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سند راهبردی توسعه 
استان و تکلیف مدیران 

 اســتاندار همدان اخیرا با تاکید دوباره 
بــر اهمیت برنامــه راهبــردي و عملیاتي 
استان و اينکه وظايف مديران در اين سند 
راهبردي و اتفاقی که در هر بخش تا پايان 
هر سال از نظر کمي چه اتفاقي بايد بیافتد 
مشخص است، تصريح کرد که "وضعیت 
هر شهرستان طبق برنامه پیش بیني شده در 
سند بررسي مي شود و در صورت کوتاهي 
و کم کاري مديــر، بايد او صندلي خود را 
بدهد".هشدار  توانمند  به شخصي  تحويل 
شــاهرخی بــه مديران بی توجه به ســند 

راهبردی توسعه استان در حالی است...

خبر
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پرونده فساد مالی 
آتش نشانی مالیر 

در دست بررسی است
 رئیس شورای اسالمی شهرستان مالير 
بــا بیان اينکه از فســاد مالی آتش نشــانی 
نمی  توان به عنوان اختالس نام برد، گفت: 
اين امر يک سواســتفاده مالــی بوده و از 
است. پیگیری  قابل  نظارتی  سیســتم های 
اکبر هاشمی با اشــاره به کشف باند فساد 
مالی در ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ايمنی مالير، اظهار کرد: مســأله فساد مالی 
در سازمان آتش نشانی حدود سه سال پیش 
اتفاق افتاده که امروز اتهامات ثابت شده و 

متهمان نیز آن را قبول کرده  اند.

کاهش 60 تنی خرید تضمیني گندم درهمدان
6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

روابط عمومی شرکت بتون صنعت بریس

جناب آقای مهندس

 سید عادل عربی 
مدیر کل محترم 

 حفاظت محیط زیست استان همدان
کسب رتبه عالی و نخست توسط اداره کل محيط زیست 
در سازمان  ها  استان  کل  ادارات  بين  در  استان همدان 

حفاظت محيط کشور تبریک و تهنيت عرض نموده.
و  جنابعالی  برای  بيشتر  چه  هر  توفيق  منان  خداوند  از 
همکاران صدیق و دلسوزتان در حفظ و حراست از منابع 

ارزشمند طبيعی و جانوری این مرز و بوم را آرزومندیم.

آگهي  مناقصه خدمات 

شرکت قند هکمتان

شرکت قند هکمتان )کارخانه قند همدان( در نظر دارد ایاب و ذهاب پرسنل 
خود را به واجدین شرایط در مسيرهای ذیل واگذار نماید.

متقاضيان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت پانزده روز در ساعات 
اداری جهت تکميل و دریافت برگ شرایط مناقصه به امور بازرگانی شرکت 

مراجعه نمایند.
1- اتوبوس در مسيرهای شهر همدان دو دستگاه

2- مينی بوس در مسير همدان یک دستگاه
3- مينی بوس در مسير روستای دستجرد یک دستگاه

4- مينی بوس در مسير روستاهای لتگاه و آقبالغ یک دستگاه
5- مينی بوس در مسير روستاهای کوریجان- راهموار- کوشک آباد یک 

دستگاه
آدرس: کیلومتر 20 جاده همدان تهران روبروی پلیس راه شهید خرمرودی، 

کارخانه قند همدان 
تلفن: 34553253

300 گردشگر با قطار از پایتخت به همدان آمدند 

گردشگری همدان روی ریل یک گام به پیش 
■ تکاپوی اقتصاد محلی با قطار گردشگری و آژانس های عامل

 در هــر مرحلــه ای از انتخابات که 
بتوانیم امنیت و سالمت را تضمین کنیم 
انتخابات  کشــور  وزارت  هماهنگی  با 

الکترونیکی برگزار می کنیم.
اشاره  با  نگهبان  شــورای  ســخنگوی 
به اين کــه از آغاز انقــالب، انتخابات 
به درستی برگزار شــد و هیچ وقفه ای 
هم نداشــته است، اظهار کرد: انتخابات 
چه در اجــرا و چه در نظارت در ايران 
مردمی است و ما سراغ معتمدين مردم 
می رويم و اين مردم هستند که بار اصلی 

انتخابات را بر دوش خواهند داشت.
به گزارش ايســنا، عباسعلی کدخدايی 
ادامــه داد: صیانــت از آرای مردم يک 
وظیفه بــرای همه ما چه در شــورای 

نگهبــان، چه در وزارت کشــور و چه 
ســاير ارکان نظام اســت. راهبرد مقام 
معظــم رهبری يعنی حــق الناس بودن 
رأی مــردم ضرورت صیانــت از آرای 
مردمی را چندين برابر می کند. وزارت 
کشــور هم در حفاظــت از آرای مردم 
نقش دارد و اين گونه نیست که نظارت 
فقط بر عهده شــورای نگهبان باشــد. 
مســئوالن اجرای انتخابات هم بايد بر 
حســن اجرای انتخابات نظارت داشته 
باشــند. البته ناظر نهايی شورای نگهبان 
است ولی مجريان هم بايد انتخابات را 

صحیح اجرا کنند.
ســخنگوی شــورای نگهبان ادامه داد: 
اگر ما رأی مــردم را حق الناس بدانیم، 

سالمت، مشــارکت و امنیت انتخابات 
يک مســأله مهم بــرای ما می شــود. 
اجرای  در  اســتانداران  و  فرمانــداران 
صحیح قانــون نقش دارنــد و عاليق 
و ســاليق به جای خود اما قانون بايد 
اجرا شــود. مشارکت، سالمت و امنیت 
انتخابات با اجرای صحیح قانون حاصل 
می شــود. اگر قانون صحیح اجرا شود 
ما هیچ نگرانی بابت مشــارکت و حتی 
اعتراض نخواهیم داشت؛ زيرا می توانیم 

پاسخ همه مسائل را بدهیم.
کدخدايی خاطرنشــان کــرد: انتخاب 
صحیــح معتمديــن و برخــورد بــا 
افزايش  را  جامعــه  اعتمــاد  تخلفات 
می دهــد. يکی از ضعف هــای قانون 

اســت  تخلفات  با  برخورد  انتخابات، 
اما با اين حال برخورد قاطع با تخلف 
اگر انجام شــود ديگر بــه جانبداری 
متهــم نخواهیــم شــد. در انتخابات 
تخلــف رخ می دهد و طبیعی اســت. 
رخ دادن تخلــف در انتخابات طبیعی 
اســت اما چگونگی برخورد با آن هم 
مهم است. هر جا هستیم بايد برخورد 

باشیم. با تخلف داشته  قاطعی 
وی همچنیــن تصريــح کــرد: گاهی 
احســاس می شود حوزه اجرا و نظارت 
از هم جداست که البته ما بايد با هم در 
اين زمینه همکاری داشته باشیم که اين 
همکاری هــم به معنای وحدت اجرا و 

نظارت نیست. 

تاکید بر براي 
برقراري پرواز دو 
سویه کیش و دبي 
 اســتاندار همدان گفت: مرتفع ترين 
برج مراقبت کشور به تازگي در همدان 
بهره برداري شــده و فرودگاه اين شهر 
آمادگي الزم براي نشســت و برخاست 
انواع هواپیماهاي پهــن پیکر را دارد و 
بايد از اين ظرفیــت بیش از پیش بهره 

برد.
سید سعید شاهرخي در ديدار با مديران 

و عوامــل اجرايــي کاروان حج 98 کار 
فعاالن در دفاتر حج و زيارت را بســیار 
حســاس و پر زحمت دانست و افزود: 
اعتقاد بــه ارزش هــاي معنوي موجب 
دلگرمي و فعالیت مســتمر اين قشر مي 
شود. شــاهرخي يادآوري کرد: پس از 
شنیدن خبر رد کردن پذيرش حجاج از 
فرودگاه همدان بسیار ناراحت شده و با 
ارائه اســتدالل هاي قوي و متقن دوباره 
برقراري اين پرواز بــه فرودگاه همدان 

محول شد.
وي ادامه داد: حتي سعي شد که بتوانیم 
عالوه بــر زائــران کردســتاني زائران 

لرستاني را نیز از فرودگاه همدان به خانه 
خدا اعزام کنیم که نتیجه بخش نبود.

از مسئوالن خواست  اســتاندار همدان 
همانند اربعین حسیني ايستگاه صلواتي 
در مجاورت فرودگاه همدان براي بدرقه 
و استقبال از زائران و همراهان آنها داير 

شود.
شاهرخي هدف مسئوالن استان را ايجاد 
رفاه براي مردم دانســت و افزود: براي 
برقراري پرواز دو سويه کیش و دبي نیز 

بايد تالش هاي الزم صورت گیرد.
وي يــادآوري کرد: براي شــتاب دهي 
به توســعه اســتان با وجود محدوديت 

مالي، در ابتداي ســال برنامه راهبردي و 
عملیاتي استان طراحي شد.

شــاهرخي افزود: در اين برنامه مزيت 
هاي هر شهرســتان احصا و متناســب 
با ظرفیت هر منطقــه نیز طرح تعريف 
شده است تا بتوان در پايان برنامه ششم 
توسعه کشــور يعني در اين سه سال به 
اســتانداردها و ظرفیت هاي پیش بیني 

شده در برنامه ششم دست يابیم.
وي ادامه داد: وظايــف مديران در اين 
ســند راهبردي و اينکه در هر بخش تا 
پايان هر ســال از نظر کمي چه اتفاقي 

بايد بیافتد مشخص است.

آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی 
به شرط تضمین امنیت

عملکردهای موردی و بخشی در حوزه صنعت و معدن

افق صنعت در استان چندان روشن نیست

امام جمعه همدان:

مسئوالن به مردم بگویند 
در مبارزه با فساد چه كرده اند؟

اسدآباد کمترین فضای سبز کشور را دارد

2
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 ماه گذشــته امام جمعــه همــدان و نماينده ولی 
فقیــه در اســتان در خطبه های نماز جمعه، ســخنان 
صريح اللهجه ای پیرامون عملکرد مديران و نمايندگان 
ايراد کرده بود. حجت االسالم حبیب ا...  شعبانی با طرح 

روحیه مطالبه گری، هدف خود از تذکر به مسئوالن را 
ايجابی خوانده و معتقد اســت که نظارت عمومی می 
تواند در شــیوه عملکرد و تصمیم گیری مديران موثر 

واقع شود...
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سند راهبردی توسعه استان 
و تکلیف مدیران 

 استاندار همدان اخیرا با تاکید دوباره بر اهمیت برنامه راهبردي و 
عملیاتي استان و اينکه وظايف مديران در اين سند راهبردي و اتفاقی 
که در هر بخش تا پايان هر ســال از نظر کمي چه اتفاقي بايد بیافتد 
مشخص اســت، تصريح کرد که "وضعیت هر شهرستان طبق برنامه 
پیش بیني شده در ســند بررسي مي شود و در صورت کوتاهي و کم 
کاري مدير، بايد او صندلي خود را تحويل به شخصي توانمند بدهد".

هشدار شــاهرخی به مديران بی توجه به سند راهبردی توسعه استان 
در حالی اســت که پیش از اين نیز بارها بر اهمیت اين ســند و لزوم 
هماهنگی و انطباق برنامه ها و اقدامات هر دســتگاه با آن تاکید کرده 

است.
اينکه مدير ارشد اســتان برای بازه زمانی سه ســاله برنامه راهبردی 
در نظر گرفته اســت، نشــان از آن دارد که نگاه غالب در اســتان بر 
شــکل گیری حرکت برنامه محور در جهت پیشــرفت و توسعه است 
مشروط بر آنکه پیش نیازها و زمینه های آن نیز به خوبی فراهم گردد.

يکی از ايــن پیش نیازها همراهی و همکاری مديران اجرايی با برنامه 
های اســتان بر مبنای سند راهبردی اســت که به نوعی در اظهارات 

شاهرخی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اين موضوع البته در دوره های پیش نیز همواره به عنوان يک ضرورت 
مورد تاکید بوده و به ويژه استاندار سابق بارها درباره مديران ناهماهنگ 

و ناهمراه گاليه کرده و هشدار داده بود .
اين بار نیز اســتاندار همدان با پیش کشــیدن موضوع سند راهبردی 
و يادآوری اهمیت آن، بــه مديرانی که همراهی الزم را در اين زمینه 
نداشته باشند، هشدار داده که در صورت تداوم کوتاهی ها بايد بروند.

گذشــته از محتوای ســند و اينکه چقدر در اين زمینه اطالع رســانی 
شــده اســت، همراهی مديران اجرايی با مديريت ارشد استان برای 
عملیاتی سازی آن امری مســلم و ضروری است. هرچند از اين نکته 
نیز نبايد غافل شد که چنین اسناد مهمی نیاز به تبیین نیز دارد و لذا در 
کنار بحث هماهنگی و همراهی مديران اجرايی، موضوع میزان آگاهی 

و اشراف مديران به ابعاد مختلف سند مذکور نیز مطرح است.
با تمام اين احوال دغدغه مدير ارشــد استان در زمینه سند راهبردی و 
نگرانی های او در بحث همراهی مديران و دقت نظر آن ها درباره سند 
راهبردی اســتان که امروزه به عنوان يک نقشه راه، سخت مورد تاکید 

قرار گرفته است، قابل تامل است.
آنچه مهم اســت اينکه برای عملیاتی شدن اين سند و تحقق اهداف 
کالن اســتان در زمینه های مختلف متناسب با اولويت های تعريف 
شــده برای توسعه استان برنامه های میان مدت و کوتاه مدت تدوين و 

راهکارهايی اجرايی ارائه شود.
در چنین شــرايطی است که تکلیف همه دستگاه ها مشخص تر شده 
و مســیر حرکت در جهت پیشرفت در عرصه های مختلف هموارتر 

می شود.

1- گوينده خبر شــبکه استانی همدان که شايعه ممنوعیت کاری وی 
منتشر شده بود، به اجرا برگشته است. 

گويا وی ساعاتی  پیش از حضور در صدا و سیما برای گويندگی خبر، 
با انتشار پســتی در فضای مجازی اين شايعه را غیر مستقیم تکذيب 
کرده است. گفتنی اســت واکنش شبکه استانی در چالش ايجاد شده 
بین يکی از نیروهای خود با نماينده ای از اســتان تا کنون ســکوت 

بوده است.
 ۲- يکی از نمايندگان اســتان عازم سفر زيارتی به عراق شده است. 
گويا وی از فرصت تعطیالت تابستانی مجلس برای افزايش معنويت 

بهره گرفته است. 
گفتنی اســت تعطیالت مجلس با توجه به فرصت محدود 4 ســاله 
نمايندگی همــواره با اعتراض برخی نمايندگان و صاحبنظران مواجه 

بوده است.
۳- يک دستگاه نظارتی در استان، نظارت بر يک دستگاه اجرايی را به 

عمد افزايش داده است. 
گويا اين فشــار نظارتی برای دريافت امتیازی از امکانات و اختیارات 
اين دستگاه برای اين مجموعه، انجام شده است. گفتنی است اين نوع 

امتیازگیری های عمومی در استان مسبوق به سابقه است.

پرونده فساد مالی آتش نشانی مالیر 
در دست بررسی است
■ بازگشت 200 ميليون تومان

ــا بیــان اينکــه از   رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان ماليــر ب
فســاد مالــی آتش نشــانی نمی  تــوان بــه عنــوان اختــالس نــام بــرد، 
ــوده و از سیســتم های  ــی ب ــک سواســتفاده مال ــر ي ــن ام ــت: اي گف

نظارتــی قابــل پیگیــری اســت.
اکبــر هاشــمی بــا اشــاره بــه کشــف بانــد فســاد مالــی در ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ايمنــی ماليــر، اظهــار کــرد: مســأله فســاد 
ــاق  ــش اتف ــال پی ــه س ــدود س ــانی ح ــازمان آتش نش ــی در س مال
افتــاده کــه امــروز اتهامــات ثابــت شــده و متهمــان نیــز آن را قبــول 

کرده  انــد.
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی نمی  ت ــاد مال ــن فس ــه از اي ــان اينک ــا بی وی ب
اختــالس نــام بــرد، گفــت: ايــن امــر يــک سواســتفاده مالــی بــوده 

ــت. ــری اس ــل پیگی ــی قاب ــتم های نظارت و از سیس
ــارس،  ــا ف ــو ب ــر در گفت  وگ ــهر مالي ــورای اســالمی ش عضــو ش
ــی  ــتم مال ــه در سیس ــی ک ــی از حقوق هاي ــث مال ــزود: در بح اف
وجــود داشــته بــه صــورت اشــتباه يــا عمــدی بــه نفــع شــخصی 
ــه  ــان آن ب ــون توم ــون حــدود ۲00 میلی ــه تاکن ــده ک برداشــت ش

ــته اســت. ــهرداری بازگش حســاب ش
ــه  ــد هم ــازی باي ــات و شفاف س ــرای اثب ــه ب ــان اينک ــا بی وی ب
اســناد بررســی شــود و نتیجــه بــه اطــالع عمــوم برســد، تصريــح 
کــرد: مشــکالت مديريتــی کــه وجــود داشــته در ايــن امــر دخیــل 

ــوده اســت. ب
هاشــمی بــا بیــان اينکــه در ايــن زمینــه تذکــرات الزم بــه 
شــهرداری داده شــده اســت، گفــت: بــه تذکــرات توجهــی نشــده 
و باعــث شــد مشــکل بــه ايــن جــا ختــم شــود، در هــر حــال بايــد 

ــم. ــان کنی ــم آن را پنه ــرده و نمی توانی ــول ک ــکل را قب مش
ــی  ــردم عذرخواه ــد از م ــه باي ــن زمین ــه در اي ــان اينک ــا بی  وی ب
ــرات  ــه تذک ــردن ب ــه نک ــا و توج ــه لجبازی ه ــت: نتیج ــرد، گف ک
ــث  ــا باع ــن لجبازی ه ــد، اي ــی کن ــاد م ــکالتی را ايج ــن مش چنی
ــات  ــن اقدام ــن جامعــه می شــود و اي ــن فضــای ام ــه هــم ريخت ب

ــه نیســت. مناســب فضــای جامع
رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان ماليــر بــا بیــان اينکــه متهمــان 
ــرد:  ــان ک ــده  اند، خاطرنش ــدان ش ــه زن ــت روان ــورت موق ــه ص ب
اســناد در حــال بررســی اســت و بــه زودی نتیجــه پرونــده 

می شــود. اطالع رســانی 

اجرای ۲۱ پروژه آبخیزداری 
در عرصه های منابع طبیعی استان 

ــرای  ــدان از اج ــتان هم ــی اس ــع طبیع ــزداری مناب ــاون آبخی  مع
۲1 پــروژه آبخیــزداری در ســطح ۳۳ هــزار هکتــار از عرصــه هــای 

منابــع طبیعــی اســتان همــدان خبــر داد.
ــزداری  ــازه ای آبخی ــای س ــداد طرح ه ــی تع ــدی آرتیمان محمدمه
ــن  ــت: اي ــرد و گف ــوان ک ــورد عن مصــوب اســتان همــدان را ۲1 م
طرح هــا بــا ســطح ۳۳ هــزار هکتــار بــه طــور میانگیــن 10 درصــد 

ــد. پیشــرفت فیزيکــی دارن
وی افــزود: ۳10 میلیــارد ريال اعتبار برای اجــرا و تکمیل ۲۷ طرح 

آبخیزداری استان همدان در سال جاری اختصاص يافته است.
آرتیمانی گفت: اين اعتبار از محل بودجه صندوق توســعه ملی برای 

طرح های آبخیزداری استان همدان اختصاص يافته است.
به گــزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیــزداری همدان، وی 
افــزود: پیمانکار 19 طرح آبخیــزداری با حجم 44 هزار متر مکعب 
در اســتان مشخص و کار اجرايی اين طرح ها در 10 شهرستان آغاز 

شده است.
ــدان  ــزداری هم ــی و آبخی ــع طبیع ــزداری اداره کل مناب ــاون آبخی مع
ــام  ــزداری انج ــای آبخی ــی طرح ه ــات مکانیک ــم عملی ــت: حج گف
شــده در اســتان از ســال 1۳۷0 تاکنــون شــامل ســازه های مکانیکــی 
ــزار  ــی ۷90 ه ــات خاک ــی( و عملی ــنگ گابیون ــی، س ــنگ مالت )س

ــات ســنگی ۶۳1 هــزار مترمکعــب اســت. مترمکعــب و عملی

اسدآباد کمترین فضای سبز کشور را دارد

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسدآباد گفت: اسدآباد کمترين فضای 
سبز کشور را دارا بوده و جنگل طبیعی ندارد.

قباد پیری اظهار کرد: اين شهرســتان دارای 45۳ هکتار جنگل دستکاشت بوده که از اين 
میزان جنگل دستکاشت، ۲8۶ هکتار در گردنه، 1۶۳ هکتار در حاشیه جاده و پارک زائر و 
مابقی نیز در راهدارخانه گردنه شهرستان قرار گرفته و بیشتر اين جنگل ها شامل درختان 

بادام شیرين هستند.
وی در گفت وگو با ايســنا، از کشــت 50 هزار بوته آويشن در اراضی ملی اسدآباد برای 

نخســتین بار خبر داد و تصريح کرد: اين میزان کشــت آويشن با اعتباری افزون بر 150 
میلیون ريال از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی در دو منطقه چهاردولی و روســتای 
پیرملو اجرا شــده که اين گیاه با داشتن خواص دارويی و مقرون به صرفه بودن در بحث 
اقتصادی و کشــاورزی، دارای جنبه زيست محیطی بوده و با ذخیره آب از فرسايش خاک 

جلوگیری می کند.
پیری گفــت: با بارندگی های خوب امســال پوشــش گیاهی مراتــع و اراضی اين 
شهرستان باالست که نیاز است مردم با رعايت توصیه ها و هشدارها در طبیعت برای 
حفظ اين منابع خدادادی بکوشــند چرا که هر گونه آتش سوزی در اراضی کشاورزی 
و منابع طبیعی با آلودگی محیط زيســت، موجب از بین رفتن ســاختار خاک شــده و 

وقوع سیل را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزانی که نیازمند آتش کوب هستند می توانند درخواست برای 

دريافت آتش کوب را به اين اداره ارائه دهند.
پیری با اشــاره به آغاز فعالیت اکیپ شــبانه روزی منابع طبیعی در اين اداره به منظور 
دريافت گزارش های مردمی درباره آتش ســوزی اراضی، گفت: وسعت منابع طبیعی 
شهرستان بسیار اســت و منابع طبیعی برای حفظ اين عرصه نیازمند مشارکت مردمی 
بوده و سامانه 1504 به صورت شبانه روزی آماده دريافت گزارش های مردمی درباره 
هرگونه آتش ســوزی مراتع و اراضی برای وارد عمل شدن و اطفاء حريق سريع و به 

موقع خواهد بود.

 ماه گذشــته امام جمعه همــدان و نماينده 
ولــی فقیــه در اســتان در خطبه هــای نماز 
جمعــه، ســخنان صريح اللهجــه ای پیرامون 
عملکرد مديران و نماينــدگان ايراد کرده بود. 
حجت االســالم حبیــب ا...  شــعبانی با طرح 
روحیــه مطالبه گری، هدف خــود از تذکر به 
مســئوالن را ايجابی خوانده و معتقد است که 
نظارت عمومی می تواند در شــیوه عملکرد و 

تصمیم گیری مديران موثر واقع شود.
وی همچنین به خالهای قانونی به عنوان عامل 
دوم در بروز رفتارهای غیرارزشی اشاره کرده و 
خواستار اصالح برخی از امور در بدنه دستگاه 

های اجرايی شدند.
به دنبال مطالبه گری نماينده ولی فقیه در استان، 
امیر خجسته نماينده مردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اســالمی در ديدار با  شعبانی 
به ارائه گزارش عملکرد فراکســیون مبارزه با 

مفاسد اقتصادی در مجلس پرداخت.
در اين نشســت امام جمعه همدان با دعوت 
از نمايندگان مجلس برای شــرکت در چنین 
نشست هايی، گفت: امیدواريم اين مسأله فتح 
باب ارائه گزارش مبارزه با فســاد از ســوی 

مسئوالن به مردم باشد.
نماينده ولی فقیه در استان همدان در اين جلسه 
اظهار داشت: مطالبه گری برای مبارزه با فساد 
امری مهم اســت تا مسئوالن به مردم پاسخگو 
باشــند. پس الزم اســت مســئوالن گزارش 
عملکرد مبارزه با فساد را به مردم ارائه دهند. 

به اعتقاد شعبانی اگر فساد در يک جامعه رواج 
يابد، اعتماد عمومی سلب خواهد شد.

