیاد 
اســتعدادهای برتر رده ســنی نونهاالن و نوجوانان کشور که در 
تاریــخ 9 و ۱0 شــهریور ماه در اســتان یزد برگــزار می گردد، 
دعوت شــد.دو بانوی همدانی نیز جهــت قضاوت در رقابتهای 
المپیاد اســتعدادهای برتر جودو کشور که در استان یزد برگزار 
می گردد، دعوت شدند.ســیده حنانه عقیلیان و نجیبه پورمحمود 
جهت قضاوت در مسابقات استعدادهای برتر رده سنی نونهاالن 
و نوجوانان، که در تاریخ 5 الی ۱0 شــهریور ماه در اســتان یزد 
برگزار می گردد، توســط کمیته داوران فدراسیون جودو، دعوت 

شدند.

برکناری شهگل و ضربه سنگین 
بر کاراته  کبودراهنگ

  از ســال 8۱ که کاراته شهرســتان کبودراهنگ استارت زده شد 
تا اوایل امســال کارته کاران حائز رتبه های برتر و کسب موفقیت های 
چشــم گیری بوده و در ســطح بین المللی، ملی، کشورهای اسایی و 
شهرستانی همیشه زبانزد خاص و عام بودند و نام کبودراهنگ در این 

رشته ورزشی پرآوازه بود.
همه این موفقیت هــا نتیجه زحمات مربیانی چون ا... کرم شــهگل، 
محمد داودی، ناصر ســلطانی در بخش آقایــان و فائزه ترکمان  در 
بخش بانوان بوده اســت که از جان و دل برای کارته شهرســتان مایه 
گذاشــتند و تا آنجایی که در توان داشــتند برای رسیدن کارته کاران 
کبودراهنگی به قله های پرافتخار موفقیت از هیچ تالشی دریغ نکردند 
و خوشبختانه ورزش کاراته در این شهرستان جایگاه بسیار خوبی پیدا 
کرد و عالقه مندان زیادی در رده های ســنی مختلف جذب این رشته 
پرتحرک ورزشی شــده اند و تعداد آنها به بیش از 500 نفر رسیده و 
در ۱۲ باشــگاه ورزشــی از جمله کبودراهنگ، خان آباد، داق داق آباد، 
ویان، قباق تپه، دســتجرد، اورقین، خاسران و پایگاه هوایی شهید نوژه 

فعالیت می کنند.
ولی متأســفانه اوایل امســال زمزمه عزل ا... کرم شهگل که از سال 
84 تا 98 رئیس هیأت کاراته شهرســتان کبودراهنگ بود از ســوی 
محمد زنگنه رئیس هیأت کاراته اســتان به گوش رســید و همگان 
را در هالــه ای از ابهام فرو برد. و باالخره نیمه اردیبهشــت امســال 
محمــد برخوردار به عنوان رئیش جدید هیــأت کاراته کبودراهنگ 
معرفی شد و این مسئله موجب واکنش شدید ورزشکاران خصوصًا 
کاراتــه کاران قرار گرفت ولی این واکنش هــا و اعتراض ها کاری از 
پیش نبرد و به دلیل نامشخص شهگل از ادامه ریاست باز ماند و یک 
فرد غیربومی مسئولیت هیأت کاراته شهرستان را بر عهده گرفت در 
صورتی که در این شهرســتان استعدادهای بالقوه و درخشان زیادی 
در رشته ورزش کاراته وجود داشت و مسئوالن استانی می توانستند 
یک فرد بومــی که از کم و کیف کاراته شهرســتان مطلع بود را به 
عنوان رئیس هیأت کاراته انتخاب کنند نه شخصی که کاماًل با کاراته 
شهرستان کبودراهنگ بیگانه است و سبک کاراته وی با کاراته کاران 

کبودراهنگی کاماًل متفاوت است.
در هــر حال می تــوان گفت از موقعــی که محمــد برخوردار 
مســئولیت هیــأت کاراتــه شهرســتان را بر عهــده گرفته هیچ 
پیشــرفتی حاصل نشــد و کارته کاران کبودراهنگی نتوانســته اند 
مانند همیشــه رتبه های برتر  را کســب کننــد و دیگر خبری از 
موقعیت های درخشــان آنها نیست و متأسفانه این ضربه سنگینی 

است. کاراته شهرستان  به ورزش 
بنابراین از مســئوالن اســتانی که ایــن تصمیم را برای شهرســتان 
کبودراهنگ گرفته اند و با این کار مانع پیشرفت کاراته کاران شهرستان 
شــده اند می خواهیم که با توضیحی قانــع کننده دالیل خود را بر این 
تصمیم مطرح کنند و چاره ای برای این مســئله که تبدیل به مشــکل 

جدی شده است بیاندیشند.

در جام حذفی باشگاه های کشور
محک پاس در یک بازی رسمی

 دور دوم رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر 
امروز آغاز می شود.

تیم فوتبال پاس که برای حضور در رقابت های لیگ دسته دوم خود را آماده می کند امروز 
در یک دیدار تدارکاتی رسمی و در چارچوب مسابقات حذفی باشگاه های کشور میزبان 
تیم شهرداری بردســکن از خراسان رضوی است.این بازی می تواند برای پاس سود آور 
باشــد و به طور جدی و در یک مسابقه رســمی توان خود را محک بزند و بتواند نقاط 

ضعف خود را شناســایی کند.شاگردان احمد جمشــیدیان در این دیدار می توانند نقاط 
ضعف خود را شناســایی کنند و برای حضور در مسابقات دسته دوم آماده شوند.حریف 
گمنام پاس در مرحله اول به پیروزی رســید و گام به مرحله دوم گذاشته است پاس در 
صورت عبور از سد این تیم می تواند تا قبل از شروع لیگ ۲ یک بار دیگر در جام حذفی 
به میدان برود و بیشــتر خود را محک بزند.پاس امســال بازیکنان زیادی را از دست داد 
و بازیکنان جدید هنوز خود را تثبیت نکرده اند و اینگونه بازی ها در انســجام بازی نقش 
بســزایی دارد.این دیدار امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار 

می شود و پاس در این دیدار خانگی می تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
پاس همدان هنوز از مشکالت مالی رنج می برد و صف طویل طلبکاران بر مشکالت این 

تیم افزوده اســت و احمد جمشیدیان چشــم انتظار مساعدت مسئولین استان است تا با 
کمک های خود پاس را از این گرفتاری نجات بدهد.