وی با بیان اينکه يکی از وظايف مجلس نظارت 
بر حســن انجام امور است، گفت: بر عملکرد 
مجلس شورای اسالمی گاليه مندی هايی وجود 
دارد، اگرچه اقدامات فردی خوبی نیز صورت 

گرفته است.
نماينده ولی فقیه در اســتان همدان با اشاره به 
اينکه مجلس شــورای اسالمی قابل نقد است 
که می توان نسبت به آن ورود کرد، گفت: اين 
جلســه می تواند فتح بابی باشد تا مسئوالن به 
مردم گزارش دهند در حوزه مبارزه با فساد چه 

عملکردی داشتند؟
وی ايــن اتفاق را زمینه ايجاد اعتماد بین مردم 
و تقويت آن دانست و اظهار کرد: مطالبه گری 
برای مبارزه با فساد امری مهم است تا مسئوالن 

به مردم پاسخگو باشند.
شــعبانی ادامه داد: امید است حداقل در استان 
همدان همه مسئوالن و متولیان مبارزه با فساد 
در مقابــل مردم پاســخگو بــوده و به جامعه 

گزارش دهند.
وی بــا بیان اينکه در مبارزه با مفاســد رافت 
ممکن نیســت، خاطرنشان کرد: نبايد مفسدان 
در عرصه های مختلف احســاس امنیت کنند، 
وقتــی مــردم مطالبه گری کرده و مســئوالن 

پاسخگو باشــند، زمینه مناسب برای مقابله با 
مفسدان فراهم می شود.

اموال مسئوالن  به  قانون رسيدگی   
اجرا شود

به گزارش فارس رئیس فراکســیون مبارزه با 
مفاســد اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان اينکه خودروســازان داخلی بالی جان 
مردم شــده اند، گفت: ايران خودرو و ســايپا 

حیات خلوت برخی از مسئوالن شده است.
امیر خجسته با بیان اينکه مجلس و مردم مبارزه 
با فســاد اقتصادی را در دستور کار قرار دهند، 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در ســال 91 با 
انتقاد از سران قوا خواست برای مبارزه با فساد 

اقتصادی عملی وارد شوند.
وی با بیان اينکه نظــارت مجلس را در رأس 
امور قرار می دهد، افــزود: نماينده مجلس در 
همــه امور بايد اظهار نظر کند و نبايد در برابر 

اتفاقات کشور سکوت کند.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به اينکه 
کمیســیون اصل 90 هر سه قوه را زير ذره بین 
قرار می دهد، تصريح کرد: مردم هر شکايتی از 
سه قوه داشته باشند می توانند به اين کمیسیون 

مراجعه کنند.
وی افزود: چرا صدا و ســیما اجازه نمی دهد 

گزارش مبارزه با فساد را ارائه دهیم؟
خجســته با بیان اينکه مجلــس وظیفه تذکر، 
ســوال، عدم کفايــت و تحقیــق و تفحص 
را دارد، تصريــح کــرد: اگر مجلــس از اين 
ظرفیت ها استفاده نکند و سکوت کند، مجلس 

بی خاصیتی خواهد بود.
اموال مسئوالن باید شفاف سازی شود

وی بــا بیان اينکه وقتــی دالر افزايش يافت، 
مجلس ورود کرد و وزير استیضاح شد، ادامه 

داد: وزيری که داشت استیضاح می شد، استعفا 
داد و بــه وزارتخانه ديگر رفت، مجلس نبايد 

رأی اعتماد می داد که هنوز پیگیر آن هستیم.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی 
در مجلس با اشــاره به اينکه فســاد اقتصادی 
ماننــد موريانه پايه های نظــام را می خورد که 
بايد مراقب باشــیم، خاطرنشان کرد: در مدت 
نمايندگی 448 تذکر، ۲۲۶ ســوال از وزرا، 9 
مــورد تحقیق و تفحص انجام شــده که 100 

مورد ديگر نیز در دستور کار است.
وی با بیان اينکه تذکر و سؤال وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت اقتصاد و دارايی نیز 
در دســتور کار است، گفت: مجلس معامله گر 
نیست، تحقیق و تفحص از مجلس آغاز شده 

است و با هیچ کس رودربايستی نداريم.
خجســته با اشــاره به اينکه همه بايد در اتاق 
شیشه ای بنشینند، اظهار کرد: آرای نمايندگان 
بايد شفاف باشد، درباره اموال مسئوالن نیز بايد 
شفاف سازی شود و مشخص شود فالن وزير 
سرمايه های کالن خود را از کجا آورده است؟

وی بــا بیان اينکه مبارزه نکردن با فســاد بايد 
تعجب آور باشــد نه مبارزه با فســاد، افزود: 
مجلس بايد قدرتمندانه ورود کند و در مقابل 

فساد بايستد.
نماينــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
با اشــاره به اينکه تحقیق و تفحص از بنیاد 
شــهید را در دوره نهم مجلس آغاز کرده ايم، 
تصريح کرد: ۳0 هزار برگ ســند از تحقیق 
و تفحص بنیاد شــهید تهیه و ۳۶ پرونده در 
قوه قضايیه ايجاد شد که همچنان در جريان 
است. وی با اشــاره به اينکه دو نوع اختالس 
داريم که در يکی پول مردم را غارت می کنند 
و در دومــی افرادی وقت مردم را گرفته و کار 
نمی کنند، گفت: به اختالس در صندوق ذخیره 

فرهنگیان نیز ورود کرده ايم که مشــخص شد 
14 هزار میلیارد تومان به غارت رفته که بخش 

عمده ای از آن بازگردانده شده است.
نماينــده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســالمی در ادامــه با بیــان اينکه 
خودروســازان داخلی نیز بــالی جان مردم 
شــده اند، تصريح کرد: ايران خودرو و ســايپا 

حیات خلوت برخی از مسئوالن شده است.
وی با اشاره به اينکه در مسأله گمرک، فرودگاه 
همدان و سیلو ورود کرده ايم، ادامه داد: سازمان 
خصوصی عملکرد مطلوبی ندارد به طوری که 
سیلوی همدان بدون برگزاری مزايده و به يک 
دهم قیمت واگذار شــده بود که ورود کرده و 

آن را برگردانده ايم.
خجســته با بیان اينکه يک باند زمین خواری 
همدانی و اصفهانی نیز کشــف و افشــا شد 
خاطرنشــان کرد: يکی از اين افراد در اصفهان 

دستگیر شده است.
 ماليات اســتان همدان باید اصالح 

شود
وی از دســتگیری ۳1 نفر از سران مفاسد در 
بانک ها خبر داد و گفت: خوشبختانه با حضور 
آيت ا... ســیدابراهیم رئیســی در مقام رياست 
قوه قضايیه مبارزه با فســاد با جديت و قوت 

بیشتری دنبال می شود.
نماينــده مــردم همدان و فامنیــن در مجلس 
شورای اســالمی در ادامه اظهار کرد: وحدت 
و همگرايی خوبی در استان وجود دارد چراکه 
همگان معتقدند هرجا اختالف ريشه بدواند، 

مردم متضرر می شوند.
وی با بیان اينکه پايه تشخیص مالیات در استان 
صحیح گذاشــته نشده اســت، افزود: مالیات 
استان بايد اصالح شود تا مردم بتوانند از عهده 

آن برآيند.

امام جمعه همدان:

مسئوالن به مردم بگویند 
در مبارزه با فساد چه کرده اند؟

 فراخوان بیســت و ششــمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر کودک و نوجــوان همدان 
که در پايیز 1۳98 برگزار  می شــود، در قالب 

هشت بخش منتشر شد.
بیست و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان با شــعار »کودک، طبیعت، 
تئاتر« توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان همدان با همکاری اداره کل هنرهای 
نمايشــی و انجمن هنرهای نمايشــی ايران، 
پايیز 1۳98 در شــهر تاريخی همدان برگزار 

می شود.
به  گزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان همدان، موضوع 
جشــنواره آزاد است اما پرداختن به مضامین 
اخالقــی، فرهنگ اصیل اســالمی و ايرانی، 
ارتباط کودک و طبیعت، خانواده، نشــاط و 
امید در فضای جامعه و نســل آينده در قالب 
آثار خالقانه و پرمخاطب در اولويت انتخاب 

خواهد بود.

بیست و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کــودک و نوجوان در هشــت بخش  برگزار 
خواهد شــد که شامل مســابقه تئاتر کودک، 
مسابقه تئاتر نوجوان، مسابقه تئاتر خردسال، 
مسابقه تئاتر خیابانی، تئاتر بین الملل، مسابقه 
نمايشنامه نويســی، تئاتــر دانش آمــوزی و 
کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی 
است.با توجه به اهمیت هنر تئاتر در فعالیت 
هنــری دانش آموزان، ســتاد برگزاری بخش 

دانش آمــوزی را با حضور گروه های منتخب 
اين حــوزه برگزار می کند. شــرايط و نحوه 
پذيرش آثــار اين بخش متعاقبا اعالم خواهد 

شد.
مسابقه نمايشنامه نويسی نیز در راستای توجه 
به حــوزه نمايشنامه نويســی و تولید متون 
مناســب مخاطب کودک و نوجــوان برگزار 

می شود. 
متقاضی  نمايش های  مدارک  ارســال  مهلت 

بخش های کودک و نوجــوان تا دوم مهرماه 
1۳98، مهلت ارســال مــدارک نمايش های 
متقاضی بخش های خردسال و خیابانی تا۲0 
شهريور 1۳98 و مهلت ارسال مدارک شرکت 
در مســابقه نمايشنامه نويســی تا10 شهريور 

1۳98 خواهد بود.
اسامی نمايش های برگزيده بخش های مسابقه 
تئاتــر کــودک و نوجوان ۲5 مهــر 1۳98 و 
نمايش های برگزيده در بخش های خردسال 

و خیابانی 5 مهر 1۳98 اعالم می شود.
نشــانی دبیرخانه جهت ارســال آثار به شرح 
زير اســت: همدان، بلــوار بعثت، جنب پارک 
مردم، مجتمع فرهنگی سینمايی شهید آوينی، 
دبیرخانــه دائمی جشــنواره بین المللی کودک 
و نوجوان با کدپســتی ۶51۶9۳۳۶۳4، شماره 
تمــاس ۳۲51۲118 بــا کد 081  و نشــانی 
 .info@festival-children.ir   الکترونیکی
تلفن دبیرخانه دائمی جشنواره نیز با کد 0۲1، 

۶۶۷10۷0۲ است.

اجراي سومین مانور دورمیزي با موضوع 
"تخریب یك مجتمع در هر منطقه"

 معاون خدمات شــهري شهرداري همدان از اجراي سومین مانور 
دورمیزي با موضوع "تخريب يک مجتمع در هر منطقه" خبر داد.

وحید علی ضمیر اظهار کرد: تجربه نشان داده است که پس از وقوع 
بحران ها و سوانح در بیشتر مناطق جهان، نیروهاي مردمي و نهادهاي 
دولتي بــا امکانات تحت اختیار خود وارد منطقه آســیب ديده می 
شوند اما اغلب عملکرد ناهماهنگ آنها، منجر به بهره گیری نادرست 
از تمامــی ظرفیت هــای موجود در صحنه حوادث می شــود و از 
همین رو يکي از راه های ســنجش میزان آمادگي سازمان ها و نهاد 
هاي مســئول، اجراي تمرين و مانور جهت شناسايي نقاط قوت و 

ضعف است .
وی تصريــح کــرد: مانــور دورمیزي بیشــتر بــرروي فرآيندهاي 
پاســخگويي و سلســله مراتب فرماندهي تمرکز دارد و طراحی و 
اجرای اين مانور بســیار دشــوارتر بوده و امکان ارزيابی دقیق تر آن 

نیز وجود دارد.

نسخه پیچی روزانه یك هزار نسخه 
در بیمارستان آتیه همدان

 مديردرمان تامین اجتماعی استان همدان از نسخه پیچی روزانه يک 
هزار نسخه بیماران سرپايی در بیمارستان آتیه همدان خبر داد.

علیرضا صفری از نسخه پیچی روزانه يک هزار نسخه بیماران سرپايی 
در بیمارســتان آتیه در دو شیفت صبح و عصر خبر داد و اظهار کرد: 
تهیه و تحويل سهمیه ماهانه دارويی بیماران مطابق با کارت دارويی آن 

ها از جمله موضوعات مورد توجه است.
وی با اشــاره به اين که داروخانه بیمارستان آتیه همدان در شیفت 
عصر تا ســاعت ۲0 فعالیــت دارد، گفت: داروســاز ثابت در اين 
داروخانه برای ارائــه توصیه های دارويی به بیمــاران و مراجعین 

حضور دارد.
مديردرمــان تامین اجتماعی اســتان همــدان در گفت وگو با فارس 
با بیــان اينکه همواره تهیه داروهای مورد نیاز و اساســی بیماران در 
داروخانه های بیمارســتان ها و ســاير مراکز درمان تامین اجتماعی از 
دغدغه هاســت، افزود: تمام داروهای مصرفی بیماران بستری تهیه و 

خريد و سپس تحويل داده می شود.
وی بیــان کرد: لوازم و تجهیزات پزشــکی مصرفی مورد نیاز بیماران 
بســتری توســط واحد مديريت دارويی تهیه، خريــد و تحويل داده 

می شود.

انتشارفراخوان بيست و ششمين جشنواره بين المللی 
تئاتر كودک و نوجوان
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خبر خبر

همدان به پویش کشوری "سه شنبه های بدون خودرو" 
پیوست

 به منظور جايگزينی حمل و نقل پاک به جای خودرو، شهر همدان به پويش کشوری 
سه شنبه های بدون خودرو پیوست.

مديرعامل ســازمان حمل و نقل ترافیک شــهرداری همدان، گفت: پويش کشــوری 
سه شــنبه های بدون خودرو با هدف کاهش اســتفاده از خودروهای تک سرنشــین، 
افزايش ســرانه ورزش همگانی و جلوگیری از آلودگی هوا در کشــور شــکل گرفته 

است.

احسان صباغی در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: شهر همدان نیز به پويش سه شنبه های 
بدون خودرو پیوسته است تا فرهنگ استفاده از حمل و نقل پاک به جای خودرو نیز در 

همدان جا بیفتد.
وی گفت: به همین منظور در روزهای سه شنبه هر هفته همايش دوچرخه سواری از میدان 

قائم تا بلوار جوان راس ساعت ۷  صبح برگزار می شود.
صباغی بیان کرد: اين همايش هفتگی به همت ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
همدان و حمايت های دفتر حمل و نقل استانداری، تشکل های مردمی و پلیس راهنمايی 

و رانندگی همدان برگزار می شود.
مديرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری همدان با اشــاره به اين که انتظار 

داريم همشهريان عزيز از اين همايش استقبال کنند، گفت: پیوستن شهر همدان به پويش 
سه شــنبه های بدون خودرو و برگزاری همايش هفتگی دوچرخه ســواری سبب کاهش 

ترافیک در سطح شهر و بهره مندی شهروندان از هوای پاک می شود.
صباغی تاکید کرد: با بانک های طرف قرارداد با شــهرداری هماهنگ شده است به افرادی 
که به هر دلیلی توانايی خريد دوچرخه را ندارند وام کم بهره برای خريد دوچرخه تعلق 

بگیرد.
وی با اشاره به کالنشهر بودن همدان، تصريح کرد: به منظور رفاه حال شهروندان همدانی، 
کاهش ترافیک شــهری و کاهش آالينده های زيســت محیطی حاصل از دود خودرو در 

دستور کار مجموعه شهرداری همدان قرار گرفته است.

ناحیه مبل و منبت دهفول راه اندازی می شود
 نماينــده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
منبت کاران روســتای دهفول، گفت: روســتای دهفــول دارای 1۶0 
منبت کار هنرمند است که همین ظرفیت سبب شده عالوه بر راه اندازی 
خوشه مبل و منبت، به فکر راه اندازی ناحیه مبل و منبت در اين منطقه 

نیز باشیم.
به گزارش تســنیم، حسن بهرام نیا در مراسم کلنگ زنی پروژه آسفالت 
راه روستايی روستای دهفول نهاوند، بیان کرد: در حال حاضر ۷0 هزار 
پروژه ناتمام در سطح کشور وجود دارد که اتمام اين پروژه ها حداقل 

به ۲0 سال زمان نیاز دارد.
وی تصريح کرد: با وجود اين تعداد پروژه نیمه کاره در ســطح کشور، 
مجلس با دولت توافق کرده اند که امسال هیچ پروژه جديدی در کشور 

تعريف نشود و پروژه های نیمه کاره در دست اقدام قرار بگیرند.
بهرام نیا افزود: در طول سه سال گذشته با وجود شرايط نامناسب مالی، 
پروژه های مهم و قابل توجهی در شهرســتان کلنگ زنی شده است و 

پروژه هايی در حوزه راه ها آغاز به کار شده اند.
وی عنوان کرد: احداث و بهســازی ۶۷ کیلومتر از جاده های روستايی 
و مواصالتی به مناطق گردشــگری در دستور کار قرار گرفته است که 

اتفاق مهمی برای نهاوند به شمار می آيد.
عضو کمیســیون انرژی مجلس، بیان کــرد: در حال حاضر يک خط 
به مسیر  نهاوند- ســراب گیان به طول 18 کیلومتر و يک خط نیز به 
ســه راهی دهفول به برزول و از برزول به سه راهی فارسبان به طول 

19کیلومتر اضافه خواهد شد.
بهرام نیا تاکید کرد: ۷۶ کیلومتر مســیر باقی مانــده مربوط به راه های 
روستايی قشــالق به راوند، توانه به اسدآباد، اکبرآباد به شريف آباد و 

غیره است که عملیات اجرايی آنها نیز آغاز شده است.
وی گفــت: همچنیــن در حــوزه  محورهای مواصالتــی اصلی نیز 
پروژه های مهمی مانند محور  نهاوند- آورزمان- مالير، محور نهاوند 
به بروجرد و محور نهاوند به کرمانشــاه تا سه راهی کنگاور با تزريق 

اعتبارات ملی کار در حال انجام است.
بهرام نیا ادامه داد: پروژه راه روســتايی دهفول نیز کلنگ زنی شــد که 
کارکرد گردشگری دارد و با اتصال چند روستا به هم در ايجاد اشتغال 

و ايجاد درآمد موثر خواهد بود.
وی تصريح کرد: ســال گذشته نیز دو میلیارد تومان اعتبار برای شبکه 

آب رسانی روستای دهفول جذب و مشکل آب اين روستا حل شد.
بهرام نیا با اشاره به منبت کاران روستای دهفول، افزود: روستای دهفول 
دارای حدود 1۶0 منبت کار هنرمند اســت و با تالش های انجام شده 
در سال گذشته، خوشه مبل و منبت دهفول راه اندازی شده و به زودی 

ناحیه مبل و منبت دهفول نیز راه اندازی می شود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس، عنوان کرد: امیدواريم مبل و منبت کاران 
روستای دهفول با تالش و همت بتوانند بار ديگر مبل و مبنت دهفول 
را احیا کنند و مانند مالير، روســتای دهفول بــه عنوان قطب مبل و 
منبت منطقه ای تبديل شــود.بهرام نیا با اشاره به وضعیت سراب های 
نهاوند نیز بیان کرد: در ســراب های شهرستان در مقايسه با چند سال 
گذشته تحوالت مهمی انجام شده و زيرساخت های گردشگری قابل 
توجهی در اين سراب ها ايجاد شده است.وی گفت: با حضور معاون 
امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه اســتان همدان در نهاوند موفق به جذب هفت میلیارد تومان 
اعتبار برای ســه سراب گیان، گاماســیاب و فارسبان شده ايم.بهرام نیا 
تاکید کرد: نگاه مديريت ارشد استان به شهرستان نگاه ويژه ای است و 

ما بايد از اين فرصت برای توسعه شهرستان استفاده کنیم.

دومین غذای محلی کبودراهنگ
 در فهرست ناملموس کشور به ثبت رسید

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: دومین غذای محلی شهرستان 
کبودراهنگ به نام آش غازياغی در فهرســت میراث ناملموس کشور 

به ثبت رسید.
مســئول اداره میراث فرهنگی و گردشــگری کبودراهنگ با بیان اين 
مطلب گفت: هر ساله گیاه غازياغی از نیمه فروردين تا 15 خردادماه 
در دشت ها و مزارع شهرســتان کبودراهنگ به صورت خودرو رشد 
می کند که مردم با چیدن اين گیان اقدام به پخت آش محلی می کنند.

مهدی غالمی بیان کرد: غازياغی گیاهی است با طبیعت گرم با خواص 
درمانی اثبات شــده از قبیل تنظیم کننده ترشحات غدد داخلی، ضد 
عفونی کننده کلیه و مثانه، از بین برنده بیماری رماتیسم و نقرص، موثر 
در بیماری های کبد، تســکین دهنده دردهای بواسیر، گلودرد، چشم 

درد و... می باشد.
وی افزود: با پیگیری های اداره میراث فرهنگی کبودراهنگ، کارشناس 
اداره کل اســتان ارديبهشت امســال با حضور در روستای قهورد علیا 
نســبت به ضبط فیلم، تصاوير و نحوه تهیه اين غذا برای ارســال به 
داوری در ســازمان میراث فرهنگی کشور اقدام کردند و در همايش 
ملی ثبت میراث ناملموس کشــور که در شــهر اردبیل برگزار شــد، 
دومین غذای محلی شهرستان به نام آش غازياغی در فهرست میراث 

ناملموس کشور توسط اين شورا به ثبت رسید.
وی گفت: نخســتین غذای ثبت شده کبودراهنگ غذای محلی عیران 

شوربا بوده که در سال 1۳94 به ثبت رسیده است.

694 انشعاب غیرمجاز برق در کبودراهنگ 
شناسایی شد

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: از آغاز امسال تاکنون تعداد ۶94 
مورد انشــعابات غیرمجاز برق در شهرستان کبودراهنگ شناسايی شده 

است.
رئیس اداره برق شهرستان کبودراهنگ با بیان اين مطلب افزود: اکیپ های 
بازرسی انشــعابات غیرمجاز برق به شکل محسوس و نامحسوس در 
ســطح شهر و روستاها به شناســايی افراد متخلف در بحث انشعابات 
غیرمجاز به صورت روزانه می پردازد که ضمن شناسايی اخطار و تأکید 
بر اصالح و اخذ انشعاب غیرمجاز می شود و در صورت عدم توجه طبق 

قانون به مراجع قضايی معرفی می شود.
علی هايل همدانی، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اتصاالت شبکه ای و 
داخلی منازل شهروندان و نوسانات برق از انشعابات غیرمجازی است 
که وجود دارد.وی همچنین افزود: ما آمادگی کامل داريم تا به متقاضیان 
جديد در صورت آماده بودن شرايط در کمترين زمان ممکن، انشعاب 
واگذار کنیم.هايل همدانی گفت: از تمامی مشــترکان تقاضا داريم که با 
پرداخت به موقع قبوض، اداره برق را در خدمات رســانی بهتر و بیشتر 

ياری کنند.

ضیافت دخترانه بهار به صرف کتاب 

 نشســت کتابخوان دخترانه بهار به مناســبت دهــه کرامت و تولد 
حضرت فاطمه معصومه)س( و روز دختر در شهرستان بهار برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان، در اين 
نشست دختران موفق در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی 

و ورزشی به معرفی کتاب هايی با محوريت دختران پرداختند.
معصومه فزونی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار، اظهار 
کرد: برگزاری نشســت های کتابخوان از ســال 1۳94 در کتابخانه های 
عمومی با هدف معرفی کتاب توسط شخصیت های مختلف به منظور 

تشويق جامعه به مطالعه آغاز شد.
وی با بیــان اينکه نشســت های کتابخوان، ثبت خاطره بــرای اهالی 
کتاب می شــود، افزود: ما برای ساختن فردايی بهتر که لبريز از آگاهی، 
مهربانی و عطوفت باشد، نیاز به دخترانی داريم که به سالح دين، علم 
و اخالق مجهز باشــند تا مادرانی شايسته بوده و در تصمیم گیری ها و 

تصمیم سازی ها نقشی سازنده داشته باشند.

امسال 9/5 هکتار گلخانه 
در بهار احداث خواهد شد

 فرماندار شهرستان بهار، خبر داد: با توجه به تمهیدات انديشیده شده 
امسال 9/5 هکتار گلخانه در شهرستان بهار احداث خواهد شد.