پاس اگر دغدغه بدهی و مالی نداشته باشد و بتواند چند بازیکن تأثیرگذار نیز جذب کند 
می تواند در لیگ دســته دوم مدعی صعود باشد و شــاید انتظار ۱0 ساله هواداران امسال 

تحقق یابد و پاس به لیگ دسته اول صعود کند.
پاســی ها امروز از حریف گمنام خود شناختی ندارند و نباید هراسی از آنها داشته باشند 
بلکه باید به تفکرات مربی خود گوش دهند و فوتبال زیبا و خوبی را به نمایش بگذارند.

این دیدار برای بازیکنان پاس نیز اهمیت باالیی دارد و می توانند جایگاه خود را در ترکیب 
ثابت پاس تثبیت کنند.

باشگاه های   رقابت های لیگ دسته دوم 
کشور جام آزادگان قرعه کشی شد و دو تیم 
پاس و شهرداری نمایندگان استان در این 

رقابت ها حریفان خود را شناختند.
ایــن رقابت هــا از 24 شــهریور مــاه آغــاز 
ــه  ــر هفت ــال ه ــواداران فوتب ــود و ه می ش
میزبــان یکــی از تیم هــای اســتان دردســته 
دوم خواهنــد بــود. در هفته هایــی کــه 
پــاس در ورزشــگاه حاجی بابایــی مریانــج 
ــهرداری  ــم ش ــت تی ــان اس ــان حریف میزب
ــی رود و در  ــدان م ــه می ــه ب ــرون از خان بی
ــگاه  ــهرداری در ورزش ــه ش ــی ک هفته های
شــهدای قــدس از حریفــان خــود پذیرایی 
ــه  ــه ب ــارج از خان ــاس در خ ــد پ می کن

ــا خواهــد رفــت. مصــاف رقب

برنامه هفته نخست گروه دوم
.............  شهرداری بندرعباس  *پاس همدان 
 *ایرانجوان بوشهر....................  سردار بوکان
..........................  شهرداری بم  *چوکا تالش 
...........  دارایی بندرگز  *شهدای رزکان کرج 
 *نفت و گاز گچساران .........  شهدای بابلسر

 *شهرداری بندرماهشهر - ملی حفاری اهواز
 *نفت امیدیه ........................  بعثت کرمانشاه

برنامه هفته دوم گروه دوم
...................  پاس همدان  *ایرانجوان بوشهر 
 *شهرداری بم .............  شهرداری بندرعباس
 *سردار بوکان ..............  شهدای رزکان کرج
 *شهدای بابلسر ..................... چوکای تالش
.......  شهرداری بندرماهشهر  *دارایی بندرگز 
.......  نفت و گاز گچساران  *بعثت کرمانشاه 
..................  نفت امیدیه  *ملی حفاری اهواز 

برنامه هفته سوم گروه دوم
.........................  شهرداری بم  *پاس همدان 
.......  ایرانجوان بوشهر  *شهدای رزکان کرج 
..........  شهدای بابلسر  *شهرداری بندرعباس 
 *شهرداری بندرماهشهر...........  سردار بوکان
 *چوکای تالش ....................  بعثت کرمانشاه
 *نفت امیدیه .........................  دارایی بندرگز
 *نفت و گاز گچساران - ملی حفاری اهواز

برنامه هفته چهارم گروه دوم
..............  پاس همدان  *شهدای رزکان کرج 
 *شهدای بابلسر ......................  شهرداری بم
 *ایرانجوان بوشهر.....  شهرداری بندرماهشهر
.......... شهرداری بندرعباس  *بعثت کرمانشاه 
 *سردار بوکان ...........................  نفت امیدیه
............... چوکای تالش  *ملی حفاری اهواز 
........  نفت و گاز گچساران  *دارایی بندرگز 

برنامه هفته پنجم گروه دوم
.......................  شهدای بابلسر  *پاس همدان 
 *شهرداری بندرماهشهر - شهدای رزکان کرج
 *شهرداری بم ......................  بعثت کرمانشاه
 *نفت امیدیه .....................  ایرانجوان بوشهر
 *شهرداری بندرعباس - ملی حفاری اهواز

 *نفت و گاز گچساران ...........  سردار بوکان
برنامه هفته ششم گروه دوم

..........  پاس همدان  *شهرداری بندرماهشهر 
...................  شهدای بابلسر  *بعثت کرمانشاه 
 *شهدای رزکان کرج.................  نفت امیدیه
................  شهرداری بم  *ملی حفاری اهواز 
....  نفت و گاز گچساران  *ایرانجوان بوشهر 
 *دارایی بندرگز............. شهرداری بندرعباس
 *سردار بوکان ........................ چوکای تالش

برنامه هفته هفتم گروه دوم
......................  بعثت کرمانشاه  *پاس همدان 
 *نفت امیدیه ............  شهرداری بندرماهشهر
...............  ملی حفاری اهواز  *شهدای بابلسر
 *نفت و گاز گچساران - شهدای رزکان کرج

 *شهرداری بم .......................  دارایی بندرگز
 *چوکای تالش .................  ایرانجوان بوشهر
.............. سردار بوکان  *شهرداری بندرعباس 

برنامه هفته هشتم گروه دوم
 *نفت امیدیه ............................. پاس همدان
.............  بعثت کرمانشاه  *ملی حفاری اهواز 