احسان قنبری، در ستاد توسعه گلخانه ای شهرستان بهار، گفت: با توجه 
به اهمیت گســترش گلخانه در صیانت از آب و خاک، دوره آموزشی 
ترويجــی با حضور ۶0 نفر از متقاضیان گلخانــه و افراد تاثیرگذار در 
اين حوزه در شهرســتان بهار برگزار و مزايای کشت گلخانه ای برای 

آنها بازگو شد.
وی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات انديشــیده شده امسال5/9 هکتار 
گلخانه در شهرســتان بهار احداث خواهد شــد و دستگاه های مرتبط 
بــرای حمايت از تولیــد پايدار و رونق تولید در ارائه پاســخ به موقع 
به اســتعالمات کوشا باشــند.قنبری با بیان اينکه  در راستای تسهیل و 
روانســازی، امور اراضی از روند تغییر کاربری ها حذف خواهد شد تا 
روند صدور مجوز گلخانه زودتر انجام شود، گفت: گلخانه های کوچک 
مقیاس در حدود ۳00 متر در محدوده شهر و روستا به اقتصاد خانوار ها 
کمک می کند و ماندگاری روستايیان را در روستاها فراهم خواهد کرد 

و همچنین نیاز بازار محلی را نیز برطرف می کند.
فرماندار شهرســتان بهار، عنوان کرد: ۲ هزار تن محصول گلخانه ای به 
ارزش 1۶ میلیارد تومان از استان همدان در سال گذشته صادر شده که 

اين نشان دهنده برگشت سرمايه به استان است.

بيمه نامه پارسيان خودرو پاترول4درب چهار سيلندر به شماره بيمه نامه 
1110/587410/97/000307 به شماره پالک 596ل49 ایران28 به شماره موتور 

z24051533z به شماره شاسی pnvh35z700898  به نام عليرضا رضایی به 
شماره شناسنامه 403178316 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه اجراي 
محوطه سازی پروژه
 61 واحدی مهر تویسرکان

هیات تعاوني مسکن کارگران تالشگر الوند استان همدان

تالشــگر  کارگــران  مســکن  تعاونــی 
ــر دارد  ــدان در نظ ــتان هم ــد اس الون
نســبت بــه اجــراي محوطــه ســازی 
ــرکان  ــر تویس ــدی مه ــروژه 61 واح پ

ــد. ــدام نمای اق
 لــذا در صــورت تمایــل برای شــرکت در 
ــه  ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــه جه مناقص
بــا شــماره تلفــن هــای 38345546 و 
تمــاس حاصــل  38345185 داخلــی 5 

ــد .  نمایی
مــدت زمــان شــرکت در مناقصــه تــا 

می باشــد.  98/04/27 تاریــخ 

 به همت شــهرداری منطقه 4 در سطح اين 
منطقه بیش از 11 پروژه افتتاح و کلنگ زنی  شد .
سرپرست منطقه 4 شهرداری همدان از ساخت 
و تکمیل بوستان  تفريحی در اين منطقه خبر داد 
و گفت: منطقه اسالمشهر به علت تراکم باالی 
بافت مسکونی، از فضای سبز کمتری برخوردار 

است.
مجید يوســفی نويد، بیان کرد: اين بوســتان با 
مساحتی حدود 1848 مترمربع در امتداد مدرسه 
آيینروشــن منطقه اسالمشهر قرار گرفته است 
که پیش از اين، جزو فضاهای بی دفاع شــهری 
منطقــه بود اما در حال حاضر با امکانات کافی 
نام آن در لیست فضاهای سبز منطقه ثبت شده 

است.
وی افزود: بهره برداری از اين بوستان عالوه بر 
اين که نمايی زيبا به چشم انداز محله می دهد، 
نمای بصری محوطه را زيباتر کرده و مکانی را 
برای گذران ساعاتی از فراغت اهالی و تفريح 

آن ها ايجاد می کند.
سرپرست منطقه 4 شهرداری همدان از افتتاح و 
احداث پارک نواری پرديس فاز 1،۲، ۳ خبر داد 
و گفت: اين پارک نواری با مســاحت 1۲000 
مترمربع و با اعتباری بالغ بر 1۲/۲50/000/000 
ريال در کنار احداث پارک نواری خیابان خرد 
که با اعتبار ۶/۶10/000/000 ريال در مساحت 

450 متر مربعی قرار دارد، افتتاح خواهد شد.
وی درباره احیای بوســتان شــهید امیر گان با 
مســاحتی بالغ بر 1۲۳95 مترمربــع، يکی از 
جديدترين سرانه های فضای سبز منطقه، افزود: 
اين فضای بی دفاع شهری که معضالت فراوانی 
را برای اهالی محله به وجود آورده بود، با تدبیر 
مديريت شهری به فرصتی مناسب برای رشد 
فضاهای ســبز منطقه تبديل شده است که به 
اعتبار8/۷۷0/000/000 ريالی  با  امانی  صورت 

شهرداری احیا می شود.
سرپرست منطقه 4 شــهرداری همدان درباره 
موقعیــت جغرافیايی اين بوســتان، بیان کرد: 
احداث بوستان شهید امیرگان که بوستان اصلی 
شهرک الوند به شــمار می رود، پیاده راه سبز و 

فضای دل نشینی ايجاد خواهد کرد.
يوسفی نويد با اشاره به امکانات تعبیه شده در 
اين بوســتان، عنوان کرد: احداث زمین بازی، 
زمین چمن مصنوعــی، آبنماهای زيبا از جمله 
طرح هايی اســت که پــس از نصب مبلمان 
شــهری در اين بوستان در دسترس شهروندان 

قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نورپردازی مناسب مجموعه فضا های 
عنوان شده، شب هنگام فضايی زيبا و بانشاط را 
برای حضور خانواده ها فراهم کرده که می تواند 

نشاط اجتماعی را در پی داشته باشد.
سرپرست منطقه 4 شــهرداری همدان درباره 
پروژه هــای به بهره برداری رســیده توســط 
اين مرکز، يادآور شــد: ديوار کشــی و پوشش 

با  فرهنگیــان  رودخانــه 
 10/1۲0/000/000 اعتبار 
پشــت  رودخانه  ريــال، 
اعتبار  بــا  با هنر  کتابخانه 
ريــال،   ۲/900/000/000
رودخانه جنب دانشــگاه 
پیام نور با ۳/8۷0/000/000 
ريال اعتبار و ديوار کشــی 
رودخانــه منوچهــری با 
۳/480/000/000 اعتبار از 

جمله پروژه های به بهره برداری رسیده توسط 
شهرداری منطقه چهار است.

يوســفی نويد از احداث تقاطع غیر همســطح 
فــاز ۲ غدير خبــر داد و گفت: ايــن پروژه 
بــا نظارت دفتر فنــی شــهرداری منطقه 4 با 
کلنگ زنی  ريال،   ۳50/000/000/000 اعتبــار 
خواهدشد.وی ادامه داد: احداث فاز ۲ بوستان 
فــدک و بوســتان و زمین ورزشــی گلفام به 
ترتیــب بــا اعتبــار 9/۷00/000/000 ريال و 
1۲/000/000/000 ريالــی از ديگر پروژه های 

کلنگ زنی اين مرکز است.

به  اشاره  با  يوســفی نويد 
اينکه اجــرای پروژه های 
اثرگذار عمرانی و خدماتی 
اجرايی  اولويت هــای  از 
منطقه اســت، خاطرنشان 
کــرد: تمــام خیابان ها و 
اولويت  دارای  محــالت 
اين منطقه کــه در برنامه 
و بودجــه قــرار دارد در 
منابع  تحقــق  صــورت 
درآمدی با میزان ۲۳ هزار تن انجام خواهد شد.

سرپرست منطقه 4 شــهرداری همدان درباره 
مناسب سازی معابر سطح منطقه 4 گفت: بیش 
از شش هزار تن آسفالت به منظور تسهیل عبور 
و مرور شهروندان در دستور کار قرار داشت که 
در سه ماه نخست امسال، روکش، لکه گیری و 

آسفالت اين معابر انجام شد.
شهردار همدان با بیان اينکه توسعه دوربین های 
نظارتی، توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
شــهر و تسهیل کار شــهروندان در شهرداری 
از اقدامات شــهرداری برای رضايتمندی مردم 

بوده، گفــت: در مجموع ۷ میلیارد تومان برای 
پروژه های شــهرداری منطقه 4 اعتبار و هزينه 
اختصاص يافته اســت که خوشبختانه شاهد 
افزايش مساحت فضای سبز شهری در مناطق 

حاشیه شهر هستیم.
عبــاس صوفی، بیان کرد: مشــکل سیســتم 
گرمايشــی و سرمايشــی اتوبوس های پايین 
شــهر حل خواهد شد اگرچه اين باور که تمام 
اتوبوس های خوب در باالی شهر جانمايی شده 
است، صحیح نیست. بر اين اساس شايد از بین 
۲40 دستگاه اتوبوس در شهر همدان نزديک به 
10 اتوبوس دارای مشکل باشد و اين موضوع 
نیز طبیعی است.وی گفت: 8 دستگاه اتوبوس 
جديد خريداری شده که در مناطق پايین شهر 

به کار گرفته می شود.
رئیس شــورای شهر همدان با بیان اينکه ايجاد 
فضای سبز يکی از مولفه های مهم در زيبا سازی 
بصری شهری است، بیان کرد: در شهر همدان 
به دنبال رسیدن به میانگین کشوری و استاندارد 
میزان مساحت فضای سبز شهری هستیم که با 
حمايت مسئوالن و مردم در مسیر آن گام های 

مثبتی برداشته شده است.
کامــران گردان بــا بیان لزوم توجــه به بافت 
حواشی شهر، گفت: شــهرداری همدان 805 
میلیارد تومان بودجه کل شهرداری های همدان 
اســت که با تزريق آن به بدنه اجرايی مديريت 
شهری در صدد هستیم در شهر همدان مفهومی 
از کلمه باالی شهر و پايین شهر نشینی را نداشته 

باشیم.
وی با بیان اين که در آينــده نه چندان دور 40۳ 
پروژه در شهر افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: برای 
شهر همدان و نواحی حاشیه ای شهر 1۶ دستگاه 
اتوبوس جديد خريداری شــده که 8 دســتگاه 

اتوبوس جديد جانمايی می شود.

افتتاح و کلنگ زنی 11 پروژه  
به همت شهرداری منطقه 4

گزارش ویژه

 نماينده ولی فقیه در اســتان همدان از 
سايت دفن زباله های شهر بازديد کرد و از 
مردم خواست با کاهش هرچه بیشتر تولید 
زباله، جداسازی زباله های خشک و تر و 
استفاده کمتر از کیسه های پالستیکی حجم 

زباله های تولیدی را کاهش دهند.
به گزارش فارس، حجت االسالم حبیب ا... 
شــعبانی در آســتانه »روز جهانی بدون 
پالستیک« در اقدامی تحســین برانگیز از 
سايت دفن پسماند شــهر همدان بازديد 
کــرد و از نزديک در جريــان فعالیت ها 

و اقدامــات صورت گرفته اين ســايت و 
فرآيند دفن پسماند شهر قرار گرفت.

در آغاز اين بازديد سرپرســت ســازمان 
مديريت پسماند شهرداری همدان با ارائه 
توضیحات الزم، بیان کرد: از سال گذشته 
پروژه های عمرانی اين ســايت با اعتباری 
بالغ بر 15 میلیارد تومان در حال اجراست.

حسین ســیبی، گفت: از جمله پروژه های 
عمرانی می تــوان به ايجــاد لندفیل دفن 
جمع آوری  حوضچه های  زباله،  بهداشتی 
شیرابه، پاکســازی و احیای ۲0 هکتار از 

اراضی آلوده قديمی و درختکاری در اين 
اراضی اشاره کرد.

حجت االسالم شعبانی نیز در بازديد از اين 
محل، کاشــت درخت را امری پسنديده 
عنــوان کرد که مــی توانــد میراثی برای 

آيندگان باشد.
وی پس از بازديد از محل ساخت لندفیل، 
حوضچــه شــیرابه و محل دفــن کنونی 
پسماندهای شــهر همدان، گفت: فعالیت 
های انجام شــده را قابل تحسین است و 
ادامه دادن آن موضوعی مهم و حیاتی برای 

شهر همدان است.
نماينــده ولی فقیه در اســتان همدان در 
پايان با کاشــت نمادين نهــال در ادامه 
اين ســايت، خطاب  پروژه جنگلکاری 
به مردم شــهر همدان گفــت: با کاهش 
زباله، جداســازی  تولید  بیشــتر  هرچه 
زباله های خشــک و تر و استفاده کمتر 
از کیسه های پالستیکی، حجم زباله های 
تولیدی شــهر همدان را کاهش دهیم تا 
بتوانیم آســیب های محیط زيســتی را به 

طرز صحیحی مديريت کنیم.

بازدید نماینده ولی فقيه در همدان 
از سایت دفن زباله های شهر

@bazarehamedan

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

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

وثيقی  ارتباط  صنعت  توسعه 
با توســعه جوامع شــهری 
دارد و اســتان همدان از نظر 
كارگاه هــای بــاالی 50 نفر 
كارگر كه معيار صنایع اثرگذار 
استان های  ردیف  در  اســت 
فقير محســوب می شــود و 
شــاید از همين روست كه در 
واقعيت همچنان عليرغم اعالم 
جهت گيری  ارشد،  مسئوالن 
مسئوالن و كارشناسان ميانی 
كشاورزی  به ســمت  استان 

سوق پيدا می كند

در صورت توجه نکردن به 
آینده نگرانه،  پژوهش های 
باز هم شــاهد اختصاص 
ميلياردها تومان اعتبار برای 
احداث صنایعی خواهيم بود 
كه در آینده بازاری نخواهند 

داشت

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

يادداشت

از نشست مطبوعات رئیس سازمان صمت تا 
شیرینی یك بستنی خوشمزه به دهان کودکان

مهدی ناصرنژاد  «

 از نشست مطبوعاتی حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( در شــنبه گذشــته )15 تیرماه( حرف های خبری 

زيادی درآمده است.
چنــدان محال نیســت اگر تصور کنیــم اين نشســت مطبوعاتی و 
ســوال های کوتاه و بلند اصحاب رســانه با باالتريــن مقام يکی از 
حوزه های اقتصادی استان حول چه محوری می چرخیده است و گويا 
يک موجود بی خاصیت و بی رگ به نام سیب زمینی که اين روزها در 
بازار گرانی قیمت ها حرف نخست را می زند، بسیاری از موضوع های 
قابل طرح در اين نشســت دو ساعته و فرصت مغتنم را تحت شعاع 
خود قرار داده اســت که البته ســماجت يکی از همکاران دو آتیشه 
روی اين موضوع بســیار خاص، مزيد بر علت می شود. در حالی که 
چنین مباحثه ای ســرانجام هم بدون پاسخ می ماند و اين قصه سر به 
مهر که باالخره چرا ســیب زمینی گران شد و چه عواملی باعث گران 
شدن بی رگ ترين موجود روی زمین شده اند و آيا ختم به خیری برای 
اين ماجرا محتمل می باشــد؟ و يا اين ســیب زمینی که صدای معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان محیط زيست کشورمان را هم به اين 
علت که اصلی ترين و ارزشمندترين منابع حیاتی استان همدان يعنی 
ذخاير آب های زيرزمینی را به مصرف می رساند، درآورده است، ارزان 

خواهد شد يا نه؟! همچنان ناگشوده و ناخوانده باقی ماند.
البته در کنار موضوع سیب زمینی که يکی از اصلی ترين کشت و زرع 
در استان همدان به شــمار می آيد، موضوع های ديگری هم از جمله 
کم فروشــی و حلقه مفقوده زنجیره اقتصــادی يعنی کنترل و نظارت 
مطرح شــد که قصد نداريم به آن بپردازيم. خیلی خوب می شــد اگر 
مجالی داشــتیم و در اين فرصت می توانســتیم شرح وظايف سازمان 
عريض و طويلی نظیر صمت را که از عنوانش پیداســت و جای سه 
وزارتخانه و سه سازمان استانی را گرفته است، بیاوريم که در برابر اين 
همه مشکالت اقتصادی چه مسئولیتی به عهده دارد و قیمت و تجارت 
و گرانی و ارزانی و کم و زياد فروشــی سیب زمینی يا هر کاالی ديگر 
در کجای کار و مســئولیت اين سازمان قرار دارد و سرانجام شخص 
آقای متین چه ســوال هايی را بايد جوابگو باشد و يا نباشد. اما همین 
قدر اشــاره شــود که آقای حمیدرضا متین از جمله مديران بومی و 
خوش سابقه همدانیســت که تجارت گرانسنگی را پشتوانه مسئولیت 
اجرايی خود ساخته است و در کنار تمام ويژگی های بايسته از رفتار و 
منش نیکوی انسانی نیز برخوردار می باشد که در جاده پر فراز و نشیب 

مديريتی وی را ياری می کند.
حال اگر متین به عنوان مسئول ترين مدير در حوزه تجارت نسبت به 
شیوه های خاص کم فروشی نه تنها در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای 
و انواع هايپرمارکت ها و حتی سوپرمارکت های محلی و پردامنه تر از 
آن يعنی بسیاری از مغازه های محلی و راسته بازاری، اظهار بی اطالعی 
می کنــد و يا نمی خواهد صراحتاً پاســخ بگويد، قطعاً به خاطر همان 
تجارب فــراوان خود در اين حوزه و ضرورت پرهیز از زير ســوال 
بردن طیف وسیعی از جامعه اقتصادی کشورمان در اين برهه حساس 

می باشد.
متأســفانه جامعه ما در شرايط بسیار دشواری از تاريخ اقتصادی خود 
هم اينک گرفتار عارضه بسیار خطرناک و بغرنجی به نام کم فروشی و 
شبیه ســازی قیمت ها و همچنین تقلب و تخلف های آشکار و پنهان 
است که به راحتی در يک نشست حداکثر دو ساعته مطبوعاتی و طرح 

يک سوال و جواب معمول حل شدنی نیست!
امــروزه به مدد کارآمدی ابزار ارتباطی که در اختیار جامعه قرار دارد، 
سیب زمینی در جنوب شرقی ترين نقطه مرزی تا بازارچه های پررونق 
و پررفت وآمد پايتخت کشورمان قیمت يکسان دارد و مافیای اقتصادی 
اصلی ترين بازيگردان اين نمايش آنالين و سراســری اســت و قطعًا 
يک رئیس ســازمان صمت در استان همدان يا هرمزگان قادر به پاسخ 

يک دست و قاطع به جريان گرانی قیمت يک محصول نخواهد بود.
امروزه هر مشــتری خردســال پای يخچال دکه بستنی فروشی تا آن 
بازنشســته مســتمری بگیر و ســرگردان بازار گران فروشی ها خوب 
می دانند گرانی و کم فروشی فاجعه بار چگونه دامن کاالی منصف ترين 
فروشــنده و هر کسبه خداشــناس را هم گرفته است. چون همین با 
انصاف ها و خداشناس ها هم اجناسی را که با قیمت ثبت شده به دست 
مشتريان خود می دهند که از شرکت ها و توزيع کننده های شناسنامه دار 

تحويل گرفته اند.
بســتنی عروسکی میهن که تا يکســال پیش با قیمت 500 تومان کام 
هــر بچه قانع و حرف گوش کنی را شــیرين می کــرد، اين روزها با 
دانه ای 1000 تومان هم قادر به شیرين کردن کام کودکان نیست چون 
بزرگترين مشکل چنین تولیدات کارخانجات برند کشورمان اين است 
که وزن آن هــم بدون هیچ ضابطه و اطالع رســانی به حدود نصف 
کاهش يافته اســت و اين يعنی همان بستنی 500 تومانی سال گذشته 
هم اينک به سه برابر قیمت يعنی 1500 تومان )با لحاظ کردن وزن کم 
شده آن( در سال جاری به دست مصرف کننده می رسد که يک دزدی و 

کم فروشی و گران فروشی آشکار از جیب کودکان می باشد. 
شهروند آشنايی همین چند روز پیش برايم تعريف می کرد که نوه  گلم 
را عادت داده بودم تا گاه و بیگاه با يک بســتنی عروسکی که در نوع 
خود ارزان ترين تنقالت مورد عالقه کودکان می باشد، خوشحال شود 
اما اين آخری ها که يکی از همین بســتنی های چوبی را برای نوه ام از 
بقال ســرکوچه خريده بودم با کنجــکاوی قد و باالی آن را نگاه کرد 
و گفت: بابابزرگ همیشــه يکدانه از اين بستنی ها بسم بود اما امروز 
سیر نشدم! اما من که می دانستم دلیلش چیست و قباًل وزن 45 گرمی 
بستنی را روی پاکت آن خوانده بودم، پاسخ دادم بستنی ها را کوچک 
کرده اند تا بچه ها زياد نخورند و مريض بشــوند. اما مطمئن هســتم 
دير يا زود خود اين بچه ها متوجه خواهند شــد که بســیاری از اين 
سودجويان اقتصادی که به هیچ قانون و عرف و اخالقی مقید نیستند، 
چگونه عالمانه به جامعه خود خیانت می کنند و حتی سر کودکان نیز 

کاله می گذارند.

وزیر کشور خبر داد
برنامه ریزی برگزاری انتخابات تمام  

الکترونیکی در ۱40حوزه

 در حال برنامه ريزی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در 
140 حوزه رای گیری هستیم .

وزير کشــور در همايش فرمانداران سراســر کشــور با بیان اين که 
محوريت انتخابات موضوع همايش سه روزه بود، اظهار کرد: الزم بود 
اســتانداران و فرمانداران نظرات و مشکالت خود و شرايط انتخابات 
در شهرستان ها را اينجا مطرح کنند و ما هم سیاست ها و برنامه های 
خود را ابالغ کنیم. جهانگیری، ظريف و کدخدايی هم مطالب خوبی 

را امروز مطرح کردند.
به گزارش ايســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: امیدوارم مجموعه 
اين تالش ها به برگزاری انتخابات قانونی، ســالم و امن و با مشارکت 
پرشور منجر شــود. معتقديم اين انتخابات در راستای مقاومت است 
و می توانیم با مشــارکت پرشــور، اراده ملی در حمايت از جمهوری 

اسالمی را به اثبات برسانیم.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی بیان 
کرد: انتخابات الکترونیک را در انتخابات رياست جمهوری و شوراها 
در 140 شهرســتان برگزار کرديم. در حــال حاضر در حال مذاکره با 
شــورای نگهبان هســتیم. بخش اعظم کار در انتخابات الکترونیکی، 
احراز هويت اســت. در احراز هويت الکترونیکی با شــورای نگهبان 

به توافق رسیده ايم.
رحمانی فضلی با بیان اينکه در حوزه رای گیری و شمارش، بحث ها با 
شورای نگهبان در حال انجام است، خاطرنشان کرد: امیدواريم بخش 

زيادی از حوزه ها را الکترونیک برگزار کنیم. 
کارشناسان ما با شورای نگهبان به نتايج خوبی رسیده اند. اگر در اين 
دوره بتوانیم بخش بیشتری از انتخابات را الکترونیک برگزار کنیم، می 
توانیم گام بلندتری برای برگزاری انتخابات الکترونیک در تمام حوزه 
هــا برداريم. در حال برنامه ريزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 

در 140حوزه هستیم.
 مردم داور نهایی انتخابات هستند

رئیس ســتاد انتخابات کشور نیز با اشاره به اينکه بدون رقابت جدی، 
مشارکت پرشور محقق نمی شود، گفت: داور نهايی در انتخابات مردم 
هســتند و وزارت کشــور رويکرد بی طرفی و قانونمداری را دنبال 

می کند.
جمــال عرف اظهار کرد: در دهم ارديبهشــت احکام اعضای ســتاد 
انتخابــات صادر و وزارت کشــور وارد کار انتخابات شــد. در حال 
حاضر در تمامی استان ها، ستادهای انتخابات تشکیل و کار انتخابات 

آغاز شده است.
وی بــا اشــاره به اين که در دو روز نخســت اين همايش به شــکل 
کارشناســی و دقیق مسائل مختلف انتخابات بررسی و آسیب شناسی 
شد، ادامه داد: گفت وگوها از وزارت کشور آغاز و ابهامات پاسخ داده 
شــد. امیدوارم اين گفت وگوها به سطح جامعه کشانده و به ابهامات 

پاسخ داده شود.
رئیس ســتاد انتخابات، خاطرنشان کرد: پس از اين همايش، جلسات 
منطقه ای را تشکیل می دهیم. تالش تامین مشارکت، رقابت، امنیت و 

سالمت در انتخابات است.
عرف تاکید کرد: مشارکت پرشور بدون رقابت جدی محقق نمی شود. 
به همه کســانی که در خانواده نظام جمهوری اســالمی بوده و قانون 
اساســی را قبول دارند، فرصت داده می شــود وارد عرصه انتخابات 
شــوند و مردم داور نهايی خواهند بــود. قانونمداری و بی طرفی دو 

رويکرد وزارت کشور در انتخابات است.

نشست شورای حکام 
هیچ گونه خروجی نداشت

 ســفیر و نماينــده دائــم کشــورمان در ســازمان هــای بین المللــی 
در ويــن، گفــت: نشســت ويــژه شــورای حــکام بــدون هیــچ نتیجــه 

ای بــرای آمريــکا، بــه کار خــود پايــان داد.
مصاحبــه  ای  در  غريب آبــادی،  کاظــم  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ــکام در روز  ــورای ح ــژه ش ــت وي ــه نشس ــوط ب ــوالت مرب تح
ــن  ــال اي ــه دنب ــکا ب ــرد: آمري ــار ک ــريح و اظه ــنبه را تش چهارش
ــژه شــورای  ــه کشــورهای ديگــری تقاضــای نشســت وي ــود ک ب
ــچ  ــت هی ــا حماي ــکا ب ــن درخواســت آمري ــا اي ــد، ام ــکام کنن ح

ــد. ــه نش ــوری مواج کش
ــاهد  ــکام، ش ــورای ح ــژه ش ــت وي ــرد: در نشس ــان ک وی خاطرنش
ــچ  ــه هی ــه ای ک ــه گون ــم، ب ــکا بودي ــده آمري ــاالت متح ــزوای اي ان
نتیجــه ای را بــرای ايــن کشــور بــه بــار نیــاورد. آمريــکا بــه دنبــال 
ايــن بــود کــه از شــورای حــکام بــه عنوان يــک ابــزار سیاســی برای 
ــران در  ــه جمهوری اســالمی اي پیشــبرد اهــداف سیاســی خــود علی
ــا توفیــق بــرای آن همــراه نبــود. ايــن زمــان اســتفاده نمايــد کــه ب

وی تصريــح کــرد: ايــن نشســت، هیــچ گونــه خروجــی بــه 
ــکام  ــورای ح ــای ش ــت ه ــه نشس ــی ک ــت. در حال ــال نداش دنب
ــراه  ــتی آزمايی اجــرای برجــام هم ــاره بررســی گزارشــات راس درب
بــا جمع بنــدی رئیــس شــورای حــکام از خالصــه اظهــارات 
ــن  ــد اي ــی فاق ــن نشســت حت ــا اي ــتند، ام ــراه هس ــده هم ــه ش ارائ

بــود. جمع بنــدی 

جلوی تسویه حساب های جناحی را بگیرید

ــوراها در  ــس و ش ــت، مجل ــکاری دول ــر هم ــتان ها ب ــی اس ــورای عال ــس ش  رئی
ــد کــرد. ــدار مديريــت شــهری تاکی خصــوص ايجــاد درآمدهــای پاي

ــکا و  ــادی آمري ــت اقتص ــر تروريس ــر اث ــه ب ــی ک ــت: روزهاي ــری گف ــی الوي مرتض
ــه مــردم تحمیــل  نقــص تعهــدات و توافقــات برجامــی شــرايط دشــوار معیشــتی ب
ــام و  ــتگذاری های نظ ــه سیاس ــبت ب ــی نس ــاد عموم ــش اعتم ــت، افزاي ــده اس ش
ــن  ــروج از اي ــرای خ ــه ب ــاد جامع ــام آح ــی تم ــی و همدل ــارکت جمع ــای مش ارتق

ــت. ــی اس ــاره انديش ــتلزم چ ــروری و مس ــری ض ــرايط ام ش

وی افزود: شــوراها به عنوان وســیع ترين جمع برآمده از انتخاب تمامی اقشــار جامعه 
با حدود 1۲0 هزار عضو بزرگترين ســرمايه اجتماعی هســتند که می توان حلقه وصل 
حاکمیت با عموم مردم در تمامی اليه ها و ســطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، 
شهر و روستا باشند و با افزايش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم گیری ها و 

اقدامات نقش آفرينی اساسی در حکمروايی شايسته باشند.
به گزارش ايســنا، رئیس شــورای عالی اســتان ها تصريح کرد: بايد با استفاده از بدنه 
کارشناســی و بهــره مندی از نظــرات و متخصصان اســتانی همکاری بیشــتری در 
کارگروه های برنامه ريزی شورای برنامه ريزی استان ها داشته باشیم و تجربیات محلی 
و اســتانی را در اين زمینه با هم به اشــتراک بگذاريم. عالوه بر ظرفیت های خوبی که 

قانون و آيین نامه ها برای اســتفاده از ظرفیت شورا پیش بینی و تعهد کرده است مهمتر 
از آن نگاه و رويکرد مديران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی های شوراهاست.

اســتانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه با 
سهیم کردن آنها در تصمیم گیری ها در واقع از اين گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی 

استان بهره مند خواهند شد.
ــرای  ــه ب ــه جانب ــی هم ــهر تالش ــن اصــول اداره ش ــرد: از مهمتري ــد ک ــری تاکی الوي
ــاراج  ــی و ت ــهر فروش ــگیری از ش ــب پیش ــه موج ــت ک ــدار اس ــع پاي ــن مناب تأمی
ــد مــدت را فراهــم  ــان مــدت و بلن ــن برنامه هــای می ــه تدوي روســتاها شــده و زمین

می کنــد. 

عطا شعبانی راد «

 بر اســاس آمار عملکرد صندوق توسعه 
ملی طی ســال 9۶ در بحث استفاده از منابع 
ارزی از استان همدان تنها دو طرح به مرحله 
پرداخت رسیده و در ســال جاری هم بنا به 
گفته قائم مقام صندوق توسعه ملی استان های 
بوشهر، هرمزگان و خوزستان بیشترين سهم 
تسهیالت ارزی را به خود اختصاص داده اند 
و سهم اســتان همدان در تســهیالت ارزی 
بسیار اندک و تنها ۷۶ میلیون دالر بوده است.

عالوه بر آن در تفاهم نامه ای که سال گذشته 
بیــن وزارت صنعــت، معــدن و تجارت با 
ســازمان برنامه وبودجــه در راســتای ايجاد 
۲۷0 هزار فرصت شــغلی در کشــور منعقد 
شــده بود و تکمیــل واحدهــای صنعتی و 
معدنی با پیشــرفت فیزيکی باال و بازسازی 
و نوســازی واحدها به منظور ايجاد فرصت 
شــغلی را هدف گرفته بود، همدان در رتبه 
۲4 قرار داشــت که به خوبی نشانگر جايگاه 
صنعت اســتان در نزد برنامه ريزان کشــور و 
میزان موفقیت برنامه های اســتانی در جذب 

اعتبارات رونق صنعت بود.
با اين وصف البته بعدها بارها و بارها در کالم 
مسئوالن استانی شــنیديم که راهبرد توسعه 
استان به سمت گردشگری شیفت پیدا کرده 
اما نه اسناد مطالعات مربوطه در اين زمینه به 
طور شفاف منتشر شده و نه برنامه های کوتاه 
و بلندمدت جذب اعتبارات و توسعه مدنظر 

در حوزه گردشگری مشخص است.
توســعه صنعت ارتبــاط وثیقی با توســعه 
جوامع شهری دارد و اســتان همدان از نظر 
کارگاه هــای باالی 50 نفر کارگــر که معیار 
صنايع اثرگذار اســت در رديف اســتان های 
فقیر محســوب می شــود و شــايد از همین 
روســت کــه در واقعیت همچنــان علیرغم 
اعالم مسئوالن ارشد، جهت گیری مسئوالن و 
کارشناســان میانی استان به سمت کشاورزی 

سوق پیدا می کند.
همچنیــن با وجود آن که آمارهای منتشــره 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت نشــانگر 
رشــد تعداد جوازهای تأسیس و پروانه های 
بهره برداری صنعتی در ســال 9۷ نســبت به 
9۶ اســت، همدان جايگاهی در اين رشــد 
ندارد و بیشــترين تعداد پروانه بهره برداری 
صادره در بین اســتان های کشــور مربوط به 
اصفهان بــا 49۲ فقــره و همچنین باالترين 
استان های  به  مربوط  پیش بینی شــده  اشتغال 
خراسان شمالی و اصفهان به ترتیب با هشت 
هــزار و 1۳8 نفر و هفت هــزار و 8۲۷ نفر 

است.
باالتريــن میــزان ســرمايه گذاری منــدرج 
را  صــادره  بهره بــرداری  پروانه هــای  در 
نیــز اســتان هرمــزگان بــا 19۳ هــزار و 4۳4 
ــدی  ــهم 40/۷ درص ــا س ــال ب ــارد ري میلی
پروانــه  قالــب  در  ســرمايه گذاری  کل  از 
داده  اختصــاص  خــود  بــه  بهره بــرداری 

ــت. اس
تأســیس  جــواز  تعــداد  آمارهــا  بنابــر 
صــادره و اشــتغال اســتان در ســال 95 
ــا از  ــته ام ــد داش ــال 94 رش ــه س ــبت ب نس
ــیس،  ــرای تأس ــاز ب ــورد نی ــرمايه م ــر س نظ
شــاهد رشــد منفــی ۳۷ درصــد نســبت 
ــاری  ــازی آم ــه ب ــم ک ــال 94 بوده اي ــه س ب
ــد و  ــخص می کن ــواز را مش ــداد ج ــا تع ب
ــول  ــوان نقل ق ــايد بت ــف ش ــن وص ــا اي ب
برخــی نماينــدگان اســتان در مــورد صــوری 
ــای  ــای بیمه ه ــر مبن ــتغال ب ــار اش ــودن آم ب
تأمیــن اجتماعــی را هــم پذيرفــت کــه اگــر 
ايــن تعــداد جــواز و اشــتغال واقعــی و 
رونق آفريــن بــود بايــد در زندگــی روزمــره 
ــت. ــوس می گذاش ــر محس ــتان اث ــردم اس م

با اين اوصاف اما ســتاد تسهیل رفع موانع و 
اين زمینه  مشــکالت واحدهای تولیدی در 
اقدامــات قابــل قبولی انجــام داده، هرچند 
مشــکالت به ارث رسیده در صنعت همدان 
بزرگ تر از آن اســت که اين اقدامات بدون 
همراهی های مســتحکم ملی، اثر محسوسی 
در تغییر وضعیت صنعت استان داشته باشد.

بــه گفته رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همدان در حــال حاضر ۷8 
واحد صنعتی اســتان تعطیل است که دست 
بر قضا اکثر آنها در شــمار صنايع اثرگذار و 
اشــتغال آفرينی مانند فوالد و نساجی هستند 
و آنچــه تحت عنوان رشــد عــددی میزان 
صادرات گمرکی بیان می شــود از سنخ بازی 
با اعداد و ناشی از گرانی ساالنه محصوالت 
و متأثر از شــرايط کلی اقتصاد کشور بوده و 
الزامًا بیانگر رشــد قدر مطلق صادرات استان 
نیست و چنانکه پیش تر هم بیان کرديم عمده 
اين صــادرات همچنان در حوزه مواد غذايی 
و صنايع جانبی کشــاورزی بوده و از ســنخ 
صنايع مــادر و صنايع دانش بنیان نیســت و 
به واقع هزينه کردن از جیب منابع خداداد اين 

سرزمین محسوب می شود.
ــده  ــالم ش ــار اع ــای آم ــر مبن ــو ب از آن س
ــل  ــد تعطی ــتان 10۷ واح ــدن اس از ۲80 مع
اســت و از آن تعــداد فعــال هــم 140 واحــد 
ــه  ــاز در حیط ــه ب ــت ک ــه اس ــن و ماس ش
دســته بندی  منابع طبیعــی  از  اســتفاده 
نــاب  و  خالــص  صنعــت  و  می شــود 
ــر  ــا تغیی ــی زود ب ــوده و خیل ــده دار نب آين
ــوردن  ــگ خ ــه ته دي ــه و ب ــای جامع نیازه
ــا ايجــاد آاليندگــی  ــر منابع طبیعــی ي کف گی

ــد. ــد ش ــارج خواه ــه خ از چرخ
درحالی کــه اســتان همــدان نزديــک بــه 
ــود  ــور را در خ ــت کش ــد جمعی ــه درص س
ــدان از  ــهم هم ــال 94 س ــای داده، در س ج
کارگاه هــای بــاالی 10 نفــر تنهــا 1/8 درصد 
از کل کارگاه هــای کشــور بــوده و در ســال 
95 تنهــا ۳8 کارگاه بــزرگ صنعتــی بــا 
بیــش از 100 نفــر شــاغل در اســتان وجــود 
ــای  ــداد کارگاه ه ــال 9۷ تع ــته و در س داش
بــاالی 50 نفــر کارگــر اســتان بــه 9۶ واحــد 
ــر آن  ــا بیانگ ــه اســت و آماره ــش يافت افزاي
ــی و  ــع جانب ــان صناي ــی هم ــه حت اســت ک
ــا محصــوالت کشــاورزی  ــط ب ــًا مرتب عمدت
دارای  يــا  خانوادگــی  هــم  غذايــی  و 
ــرخ  ــری در ن ــوده و تأثی ــدک ب ــی ان کارکنان
خــام اشــتغال اســتان و توســعه صنعتــی بــه 
ــد رخ داده در  ــدارد و رش ــی ن ــای واقع معن
برخــی ســال ها تنهــا بــرای جوابگويــی 

ــتان  ــت اس ــد جمعی ــی رش ــای داخل نیازه
ــوده اســت. ب

ــتان  ــز اس ــع در مرک ــز صناي ــکل تمرک مش
و  درآمدهــا  نامتــوازن  توزيــع  موجــب 
ــد  ــن رون ــده و اي ــوزه ش ــن ح ــتغال اي اش
ــتاها  ــر رشــد مهاجــرت از روس ــان ب همچن
مشــکل  ســويی  از  افــزود.  خواهــد 
ــع  ــورد صناي ــان در م ــاخت ها همچن زيرس
و  بدهــکاری  و  اســت  جــدی  اســتان 
معوقه هــای بانکــی از عمــده مشــکالت 
می شــود.  محســوب  اســتان  صنايــع 
همچنیــن توجــه نکــردن بــه پیش بینــی 
ــای  ــاص هزينه ه ــث اختص ــان باع کارشناس
ــرای احــداث صنايعــی شــده کــه  فــراوان ب
ــند،  ــد برس ــه تولی ــال ها ب ــی س ــر در ط اگ
ديگــر بــازاری بــرای محصــول آنهــا وجــود 

ــدارد. ن
بــه  نکــردن  توجــه  صــورت  در 
هــم  بــاز  آينده نگرانــه،  پژوهش هــای 
تومــان  میلیاردهــا  اختصــاص  شــاهد 
ــم  ــی خواهی ــداث صنايع ــرای اح ــار ب اعتب
نخواهنــد  بــازاری  آينــده  در  کــه  بــود 
ــوالت  ــر و محص ــع مدرن ت ــت و صناي داش
ــن آن خواهــد  ــر جايگزي ــر و کیفی ت جديدت
و  آينده پژوهانــه  مطالعــات  فقــر  شــد. 
از  متأثــر  و  ســنتی  تصمیم گیری هــای 
ــی  ــی يک ــان محل ــوذ صاحب منصب اعمال نف
از آســیب های بزرگــی اســت کــه میلیاردهــا 
ــردم  ــوم م ــال عم ــه از بیت الم ــان هزين توم
صنعتــی  واحدهــای  ســاخت  بــرای  را 
ــه  ــل ب ــی زود تبدي ــه خیل ــد ک ــدر می ده ه
مخروبــه ای برپاشــده بــر کاخ رؤياهــای 

می شــوند. غیرعلمــی  و  فروريختــه 
عملکردهــا در حــوزه صنعــت دفعتــی 
و بــر مبنــای ســاليق مديــران و فاقــد 
مطالعــات منســجم اســت و اگــر چــه 
ــود  ــتی وج ــناد باالدس ــه اس ــن زمین در اي
ــًا غیرمصداقــی  دارد امــا ايــن اســناد عمدت
و ناظــر بــر اهــداف عــددی هســتند و 
تطبیــق عملکردهــا و نتايــج بــا آن ســهل و 
ســاده اســت. چنانکــه بــه يــک باره شــاهد 
شــیفت اعتبــارات بــه ســمت ســاخت 
ــه  ــا گلخان ــی ي ــرورش ماه ــای پ مجتمع ه
ــرغ و  ــوالت م ــه محص ــرای نمون ــا ب و ي

ــدد  ــه تع ــدی ک ــا ح ــويم، ت ــور می ش طی
ايــن مــوارد بــازار محصــول را دچــار 
اختــالل کــرده و از آغــاز نقشــه راه دقیــق 
بخش هــای  بیــن  کاملــی  هماهنگــی  و 
اولويت بنــدی  زمینــه  در  مختلــف 
ــتادها  ــه س ــدارد، بلک ــود ن ــارات وج اعتب
به صــورت  مربوطــه  کارگروه هــای  و 
و  کــرده  بررســی  را  مســائل  مــوردی 
ــل  ــر ح ــعی ب ــع، س ــز مناب ــا تمرک گاه ب
ــر  ــه از منظ ــد ک ــدی می کنن ــکل واح مش
جايگاهــی  آينده پژوهــی  چشــم انداز 
در بــازار محصــوالت ســال های آينــده 

نخواهــد داشــت.
معدود صنايع دانش بنیان استان، شاخصه های 
يک فنــاوری بــه روز و بومــی را دارند و 
بسیاری از اين شرکت ها با اسامی دهان پرکن 
واحدهای مونتاژ يا نصب و توزيع فناوری های 
دهه های پیش کشــورهای پیشرفته محسوب 
می شــوند و نوعی گشاده دســتی در ثبت هر 
نوع فعالیتی وجود دارد که اندک مهندسی و 
اندک فناوری در آن به عنوان دانش بنیان بودن 
تعبیر شود و اين موضوع منجر به اجحاف در 
حق معدود صنايع دانش بنیان راســتینی شده  
که از نوعــی دانش بومی و فرايند خالقانه و 
فناورانه در تولید برخوردار هستند. همچنین 
در ايــن حوزه هنــوز ســاز و کار جذب و 
تجاری سازی ايده ها معايب فراوانی دارد که 
از آن جمله دادن گوشــت به گربه و دخیل 
کردن تصمیم گیری پیرامون ايده های فناورانه 
به افراد و نهادهايی اســت که از محل ايده ها 
و فرايندهای قديمی و غیــر فناورانه ارتزاق 

می کنند.
ــی کارشناســان  ــر پیش بین ســال ها پیــش بناب
ــم کــه  ــی هشــدار دادي و نهادهــای بین الملل
ــاغل  ــگری از مش ــات و گردش ــهم خدم س
ــزرگ و  ــیار ب ــده بس ــروت آين ــد ث و تولی
قابل توجــه خواهــد بــود و خواســتار آن 
شــديم کــه در حــوزه صنايــع بــه تغییــرات 
و روندهــای جهانــی توجــه شــود، تــا يــک 
واحــد صنعتــی پــس از ســال ها و میلیاردهــا 
ــد،  ــرداری می رس ــه بهره ب ــه ب ــان هزين توم
ــازار آن به طــور کامــل در اختیــار صنعتــی  ب

ــد.  ــه باش ــرار نگرفت ــر ق مدرن ت
دريغــا کــه امــروز نیــز بايــد همچنــان همــان 
ــای  ــه تصمیم ه ــم ک ــرار کنی ــدار را تک هش
بخشــی و مــوردی ســم توســعه اســتان 
ــد در  ــرای همیشــه باي ــار ب ــک ب اســت و ي
ــه دور از  ــق و ب ــات دقی ــه مطالع ــن زمین اي
اعمال نظرهــای دولتــی و بخشــی انجــام 
پذيــرد کــه نقشــه راه توســعه صنعت اســتان 
ــر  ــدت ب ــاه و میان م ــای کوت ــی بازه ه را ط
ــخص  ــه مش ــات آينده پژوهان ــای مطالع مبن
کــه  می کنیــم  تاکیــد  همچنیــن  ســازد، 
اتاق هــای  در  تصمیم گیــری  زمــان 
ــند  ــوع س ــر ن ــده و ه ــپری ش ــته س دربس
ــت،  ــای صنع ــه در حوزه ه ــه ای ک ــا برنام ي
گردشــگری و ... تدويــن می شــود بايــد بــه 
صــورت شــفاف در دســترس عمــوم مــردم 
)کارشناســان  صاحبنظــران  و  )ذينفعــان( 

برون ســازمانی( قــرار گیــرد.

عملکردهای موردی و بخشی در حوزه صنعت و معدن

افق صنعت در استان 
چندان روشن نیست
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شرق: پیراهن قرمز بر تن )شکاری(، از تهران به تبريز 
 به خاطر همین پیراهن به تور افتاده 

کیهان: ما اصالح طلبان بايد به جای رجزخوانی مصیبت خوانی کنیم 
 مگه مداحی بلدید؟!

همدان پیام: جذب بازيکن سرباز توسط تراکتور ممنوع شد 
 با پوتین که نمی شه فوتبال بازی کرد 

شرق: تجهیز خیابان های »حافظ« و »کريمخان« به مسیر دوچرخه 
 دوچرخه به بورس آمد 

ايران: قاچاق آنالين حیات وحش چالش جديد فیس بوک 
 حیوانات هم وارد فضای مجازی شدند

تسنیم: مخازن سدهای همدان جای شنا نیست 
 ماهی زینتی پرورش بدید

شرق: پرتو آذر، همچنان برترين بانوی کوهستان ايران 
 پس شده آهو

همدان پیام: روزانه ۲0 تن کیسه پالستیکی در همدان دفن می شود 
 منتظر انفجار آتش فشان پالستیکی در آینده باشید
جمهوری اسالمی: بايد از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم 

 پاهاشو ببندید
شرق: سارق حرفه ای به تله افتاد 

 حتما تله رو برای خرگوش گذاشته بودن؟!
همدان پیام: نرخ بیکاری همدان )۶/1( است 

  بقیه تو خیابون شاغلن 
کیهان: چه کسانی و چرا به گاندو حمله می کنند؟

 اونا که فیلم مرد عنکبوتی نگاه می کنن 
شرق: روابط انگلیس و آمريکا شکر آب می شود؟

 خوبه که تابستونه شربت نیازه 
کیهــان: قیمت مســکن با مالیــات بر خانه هــای خالی نصف 

می شود
 پس از مدت ها مردم خبر خوب شنیدن!!

ايسنا: الگوهای اشتباه جوانان اصالح شود 
 آرایشگاه که زیاده !!

اجبار »تراشیدن موی سر« 
در سربازی برداشته شد

 رئیس اداره ســرمايه انسانی ســتاد کل نیروهای مسلح از حذف 
الزام سربازان به تراشیدن موی سر در دوره آموزشی و دوران خدمت 

سربازی خبر داد.
موسی کمالی در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: سربازان يکی 
از مهمترين ارکان توان رزم نیروهای مســلح و بنیه دفاعی کشــور 
هســتند و آخرين يافته های علمی نیز نشان می دهد که سبب نشاط، 
انگیزه و ارتقاء توان در نیروهای مســلح شده اند که در همین راستا 
نیز نیروهای مســلح خود را ملزم به حمايت و پشتیبانی از سربازان 

می داند.
وی با بیان اينکه ســربازی در گذشــته همواره با تراشیدن موی سر 
همراه بوده اســت، گفت: اين امر در ســال های بسیار دور به منظور 
رعايت بهداشــت فردی و...  انجام می شــد و اجبــاری بود اما در 
حال حاضر با توجه به ارتقای بهداشــت فردی و امکانات مناســب 
در يگان های نیروهای مسلح و همچنین در راستای خوشايند سازی 
و افزايش نشاط ســربازان، الزام تراشیدن موی ســر برای سربازان 

حذف شد.
رئیس اداره ســرمايه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید 
بر اينکه ديگر هیچ الزامی برای تراشــیدن موی سر از سوی سربازان 
وجود ندارد، گفت: تراشــیدن موی ســر با نمره چهار از ســربازی 
حذف شد و از اين پس نمره موی سر کارکنان وظیفه دارای مدرک 
ديپلم و پايین تر در مراکز آموزشی 10 و سرباز و سرجوخه در حین 

خدمت 10 تا 1۶ خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین ســربازان دارای مدرک فوق ديپلم و باالتر 
نیز نمره موی سرشــان در مراکز آموزشی 1۶ و افسر و درجه دار در 

حین خدمت نیز 1۶ تا ۲0 خواهد بود.
 کمالی درباره اينکه آيا کسی می تواند موی سر خود را با نمره چهار 
بتراشــد؟ اظهارکرد: ديگر الزامی در اين زمینه وجود ندارد، اما اگر 

کسی قصد چنین کاری را داشته باشد، مانعی ندارد.
 وی در مورد مدل دادن به موی ســر نیز گفت: مدل های نامتعارف 
ممنوع بوده و نبايد در دوران ســربازی موی ســر به چنین شکلی 

اصالح شود و مدل اصالح بايد ساده باشد.
 تســهيالت جدید برای تردد مشموالن غایب خارج از 

كشور
رئیس اداره سرمايه انســانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه 

تسهیالت جديد به مشموالن غايب خارج از کشور خبر داد.
موسی کمالی در اين باره گفت: برابر اين تسهیالت مشموالن غايب 
سربازی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور 
اقامت داشــته باشند، می توانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال 

در کشور تردد کنند.
رئیس اداره سرمايه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره 
تفاوت اين تســهیالت با شرايط پیشین خاطرنشــان کرد: قبل تر 
شــرايط اين گونه بود که بايد سه ســال از غیبت مشمول ايرانی 
مقیم خارج کشور می گذشــت تا بتواند وارد کشور شود اما االن 
شرط زمان غیبت حذف شــده و مشمولی که سه سال از اقامتش 
گذشته باشــد، حتی اگر يک روز نیز غیبت داشته باشد، می تواند 
با شرايط گفته شــده يعنی دو بار در سال و حداکثر به میزان سه 

ماه به کشور تردد داشته باشد.