 *شــهرداری بندرماهشــهر - نفت و گاز 
گچساران

....................  شهدای بابلسر  *دارایی بندرگز 
...............  چوکا تالش  *شهدای رزکان کرج 
 *سردار بوکان ........................... شهرداری بم
......  شهرداری بندرعباس  *ایرانجوان بوشهر 

برنامه هفته نهم گروه دوم
.................  ملی حفاری اهواز  *پاس همدان 
 *نفت و گاز گچساران .............  نفت امیدیه
...................  دارایی بندرگز  *بعثت کرمانشاه 
...........  شهرداری بندرماهشهر  *چوکا تالش 
 *شهدای بابلسر ......................  سردار بوکان
..  شهدای رزکان کرج  *شهرداری بندرعباس
 *شهرداری بم ...................  ایرانجوان بوشهر

برنامه هفته دهم گروه دوم
 *نفت و گاز گچساران ............  پاس همدان 
..............  ملی حفاری اهواز  *دارایی بندرگز 
 *نفت امیدیه .............................  چوکا تالش
 *سردار بوکان ......................  بعثت کرمانشاه
 *شهرداری بندرماهشهر .  شهرداری بندرعباس
 *ایرانجوان بوشهر..................  شهدای بابلسر
.............  شهرداری بم  *شهدای رزکان کرج 

برنامه هفته یازدهم گروه دوم
 *پاس همدان.......................... دارایی بندرگز
............  نفت و گاز گچساران  *چوکا تالش 
................  سردار بوکان  *ملی حفاری اهواز 
...............  نفت امیدیه  *شهرداری بندرعباس
...............  ایرانجوان بوشهر  *بعثت کرمانشاه 
 *شهرداری بم ..........  شهرداری بندرماهشهر
 *شهدای بابلسر ...........  شهدای رزکان کرج

برنامه هفته دوازدهم گروه دوم
...........................  پاس همدان  *چوکا تالش 
 *سردار بوکان .......................  دارایی بندرگز
 *نفت و گاز گچساران - شهرداری بندرعباس
 *ایرانجوان بوشهر............  ملی حفاری اهواز
 *نفت امیدیه ...........................  شهرداری بم

 *شهدای رزکان کرج...  بعثت کرمانشاه
 *شهرداری بندرماهشهر.........  شهدای بابلسر

برنامه هفته سیزدهم گروه دوم
........................... سردار بوکان  *پاس همدان 
..............  چوکا تالش  *شهرداری بندرعباس 
................  ایرانجوان بوشهر  *دارایی بندرگز 
 *شهرداری بم ...........  نفت و گاز گچساران
.....  شهدای رزکان کرج  *ملی حفاری اهواز 
 *شهدای بابلسر ........................  نفت امیدیه
......  شهرداری بندرماهشهر  *بعثت کرمانشاه 

برنامه هفته نخست گروه اول
...............  پرسپولیس گناوه  *اتحاد کامیاران 
.............  شهرداری همدان  *کاسپین قزوین 
...............  شهیدقندی یزد  *شهرداری فومن 
 *مس نوین کرمان ...  شهرداری بندر آستارا
 *نماینده بجنورد ..................  خیبر خرم آباد
..............  اروند خرمشهر  *استقالل مالثانی 
 *فوالدنوین اهواز ..............  میالدمهر تهران

برنامه هفته دوم گروه اول
..................  اتحاد کامیاران  *کاسپین قزوین 
 *شهیدقندی یزد ..............  پرسپولیس گناوه
 *شهرداری همدان............  مس نوین کرمان
 *خیبر خرم آباد................... شهرداری فومن
.......  استقالل مالثانی  *شهرداری بندرآستارا
 *میالدمهر تهران.................  نماینده بجنورد
 *اروند خرمشهر................  فوالدنوین اهواز

برنامه هفته سوم گروه اول
..................  شهیدقندی یزد  *اتحاد کامیاران 
 *مس نوین کرمان...............  کاسپین قزوین
...............  خیبر خرم آباد  *پرسپولیس گناوه 
...........  شهرداری همدان  *استقالل مالثانی 
 *شهرداری فومن................  میالدمهر تهران
 *فوالدنوین اهواز ......  شهرداری بندرآستارا
 *نماینده بجنورد.................  اروند خرمشهر

برنامه هفته چهارم گروه اول
 *مس نوین کرمان ...............  اتحاد کامیاران
 *خیبر خرم آباد ..................  شهیدقندی یزد
...............  استقالل مالثانی  *کاسپین قزوین 
 *میالدمهر تهران...............  پرسپولیس گناوه
...........  فوالدنوین اهواز  *شهرداری همدان 
 *اروند خرمشهر................  شهرداری فومن
 *شهرداری آستارا ..............  نماینده بجنورد

برنامه هفته پنجم گروه اول
...................  خیبر خرم آباد  *اتحاد کامیاران 
.............  مس نوین کرمان  *استقالل مالثانی
 *شهیدقندی یزد ................  میالدمهر تهران
 *فوالدنوین اهواز ...............  کاسپین قزوین
.............  اروند خرمشهر  *پرسپولیس گناوه 
 *نماینده بجنورد .............  شهرداری همدان
............  شهرداری آستارا  *شهرداری فومن 

برنامه هفته ششم گروه اول
................  اتحاد کامیاران  *استقالل مالثانی 
 *میالدمهر تهران ..................  خیبر خرم آباد
 *مس نوین کرمان ............  فوالدنوین اهواز
 *اروند خرمشهر .................  شهیدقندی یزد
................  نماینده بجنورد  *کاسپین قزوین 
 *شهرداری آستارا ............  پرسپولیس گناوه
...........  شهرداری فومن  *شهرداری همدان 

برنامه هفته هفتم گروه اول
...................  میالمهر تهران  *اتحاد کامیاران 
 *فوالدنوین اهواز .............  استقالل مالثانی
 *خیبر خرم  آباد .................  اروند خرمشهر

 *نماینده بجنورد ..............  مس نوین کرمان
 *شهیدقندی یزد ..............  شهرداری آستارا
...............  کاسپین قزوین  *شهرداری فومن 
..........  شهرداری همدان  *پرسپولیس گناوه 