ایران پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در جهان معرفی شد
 معــاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ايران به عنــوان پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در جهان 

معرفی شد.
به گزارش ايسنا، ناصر اصالنی درخصوص افزايش همکاری های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: امروز ايران نخستین 

کشوری است که در بحث مواد مخدر، به عنوان پرچم دار مبارزه با مواد مخدر جهان معرفی شد.
وی خاطرنشــان کرد: اين معرفی شــدن مستلزم اين است که سازمان ملل و کســانی که وظیفه انسانی دارند و به دنبال حفظ کرامت 
انسانی هستند در اين راه کمک کنند، اما متأسفانه اين اتفاق نمی افتد و امروز ايران به تنهايی در مقابل بزرگترين تولیدکننده مواد مخدر 

در منطقه که افغانستان است، ايستادگی می کند.
اصالنی عنوان کرد: ايران علیرغم اينکه وظیفه مبارزه داخلی را دارد، وظیفه مبارزه با ترانزيت را نیز عهده دار است و ما نمی توانیم از 

اين معضل غافل شويم و دستور مقام معظم رهبری اين است که مبارزه کنیم.

اعتبار دفترچه های درمان را ارتقا می دهیم
 مديرعامل سازمان تامین اجتماعی از ارتقای اعتبار دفترچه های خدمات درمانی که از جمله راهبردهای اصلی اين سازمان است، 

خبر داد.
به گزارش ايرنا، مصطفی ساالری، اظهارداشت: ارائه خدمت شايسته و صادقانه به مستمری بگیران بايد در دستور کار مديران و کارکنان 
ســازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.وی با اشــاره به اينکه هم اکنون 4۲ میلیون نفر از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده 
می کنند، افزود: توجه به معیشت و درمان مستمری بگیران از اولويت سازمان تامین اجتماعی است و مديران در اين حوزه ها کوتاهی 
نکنند.ســاالری تاکید کرد: سه میلیون و ۲00 هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر در گذشته بخشی از اموال خود را برای داشتن آينده 

بهتر به سازمان تامین اجتماعی سپرده اند و بايد از بهترين خدمات بهره مند شوند.
مديرعامل ســازمان تامین اجتماعی يادآور شــد: مديران و کارکنان ســازمان تامین اجتماعی در شرايط فعلی اقتصادی بايد با احتیاط 

بیشتری نسبت به اخذ درآمد، مديريت منابع و پرداخت مستمری وارد عمل شوند.

آگهی مزایده مورد وثیقه 
به موجب پرونــده اجرایی کالســه 9600133 موضوع 
اســناد رهنی شــماره 50613 و 56549 و 60064 دفتر 
اسناد رسمی شماره 19 شهر نهاوند استان همدان، بانک 
کشــاورزی فيروزان جهت وصول مبلغ 26419237040 
ریال )بيست و شــش ميليارد و چهارصد نوزده ميليون 
و دویســت و ســی و هفت هزار و چهل ریال( موضوع 
الزم االجــرا و خســارت تأخير الــی یوم الوصل عليه 
شــرکت تعاونی توليد فرآورده های لبنی گل پونه نهاوند 
ایجاد 1379/12/7 شناسه  تاریخ  به شــماره ثبت 553 
ملی 10820029363 به نشــانی نهاوند، کيلومتر 19 جاده 
کرمانشاه و مراد شجاعيان نام پدر: گل برار  تاریخ تولد: 
شناسنامه  شماره   3960843119 ملی  شماره   1337/7/1
1545  و هادی ســلگی نام پدر علی نجات تاریخ تولد: 
شناسنامه:  شماره   3962039090 ملی  شماره   1341/3/2
5 و اميدعلی علی بخشــی نام پدر: حاجی تاریخ تولد: 
1332/2/20 شماره ملی 3960841450 شماره شناسنامه 
1378 و علــی رضا دکامين نام پــدر: محمد مراد تاریخ 
3961265331 شــماره  ملی  1355/6/1 شــماره  تولد 
شناســنامه:314  مبادرت به صدور اجرائيه نموده است 
اجرائيه صادره به متعهدین ابالغ گردیده ســپس بنا به 
تقاضای بســتانکار مورد وثيقه برابر نظریه های وارده به 
شــماره 11108/ن/96 مــورخ 96/9/23 و 3594/ن/97 
مــورخ 97/7/25 و 3633/ن/97 مــورخ 97/7/29 و 
5797/ن/97 مــورخ 97/11/21 و 1423/ن/98 مــورخ 
98/3/25 کارشناســان رسمی دادگستری مورد ارزیابی 

که ارزش و مشخصات آنها به شرح ذیل می باشد:
الف( ششــدانگ پالک ثبتی 33 فرعــی از باقيمانده 42 
اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان، 
که برابرنامه شماره 9908/ن/96 مورخ 96/8/4 اداره ثبت 
اســناد و امالک نهاوند به مســاحت 1256 مترمربع بنام 
هادی سلگی مالک دو دانگ از ششدانگ و مراد شجاعيان 
مالک چهار دانگ از ششدانگ ثبت و سند مالکيت صادر 
گردیده، بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری: واقع در 
نهاوند، روستای موسی آباد، نرسيده به روستای رودباری به 
قيمت 1091200000 ریال )یک ميليارد و نود و یک ميليون 
و دویســت هزار ریال( ارزیابی گردیده و محدود است به 
حدود شماالً: در سه قسمت به طور شکسته به طول 170/00 
متر مرزی است به جاده رودباری. شرقا: به طول 190/00 متر 
مرزیست اشتراکی به باقيمانده پالک 42 اصلی، جنوبًا: به 
طور شکسته در شش قسمت جمعًا به طول 192/5 متر به 

جوی عمومی رودباری، غربا: فاقد حد است.
ب( ششــدانگ پالک ثبتی 204 فرعی از 1 اصلی واقع در 
بخش 2 حوزه ثبتی نهاوند اســتان همــدان که برابر نامه 
شماره 9112/ن/96 مورخ 96/7/11 اداره ثبت اسناد و امالک 
نهاوند به مساحت 397 مترمربع به نام مراد شجاعيان مالک 
سه دانگ از ششــدانگ و اميد علی علی بخشی مالک سه 
دانگ از ششــدانگ ثبت و سند مالکيت صادر گردیده، بنا 
به اظهار هيأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری: واقع 
در نهاوند، روبروی شهرک طالقانی، جنب ترمينال بروجرد 
و به قيمت 12717500000 ریال )دوازده ميليارد و هفتصد و 
هفده ميليون و پانصد هزار ریال( ارزیابی گردیده و محدود 
است به حدود: شماالً: در سه قسمت جمعاً به طول 34/70 
متر دیواری است به باقيمانده پالک 82 فرعی از یک اصلی، 
شــرقا: به طول 13/75 متر درب و دیواری است به پياده رو 
بلور نهاوند بروجرد، جنوباً: به طول 34/20 متر دیواری است 
به خيابان 24 متری، غربا: به طول 10 متر دیواری اســت به 

باقيمانده 82 فرعی از یک اصلی.
پ( ششدانگ پالک ثبتی 931 فرعی از 43 اصلی واقع در 
بخش 3 حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان، که برابر نامه 
اسناد و  اداره ثبت  شماره 96/5005292 مورخ 96/7/19 

امالک نهاوند به مســاحت 13827 مترمربع به نام شرکت 
فرآورده های لبنی گل پونه نهاوند ثبت و ســند مالکيت 
صادر گردیده، بنا به اظهار کارشناسان رسمی دادگستری: 
واقع در نهاوند، جاده کرمانشــاه، بعد از روســتای ليلی 
یادگار )نرســيده به سه راهی روســتای شهرک(، سمت 
چپ، شــرکت گل پونــه به قيمــت 24800000000 ریال 
ارزیابی  )بيست و چهار ميليارد و هشتصد ميليون ریال( 
گردیده و محدود اســت به حدود: شماالً: در سه قسمت 
اول مرزیست به طول )51/65( پنجاه و یک متر و شصت 
و پنج سانتيمتر به باقيمانده چهل و سه اصلی دوم درب و 
دیوار به طول )5/10( پنج متر و ده سانتيمتر به جاده سوم 
مرزیست به طول )36/00( ســی و شش متر به باقيمانده 
چهل و ســه اصلی،شرقا: مرزی اســت اشتراکی به طول 
)148/50( یکصد و چهل و هشــت متر و پنجاه ســانتی 
متر به شــماره 105 فرعی از 43 اصلی جنوبًا: مرزیست 
اشــتراکی به طول )98/80( نود و هشــت متر و هشتاد 
ســانتيمتر به شــماره یکصد و پنج فرعی از چهل و سه 
اصلی، غربًا: مرزیســت به طول )141/18( یکصد و چهل 

و یک متر و هجده سانتيمتر به جاده.
ت( ششــدانگ پالک ثبتی باقيمانده 147 فرعی از 3871 
اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان، 
که برابر نامه شــماره 9461/ن/96 مــورخ 96/7/19 اداره 
ثبت اسناد و امالک نهاوند به مساحت 147 متر مربع به نام 
عليرضا دکامين ثبت و ســند مالکيت صادر گردیده، بنا به 
اظهار کارشناسان رسمی دادگستری: واقع در نهاوند، بلوار 
مهدیه، باالتر از مسجد مهدیه، کوچه گلستان 9 و به قيمت 
2105000000 ریال )دو ميليــارد و صد و پنج ميليون ریال( 
ارزیابی گردیده و محدود اســت به حدود: شماالً: به طول 
24 متر دیوار به دیوار پــالک 1454 فرعی از 3871 اصلی، 
شــرقا: به طول 6/10 متر درب و  دیواری است به خيابان 10 
متری جنوبا: به طول24 متر دیوار به دیوار پالک146 فرعی 
از 3871 اصلی غربا: به طول 6/15 متر دیوار به دیوار  پالک 

138 و 139 فرعی از 3871 اصلی 
ث( تجهيزات، ماشــين االت و تأسيســات شرکت گلپونه 
نهاوند که برابر نظریه وارده به شماره 3594/ن/97 مورخه 
مبلغ  به  دادگســتری  کارشناســان رسمی   1397/7/25
30120000000 ریال )سی ميليارد و صد و بيست ميليون ریال( 
مورد ارزیابی و قيمت آنها قطعی گردیده که مشخصات آنها 

به شرح ذیل می باشد:
-ماشين آالت توليدی فرآورده های لبنی:

1- دو دســتگاه مخزن دریافت شير دو جداره استيل 1000 
ليتری به ارتفاع 4 متر قطر 5/2 متر مجهز به الکتروموتور، 
همزن ساخت مخازن استيل غرب به شماره های 86128 و 
872003 هــر کدام بــه ارزش 950/000/000 ریال )نهصد و 
پنجاه ميليون ریال( جمعاً 1/900/000/000 ریال )یک ميليارد 

و نهصد ميليون ریال(
2- یک دستگاه مخزن استيل ســاده 5000 ليتری ساخت 
مخازن اســتيل غرب مجهز به الکتروموتور، همزن، نردبان، 
ترمومتر آنالوگ ســریال 207 به ارزش 450/000/000 ریال 

)چهارصد و پنجاه ميليون ریال(
3-دو دستگاه مخزن تمام استيل: 5000 ليتری ساده، ساخت 
بهساز استيل غرب، مجهز به گيربکس، الکتروموتور، پمپ 
استيل هر کدام به ارزش 325/000/000 ریال )سيصد و بيست 
و پنج ميليون ریال( جمعاً به ارزش 650000000 ریال )ششصد 

و پنجاه ميليون ریال(
4-یک دستگاه وان دریافت شــير به روی باسکول توزین 
به ابعاد 8 متر× 1متر× 2 متر ســاخت صنایع پند، سریال 
8200639 مجهز به مانيتور به کفی 1/5 متر×1/5 متر جمعًا 

به ارزش 250/000/000 ریال )دویست و پنجاه ميليون ریال(
5-یک دستگاه وت پنيرزنی تمام استيل با موتور گيربکس 
دنده ای همراه با شاسی به ارزش 200/000/000 ریال )دویست 

ميليون ریال(
6- یک دســتگاه مخزن پلی اتيلــن 5000 ليتری مجهز به 
شاسی فلزی به ارزش 20/000/000 ریال )بيست ميليون ریال(
7- یک دستگاه کالریفایرو روسی با پایه چرخدار با روکش 
گالوانيزه روسی کرم رنگ ساخت USSR سریال 1139 به 

ارزش 350/000/000 ریال )سيصد و پنجاه ميليون ریال(
8- یک دســتگاه پاســتورایزر 5000 ليتری، تمام استيل، 
ســاخت مهارت جهان به ارزش 1/950/000/000 ریال )یک 

ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ریال(
9- یک دســتگاه سپراتور خامه با الکتروموتور، فشار سنج 
250 بار تمام استيل، قطر 80 سانتی به ارزش 1/250/000/000 

ریال )یک ميليارد و دویست و پنجاه ميليون ریال(
10-یک دستگاه هموژنایزر ساخت مخازن استيل غرب سه 
محوره با ابعاد 1 متر× 1 متر×1/5 متر به ارزش 1/550/000/000 

ریال )یک ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ریال(
11- یک وان پلی اتيلن با شاسی فلزی به ابعاد 3 متر× 1/2 

متر× 1 متر به ارزش 50/000/000 ریال )پنجاه ميليون ریال(
12-یک دستگاه وت پنير زنی با موتور گيربکس، ميل لنگ، 
شاســی به ارزش 150/000/000 ریال )صد و پنجاه ميليون 

ریال( 
13- یک دستگاه مخزن اســتيل 5000 ليتری سه جداره با 
موتور گيربکس، نردبان، ســاخت مهــارت جهان به ارزش 

500/000/000 ریال )پانصد ميليون ریال(
14-یک دســتگاه مخزن استيل ســاخت مخازن استيل 
غرب سه محوره با موتور گيربکس ،نردبان دستی به ارزش 

850000000ریال )هشتصدوپنجاه ميليون ریال(
15- یک دستگاه مخزن استيل 2000 ليتری بر روی پایه، با 
نردبان دستی به ارزش 200/000/000 ریال )دویست ميليون 

ریال(
16- یک دستگاه سينک بلندر تمام استيل ساخت مهارت 
جهان با شاسی قوطی، موتور و پمپ استيل، مجهز به کلکتور 
18 انشعبابی به ارزش 650/000/000 ریال )ششصد و پنجاه 

ميليون ریال(
17- یک دســتگاه خميرگير نانوایی مجهز به تغارگردان به 
قطر یک متر کرم رنگ به ارزش 10/000/000 ریال )ده ميليون 

ریال(
18-یک دســتگاه مخزن اســتيل 10000 ليتری با موتور، 
همزن، نردبان، ساخت گروه صنعتی مهارت جهان به ارزش 

800/000/000 ریال )هشتصد ميليون ریال(
19- یک دستگاه مخزن اســتيل با ترمومتر عقربه ای 500 
ليتــری تک جــداره درب از باال، ســریال 265 به ارزش 

250/000/000 ریال )دویست و پنجاه ميليون ریال(
20- چهار دســتگاه مخزن استيل سه جداره همراه موتور، 
همزن 5000 ليتری ساخت مخازن استيل غرب به سریال های 
 20 ترمينــال  دارای   8801318  ،86132  ،801214  ،6120
انشعابی اســتيل هر کدام به ارزش 180000000 ریال )صد و 
هشتاد ميليون ریال( جمعاً به ارزش 720/000/000 )هفتصد 

و بيست ميليون ریال(
21- یک دستگاه هموژنایزر ســه محوره 5000 ليتری تمام 
استيل ســریال 86/50 مجهز به الکتروموتور، پولی، تسمه، 
ساخت مخازن استيل غرب به ابعاد 1متر×1متر×1/3 متر به 

ارزش 750/000/000 ریال )هفتصد و پنجاه ميليون ریال(
22- یک دســتگاه مخزن اســتيل 3000 ليتری با موتور 
گيربکس در باالی مخزن به ارزش 350/000/000 )ســيصد و 

پنجاه ميليون ریال(
23- یک دستگاه شيرینگ یک به طول 2/1 متر با تسمه به 
عرض 60 سانت، تابلوی برق، چک پنوماتيکی، فن به ارزش 

250/000/000 ریال )دویست و پنجاه ميليون ریال(
24- یک دســتگاه دوغ پر کن با دو دستگاه ساکشن 16 و 
18 نازله، اتوماتيک و دســتی، اینورتر برای تغيير سرعت، 
نوار نقاله 6 متری، دو عــدد تابلوی برق، مجهز به ویدئو به 

ارزش 1/950/000/000 ریــال )یک ميليارد و نهصد و پنجاه 
ميليون ریال(

25- یک دستگاه شيرپرکن، ساخت ماشين سازی حکمائی 
مجهز به الکتروپمپ استيل ساخت شرکت مهارت جهان به 

ارزش 950/000/000 ریال )نهصد و پنجاه ميليون ریال(
26-یک دســتگاه پرکن چهار نازله ساخت شرکت مخازن 
اســتيل غرب با مخــزن 80 ليتری و یک دســتگاه جک 
پنوماتيک به ارزش 300/000/000 ریال )سيصد ميليون ریال(
27- یک دستگاه ســپراتور خامه مدل OCH-10 همراه 
پليت کولر، تابلوی برق، الکتروپمپ، ساخت شرکت مهارت 

جهان به ارزش 800/000/000 ریال )هشتصد ميليون ریال(
CIP -28 مجهز به سه مخزن سود، اسيد، آب، 2000 ليتری، 
تابلوی برق، سيستم مانيتورینگ، الکتروپمپ، پليت کولر، 
ســاخت مهارت جهان به ارزش 1/200/000/000 ریال )یک 

ميليارد و دویست ميليون ریال(
29- ترمينال های چهار ده کاناله اســتيل ساخت مهارت 

جهان جمعاً به ارزش 70000000 )هفتاد ميليون ریال(
30- تجهيزات ســالن پنيرسازی شــامل یک دستگه وت 
با موتور ميل دنده، ميز اســتيل چــرخ دار 2/5 متر×1متر، 
مخزن اســتيل 1000 ليتــری، همزن، باســکول دیجيتال 
GAMAREY، پنج عدد تشــت اســتيل جمعاً به ارزش 

250/000/000 ریال )دویست و پنجاه ميليون ریال(

تجهيزات و تأسيسات الکتریکی و مکانيکی و تبریدی:
1- 15 دســتگاه تابلوهای برق اصلی و دیــواری به ارزش 

450/000/000 ریال )چهارصد و پنجاه ميليون ریال(
2- کابل کشی صنعتی در سراســر کارخانه بين تابلوها و 
ماشين آالت و تجهيزات به ارزش 1/000/000/000 ریال )یک 

ميليارد ریال(
3-لوله کشی صنعتی تمام استيل همراه با شيرآالت استيل 
جمعاً بــه ارزش 1/500/000/000 ریال )یک ميليارد و پانصد 

ميليون ریال(
4- تجهيزات موتورخانه شــامل: دیک بخار ساخت آروین 
بخار، مشعل دو گانه ســوز، منبع کویلی، 1000 ليتر ساخت 
شرکت پاک فن بخار، ســختی گير آبساران جمعاً به ارزش 

500/000/000 ریال )پانصد ميليون ریال(
5-گرم خانه و ســردخانه شامل لوله و شــيرآالت، پمپ، 
گرم خانه با یونيت هيتر، عایق از کف، دیوار، سقف، سردخانه 
با مســاحت 100 متر مربع با اواپراتور دو فنه، عایق بندی، 
سردخانه به مســاحت 50 مترمربع مجهز به اوپراتور جمعًا 
به ارزش 1/500/000/000 ریال )یک ميليارد و پانصد ميليون 

ریال(
6-آیس بانــک اســتيل 1 متر×1/5متر×2 متر ســاخت 
الکترواستيل، مجهز به تابلوی برق، کندانسور و خشک کن، 
بر روی شاســی، لوله و شيرآالت، آیس بانک بتنی مجهز به 
به ارزش  الکتروپمپ، لوله کشــی پليمری جمعاً  اوپراتور، 

600/000/000 ریال )ششصد ميليون ریال(
7-برج خنک کننده چوبی با بدنــه ورق گالوانيزه، با نرده 
چوبی، الکتروفن به قطر 60 ســانت برروی مخزن ذخيره 2 
متر×2متر× 3متر با شاسی از جنس قوطی 14 جمعاً به ارزش 

150/000/000 ریال )صدو پنجاه ميليون ریال(
8-کندانســون واقع در حياط، کمپرسور تبریدی آلمانی، 
یخچال ویترینی دو درب نارنجی، دو دســتگاه فن بوران، 
آکوموالتور در برج خنک کننده جمعاً به ارزش 370/000/000 

ریال )سيصد و هفتاد ميليون ریال(
9-ســختی گير و مخزن ذخيره سوخت از جنس ورق سياه 
اســتوانه ای 3000 ليتری، منبع کویلی ساخت آبساران ورق 

گالوانيزه به ارزش 100/000/000 ریال )صد ميليون ریال(
 30Tornado 10-کمپرســور هوای فشرده اســکرو مدل
ساخت هواسازان با نمایشــگر دیجيتالی مجهز به تابلوی 
برق بــه ظرفيت 3/6 هوای فشــرده 3000 ليتری به ارزش 

500/000/000 ریال )پانصد ميليون ریال(
11-مخزن ذخيره آب چاه فلزی در ارتفاع 12 متر با ظرفيت 
20000 ليتــری، مجهز به پمپ کف کــش، لوله های رفت و 
برگشت، نردبان جمعاً به ارزش 550/000/000 ریال )پانصد و 

پنجاه ميليون ریال(
12- ســم پاش دارای نازل، فن تهویه 80 سانتی، رکتيفایر 
ساخت گام لکترونيک، مخزن 6000 ليتری گازوئيل جمعاً به 

ارزش 50/000/000 ریال )پنجاه ميليون ریال(
 ،PVC 13-آهــن آالت قراضه، لوله و ایرانيــت، اتصاالت
دو عدد مخــزن گالوانيزه، لوله پوليــکا، مخزن پلی اتيلن 
هزار ليتری، چند بشــکه، چهار پایــه، ميز کارگاهی جمعًا 

70/000/000 ریال )هفتاد ميليون ریال(
14-باسکول 500 کيلویی چرخدار ساخت ایران کار به ارزش 

10/000/000 ریال )ده ميليون ریال(
15- جک پالت 3 تن و گاری فلزی گالوانيزه دستی چرخدار 
1متر×2متر جمعاً به ارزش 30/000/000 ریال )ســی ميليون 

ریال(
16- لوله کشی تأسيســات در محوطه به ارزش 50/000/000 

ریال )پنجاه ميليون ریال(
17- ســه عدد تير گذاری و کابل کشــی برق به انضمام 
روشنایی محوطه به ارزش 120/000/000 ریال )یکصد و بيست 

ميليون ریال(

امتيازات آب و برق 
1-امتياز برق 120 کاول به شماره 1/6/12/840/08116/0011 
مجهز به ترانس هوایــی جمعاً به ارزش 1/200/000/000 ریال 

)یک ميليارد و دویست ميليون ریال(
2-امتياز چاه آب عميق بــه اضافه هزینه حفاری به ارزش 

650/000/000 ریال )ششصد و پنجاه ميليون ریال(

لوازم اداری و خدماتی:
1-دو دســتگاه کامپيوتر pc با مانيتور LCD، تلویزیون 20 
اینچ، پرینتر، تلفن، فاکس، بخاری، فایل، کمدهای رخت کن 
18 ســلولی، یخچال دو درب، کابينت آشــپزخانه، ميز و 
صندلی اداری، گاز پنج شعله، قفسه دو طبقه، گيره به ارزش 

150/000/000 ریال )صد و پنجاه ميليون ریال(

لوازم آزمایشگاهی 
1- تجهيزات آزمایشــگاهی شــامل ســانتریفيوژ قرمز 
GERBER، هات پليت مغناطيسی، ترازوهای دیجيتالی، 
ترمولپ،  آزمایشگاهی،  یخچال تک درب یخساران ظروف 
انکوباتور B30 انکوباتور ســرد شــيمازکو، ميز و صندلی، 
کابينت، بن مــاری PH ،8 متر، آناالیــزر جمعاً به ارزش 

950/000/000 ریال )نهصد و پنجاه ميليون ریال(
مــوارد فوق از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مورخ 
1398/5/14در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قيمت 
پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و 
غيره تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نيز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطيل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف80 (
تاریخ انتشار: 1398/4/22

محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 

 اعتیاد به مواد مخدر پديده ای 
شوم و خانمان سوز است که عالوه 
بر نابودی شخص معتاد می تواند 
خانواده و اطرافیــان آن را نیز به 

ورطه نابودی بکشاند.  
مواد مخدر به دسته های مختلف 
روان گردان ها  و  صنعتی  ســنتی، 
تقســیم می شــوند که مبارزه و 
پیشــگیری از شیوع آن در جامعه 
عالوه بر اقدامات پلیسی و امنیتی 
به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه 
نیز نیازمند است تا جامعه، به ويژه 
افــراد در معرض خطر و آلودگی 
اجتماعی،  فردی،  با آســیب های 
جسمی و سالمت اين رفتار زشت 
و پر خطر آشــنا شده و با کسب 

آگاهی با آن مقابله کنند. 
بهره مندی از روش هــای فرهنگی و آموزش 
به دانش آموزان و دانشــجويان و ديگر اقشار 
جامعــه می تواند گامی موثر در پیشــگیری از 
شــیوع اعتیاد به مواد مخدر محسوب شود که 
در اين باره با دو تن از کارشناســان که سال ها 
در حوزه فرهنگی و پیشگیری فعالیت کردند، 
گفت وگويی انجام داد ه ايم که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید.
نوین پيشگيری  از روش هاي  باید   

از اعتياد حمایت شود 
نماينده سازمان هاي مردم نهاد حوزه آسیب هاي 
اجتماعي اســتان همدان، گفــت: براي مقابله 
فرهنگي و پیشگیرانه از معضل خانمان سوز بايد 

از روش هاي نوين حمايت شود .
محمدرضا غالمی با بیان اين مطلب اظهار کرد 
:به نظر مي رسد حلقه مفقوده حرکت به سمت 
کاهش مصرف اعتیاد در جامعه، بهره گیري از 

روش هاي نوين و خالقانه اثربخش است. 
وی افزود: خوشبختانه ظرفیت هاي خوبي در 

بخش مشــارکت هاي اجتماعــي و مردم نهاد 
در جامعه به ويژه اســتان همدان فعال بوده که 
داراي پتانسیل ها و ايده هاي نويني در اين عرصه 

هستند.
نماينده سازمان هاي مردم نهاد حوزه آسیب هاي 
اجتماعي استان همدان، بیان کرد: در سال هاي 
اخیر محــور فعالیت هاي آموزش هاي عمومي 
بــر مبناي اجراي طرح هــاي اجتماع محور در 
محالت بوده که کالس هاي آموزشي چهره به 
چهره برگزار می شــده و طرح هايی هم وجود 
دارد که توســط ســازمان هاي مردم نهاد انجام 
می شــود.وي تاکید کرد: هر چند روند کمی و 
کیفی آموزش ها رو بــه افزايش بوده اما کافي 
نیست و در اين عرصه بايد شاهد تحوالت در 

بحث نوع آموزش ها باشیم.
نايب رئیس مجمع سازمان هاي مردم نهاد استان 
همدان، ادامه داد: متاسفانه سیاست هاي حمايتي 
از طرح هاي فرهنگي و پیشگیري تعريف شده 
است و از طرح هاي نوين و خالقانه فعالیت هاي 
مردمي کمتر حمايت مي شود و به نوعي شاهد 

بن بست در اعتبارات حمايتي طرح هاي نوين 
پیشگیري از ســوي نهادهاي حمايتي به ويژه 

بهزيستي هستیم.
مديرعامل موسســه آواي انديشه الوند همدان 
در بخش ديگري از سخنان خود، افزايش روز 
افــزون انواع مواد مخدر جديــد و صنعتي را 
تهديدي براي جمعیت جوان جامعه برشمرد و 
تاکید کرد: می طلبد عزمی فراتر از دستور دولتی 

و اقدامات در حال انجام، صورت پذيرد.
وي افزايــش اعتیاد در بین زنــان و دختران را 
تهديد جدي براي جامعه و نسل آينده دانست و 
از مسئوالن خواست در سیاستگذاري اقدامات 
مقابله فرهنگي خود بازنگري کنند و گام هاي 
بلندتری را در تعامل با مردم و اجتماعي کردن 

مبارزه با مواد مخدر بردارند.
غالمي يادآور شــد: بر اساس مطالعات انجام 
شــده، عمده علــل گرايش به مصــرف مواد 
مخدر در بین جوانان اســتان همدان بیکاری، 
کنجکاوی، نظام خانوادگی آشفته، عدم وجود 

تفريحات سالم و فضاي مجازي بوده است.

هفته  در  برنامــه   420
مبــارزه با مــواد مخدر در 

سطح استان انجام شد
دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری 
با مواد  شورای هماهنگی مبارزه 
مخدر استان همدان اظهار کرد: در 
اين هفته 4۲0 برنامه در حوزه های 
مختلــف بــا نــگاه فرهنگی و 
پیشــگیری، درمــان، مقابلــه با 
عرضه و ســازمان های مردم نهاد 
در سطح استان پیش بینی شده که 
با همکاری دستگاه های فرهنگی 
و پیشگیری از جمله شهرداری، 
صدا و  سیما، بهزيستی، ورزش و 
جوانان، پلیس مواد مخدر، هالل 
احمر و... برنامه های فرهنگی در 
فرهنگسراهای شهرداری با رويکرد فرهنگی و 

پیشگیری برگزار شد.
حمیدرضــا بابايی بــا بیان اينکــه برنامه های 
فرهنگی و پیشگیری در کاهش اعتیاد در جامعه 
که از 10 سال پیش آغاز شده موثر بوده است، 
بیان کرد: شعار اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد 
مخدر باعث افزايش آگاهی جامعه شده است. 
وی اضافه کرد: پاک بودن سطح شهر از معتادان 
متجاهر يکی از مصاديق افزايش آگاهی جامعه 
و همکاری دستگاه های متولی به ويژه دستگاه 
قضايی در اين خصوص است که کاهش اين 

معضل در جامعه را منجر شده است. 
وی در بخش ديگری از ســخنان خود با بیان 
اينکه اقدامات رسانه ها در افزايش آگاهی جامعه 
نسبت به پديده شــوم مواد مخدر بسیار موثر 
بوده است، گفت: اقدامات فرهنگی و پیشگیری 
همکاری همه دســتگاه های عضو شــورای 
هماهنگی و همین طور دستگاه های فرهنگی 
را می طلبد چراکه کمیته فرهنگی و پیشگیری 

به تنهايی نمی تواند تمام امور را پیگیری کند.

کارشناسان مطرح کردند:

روش های نوین پیشگیری از اعتیاد 
حمایت شود 

■ نقش رسانه ها در کاهش اعتياد در جامعه  

بنیاد برکت در آبادانی 6 هزار روستا 
مشارکت می کند

ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجراي ــِت س ــاد برک ــل بنی  مديرعام
امــام )ره( بــا اشــاره بــه فعالیــت ايــن بنیــاد در ســه هــزار روســتای 
کشــور در ســال 9۷، گفــت: آبادانــی ۶ هــزار روســتا در ســال 98 

ــتورکار اســت. در دس
ــاد  ــن بنی ــالیانه اي ــادی س ــی ع ــع عموم ــری در مجم ــعید جعف س
افــزود: تعهــدات بنیــاد برکــت در ســال 1۳9۷ ايجــاد 18 هــزار و 
450 شــغل بــود کــه توانســت ايــن رقــم را بــه 40 هــزار فرصــت 

شــغلی افزايــش دهــد.
مديرعامــل بنیــاد برکــِت ســتاد اجرايــی فرمــان حضــرت امــام )ره( 
از اجــرای 10 هــزار طــرح اشــتغال زايی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 1۳ 
هــزار و ۷۷۷ میلیــارد ريــال در مناطــق روســتايی خبــر داد و گفــت: 
ــاد برکــت در حــوزه اشــتغال زايی  ــق برنامه هــای بنی ــب تحق ضري

در ســال گذشــته ۲1۷ درصــد بــود.
ــغلی  ــت ش ــزار فرص ــته، 40 ه ــال گذش ــرد: در س ــه ک وی اضاف
ــر برخــوردار  مســتقیم و غیرمســتقیم را در مناطــق محــروم و کم ت

ــم. ــدازی کرده اي ــاد و راه ان ــور ايج کش
جعفری گفت: 9 هــزار و 800 طرح از اين تعداد در قالب طرح های 
اشتغال زايی اجتماع محور با 8 هزار و ۲۶5 میلیارد ريال سرمايه گذاری 
اجرا شد. راه اندازی اين تعداد طرح اشتغال زايی اجتماع محور، شاغل 
شــدن ۳1 هزار و 800 نفر را به همراه داشــته است. 10 طرح نیز در 
قالب مدل اشــتغال زايی بنگاه محور با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و 500 
میلیارد ريال به بهره برداری رســیده که فراهم آوردن فرصت کســب 
و کار برای ســه هزار و 500 نفر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم به 

همراه داشته است.
وی افزود: همچنین 190 طرح اشتغال زايی تسهیالت محور بنیاد برکت 
با سه هزار میلیارد ريال سرمايه گذاری موجب ايجاد شغل برای چهار 

هزار و ۷00 نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شده است.
مديرعامــل بنیــاد برکــِت ســتاد اجرايــی فرمــان حضــرت امــام )ره( 
ــته  ــال گذش ــاد در س ــرای بنی ــی ب ــوع خدمات ده ــه داد: 45 ن ادام
ــید.  ــورد رس ــه 5۳ م ــداد ب ــن تع ــه اي ــود ک ــده ب ــی ش پیش بین
ــز فرهنگــی و  ــدارس و مراک ــرارداد ســاخت م ــن تعــداد ق همچنی
مذهبــی بــرای ســال 9۷، 400 مــورد پیش بینــی شــده بــود کــه بــه 

5۲1 مــورد افزايــش يافــت.
وی بــا اشــاره بــه ســفرهای اســتانی و برگــزاری جلســات متعــدد با 
مســئوالن اجرايــی هــر اســتان در ســال گذشــته گفــت: اســتان های 
ــتان،  ــهر، خوزس ــتان، بوش ــتان، لرس ــتان، گلس ــتان و بلوچس سیس
ــاری  ــی و رضــوی، هرمــزگان، چهارمحــال و بختی خراســان جنوب
ــرار  ــد ق ــورد بازدي ــه م ــد ک ــتان هايی بودن ــه اس ــن از جمل و قزوي
ــد  ــته ش ــی خواس ــئوالن محل ــا، از مس ــن بازديده ــد. در اي گرفتن
ــان مشــارکت های  ــان و متقاضی ــای کارآفرين ــال طرح ه ــرای ارس ب

اقتصــادی حداکثــر همــکاری را داشــته باشــند.
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حذف بروشورهای کاغذی کلید خورد

 الکترونیکی شــدن خدمات دولتی شايد در نخستین مرحله شامل حذف کاغذ شود، 
اتفاقی که در نمايشگاه الکامپ امســال کلید خورده و در راستای رعايت موازين محیط 

زيستی، چاپ و انتشار بروشور توسط ارگان های دولتی ممنوع شده است.
دولــت الکترونیکی به عنوان يکی از مهم ترين بســترهای ارائه خدمــات دولت به مردم، 
شــفافیت فرآيندها و نظارت کارآمد، می تواند فســاد را به طور جدی ريشه کن و توسعه 

پايدار جامعه را تسهیل کند. 
دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاســیون اقدامات داخلی سازمان ها، اتوماسیون اداری، 

ايجاد وب ســايت اطالع رســانی، احداث مرکــز داده و يا خريد تجهیــزات گران قیمت 
ســخت افزاری بدون توجیه اقتصادی نیســت، بلکه تعامل پذيری دستگاه ها شامل اتصال 
و تبــادل را معنا می دهد. در اين روند اتصال فرآيندهای بین دســتگاهی و امکان نظارت 

دستگاه ها بر يکديگر مورد نظر است.
يکی از فرآيندهايی که به تحقق دولت الکترونیک معنا می بخشد، کاهش استفاده از کاغذ 
در خدمات دولتی اســت. در حالی که اين روزها تمامی خدمات در وب سايت دستگاه ها 
موجود اســت، شايد ارائه از بروشورهای کاغذی که چندان مورد استفاده نیستند، چندان 
منطقی نباشد. همچنین يکی ديگر از اقدامات، حذف قبوض کاغذی است که همین حاال 

هم بسیاری از قبوض به صورت غیرحضوری و آنالين پرداخت می شود.

به گفته رئیس ســازمان فناوری اطالعات کشــور، نمی توان مدعی دولت الکترونیک بود 
اما ســاده ترين اصول يعنی حذف کاغذ را ناديده گرفت. امیدواريم سازمان ها با بارگذاری 
بروشورهايشــان زمینه تداوم و دسترسی بهتر را برای شــهروندان فراهم آورند. رويکرد 
خدمات شــهروندمحور نمايشگاه امسال )الکامپ( تنها در ارائه خدمات نیست، بلکه در 

رفتارها هم هست.
پیش از اين امیر ناظمی درباره  اقدامی که برای پیاده ســازی دولت الکترونیکی و همچنین 
حفاظت از محیط زيست انجام شده توضیح داده بود: برای حفاظت از محیط زيست، ارائه 
بروشــور کاغذی را در سالن دولت و دســتگاه ها ممنوع کرده و بخشی را در وب سايت 

خودمان ايجاد کرديم که خدمات دستگاه ها در آنجا آمده است.

جریمه ۲۲ میلیارد ریالی
 قاچاق "تاناکورا" در همدان

 سه قاچاقچی لباس موسوم به تاناکورا با حکم تعزيرات حکومتی 
همدان به پرداخت ۲۲ میلیارد ريال جريمه نقدی محکوم شدند.

مديرکل تعزيرات حکومتی همدان درباره جزئیات اين خبر بیان کرد: 
سه قاچاقچی 9 تن و ۷۲8 کیلوگرم لباس و کفش تاناکورا و يک هزار 
و 45 يارد پارچه قاچاق به ارزش 14 میلیارد و ۲5۲ میلیون ريال را به 
وسیله ۲ دستگاه کامیون و يک خودروی سواری از استان های جنوبی 

به مقصد استان های غربی حمل می کردند.
علیرضا حســن پور به ايرنا، گفت: رانندگان يکی از کامیون ها پوشاک 
تاناکورای قاچاق را زير بار هويج جاســازی کرده بود که در همدان 
توقیف شد. وی ادامه داد: شــعبه ويژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز 
مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان پس از تشريفات قانونی متهمان 
را عــالوه بر ضبط کاال در مجموع به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد و۷4۲ 
میلیون و ۲00 هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
کرد. حسن پور اظهار داشت: در اين رابطه يک دستگاه خودرو سواری 

نیز به نفع دولت ضبط شد.

۱09 کد معامالتی جدید 
در بورس همدان ایجاد شد

 مدير بورس منطقه ای همدان گفت: هفته جاری سهام ۳0۲ شرکت 
در بورس منطقه ای همدان معامله و 109 کد معامالتی جديد نیز ايجاد 
شد. علی اسکندری با بیان اينکه طی هفته جاری بیش از 1۷ میلیارد و 
8۷۳ میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش ۶۳ هزار و ۷۷0 میلیارد ريال 
در تاالرهای بورس اوراق بهادار در کل کشور معامله شد، افزود: اين 
هفته در بورس منطقــه ای همدان نیز تعداد ۳۶ میلیون و 8۲5 هزار و 
1۷1 ســهم به ارزش 189 میلیارد و ۲۲1 میلیون و 101 هزار و ۳5۷ 
ريال مبادله شد. مدير بورس منطقه ای همدان به مهر، گفت: 5۳ درصد 
از معامالت اين هفته بورس همدان مربوط به خريد سهام و 4۷ درصد 

نیز مربوط به فروش سهام بوده است.

نقدینگی به درستی هدایت نمی شود
 افزايش نرخ نقدينگی اتفاقی طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه 
اســت. اما در ايران مسأله بر ســر اين است که چرا نقدينگی به جای 

بخش مولد به بخش های نامولد هجوم می برد.
بررســی آخرين آمارهای بانک مرکزی حاکی از اين اســت که نرخ 
نقدينگی رشد بیش از ۲۳ درصدی داشته است. هنگامی که به اجزای 
اين رشد توجه می شود، بیشــترين بخش حجم دارايی های خارجی 
بانک مرکزی بوده که افزايش يافته اســت. اهمیت ماجرا در اين است 
که اگر اجزا نقدينگی رشــد کردند به معنای آن است که پولی به بازار 
تزريق شــده وگرنه مسائل به ســرعت گردش پول يا همان ضريب 

فزاينده است.
در اين میان به نظر می رســد معــادل ريالی دارايی های خارجی بانک 
مرکزی نیز توسط دولت برای تسويه حساب با برخی بخش  ها استفاده 
شــده اســت. به اين ترتیب نقدينگی به چرخه اقتصاد تزريق شده و 
احتماالً دولت امیدوار اســت که بتوانــد از اين رهگذر حداقل رکود 

را کاهش دهد.
شخصا معتقد نیستم که عامل مشکالت کنونی اقتصاد کشور نقدينگی 
است، چرا که هر کشوری که به سوی رشد و توسعه می رود با افزايش 
نقدينگی هم مواجه می شود. به بیان ديگر اقتصادهای در حال توسعه 
برای گردش بهتر کاالهای خود چاره ای ندارند جز اينکه نقدينگی را 
افزايش دهند؛ مشکل زمانی به وجود می آيد که نقدينگی جديد به جای 
رفتن در بخش تولید به بخش های نامولد می رود که به تورم می انجامد 
و از طرف ديگر هم خود تبديل به مانعی برای پیشــرفت می شــوند. 
نقدينگی در دور فعلی البته اثرات تورمی مانند گذشته نخواهد داشت 
چرا که هم اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکالتی هستیم 
که از اين رهگذر گريبان کشــور را گرفته در نتیجه اکنون نبايد نگران 

اثرات اين افزايش بود.
مشــکالت اقتصادی ما از تحريم ها تا نقدينگی ادامه دارد و نمی توان 
صرفاً يک عامل را به عنــوان عامل اصلی در نظر گرفت. با اين همه 
مســأله ای که در ايران بررسی شود، اين است که چرا نقدينگی ايجاد 
شده در کشور به جای تولید به سمت سوداگری می رود؟ پاسخ به اين 
سوال بدون يک بررسی جدی از سوی نظام بانکی عملی نخواهد شد. 
مسأله اين است که هر گاه در ايران نقدينگی به اقتصاد تزريق می شود، 
منابع به سوی بازارهای نامولد می روند. آن قدر اين اتفاق تکرار شده 
که از میانه سال 9۶ نیز مشخص بود که دوباره بازار ارز به هم خواهد 
ريخت. کارشناســانی که از اصالح ســاختار بانکی، مالیاتی و بودجه 
ســخن می گويند دقیقا بدون حل اين معضل هســتند که نقدينگی به 

سود بخش نامولد نرود.
* آلبرت بغزیان
 کارشناس امور بانکی

 طبــق اعــالم مديــر ســازمان تعــاون 
ــد  ــزان خري ــدان، می ــتان هم ــتايی اس روس
نســبت  در ســال جاري  گنــدم  تضمینــی 
ــود.  ــد ب ــي خواه ــته کاهش ــال گذش ــه س ب
عباســی،  رضــا  گفتــه  بــه  به طوري کــه 
ــال 9۷، ۶۲8  ــي در س ــد تضمین ــدار خري مق
می شــود  پیش بینــی  و  بــود  تــن  هــزار 
صــورت  بــه  تــن  هــزار   5۶۶ امســال 

تضمینــی خريــداری شــود.
ــزار و  ــش از 8 ه ــی بی ــد تضمین وي از خري
۳۲0 تــن گنــدم در روزهــای آغازيــن طــرح 
ــدم در همــدان توســط  ــي گن ــد تضمین خري
مديــر شــبکه تعاونی هــای روســتايی اســتان 

خبــر داد.
ــتان رزن ۳  ــرد: در شهرس ــان ک ــي بی عباس
ــزار  ــگ يک ه ــن، کبودراهن ــزار و ۶40 ت ه
 590 و  يک هــزار  فامنیــن  تــن،   ۷50 و 
 405 اســدآباد  تــن،   ۶۶5 بهــار  تــن، 
ــن  ــر 40 ت ــن، مالي ــدان ۲00 ت ــن، هم ت
و تويســرکان ۳0 تــن گنــدم خريــداری 

ــت. ــده اس ش
ــتان  ــتايی اس ــاون روس ــازمان تع ــر س مدي
همــدان بــا بیــان اينکــه از 4۳ مرکــز خريــد 
ــتايی،  ــاون روس ــبکه تع ــدم ش ــی گن تضمین

ــز  ــا 9 مرک ــدام ب ــر ک ــگ و رزن ه کبودراهن
خريــد دارای بیشــترين تعــداد مراکــز خريــد 
ــج  ــن پن ــت: در فامنی ــارس گف ــه ف اســت، ب
مرکــز، همــدان، اســدآباد و بهــار چهــار 
مرکــز، تويســرکان و ماليــر ســه مرکــز، 

نهاونــد و اتحاديــه تعــاون روســتايی اســتان 
ــال  ــد فع ــز خري ــک مرک ــدام ي ــر ک ــز ه نی

اســت.
ــد  ــزان خري ــه می ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
تضمینــی گنــدم در ســال گذشــته ۶۲8 

ــی  ــرد: پیش بین ــه ک ــود، اضاف ــن ب ــزار ت ه
ــدم  ــن گن ــزار ت ــش از ۶50 ه ــود بی می ش
و  تولیــد  اســتان  در  ســال جاری  در 
5۶۶ هــزار تــن بــه صــورت تضمینــی 

خريــداری شــود.

به عنوان  تعويق خريــد   درحالی کــه 
يکــی از راهکارهای مســئوالن دولتی و 
نمايندگان مجلس برای شکســتن قیمت 
مسکن ابراز شــده، کارشناسان می گويند 
که رشد قیمت مسکن از متغیرهای کالن 
نشــأت گرفته و نخريدن، راه حل کاهش 
قیمت ها نیســت. آنــان معتقدند تقويت 
عرضه و تقاضا بايد به طور همزمان دنبال 

شود.
بازار مســکن در ماه هــای اخیر با وجود 
کاهش حــدود ۶0 درصــدی معامالت، 
مســیر افزايش قیمت را در پیش گرفت 
و به همیــن دلیل کارشناســان معتقدند 
معادالت بازار مسکن با توجه به مناسبات 
اقتصادی بــه  هم خورده اســت. در اين 
شرايط وزير راه و شهرســازی، چاره را 
در خريد نکردن ديده و گفته اســت: »در 
اين شــرايط بحرانی، مــردم بايد احتیاط 
کنند و خريد نکنند تا شرايط آرام شود«. 
يــک نماينده مجلس هم گفته که می توان 
با ايجاد موجی جهت عدم خريد مسکن، 
بازار را به ســمت کاهش قیمت ها سوق 
داد. مجید کیانپور البته بیان کرده اســت: 
»اين مســئله در کوتاه مــدت می تواند از 
تقاضاها بکاهــد، اما اين اقــدام راهکار 
قطعی نیســت، بلکه دولت بايد به دنبال 

اجرای سیاست ها و برنامه هايش باشد«.
بازار  نوســانات  معتقدنــد  کارشناســان 
مسکن ناشــی از متغیرهای بنیادين است 
که نمی توان بــا خريد نکردن، قیمت ها را 

پايین آورد.
ســلمان خادم المله، تحلیل گر بازار مسکن 
بیان کــرد: عواملــی که باعــث افزايش 
قیمت مسکن شــده، تحت تأثیر افزايش 
تقاضا نبــوده که حاال با نخريدن، قیمت ها 
کاهش پیدا کنــد. عوامل بنیادين از جمله 
رشــد نقدينگی، جهش بازارهای موازی، 
تحريم هــا و کاهش درآمدهــای نفتی به 
افزايش قیمت مســکن منجر شــده و اگر 
دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد بايد 

در آغاز روی متغیرهای بنیادين کار کند.
وی تاکید کرد: اين که بخواهیم با سرکوب 
تقاضــا قیمت مســکن را کاهــش دهیم، 
امکان پذير نیســت. مــردم همین االن هم 
در حال نخريدن مســکن هستند؛ چرا که 
توان مالی خريد ندارند. اگر بخواهیم کاری 
انجام دهیم که معامالت بیش از اين کاهش 
پیدا کند سیســتم اقتصاد مســکن به هم 
می ريــزد. اتفاقاً برعکس، بايد تقاضا را در 
دهک هايی که توان مالی دارند تقويت کرد.