برنامه هفته هشتم گروه اول
 *فوالدنوین اهواز ................  اتحاد کامیاران
 *اروند خرمشهر ................  میالدمهر تهران
..............  نماینده بجنورد  *استقالل مالثانی 
 *شهرداری آستارا ................  خیبر خرم آباد
 *مس نوین کرمان ............  شهرداری فومن
.............  شهیدقندی یزد  *شهرداری همدان 
..............  پرسپولیس گناوه  *کاسپین قزوین 

برنامه هفته نهم گروه اول
.................  اروند خرمشهر  *اتحاد کامیاران 
 *نماینده بجنورد ...............  فوالدنوین اهواز
 *میالدمهر تهران ..............  شهرداری آستارا
.............  استقالل مالثانی  *شهرداری فومن 
 *خیبر خرم آباد ..............  شهرداری همدان
...........  مس نوین کرمان  *پرسپولیس گناوه 
 *شهیدقندی یزد .................  کاسپین قزوین

برنامه هفته دهم گروه اول
 *نماینده بجنورد ..................  اتحاد کامیاران
 *شهرداری آستارا ..............  اروند خرمشهر
 *فوالدنوین اهواز .............  شهرداری فومن
............  میالدمهر تهران  *شهرداری همدان 
............  پرسپولیس گناوه  *استقالل مالثانی 
..................  خیبر خرم آباد  *کاسپین قزوین 
 *مس نوین کرمان ..............  شهیدقندی یزد

برنامه هفته یازدهم گروه اول
...............  شهرداری آستارا  *اتحاد کامیاران 
..............  نماینده بجنورد  *شهرداری فومن 
 *اروند خرمشهر .............  شهرداری همدان
............  فوالدنوین اهواز  *پرسپولیس گناوه 
 *میالدمهر تهران .................  کاسپین قزوین
 *شهیدقندی یزد ...............  استقالل مالثانی
 *خیبر خرم آباد ...............  مس نوین کرمان

برنامه هفته دوازدهم گروه اول
................  اتحاد کامیاران  *شهرداری فومن 
..........  شهرداری آستارا  *شهرداری همدان 
 *نماینده بجنورد ..............  پرسپولیس گناوه
................  اروند خرمشهر  *کاسپین قزوین 
 *فوالدنوین اهواز ...............  شهیدقندی یزد
 *مس نوین کرمان .............  میالدمهر تهران
................  خیبر خرم آباد  *استقالل مالثانی 

برنامه هفته سیزدهم گروه اول
..............  شهرداری همدان  *اتحاد کامیاران 
............  شهرداری فومن  *پرسپولیس گناوه 
 *شهرداری آستارا ...............  کاسپین قزوین
 *شهیدقندی یزد .................. نماینده بجنورد
 *اروند خرمشهر ..............  مس نوین کرمان
 *خیبر خرم آباد ................  فوالدنوین اهواز
 *میالدمهر تهران ...............  استقالل مالثانی

برنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم اعالم شد

همدان با 2 نماینده در جام آزادگان

برنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم گروه دومبرنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم گروه اول

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

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

برابر رأي شماره 139860326005000170 مورخ 1398/3/11هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي امیرخسروی فرزند احمد به شماره شناسنامه 15 شماره ملی 3962263829 صادره از 
نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 143/18 مترمربع قسمتی ازپالک 83 
اصلي واقع در بخش دو ثبت نهاوند واقع گلزرد خیابان اصلی پایین تر از حسینیه گلزرد پشت نانوایی لواشی 
حقوق ارتفاقی ندارد خریداري از مالک رسمي علیرضا ظفری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت 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 124(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/24
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

لیگ یک استان قرعه کشی شد 
 مسابقات فوتبال لیگ دسته اول استان با شرکت ۷ تیم قرعه کشی 

شد.
در ایــن رقابت ها تیم های اتحاد جوان همــدان، مهر اللجین، صنایع 
دســتی اللجین، عقاب اسدآباد، شهدای بابا علی بهار، رادمردان سامن 
و آراد جورقان حضور دارند که مســابقات خود را به صورت رفت و 
برگشــت برگزار خواهند کرد.کمیته مسابقات اعالم کرد پس از اخذ 

مدارک و تکمیل آن زمان شروع مسابقات را اعالم خواهیم کرد.
دو تیم برتر این رقابت ها به لیگ برتر استان راه خواهد یافت.

۴ تیم در فوتبال امیدهای استان

 مسابقات فوتبال رده سنی امید زیر ۲۱ سال قرعه کشی شد.
تیم های استان به خصوص شهرستان از این رقابت ها استقبال نکردند و 
مسابقات تنها با حضور 4 تیم همدانی برگزار می شود کمیته مسابقات 
اعالم کرد که این مسابقات با صورت تک بازی برگزار می شود و یک 
بازیکن امید با انجام تنها ۳ بازی در طول فصل به زندگی ورزش خود 
خاتمه خواهد می دهد که این زیبنده شــهری که خود را شهر فوتبال 

می داند نیست..
در ایــن رقابت ها مهر همدان، شــهرداری همدان، پــاس همدان و 

شهرداری مریانج شرکت دارند.

پیشرفت تکواندوکاران استان در مسابقات 
استعدادهای برتر

 مســابقات تکواندو المپیاد استعدادهای برتر در حالی در استان قم 
به پایان رسید که استان مازندران توانست مقام قهرمانی را کسب کند.

این در حالی اســت که همدان با کسب یک مدال نقره به کار خود در 
این مسابقات پایان داد.

گفتنی اســت، تیم همدان با ۷۲ امتیاز مقام سیزدهم را کسب کرد و با 
یک جهش ۱4 پله ای نسبت به سال گذشته مواجه شد .بازیکن پهلوان 

این دوره از مسابقات پارسا بامداد راد از همدان شد.
همچنین داور خوب اســتان همدان اســتاد صفرخانیــان ، عالوه بر 
قضاوت بازی های مرحله مقدماتی ، ۲ بازی فینال حساس را بخوبی 

قضاوت کرد.

تیم ژیمناستیک پسران همدان راهی زنجان شد
 تیم ژیمناستیک پسران همدان به مسابقات المپیاد استعداد ها برتر به میزبانی زنجان به این استان 
اعزام شد.مســابقات المپیاد استعداد های برتر ژیمناستیک کشور از امروز پنج شنبه ۷ شهریور ماه 
لغایت 8 شهریور ماه به میزبانی زنجان برگزار می شود تیم همدان با ترکیب احسان فرهادی ، امیر 
پارســا بردبار ،امیرعلی فالحان، به مربیگری فرشاد فعله گری، و سرپرستی وحید رهبری پسند به 

این دوره از رقابتها اعزام شدند.
فارس قهرمان بسکتبال شد 

  رقابت های بسکتبال المپیاد استعدادهای کشور که در همدان برگزار می شد روز گذشته به آخر 
خط رســید و پرونده این رقابت ها با قهرمانی استان فارس بسته شد. رقابت های المپیاد بسکتبال 
استعدادهای برتر کشور که با شرکت ۲۷ تیم از ۲9 مرداد ماه در سالن امام علی)ع( و پوریای ولی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان آغاز شده بود روز گذشته با انجام بازی فینال به پایان رسید.
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تالش وزارت علوم برای مداخله کمتر در 
فعالیت های دانشجویی

 قائم مقام وزیر علوم پیشگیری از آسیب های اجتماعی را از مهم ترین 
کارکرد کانون های دانشــجویی دانســت و گفت: تالش ما در وزارت 
علوم این است که از فعالیت های خودجوش دانشجویان در کانون های 
دانشجویی حمایت کرده و کمتر مداخله گر فعالیت دانشجویی باشیم.به 
گزارش ایسنا، عبدالرضا باقری گفت: وقتی از نهاد دانشگاه صحبت می شود، 
چیزی که اول به ذهن خطور می کند، نهادی اســت که کارکرد اصلی آن، 
آموزش و پژوهش است اما این نهاد برای دانشجو یک محیط تجربه اندوزی 
در کنار آموزش و پژوهش است.وی گفت:  کانون های دانشجویی یکی از 
نهادهای قدرتمند دانشجویی کشور هستند که اواخر دهه ۷0 در دانشگاه ها 

شکل گرفته اند که امروزه ۲0 سال از حیات این کانون ها می گذرد.

موفقیت علمی بدون نشاط ذهنی دوامی ندارد
 رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تاکیر بر اینکه موفقیت بدون نشاط 
ذهنی دوامی ندارد، گفت: آنچه امروز مورد نیاز دانشــگاهیان اســت 
ایجاد امید و ســرمایه فکری خالق برای کشــور است که کانون های 

فرهنگی و دانشجویی می توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند.
به گزارش ایسنا، محمدتقی احمدی تاکید کرد: آنچه این روزها مورد 
نیاز دانشــگاهیان اســت اثرگذاری فرهنگی، اجتماعی و ذهنی روی 
دانشــجویان دانشگاه های کشــور به صورت موثر و سازنده است و 
اینکه امید و ســرمایه فکری خالق برای کشــور  ایجاد شود. وی در 
ادامه تصریح کرد: ما در دانشگاه تربیت مدرس بر این باور هستیم که 
موفقیت، پیشرفت علمی و پژوهشی دوام چندانی ندارد مگر اینکه از 

نشاط و امید در ذهن های سالم پاسداری کنیم.

روشی که تاثیر ایمنی درمانی را در مقابله با 
سرطان افزایش می دهد

 پژوهشــگران "دانشگاه اســتنفورد" با همکاری "اندرو رضوانی" 
پژوهشگر ایرانی تبار این دانشگاه، تصمیم دارند با بررسی میکروبیوم 

بدن انسان، تاثیر ایمنی درمانی را در مقابله با سرطان بررسی کنند.
به گزارش ایســنا ، ایمنی درمانــی، روش امیدوارکننده ای برای درمان 
ســرطان اســت اما درمان های کنونی فقط روی برخی از بیماری ها 
 Stanford( "موثر هســتند. پژوهشــگران "دانشــگاه اســتنفورد
University( در حال حاضر، میکروارگانیسم های روده را به عنوان 
یک عامل تصمیم گیرنده آزمایش می کنند. ایمنی درمانی ســرطان، به 
بیماران مبتال به سرطان های غیرقابل کنترل، امید دوباره ای می بخشد اما 

برای همه افراد سودمند نیست. 

اولین هاب صادراتی محتوای دیجیتال 
کشور رونمایی می شود

 نخســتین هاب صادارتی محتوای دیجیتال کشور با حمایت ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی می شود.
به گزارش ایسنا، مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری با اشاره به 
برگزاری مراسم رونمایی از نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال 
کشــور، بیان کرد: این هاب به عنوان نخستین هاب صادرات محتوای 
دیجیتال در حوزه های مختلفی چون نرم افزارهای تلفن همراه، محتوای 

ویدیوئی و انیمیشن فعالیت می کند.

ذخیره انرژی در رایانه ها با کمک 
یک ریزتراشه

 پژوهشــگران "دانشگاه ام.ای.تی"، نوعی ریزتراشه در مقیاس نانو 
ابداع کرده اند که می تواند به رایانه ها در ذخیره انرژی کمک کند.

به گزارش ایسنا "دانشگاه ام.ای.تی" )MIT( پس از پشت سر گذاشتن 
سال ها طراحی و ساخت، یک ریزتراشه از نانولوله های کربن ساخته اند 
که می تواند جایگزین مناسبی برای ریزپردازنده های سیلیکونی قدیمی 

باشد. 
شــاید این ریزتراشه بتواند عملکردی بهتر از تراشه های جدید داشته 
باشد و به رایانه ها در ذخیره انرژی کمک کند. از این ریزتراشه می توان 
در بسیاری از ابزار دیگر اســتفاده کرد تا میزان قابل توجهی از انرژی 

رایانه ذخیره شود.