به گفته خادم الملــه در حال حاضر دولت 
به صورت جدی نمی تواند وضعیت بازار 
مسکن را کنترل کند و بايد منتظر بماند تا 

تکلیف متغیرهای کالن روشن شود.
عرضه و تقاضا بايد همزمان تقويت شود

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن 
اظهار کرد: بعد از جهش قیمت مســکن، 
سقف تسهیالت افزايش پیدا نکرده، توان 
تقاضا هم رشــد نداشــته، در نتیجه توان 
مصرف کننده خود بــه خود پايین آمده و 
نیازی نیست به نخريدن توصیه شود. تنها 
راه حل اين اســت که منابع مالی محدود 
متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدايت 
کنیم. انواع مکانیزم های تأمین مالی در اين 
زمینه وجود دارد که افراد می توانند تا دو 
سه سال آينده صاحب خانه شوند. با اين 
روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه 
و تولید مسکن وجود دارد در مقیاس دو 

يا سه سال آينده بهتر می شود.
وی با اشــاره بــه کاهــش ۶0 درصدی 
معامــالت در خردادمــاه و کاهــش 40 
درصــدی در فصل بهار نســبت به زمان 
مشــابه ســال پیش گفت: با وجود افت 
شديد معامالت، رشــد ماهیانه قیمت در 
ارديبهشــت ماه 1۲ درصد و در خرداد 5 
درصد بود. يعنی در شرايطی قرار گرفته ايم 
که بازار از لحاظ توان خريد مصرف کننده، 
قفل شــده و تقاضای مؤثر بسیار محدود 
شــده اســت. بنابراين پارامترهايی مانند 
بازارهای ارز، طال، سهام و رشد نقدينگی، 
تأثیر اصلی را در قیمت و وضعیت خريد و 

فروش مسکن ايجاد کرده است.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: شتاب افزايشی 
که ســال 1۳9۷ در پروانه های ساختمانی 
ايجاد شــده بود به دلیل پايین آمدن توان 
خريــداران، در شــش ماهــه دوم همان 
ســال با افت مواجه شــد. لذا بايد دنبال 
راه حل هايی باشــیم که عرضه و تقاضا را 

به شکل همزمان تقويت کنیم.

آشنایی با کارت های هیبریدی 
ونوع کارکرد آنها

 کارت هیبريدی Hybrid يا همــان کارت ترکیبی يکی از انواع 
کارت هوشمند محسوب می شود که از ترکیب کارت هوشمند تماسی 
و کارت هوشــمند غیر تماســی تشکیل شده اســت. بنابراين کارت 
های هیبريدی به کارت های ترکیبی نیز معروف هســتند. کارت های 
چندمنظوره توسط کارت های هیبريدی )ترکیبی( تولید می شوند که 
دارای کاربردهای فراوانی می باشــند. اين کارت ها  قادر هستند کار 
هر دو تکنولوژی را با هم ارائه دهند. اين نوع کارت ها به يک آنتن و 
يک تراشه مجهزند که هیچ گونه ارتباطی با يکديگر ندارند و فعالیت 
هريک مســتقل از ديگريســت. الزم به ذکر است که می توان از يک 
کارت هیبريدی به هر دو صورت تماســی و غیر تماسی استفاده کرد، 
چرا که با هر دو نوع دســتگاه کارت خوان ســازگاری دارد. ترکیب 
کارت های هیبريدی متناسب با درخواست و نیاز مشتری صورت می 
گیرد. کارت های مايفر يکی از انواع کارت های هیبريدی به شمار می 

روند که بسیار پرکاربرد هستند.
Hybrid  كاربرد كارت هيبریدی 

مــی توان از کارت های هیبريدی به عنوان کارت های شناســايی در 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین کارت های بانکی در 

موسسات مالی و اعتباری و... استفاده کرد.
مزایای استفاده از كارت هيبریدی  

اســتفاده از کارت های هیبريدی به دلیل تجمیع دو يا ســه کارت با 
تکنولــوژی مختلف به صورت همزمــان در يک کارت مزايايی را به 
همــراه دارد که شــامل کاهش هزينه تهیــه دو کارت، کاهش هزينه 
چاپ کارت پی وی ســی PVC و داشتن يک کارت سازمانی واحد  
می شــود.افزايش تهديدات امنیتی و رشد فعالیت های تقلبی، يکی از 
داليل پذيرش کارت های هوشمند در سطح جهانی است. صنايعی که 
به طور سنتی با تکنولوژی های کارت خوان قابل خواندن از قبیل نوار 
مغناطیسی و بارکد سروکار دارند، کارت های هوشمند را برای تطابق 

با الزامات خود در نظر گرفته اند.
کارت های هوشــمند بدون تماس و کارت های هوشمند دوگانه به 
منظور افزايش امنیت، کاهش تقلب و کمک به برنامه های کاربردی 
بــا ارزش افزوده به صنايع نهايی، از جملــه بانکداری، مخابرات و 
 PVCدولت، به کار می رود.کارت هیبريدی از جنس پی وی ســی
اســت و می تواند چند تکنولوژی کارت را با هم داشته باشد؛ مانند 
نوار مگنت و انواع چیپ ســت. با اين روش بسیاری از سازمان ها و 
ادارات می توانند در وقــت و هزينه های خود به میزان قابل توجهی 
صرفــه جويی کنند. از طرف ديگر، با پیاده ســازی سیســتم کارت 
دسفايرPVC در غالب هیبريدی، امنیت مجموعه های حساس مثل 

بانک ها تأمین می شود.

کاهش 60 تنی 
خرید تضمیني گندم درهمدان

راه حل كاهش قيمت مسکن
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چرخ فوتبال استان به حرکت در نیامده، 
متوقف شد 

 رقابت های فوتبال باشگاهی استان که قرار بود روز گذشته آغاز 
شــود، به دلیل تکمیل نکردن مدارک توسط مديران باشگاه ها تعطیل 

شد و آغاز مجدد به وقت و زمان ديگری موکول گرديد.
هیــأت فوتبــال کــه مقدمــات آغــاز رقابــت هــای لیــگ نونهــاالن 
و نوجوانــان را فراهــم کــرده بــود و حتــی برنامــه مســابقات هفتــه 
ــران  ــم کاری مدي ــل ک ــه دلی ــود، ب ــرده ب ــالم ک ــز اع نخســت را نی
ــه  ــده و کمیت ــو ش ــده لغ ــاز نش ــدارک، آغ ــال م ــا در ارس تیم ه
اجرايــی هیــأت فوتبــال آغــاز مجــدد رقابت هــا را بــه زمــان پــس 

از تکمیــل شــدن مــدارک موکــول کــرد.
ــه  ــت ک ــه اس ــال پاي ــرای فوتب ــان ب ــن زم ــتان بهتري ــل تابس فص
ــم کاری  ــال و ک ــفانه اهم ــد. متأس ــاز کنن ــود را آغ ــابقات خ مس
ــنی  ــن رده س ــا اي ــده ت ــث ش ــگاه ها باع ــران باش ــی از مدي برخ
انگیــزه خــود را از دســت بدهنــد. وقتــی باشــگاهی اعــالم آمادگــی 
می کنــد الزم اســت کــه در اســرع وقــت مــدارک خواســته شــده 
را تحويــل هیــأت بدهــد تــا خللــی در برگــزاری مســابقات ايجــاد 

نشــود.
ــت  ــت و پرداخ ــی اس ــائل مال ــا، مس ــتر تیم ه ــکل بیش ــه مش البت
هزينــه مســابقات در تــوان تیم هــا نیســت کــه الزم اســت مديــران 
باشــگاه ها و هیــأت فوتبــال راهــی بــرای حــل ايــن مشــکل پیــدا 
ــذف  ــا و ح ــیدن تیم ه ــار کش ــث کن ــی باع ــن بی پول ــا اي ــد ت کنن

ــود. ــا نش ــان از رقابت ه ــاالن و نوجوان نونه

ورزشکاران مالیری در مسابقات مبارزات 
ووشو کشور افتخار آفریدند

 پنج مدال ارزشــمند طال، نقره و برنز حاصل تالش ورزشکاران 
ماليری در مسابقات مبارزات آزاد )MMA ( ووشو کشور است.

ووشــو کاران ماليری کــه به همراهــی تیم اســتان همدان به 
مربیگری خوب و شايســته حمید زند اسرار،حســین طجری فر 
و حســن کرمی فر به سرپرســتی محمدتقی اکبری در ســه رده 
ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در مســابقات مبارزات 
آزاد کشــوری MMA شــرکت کــرده بودنــد، توانســتند به 
ياری خداونــد و همت و تالش خســتگی ناپذير خود 5 مدال 
ارزشــمند و درخشــان طال، نقره و برنز اين مسابقات را از آن 
خود کنند و با دســتی پر و سربلندی هرچه تمامتر به شهرستان 

بازگردند. مالير 
مبارزات آزاد کشوری MMA در نیمه تیرماه سال جاری به میزبانی 
استان اصفهان برگزار شــد و ورزشکاران ماليری افتخاری ديگر را 

برای ورزش شهرستان مالير و استان همدان به ارمغان آوردند.
■ مدال آوران به ترتیب: 

۶5- کیلوگرم نوجوانان: ايلیا محمود نژاد موفق به کســب مدال طال 
شد

۷0-  کیلوگرم بزرگساالن: سعید غیاثوند به مدال نقره نائل آمد
۷5-  کیلوگرم بزرگساالن: علی کیانی مدال نقره را کسب کرد

۶0_ کیلوگرم بزرگساالن: محمدحسن غالمی صاحب مدال برنز شد 
90+ بزرگساالن: پوريا ابراهیمی به مدال برنز بسنده کرد

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان:

3 طرح ورزشی امسال در کشور اجرا می شود

 معــاون فرهنگــی و توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش 
و جوانــان چهارشــنبه هفته گذشــته در آيیــن اختتامیه ســمینار 
روابط عمومی هــای ادارات کل ورزش و جوانان کشــور در همدان 
با اشــاره به اين که روابط عمومی هــای ادارات ورزش و جوانان با 
مجموعه ای از فعالیت های مختلف مواجه هســتند، اظهار داشــت: 
تولید خبر، ايجاد دسترســی آسان خبرنگاران و رسانه ها به اطالعات 

و پايش افکار عمومی از جمله وظايف روابط عمومی ها است.
عبدالحمیــد احمدی تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان به وزارت 
حوادث غیرمترقبه مشهور است و ارتباط مستقیم با قشر جوان دارد، 
بنابراين روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان برای اطالع رسانی 

دقیق کار سختی در پیش دارند و بايد در اين حوزه به روز باشند.
تخريب و نشر اخبار غیرمنصفانه با رسالت اجتماعی رسانه ها منافات 

دارد
وی با اشــاره به اين که تعداد رســانه های کشــور نســبت به 
گذشــته افزايش چشــمگیری داشته اســت، گفت: در اين فضا 
متاســفانه برخی از رســانه ها با هدف تخريب، اخبار را نشــر 
می دهنــد و قضاوت هــای غیرمنصفانه دارند و برخــی نیز به 
دلیــل ناآگاهــی و اطالعات کم، اخبار دقیق و صحیح را نشــر 

نمی دهند.
معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان 
تاکید کرد: تخريب و نشــر اخبار غیرمنصفانه با رســالت اجتماعی 
رســانه ها منافات دارد و رســانه های ديداری، شنیداری، مکتوب و 

مجازی نبايد به پايگاه تخريب تبديل شوند.
احمدی گفت: در تابستان امسال به همت وزارت ورزش و جوانان 
در کنار ساير طرح های کوچک و بزرگ، ۳ طرح مهم کشوری اجرا 
می شــود. يکی از اين طرح ها، طرح تابســتان با ورزش است که با 
هدف توسعه ورزش همگانی و غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها 
و ارتقای سالمت، نشاط اجتماعی و شادابی عمومی در کشور برگزار 

می شود.
وی با اشــاره به طــرح جام خوشــه چین، گفت: ايــن طرح ويژه 
روســتايیان سراسر کشور اســت و بر اســاس اين طرح مسابقات 
ورزشی در رشــته های مختلف در سراسر روستاهای کشور برگزار 
می شــود. هدف از برگزاری طرح خوشه چین هدايت روستايیان به 
ســمت ورزش و ايجاد شور و نشاط و شادابی در فضای روستاهای 

کشور است.
معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان 
بیان کرد: طرح المپیاد سراســری استعدادهای برتر نیز سومین طرح 
مهمی است که در تابستان امسال برگزار می شود. المپیاد استعدادهای 
برتر ســال گذشته نخستین دوره خود را سپری کرد و امسال دومین 
دوره آن با هدف شناسايی استعدادهای برتر ورزشی با شرايط سنی 

1۲ تا 15 سال برگزار می شود.
احمدی با اشاره به اين که اســتان همدان میزبانی از 5 رشته کشتی 
آزاد پســران، شطرنج پســران و دختران، بســکتبال و ژيمناستیک 
دختران را پذيرفته اســت، تاکید کرد: در المپیاد اســتعدادهای برتر، 

ورزشکاران 80 رشته ورزشی به رقابت می پردازند.

آگهي حصر وراثت
خانم چينی کوچک خانی دارای شــماره شناســنامه  2890 به شرح دادخواست کالسه 111/242/98ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان تقی کوچکخانی 
به شــماره شناســنامه  2190 در تاریخ 1342/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر اســت به: 1-متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر 
دختر متوفی 2-اخترخانم کوچک خانی فرزند تقی به شــماره شناســنامه2192 صادره از بهار متولد1301 دختر متوفی 3-خليل کوچک خانی فرزند تقی به شماره شناسنامه229 صادره از بهار متولد1327 
پســر متوفی 4-نيتقلی کوچک خانی فرزند تقی به شــماره شناســنامه3217 صادره از بهار متولد1325 پسر متوفی 5-اصغر کوچک خانی فرزند تقی به شماره شناســنامه51 صادره از بهار متولد1329 
پســر متوفی 6-حاجيه خانم کوچک خانی فرزند صفرقلی به شماره شناسنامه2191 صادره از بهار متولد1280 همســر متوفی 7-ناردانه کوچک خانی فرزند فرامرز به شماره شناسنامه2194 صادره از بهار 
متولد1341 مادر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهي 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 134(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
مهناز خليلی نيا دارای شــماره شناسنامه  111037 به شرح دادخواســت کالسه 111/249/98ش از 
این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان سيد تقی فاطمی 
رضوان به شماره شناسنامه  5511 در تاریخ 95/4/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-متقاضی گواهی حصروراثت با مشخصات فوق الذکر 
همسر متوفی 2-سيده زهرا فاطمی رضوان فرزند سيدتقی به شماره شناسنامه 4040147020 صادره 
از بهار متولد 1370 دختر متوفی 3-ســيده منا فاطمی رضوان فرزند سيدتقی به شماره شناسنامه 
3860914405 صادره از بهار متولد 1376 دختر متوفی 4-سيده ضحا فاطمی رضوان فرزند سيدتقی 
به شماره شناسنامه 3862105164 صادره از بهار متولد 1390 دختر متوفی 5-شيرین خانم خوشراه 
فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 79 صادره از بهار متولد 1310 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 133(

رئیس حوزه شماره 133 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقای قاسم زارعی دارای شماره شناسنامه  152 به شــرح دادخواست کالسه 194/98ش112ح از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شــادروان باقر زارعی به شماره 
شناســنامه  2113 در تاریخ 64/10/15 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفی/متوفيه منحصر اســت به: 1- الماس زارعی فرزند باقر به شــماره شناسنامه4051062511 
متولد1321 فرزند متوفی2- اسمعيل زارعی فرزند باقر به شماره شناسنامه4051779432 متولد1323 
فرزند متوفی3- حمزعلی زارعی فرزند باقر به شــماره شناســنامه 4051069710متولد 1331فرزند 
متوفی4- فرخ زارعی فرزند باقر به شماره شناسنامه4051062503 متولد1319 فرزند متوفی5- سلسله 
زارعی فرزند باقر به شــماره شناســنامه 4051073955متولد1337 فرزند متوفی6- معصومه زارعی 
فرزند باقر به شماره شناســنامه 4051066258متولد1330 فرزند متوفی7- اکرم زارعی فرزند باقر به 
شماره شناسنامه 4051066266متولد 1328فرزند متوفی8- کبری خانم احمدی به شماره شناسنامه 

4051040811متولد1298 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. )م الف 132(
رئیس حوزه شماره 132 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326002000149 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای علی بهرامی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 19 صادره از در ششدانگ 
عرصه و اعيان یک قطعه زمين مزروعي دیم به مســاحت 13910550 مترمربع پالک 237 اصلي قریه 
رزن واقع در بخش 4 همدان روستای ساری بالغ خریداری از مالک رسمی آقای محمد بهرامی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
)م الف 59(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326002000148 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمد بهرامی فرزند کتابعلی به شماره شناسنامه 3790 صادره از ساوه در یک 
قطعه زمين مزروعي دیم به مساحت 168943/57 مترمربع پالک 237 اصلي واقع در بخش 4 همدان 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 

)61
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

ــت  ــف وضعي ــن تکلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آیين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلي ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/11 هي ــماره 98/400  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای صلــوات علی 
عزیــزی فرزنــد ذبيــح الــه بــه شــماره شناســنامه 1464 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 248/35 مترمربــع در قســمتی از پــالک 1542/1 اصلــي 
واقــع در اســدآباد بلــوار جانبازایــان خریــداري بــا واســطه از مالــک رســمي آقــای عباداهلل 
ســبزه ای محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالکيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
ــي  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر خواهــد شــد.
)م الف 229(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقای فرمان نوری دارای شماره شناســنامه  5344 به شرح دادخواست کالسه 111/236/98ش از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان شادعلی سخائی پاک به 
شماره شناسنامه  3 در تاریخ 72/6/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفی/متوفيه منحصر است به: 1-زهرا سخائی پاک فرزند شادعلی به شماره شناسنامه 425صادره از 
بهار متولد 1354 دختر متوفی 2-حوریه سخائی پاک فرزند شادعلی به شماره شناسنامه 507صادره از 
بهار متولد 1359 دختر متوفی 3-اعظم  سخائی پاک فرزند شادعلی به شماره شناسنامه 77صادره از 
بهار متولد 1367 دختر متوفی 4-ام البنين سخائی پاک فرزند شادعلی به شماره شناسنامه 426صادره 
از بهار متولد 1355 دختر متوفی 5-سکينه معبودی بابائيان فرزند مرادعلی به شماره شناسنامه 1صادره 
از بهار متولد 1330 همســر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 136(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

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

آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 98/538  مورخ 98/4/17 هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای جابر زارعی فرزند مصطفی به شــماره شناسنامه 
4000027931 صادره از  اســدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعي آبی به مساحت 
90191/81 مترمربع در قســمتی از پالک 66 اصلي واقع در اسدآباد اراضی خاکریز )معروف به 
سرســرآب( خریداري باواسطه از مالک رسمی آقایان 1-صحبت اله انصاری 2-حشمت نظری 
3- قدرت اله آذرمی 4-حسين بداغی 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 مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
)م الف 256(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/6

کامران متقی 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقای اميد عنبری شایســته پور دارای شماره شناســنامه  4040117107 به شرح دادخواست کالسه 
111/258/98ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
ایرج عنبری شایسته پور به شماره شناســنامه  10 در تاریخ 97/8/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن متوفی/متوفيه منحصر اســت به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت 
با مشخصات فوق الذکر پســر متوفی 2-زهرا عنبری شایســته پور فرزندایرج به شماره شناسنامه 
4040289250 صادره از بهار متولد 1375 دختر متوفی 3-سوســن سهرابی فرزندغالمعلی به شماره 
شناسنامه 2937 صادره از بهار متولد 1352 همسر متوفی 4-ماهی احمدی  فرزندذوالفقار به شماره 
شناســنامه 21 صادره از بهار متولــد 1322 مادر متوفی والغير اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

)م الف 135(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

معرفی هیأت های ورزش استان 
هیأت باستانی ریشه در تاریخ ایران دارد 

 همانطور که اطالع رسانی کرده بوديم، در نظر داريم هیأت های ورزشی استان را معرفی 
کنیم و از تاريخ پیدايش، نخســتین رئیس هیأت و تعداد داوران، مربیان و ورزشــکاران 

اطالعاتی را به شما عالقه مندان بدهیم.
در نخســتین گام به سراغ رشته کشــتی پهلوانی و زورخانه ای رفتیم. اين رشته ريشه در 
تاريخ ايران زمین دارد و از ديرباز کشتی پهلوانی در کشورمان داير بوده است اما به صورت 
کالســیک می توان آغاز فعالیت هیأت باستانی و هنرهای فردی استان را پیش از انقالب 
و آغاز سال 1۳50 جســت وجو کرد. پهلوان مرحوم حاج مهدی بکتاش نخستین رئیس 

رسمی هیأت باستانی و هنرهای فردی استان بوده است. بکتاش که خود پهلوانی شناخته 
شــده در اســتان بود با کمک فرماندری آن زمان همدان، اقدام به تأسیس نخستین هیأت 

باستانی کرد و از سال 50 تا 5۲ سکان دار اين هیات بود.
پس از وی حســین مسچی در ســال 5۲ هدايت اين هیأت را در دست گرفت و سپس 

شريفی، مساوات و اولیايی سکان دار اين هیأت شدند.
عبدا... کاظمی روشــن قريب ۲۲ سال رياست هیأت را پس از انقالب در دست داشت و 

يکی از سابقه دارترين روسای اين هیأت  باستانی می باشد.
در اين رشــته پیر و جوان تمرين می کنند و در گود زورخانه فتوت و جوانمردی و منش 
پهلوانی آموزش داده می شود و از اين رشته به عنوان يک رشته پهلوانی نام برده می شود. 
يکی از برنامه های خوب اين هیأت گلريزان است که از گذشته باب بوده و به مناسبت های 

مختلف به منظور کمک به افراد نیازمند و بیماران انجام می شده است.
حدود 15 داور و 15 مربی در اين رشــته در سراســر اســتان فعال هستند و حدود 500 
ورزشــکار سازمان يافته و بیش از هزار نفر ورزشکار سازمان نیافته در اين رشته فعالیت 
می کنند. اين رشــته پهلوانی پس از انقالب، رشــد قابل توجه ای داشته و اکنون در همه 

شهرستان ها هیأت تشکیل شده و صاحب زورخانه هستند.
زورخانه سعادت، يکی از قديمی ترين زورخانه های همدان است.

در حال حاضر در اين رشته عالوه بر کشتی پهلوانی، هنرهای فردی نیز اجرا می شود و 
سنگ و کباده و میل بازی نشان از ادوات جنگی دارد.

اين رشــته ورزشــی ايرانی، اکنون مشتريانی از ديگر کشــورهای فارسی زبان نیز دارد و 
مسابقات بین المللی بین اين کشورها همه ساله انجام می شود.

 مراســم اختتامیه همايش دو روزه مديران 
روابط عمومــی ادارات کل ورزش و جوانــان 
کشور با معرفی و تجلیل از روابط عمومی های 

برتر در همدان به پايان رسید.
مديران  روزه  دو  اختتامیه همايش  مراســم 
روابط عمومــی ادارات کل ورزش و جوانان 
کشــور بــا حضــور عبدالحمیــد احمدی 
معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی، 
و  روابط عمومی  مديــرکل  ناظمــی  مازيار 
اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان، امیر 
خجســته نماينده مردم همــدان در مجلس 
شورای اســالمی، زاهــد پورمجاهد معاون 
هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان، اسدا... ربانی مهر مديرکل 
روابــط عمومی اســتانداری همدان، بهروز 
کارخانــه ای مديرعامل هالل احمر همدان، 
محسن جهانشیر مديرکل ورزش و جوانان 
و معاونان وی و مهــرداد حمزه مديرعامل 
خانه مطبوعات استان در هتل کتیبه همدان 

برگزار شد.
مديرکل ورزش و جوانان در آغاز اين مراسم، 
گفــت: روابط عمومی ها در دنیــای ارتباطات 
امروز قلب تپنــده و ويترين و آينه تمام نمای 

يک سازمان هستند.
محسن جهانشیر، اظهار کرد: روابط عمومی ها 
با توجه به جايگاه خود در هر سازمان و اداره 
متبوع خود با هنر، تخصص و کارآزمودگی از 

نقش موثری در حفظ و تداوم و تقويت تفاهم 
و همدلی و روحیه نشــاط و مشــارکت بین 

همکاران سازمان دارند.
در ايــن مراســم از مديــران روابط عمومی 
اســتان های همدان، البرز، تهران، لرســتان، 
يزد، خراســان رضوی، قزوين و قم به عنوان 
و  ادارات ورزش  برتــر  روابط عمومی هــای 

جوانان کشور تجلیل شد.
از مديران روابط عمومی استان های آذربايجان 

غربی، سمنان، اردبیل، گیالن، گلستان، فارس، 
خوزســتان، سیستان و بلوچســتان، کرمان و 
مرکزی به عنوان اســتان های شايسته تقدير، 

تجلیل به عمل آمد.
اســتان همدان  میزبانی شايســته  به پاس 
در میزبانــی همايــش دو روزه مديــران 
و  ورزش  ادارات کل  روابط عمومــی 
جوانان کشور از سوی وزارت ورزش و 
از محســن جهانشیر  لوح  اهدا  با  جوانان 

و  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مديــرکل 
حمدا... چاروســايی مدير روابط عمومی 

آمد. عمل  به  تجلیل 
همچنین از حمايت هــای مجموعه علیصدر 
همدان، تله کابین گنجنامه و هتل کتیبه همدان 

با اهدا لوح تجلیل به عمل آمد.
گفتنی اســت در اين مراسم از کتاب آمادگی 
جســمانی تالیف پوريا حصاری رئیس هیات 

هاکی استان همدان رونمايی شد.