حال تئاتر خوب است 
اما تو باور نکن!

 مالیر-زهرا امیری-خبرنگار همدان پیام: تئاتر 
از کلمه یونانی theatron مشــتق شده و یکی 
از هنرهای زیبا محسوب می شود که به صورت 
مشارکتی انجام می شود . بازیگران آن یک رخداد 
واقعی یا تصویــر ذهنی را در محلی خاص اجرا 

می کنند.
به بهانه برگزاری ســی و یکمین جشنواره تئاتر 
استانی همدان به سراغ سیروس همتی گارگردان 
مطرح تئاتر و داور جشنواره رفتم و گپ و گفت 

کوتاهی با وی داشتم.
 سطح تئاتر استان همدان را با توجه به 

جشنواره چگونه ارزیابی می کنید؟
سی و یکمین جشــنواره استانی در مالیر با ۷ گروه 
نمایشــی کار خود را آغاز کرد . اما در طی چندین 
ســالی که مسئولیت داوری جشنواره های استانی را 
به عهده داشتم برای اولین بار بود که تیم داوری برای 
انتخاب برگزیدگان به چالش خورد ،چرا که ســطح 
کیفی کارها بسیارباال بود و کمی کار انتخاب را برای 
ما سخت کرد. جشنواره بسیار پرباری بود چرا که از 

هر طیف کاری در جشنواره بود.
 هنــر تئاتر اســتان را روبه رشــد می 

بینید؟چالش های سد راه تئاتر چیست؟
تئاتر استان پیشرفت خوبی داشته و سطح کیفی کارها 
بسیار باال است، اما مهم ترین چالشی که این روزها 
سد راه پیشــرفت تئاتر است بودجه است و از همه 
ناراحت کننده تر این اســت که پول برای اختالس 
اســت اما برای تئاتر نیســت . اگر نیست برای همه 

نباشد و اگر هست برای همه باشد.
 نیاز امروز جامعه ما چه نوع نمایشــنامه 

هایی است؟
تکلیف بعضی از مســئوالن و مدیران مرکز هنرهای 
نمایشــی با هنرمندان مشخص نیســت به این معنا 
که هنرمند همیشــه عقب تر از جامعه اســت و این 
اصال خوب نیست . باید نمایش نامه ها را به سمت 
مشــکالت روز جامعه برد چرا که رسالت هنر تئاتر 

هم پرداختن به همین مشکالت است.
 سیاســی کاری را چقدر در تئاتر دخیل 

می دانید؟
احمقانه ترین شــکل ممکن مدیریتی این است که 
یــک مدیر غیــر متخصص را بــرای کارتخصصی 
انتخاب کنیم. که متاســفانه این یک ضعف در ایران 
اســت که هیچ مدیری با مدرک تحصیلی تخصصی 
اش سر کار نیست. این موضوع به پیشرفت کارهای 
هنری آســیب می زند و توسعه فرهنگ و هنر را با 

چالش مواجه می کند.
برای توســعه تئاتر در مراکز استان ها به خصوص 
شهرستان ها چه پیشنهادی دارید؟یک منشور کاری 
و اخالقی الزم اســت که تحت هر شرایطی مدیری 
که انتخاب می شــود به آن منشــور پایبند باشد. اما 
اگر منشور نباشد مدیران ســلیقه ای کار می کنندو 
این باعث می شــود که هیچ گاه ثبــات در تئاتر به 

وجود نیاید.
 ودر پایان نظر شما درباره مالیر چیست؟

 آمدن من به مالیر چندین حســن داشت اول اینکه 
معنی مالیر را متوجه شــدم و اینکه زرتشت پیامبر 
در این شهر جایگاهی داشته است. دوم اینکه با هنر 
منبت مالیر آشنا شدم، از مجموعه های گردشگری 
مالیــر فقط فرصت این را پیدا کردم که به بام مالیر 
بروم و بسیار زیبا بود از مردم مالیر هم جز مهربانی 

چیزی ندیدم.

مونسان از برنامه خود برای کاهش »ساعت کار« خبر داد
قول وزیر پیشنهادی برای »آخر هفته«

 گزینه پیشنهادی برای وزارت گردشگری، اولین برنامه خود در این 
حــوزه بعد از اخذ رای اعتماد از مجلــس را »تنظیم تقویم تعطیالت و 
متناسب ســازی ساعات کار و فراغت« عنوان کرد. علی اصغر مونسان به  
رسانه ها  گفت: »موافق دو روزه شدن تعطیالت آخر هفته هستم و این 

برنامه را پیگیری می کنم.« 
وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت گردشگری، با اشاره به برداشت غلط 
برخی ها از »کاهش ســاعت کار هفته« در کشورهای پیشرفته، از برنامه 
خود برای تحقق »آخر هفته دو روزه« خبر داد. علی اصغر مونســان در 
مراســم افتتاحیه ۲۲8 پروژه که در هتل »ویستریا« در منطقه یک تهران 
انجام شد؛ حجم ســرمایه گذاری در بخش گردشگری را که در جریان 
اســت بیش از ۲00هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: ظرف دو سال 
گذشته چهار هزار و ۲00 موافقت اصولی انجام شده که عدد قابل توجهی 
است که نشان می دهد این حوزه در حال طی کردن روند رو به رشدی 
اســت. وی تصریح کرد: در حال حاضر بهره برداری از ۳ هتل، اقامتگاه 
سنتی ومرکز تفریحی را آغاز کرده ایم و هم اکنون نیز ۳۱ هتل که دارای 
5 هزار تخت اســت را در دســتور کار داریم که ۶ پروژه آن مربوط به 
شــهر تهران می شــود که حدود 5۳0میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی 
درباره جذب بیشتر ســرمایه گذار گفت: معموال سرمایه گذاران به دنبال 
ســرمایه گذاری در پروژه هایی هســتند که روند سوددهی قابل توجه و 
مثبتی داشته باشند از همین رو با توجه به اینکه حوزه گردشگری کشور 
روند رو به رشــدی را پشت ســر می گذارد، بنابراین امیدواریم جذب 
سرمایه خوبی را نیز داشته باشد. مونسان افزود: در حال حاضر به عنوان 
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی برای سکانداری 

وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی معرفی شده ام.
وی گفت: حوزه گردشــگری تنها بخشــی اســت که همه کارشناسان 
اقتصادی پیش بینی می کنند که می تواند روند رو به رشــدی را داشــته 
باشد و همچنین اکثر کشورهای جهان در حال کاهش ساعت کار برای 
نیروهای انســانی خود هستند و حتی ژاپن که به پر کاری معروف بوده 
است در حال حاضر به این نتیجه رسیده که 44 ساعت کاری هفته را به 
۳4 ســاعت در هفته تغییر دهد. این به معنای تنبلی نیست بلکه به علت 
تغییراتی است که طبق پیشرفت ها در فناوری و اطالعات و تغییر شکل 
کسب و کارها از حالت سنتی به فعالی های الکترونیکی در دنیای مجازی 
رخ می دهد که موجب استفاده بیشتر از تکنولوژی می شود. اگر این امر 
در ایران نیز رخ دهد مطمئنا موجب افزایش ساعت تفریح مردم و رونق 
گرفتن صنعت گردشگری کشور می شــود. در ایران نیز در حال حاضر 
گردشــگری به عنوان یکی از آیتم های مهم در ســبد خانوار قرار گرفته 
اســت. به همین دلیل ما نیز شاهد رشد چشمگیر گردشگری داخلی و 
خارجی هســتیم به طوری که سازمان جهانی نیز ما را جز ۱0 کشور اول 
دارای پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری می داند زیرا ما دارای تمدن 
کهن و بناهای تاریخی متعدد، موزه های فراوان، طبیعت متفاوت و زیبا و 

همچنین جایگاه خاص در منطقه هستیم.
عالوه بر اینها وجود تنوع در پروژه ها یکی از موضوعات مهم محسوب 
می شــود، همچنین پروژه های هتلی خود با خدمات باال را نیز افزایش 
داده ایم و پروژه های جذاب گردشگر که قبال به آنها کمتر توجه می شد 
بخش عمده ای از این پروژه های ما را تشکیل می دهد که همین امر بسیار 
مهم است. زیرا در حال حاضر نیز در حال فراهم کردن فضاهای تفریحی 
و گردشــگری برای استفاده از توریست های داخلی و خارجی است که 
از اهمیت باالیی برخوردار است. این برنامه همه مکان های کشور را نیز 
دربــر می گیرد و در مکان هایی که امکان اجرای پروژه های بزرگ وجود 
نداشــته اقامتگاه های بوم گردی  را تعبیه کرده ایم و در حال حاضر نیز به 
جرات می  توان گفت مکانی در کشور نیست که دارای جاذبه گردشگری 

باشد و ما حداقل فضای اقامتی را نداشته باشیم. 

■ دوبیتي:
در شادی بروی ما گشایی سر راهت نشینم تا بیایی  

که تا وینی چه سخت بیوفایی شود روزی بروز مو نشینی  

طرح روز

عکس: فریبا عزیزی معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته است گفتگوی خانواده ها به زیر 20 دقیقه رسیده است

باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(: 

عّلت ویرانی ، سوء تدبیر )بی مدیریّتی( است .             
غرر الحکم : ج 4 ص 126 ح 5549 و ص 131 ح 5571 مع تقدیم وتأخیر

سینـما

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

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

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

■ سينما کانون............................  ايکس الرج
■بهمن مالير.................................. ...........  ايکس الرج

قصر شيرين - زهرمار- سرخپوست
■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

مهدی ناصرنژاد «

 هر ایرانی و بــه خصوص همدانی دانا و عاقل 
خوب می داند، ماهیت و اعتبار و شــهرت شــهر 
و اســتان همدان بر مبنای ســبقه های فرهنگی و 
تاریخی آن اســت و دنیا نیز همــدان را به عنوان 
شهری تاریخی و قابل اعتنا در ایران می شناسد. در 
غیر این صورت هیچ شــاخصه بزرگ اقتصادی و 
صنعتی و طرح شگرف ملی در جایی به نام همدان 
ثبت نشده اســت که بتوان توجه عمومی را به آن 

جلب کرد و بر خود بالید!
در همین حال شــاید هم حرکــت کند صنعت در 
تمــام تاریخ همــدان موجب باقــی ماندن آب و 
هوایی نسبتًا سالم و حفظ برخی ارزش های زیست 
محیطی و همچنین برجستگی ارزش های سیاحتی 
و در مســیر آن پیشرفت نسبی صنعت گردشگری 
در این خطه میهن اســالمی شده باشد که نباید از 

نظرها دور داشت و به آن بی اعتنا بود.
خود مردمان همدان هم عادت دارند و به قولی در 
خون آنان است که نســبت به داشته های تاریخی 
خود حساســیت نشــان دهند و چنانچه هر کجا 
تیشه غفلت و بی مسئولیتی به ریشه های فرهنگی و 
تاریخی این دیار کهن وارد می شود، واکنش نشان 

دهند و در مقام دفاع برآیند.
مــا در روزنامــه همدان پیام به عنــوان عضوی از 
خانواده بزرگ مطبوعات اســتان و متعهد در برابر 
رویدادهای ریز و درشت شــهر و استان خود، از 
طریق بســیاری از تماس ها و رفت وآمد شهروندان 
دوست داشتنی و هم اســتانی های مکرم در جریان 
وقایع و گله مندی ها و مطالبات مردم قرار می گیریم 
و اگر بــه موضوع های خاصی هم زیاد می پردازیم 
به دلیل همان توصیه و خواسته های مردم خودمان 

می باشد. 
در ســال های اخیر به هزار دلیل محکم که یکی از 
آنها بی اهمیت انگاشــتن برخی ابنیه های تاریخی و 
در حال تخریب می باشــد توجه عمومی نسبت به 
آثار تاریخی شــهر و استان بیش از هر زمان دیگر 

است.
ــا  ــه ب ــود ک ــش ب ــال پی ــوروزی دو س ــالت ن تعطی
ــریات  ــر نش ــه ای اکث ــک هفت ــی ی ــود تعطیل وج
سراســری و محلــی از جملــه همیــن روزنامــه 
بــه  مردمــی  تلفن هــای  ســیل  همدان پیــام، 

دفتــر روزنامــه می رســید کــه بــه داد عمــارت 
»جواهــری« در بــاغ معــروف بــه بــاغ شــهر همــدان 
نزدیــک میــدان کنونــی بیمــه برســید کــه بولــدوزر 
گذاشــته اند و دارنــد تخریــب می کننــد! همــان 
زمــان گزارش هــای مصــوری از ایــن اقــدام کامــاًل 
ســودجویانه و غیرمســئوالنه تهیه شــد ولیکــن گویا 
ــه زمیــن ریختــه شــده و کاریــش  ــود کــه ب ــی ب آب
هــم نمی شــد کــرد! البتــه مســئوالن میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان نیــز 
ــش  ــوع واکن ــن موض ــه ای ــبت ب ــان نس ــان زم هم
نشــان داده و از تخریــب عمــارت جواهــری اظهــار 
ــون  ــه تاکن ــده ک ــه فای ــن چ ــد ولیک ــف کردن تأس
هیــچ بیهــوش دارویــی ســهراب های تاریــخ ایــران 
ــت!!! ــداده اس ــات ن ــود نج ــوم خ ــرگ مخت را از م
امــا یکــی دیگــر از ســاختمان های تاریخی و 
عمارت های زیبا با معماری سنتی ایران در همدان 
نیز به شدت در حیطه خطر تخریب و نابودی قرار 
گرفته و فعاالن مردمی حــوزه میراث فرهنگی در 
همدان را نگران خود ســاخته و به قولی دارند این 

روزهــا در روزنامه همدان پیــام را از »گیجین« )به 
لهجه همدانی یعنی ریشــه( درمی آورند که عالج 
واقعه پیــش از وقوع باید کــرد! و اینک موضوع 
عمــارت در حال انقــراض »جنــت« معروف به 
مدرســه جنت اســت که در یک باغ بسیار زیبا اما 
مخروبه در انتهای خیابان ســعیدیه اول قرار گرفته 
اســت و بنای آن مربوط به دوران پهلوی است که 
به ســفارش شخصی به نام امیرنظام قراگوزلو یکی 
از مالکین بزرگ آن زمان توسط یک گروه مهندسی 

و از کشور انگلیس بنا شده است. 
عمارت یا همان مدرســه دو طبقه جنت با وجود 
انبوه غبار غفلت و فراموشی چون نگینی وسط این 
باغ می درخشــد در حالی که توسط ساختمان های 

جدید در  محاصره است.
آقای علی تحریری یکی از صدها فعال حوزه میراث 
فرهنگی در همدان اســت که مجموعه عکس های 
بســیار نادر و ارزشــمندی از ســیر تاریخی شهر 
همدان در اختیار دارد و هر کجا در خصوص اثر و 
ابنیه ای تاریخی از همدان ادعایی به زبان می آورد، به 

عکس های مربوط به آن را نیز استناد می کند. 
او درباره مدرســه جنت به خبرنــگار ما می گوید: 
این بنا در ســال های قبل از انقــالب و همزمان با 
ســکونت نوادگان قراگوزلو به ساختمان مالپروین 
هم شــهرت داشته است که بعدها به مدرسه جنت 

تغییر نام داده شد.
وی به نمایندگــی از فعاالن حوزه میراث فرهنگی 
از مســئوالن اســتان و به ویــژه اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری درخواست 
می کند تا فرصت باقی اســت اجازه ندهند امارت 
مدرســه جنت نیز به سرنوشت عمارت جواهری 

دچار شود.
به گفته وی در حالی که شــهر گردشگری همدان 
به شــدت بــا کمبود هتــل و مکان های مناســب 
اقامتی برای مسافران روبه رو است، عمارت جنت 
می تواند با بازســازی کامل و باغ آرایی اطراف آن 
به یک خانه بوم گردی بســیار چشــم نواز و دلنواز 
تبدیل شــود و هزینه های جنبی و نگهداری خود 

را نیز تأمین نماید.

داشته های فرهنگی و تاریخی 
خودمان را قدر بدانیم

جشنواره صنعت چاپ استان 
همدان برگزار شد

 معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی استان همدان از برگزاری جشنواره 

صنعت چاپ استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان همدان، مجید فروتن با بیان اینکه این 
جشنواره با همکاری اتحادیه چاپخانه داران همدان 
برگزار شد، گفت:  این مراسم  روز پنجشنبه، برگزار 
شــد. وی افزود: در این مراســم از مدیران مسئول، 
کارگران و فعاالن نمونه عرصه چاپ و پیشکسوتان 
این حوزه تجلیل شد.معاون امور فرهنگی و رسانه ای 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با بیان 
اینکــه در حال حاضر ۱۳8 واحد چاپی دارای مجوز 
در استان فعال اســت، افزود:  از این تعداد 5۳ واحد 
چاپ افست، ۲0 واحد چاپ سیلک، 58 واحد چاپ 
دیجیتال، 5 واحد لیتوگرافی و ۲ واحد جعبه ســازی 
هســتند.فروتن تأکید کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، 
4 مجوز دائم و 5 موافقت تأسیس موقت برای فعاالن 
حوزه چاپ صادر شــده است.گزارش کامل مراسم 

شماره بعدی منتشر می شود.