پایان همایش دو روزه روابط عمومی های ادارات کل ورزش و جوانان

همدان روابط عمومی برترکشور شد

 مديــرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشــی وزارت آموزش و پــرورش با بیان 
اينکه در حال حاضر سرانه ورزشی در کشور 
پايین نیست، گفت: مشکل اصلی بخشی نگری 
دستگاه هاست که به مدارس اجازه استفاده از 

فضای ورزشی در اختیار خود را نمی دهند.
به گزارش فارس، محمد جعفری در همايش 
تجلیل از برترين های حــوزه تربیت بدنی و 
ســالمت اظهار کرد: دبیــران تربیت  بدنی و 
مراقبان سالمت در اجرای سند تحول بنیادين 
آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان نقش 
موثری دارند.وی با اشاره به فرموده مقام معظم 
رهبری که »تحصیل«، »تهذيب« و »ورزش« را 
در آموزش و پرورش در عرض هم می دانند، 
افزود: ايشان روحیه نشاط و شادابی در مدارس 
را در فعالیت های فوق برنامه و ورزش همیشه 

مورد توصیه قرار می دهند.
مديرکل دفتــر تربیت بدنــی و فعالیت های 
ورزشی وزارت آموزش و پرورش، ادامه داد: 
امروز در مدارس سراسر کشور در ۶ ساحت 
تربیتی يک ساحت آن به بحث زيستی و بدنی 

اختصــاص دارد و در برنامه درســی ملی نیز 
در 11 حوزه يادگیــری يک حوزه مربوط به 

سالمت و يادگیری است.
وی بــا بیان اينکــه آموزش و پــرورش در 
سیاســت و برنامه هــای خــود هفت مکتب 
عام را در موضوع مدرســه محوری پیگیری 
می کنــد، گفت: در برابــر انجام هفت مکتب 
عام چهار استراتژی شــامل توسعه کیفی در 
درس تربیــت بدنی، مشــارکت اولیا در فوق 
برنامه، توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه 
و فضاســازی ورزشی وجود دارد.جعفری در 
خصوص مدل مدرســه محوری در آموزش 
و پــرورش، خاطرنشــان کــرد: در اين مدل 
مدرســه محور و کانون است و شاخص های 
اصلــی در اين مدل نیروی انســانی، محتوا و 
فضا و تجهیزات آموزشــی است.وی با اشاره 
بــه اينکه حمايــت همه مديران مــدارس از 
اين برنامه الزم اســت يادآور شــد: هم اکنون 
در کشــور ۳۳ هزار معلم تربیت بدنی وجود 
دارد.مديرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشــی وزارت آموزش و پــرورش با بیان 

اينکه اســتان همدان با داشتن سرانه ورزشی 
۳5 سانتی متر ســرانه آن از میانگین کشوری 
باالســت، تصريح کرد: در حال حاضر سرانه 
ورزشی در کشور پايین نیست، مشکل اصلی 
بخشــی نگری دستگاه هاســت که به مدارس 
اجازه استفاده از فضای ورزشی در اختیار خود 
را نمی دهند.وی در خصوص وجود چاقی در 
بین دانش آموزان مدارس نیز بیان کرد: در طرح 
کاســپین ۲۲ درصد دانش آموزان چاق اعالم 
شده اما براساس آمار آموزش و پرورش کشور 

اين آمار بیش از ۲۲ درصد است.
جعفــری با تاکید بر اينکــه ورزش تربیتی و 
همگانی بايد در مدارس توسط مربیان تربیت 
بدنی اجرا شــود، افزود: آنچه بیش از هر چیز 
مهم است داشتن سواد جسمی و حرکتی است 
چراکه اگر دانش آموزان با مهارت بنیادين آشنا 
نباشــند در آينده دچار مشکالت ناهنجاری 

قامتی و... می شوند.
وی با تاکیــد بر اينکه بايد در مدارس ابتدايی 
دخترانه فضاهای کم و بالاســتفاده را با تغییر 
کاربری به کالس تربیــت بدنی تبديل کنیم، 

گفت: در مجموع از ۳80 کالس درس تربیت 
بدنی در کشــور چهار مدرسه ابتدايی سهمیه 

همدان برای انجام اين برنامه است.
مديرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز 
با اشــاره به اينکه ورزش منظم و مستمر آثار 
اجتماعــی و روانی مطلوبــی در افراد جامعه 
دارد، بیــان کرد: ورزش عــالوه بر کمک فرد 
در جريان اجتماعی شدن به تکامل شخصیت، 
پرکردن اوقات فراغــت و تصحیح اخالق و 

فرهنگ سازی نیز کمک می کند.
محمد پورداوود با بیان اينکه نقش ورزش در 
برنامه آمايش سرزمینی انکارناپذير است، ادامه 
داد: طرح های المپیاد مدرسه ای، طرح حیات 
پويا، ســالمت قامتی و... از جمله طرح های 
آموزش و پرورش در فعالیت بدنی و ورزش 

است.
وی با اشــاره به اينکه دو اســتخر ورزشی با 
حضور وزير آموزش و پرورش در هفته دولت 
در آموزش و پرورش ناحــه يک و ۲ افتتاح 
می شــود، اضافه کرد: هم اکنون سرانه فضای 
ورزشی در همدان ۳5 سانتی متر است که بايد 

به باالی يک متر مربع برسد.
پــورداوود گفت: همدان با داشــتن ۲ هزار و 
51۳ مدرسه 40 درصد از مدارس آن در طرح 

حیات پويا فعال هستند.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش

دستگاه ها اجازه استفاده از فضای ورزشی را نمی دهند
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آزمایشگاه تست آلودگی آب روی تلفن همراه
 محققان کشــور موفق به طراحی نرم افزاری شــدند که می تواند 
آلودگی های آب، میزان فلزات ســنگین و سم را به کمک رنگ نشان 
دهد. محمدرضا کالهدوز مجری اين طرح در مرکز نوآوری دانشــگاه 
تهران، گفت: با توجه به سابقه طوالنی در استفاده از آب به عنوان يک 
هدف يا ابزار سیاسی- نظامی، اپلیکیشنی برای مشخص کردن آلودگی 
آب در مرکــز نــوآوری طراحی کرده ايم که »آزمايشــگاه آب بر روی 
تلفن همراه« ارائه می کند.مزايای اين روش شامل مشخص شدن سريع 
نتايج آزمايش، ســادگی کار به دلیل استفاده از گوشی هوشمند، هزينه 
کم، اندازه کوچک و قابلیت حمل و جابجايی آسان است. از اين برنامه، 
می توان در نقاط دورافتاده مانند روستاها بدون امکانات آزمايشگاهی و 

در کوتاه ترين زمان ممکن میزان سموم موجود در آب را بررسی کرد.

تست رهاسازی موشك »النچروان« انجام شد
 شــرکت ويرجین اوربیت نخســتین تست رهاســازی موشک 
النچروان را با موفقیت انجام داد. به گزارش مهر، نخســتین تســت 
رهاسازی موشــک ويرجین اوربیت به طور موفقیت آمیز انجام شد. 
اين شــرکت ســرويس پرتاب ماهواره های کوچک به فضا از آسمان 
را آماده می کند.يک هواپیمای بويینگ ۷4۷ متعلق به اين شــرکت به 
 LauncherOne طور موفقیت آمیز يک نســخه آزمايشی موشک
را از ارتفاع ۳5 هزار فوتی از بال خود را در صحرای مجاوه رها کرد. 
دان هارت مدير اين شرکت در مصاحبه ای اعالم کرده، امیدوار است 
نخستین پرتاب واقعی موشک پیش از پايان تابستان جاری انجام شود.
در حال حاضر ويرجین مشــغول ســاخت ۶ موشک است و به گفته 

هارت اين شرکت می تواند ساالنه بیش از ۲0 موشک تولید کند.

فضاپیمای ژاپنی دوباره روی سیارک فرود آمد
 فضاپیمای هايابوسا برای دومین بار روی سیارک فرود آمد و از آن 
نمونه جمع آوری کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، 
فضاپیمای هايابوســا برای دومین بار روی سیارک ريوگو فرود آمد تا 
نمونــه هايی از خاک و گرد و غبــار آن را جمع آوری کند. تاکايوکی 
توموب سخنگوی ســازمان فضايی ژاپن در اين باره به روزنامه ژاپن 
تايمز گفت: با توجه به اطالعات داپلری که اتاق کنترل اين ماموريت 
دريافت کرده، به نظر می رســد هايابوسا ۲ به طور موفقیت آمیز روی 
سیارک فرود آمده است.ماه آوريل اين فضاپیما با پرتاب گلوله ای به 
سمت سطح ســیارک روی آن دهانه ای ايجاد کرد.و اکنون عملیات 
نمونه برداری از محل ايجاد اين دهانه انجام شــده است. طبق برنامه 

فضاپیمای هايابوسا سال آينده به زمین برمی گردد.

ایجاد بازار مشترک فناوری اطالعات با 
همکاری 4 کشور

 رئیس ســازمان فناوری اطالعات گفت: امسال اجالس چهارگانه 
ای بین کشورهای ترکیه، روسیه، آذربايجان و ايران در راستای ايجاد 
مرکز بین المللی و گسترش بازار جهانی استارت آپ ها برگزار می شود.
به گــزارش مهر، امیر ناظمی در مراســم افتتاحیه ســامانه نوآفرين، 
خاطرنشــان کرد: هفته آينده وزرای ارتباطات اين 4 کشور در تهران 
نشســت چهارجانبه ای را بــرای ايجاد بازار مشــترک حوزه فناوری 
اطالعات و فعالیت های مشترک خواهند داشت که هدف آن حمايت 
از همــکاری اســتارت آپ های اين کشــورها با يکديگــر در قالب 
رويدادهای مشــترک و نیز ايجاد بازار مشترک ICT و خدمات مبتنی 

بر فناوری اطالعات در سطح منطقه ای و بین المللی است. 

امکان  دور زدن رجیستری موبایل
 از طریق گذرنامه

 وزير ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: قاچاقچیان برای دور زدن 
طرح رجیستری به سراغ کاروان های کربال می روند و با اجاره گذرنامه 
زائران، گوشــی ها را رجیســتر می کنند.به گزارش ايسنا، محمدجواد 
آذری جهرمــی گفت: در هفته آينده وزرای ارتباطات آذربايجان، ترکیه، 
روســیه و ايران در تهران نشســت چهارجانبه ای را بــرای ايجاد بازار 
مشترک حوزه فناوری اطالعات و فعالیت های مشترک خواهند داشت. 
آذری جهرمی گفت: منشــأ اختالل ها مشــخص بوده و سازمان تنظیم 
مقررات اين اختالل را شناســايی کرده است. وزير ارتباطات و فناوری 
اطالعات، خاطرنشان کرد: هر گونه فرستادن سینگال بايد با اجازه باشد 
و شکايتی به دادسرای تهران و سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

دهکده توریستی گنجنامه همدان، 
تحولی شگرف در گردشگری ایران

 دهکده توريســتی گنج نامه در شــهر همدان با 
ديدنی های بی نظیر خود از جمله غار آکواريوم، مورد 

بازديد گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد. 
گنج نامه نام دهکده ای توريســتی در شــهر همدان 
است که از بخش های باستانی و گردشگری تشکیل 
يافته اســت. اين مجموعــه با امکانــات تفريحی 
بســیار و بی نظیر خود آماده پذيرايی از گردشگران 
داخلی و خارجی اســت تا تجربه سفری شیرين و 
به يــاد ماندنی را در ذهن افــراد حک کند. دهکده 
فرهنگی ورزشــی توريســتی گنج نامــه همدان در 
پنج کیلومتری شــهر همدان، در میــدان گنج نامه و 
در مجاورت کتیبه های کهن و آبشــار گنج نامه قرار 
دارد. اين دهکده در ســال 1۳۷9 در دامنه شــمالی 
کوه هــای الوند، منطقه نمونه گردشــگری را ايجاد 
کرده است. تفرجگاه توريســتی مجوزهای الزم از 
سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
، سازمان تربیت بدنی و پروانه های ساختمانی کامل 
جهت ســاخت حدود 18000 متر زيربنای مسقف 
را کسب کرده اســت. اين تفرجگاه از قسمت های 
باســتانی و گردشگری تشکیل شده است. مجموعه 
گنج نامه يکی از قوی ترين قطب های گردشــگری 
ايران و خاورمیانه بوده و عضوی از سازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO( شــده است. دست يابی 
پروژه کارآفرين برتر در سال 1۳91 و تقدير و تشکر 
از سوی مســئوالن و مقامات کشوری از افتخارات 

اين مجموعه است.
آبشار گنج نامه، دره زيبای الوند و جلوه های دلربای 
دشت میشان سبب جذب گردشگران به سوی خود 
شده اســت. دهکده گنج نامه با ظرفیت 5000 نفر، 
همــه امکاناتی را که برای يک گردشــگر مورد نیاز 
اســت، مانند امکانات تفريحی، ورزشــی، اقامتی و 
حتی آموزشــی را دارا است. اين دهکده با امکاناتی 
ويــژه مانند ســکوی پــرش بانجی  جامپینگ، کابل 
پرواز تیرول، ديواره ســنگ نوردی، پیســت تريال، 
تعــادل هوايی )رنجر(، ســالن بولینــگ، پینت بال، 
غــار آکواريوم، پیســت سورتمه ســواری به همراه 
خدمات ويژه تفريحی شــامل خط تله کابین رفت و 
برگشت، کافی شاپ و رستوران های متنوع، شهربازی 
سرپوشــیده، باغ گیاهان و پارکینگ هــای روباز و 
سرپوشیده آماده پذيرايی از گردشگران خود است. 

سنگ نبشته های گنج نامه
سنگ نبشته های گنج نامه، از زمان های گذشته نام های 
مختلفی نظیر نبشــت خدايان، دادمهــان يا دادبهان، 
تنبابر، کتیبه های الونــد، جنگ نامه و گنج نامه که در 
انتهای دره عباس آباد حک شده و شامل نوشتارهايی 

از دوران داريوش و خشايارشاه هخامنشی است.

با افتتاح بزرگترین مرکز آموزش هتلداري غرب کشور: 
اهمیت کافی شاپ از نوع تخصصی 
در صنعت گردشگری نمایان شد 

 همزمان با گشــايش بزرگترين مرکز آموزش هتلداري و گردشگري 
در همدان، کارگاه هاي آموزش باريســتا و سرو قهوه و قهوه شناسي و 

کافي شاپ گرداني در اين مرکز با استقبال خوب حاضران روبرو شد .
در اين کارگاه ها عنوان شــد؛ شهرهای مختلف جاذبه های زيادی را به 
بازديدکنندگان ارائه می دهند ، از جاذبه هايی که مورد توجه همگان قرار 
می گیرند تا مواردی که افرادی خاص با عالئق خاص را به خود جذب 

می کنند، برای نمونه يک کافی شاپ!
با اين وجود، صرف نظر از اينکه آيا آنها در جست وجوی آثار معروف يا 
سنگ های قیمتی هستند، يک کافه، مکان نهايی است که هر گردشگری 
دوست دارد برای چند لحظه استراحت، مدتی در آنجا بنشیند. با توجه 
به اين موضوع نگاهی به توريســم کافی شــاپی و نقش کافی شاپ های 

تخصصی در صنعت گردشگری داشته ايم. 
تا به حال از خود پرســیده ايد کافی شاپ ها برای گردشگران چه اهمیتی 
دارند؟ يک کافی شــاپ مقصد عادی توقف بیشتر گردشگران محسوب 
می شــود. حضور آنها در يک کافی شــاپ محلی امکان برقراری ارتباط 
و پرسش ســئوال های مختلف را برای آنها فراهم می کند. يک کافی من 
يا باريســتای حرفــه ای می تواند با درک ارتباط کافی شــاپ و صنعت 
گردشــگری در اين زمینه آگاهانه تر عمل کند؛ بنابراين 5 دلیل اهمیت 

کافی شاپ ها در صنعت گردشگری را بررسی خواهیم کرد:
گردشــگر خارجی با حضور در يک کافی شــاپ تصوير بسیار روشنی 
از مردم محلی و نحــوه زندگی آنها در کنار هم خواهد يافت. بنابراين، 
يک کافی شاپ محل خوبی برای مشاهده است، زيرا مکانی عالی برای 
مشــاهده مردم واقعی است که در کنار هم نشسته اند. مکان های معتبر، 
غذا و اقالم مختلف در همه جا به گردشــگران ارائه می شوند اما اغلب 
تشــخیص آنچه که واقعی است برای گردشــگران سخت است و اين 
موارد بیشتر تله گردشــگری محسوب می شوند. يک کافی شاپ محلی 
می تواند تجربیات معتبری در چندين سطح را فراهم کند و گردشگران از 
آن مطلع شوند. کافه ها نشان دهنده فرهنگ محلی و مردم محلی هستند. 
بنابراين يک گردشــگر تنها با نشستن و نگاهی به صورت غذا می تواند 
درک سريعی از کل منطقه، شهر و يا شايد کل کشور به دست آورد. آيا 
کافه شما هیچ کدام از نشانه های فرهنگ محلی را به نمايش می گذارد؟ 
شــما می توانید افکار خود را با يک گردشگر به اشتراک بگذاريد، اين 

موضوع می تواند ارزش تجربه آنها را چند برابر کند. 
کافی شــاپ جايی اســت که مردم را مالقات می کنید. شما فقط با يک 
لبخند يا يک نگاه به آن متصل می شويد و حتما مجبور نیستید صحبت 
کنید.همه ما می دانیم کافه ها مکان های اجتماعی هســتند. گردشگران 
ممکن است به کافی شاپ ها مراجعه کنند و نه تنها با دوستان خود که با 

آنها سفر می کنند، بلکه با ساير افراد اطرافشان هم ارتباط برقرار کنند.
يک کافه مکان منحصر به فردی است که در آن مردم محلی و گردشگران  
همديگــر را مالقات می کنند. يک مکان امن بــرای برقراری تعامالت 
اجتماعی که حتما نیازی به صحبت با ديگران نیست و گردشگران تنها 
با حس جمعیت به تجربیات زيادی دســت می يابند. آيا طرح کافه شما 
از يک تعامل اجتماعی متفاوت پشــتیبانی می کند؟ آيا يک میز مشترک 
دارد؟ اگر بله، هدف آن چیست؟ شايد بتوانید يک گردشگر را به يک میز 

مشترک هدايت کنید و ببینید که چگونه از آن استفاده می کنند. 
يکی از سئواالت اصلی گردشگران اين است که پس از اينجا کجا بروم؟ 
در نتیجه يکی از بهترين مکان ها برای گرفتن پاســخ اين ســئوال يک 
کافی شاپ محلی خواهد بود. مردم محلی نماينده شهر هستند، بنابراين 
يک منبع قابل اعتماد برای کسب اطالعات هستند و دريافت يک توصیه 
محلی در يک فضای دوســتانه برای يک گردشگر بسیار جذاب خواهد 
بود. رسیدن به سواالتی در مورد يک رستوران بزرگ در نزديکی، مکان 

های ديدنی و يا فعالیت های سرگرم کننده در شهر، مشترک هستند.

■ حدیث:
پيامبراکرم )ص(:
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طرح: فریبا عزیزی فرار پزشکان از کارتخوان

مریم مقدم  «

ــگری  ــار گردش ــاه قط ــه ۲1 تیرم ــح جمع  صب
ــدان  ــه هم ــارت را داد ک ــن بش ــید و اي از راه رس
ــان ۳00 گردشــگر از پايتخــت  آخــر هفته هــا، میزب
خواهــد شــد. معــاون گردشــگری همــدان بــا 
اعــالم ايــن خبــر گفــت: آژانــس هــای مســافرتی 
ــی و  ــا طراح ــار ب ــن ب ــا اي ــار رج ــه قط ــته ب وابس
اجــرای تــور همدانگــردی بــه صــورت يــک روزه 
اقــدام بــه برگــزاری تورهايــی بــه مقصــد علیصــدر 

ــد.  ــرده ان ــهر ک ــی در ش ــگری تاريخ و گردش
ــد  ــی توان ــار م ــن قط ــت: اي ــار، گف ــی خاکس عل
ــی در حضــور گردشــگران داخلــی،  آغازگــر تحول
ــه  ــد البت ــق باش ــن طري ــی از اي جــذب و درآمدزاي
الزم اســت در ايــن زمینــه آژانــس هــای مســافرتی 
اســتان نیــز بــا برنامــه ای مــدون وارد عمــل شــوند 
ــتان  ــع اس ــه نف ــد ب ــب درآم ــد در کس ــا بتوانن ت

ــند . ــذار باش تاثیرگ
ــور  ــه از ظه ــت ک ــادی نیس ــدت زي ــت: م وی گف
پديــده ای جــذاب و دوست داشــتنی بــه نــام قطــار 

گردشــگری گذشــته اســت. 
قطارهــای گردشــگری ايــن روزهــا بــه ابــزاری نــو 
ــل  ــت تبدي ــردش در دل طبیع ــح و گ ــرای تفري ب
شــده اند. شــايد تــا پیــش از بــه راه افتــادن چنیــن 
حرکتــی، در بســیاری از مــوارد شــاهد بوديــم کــه 
گردشــگران خارجــی بــرای بازديــد از زيبايــی 

ــک  ــار ي ــت قط ــت بلی ــای طبیع ه
مقصــد را تهیــه می کردنــد و حتــی 
اگــر تنهــا قصــد بازديــد از مســیر را 
داشــتند، باالجبــار بــه شــهر مقصــد 
رفتــه و مجــددا به شــهر مبــدا برمی 
گشــتند. امــا امــروزه قطارهــا پس از 
حمل مســافر و بــار، گردشــگران را 
ــد از مناظــر  ــرای دور دور و بازدي ب
زيبــا بــا خــود همــراه مــی کننــد. 

افــزود:  گردشــگری  معــاون 
صبــح  قطــار  ايــن  گردشــگران 
ــی  ــتگاه وارد م ــه ايس ــاعت 9 ب س
ــا  ــتان ب ــر از اس ــوند و 19 عص ش
همــان قطــار از مســیر ريلــی خارج 

خواهنــد شــد .
خاکســار گفــت: در ايــن زمــان 
ــف شــده مســافران در مســیر  تعري

ــه  ــس هــا ب ــن شــده توســط آژان گردشــگری تعیی
بازديــد از جاذبــه هــای اســتان خواهنــد پرداخــت 
و بــه واســطه ايــن ســفر، چرخیــدن چــرخ اقتصــاد 

ــد شــد.  ــی موجــب خواه ــه محل جامع
ــگری  ــان گردش ــی از راهنماي ــر يک ــی طاه رضوان
در تورهــای ريلــی مــی گويــد: تــا بــه حــال پیــش 
ــه  ــیر ب ــويد و در مس ــوار ش ــاری س ــه قط ــده ک آم
قــدری بــا زيبايــی هــای طبیعــت رو بــه رو شــويد 

کــه بــا خــود بگويیــد ای 
ــی  ــه م ــا نگ ــار اينج کاش قط
داشــت؟ برخــی از مســیرهای 
ــدری  ــه ق ــور ب ــاری کش قط
زيبــا هســتند کــه مــی تواننــد 
ــوت خــود  ــر کســی را مبه ه

ــد.  کنن
قطــار  ايجــاد  از  هــدف 
ــود  ــع بهب ــگری در واق گردش
ــگران  ــرای گردش ــت ب وضعی
ــه  ــود ک ــی و خارجــی ب داخل
تمايــل داشــتند در مســیرهای 
امــا  کننــد،  زيبــا حرکــت 
قصــد ســفر بــه شــهر خاصــی 
را نداشــتند. در ايــن قطــار 
ــد  ــه مقص ــیدن ب ــدف رس ه
ــردن  ــذت ب ــه ل ــت، بلک نیس
ــت  ــا در صنع ــن قطاره ــش اي ــت. نق ــیر اس از مس
کشــورهای  در  خصــوص  )بــه  گردشــگری 
ــه  ــل توج ــته قاب ــای گذش ــال ه ــی( در س خارج

ــت.  ــوده اس ب
قطارهــای گردشــگری ايــران تــا پیــش از ايــن  در 
ــیر  ــاال مس ــه ح ــد ک ــال بودن ــی فع ــیر اصل ۳ مس
ــه آن هــا اضافــه مــی شــود. هــر ۳  همــدان هــم ب
مــورد از ايــن قطارهــا به ســمت شــهرهای شــمالی 

ــگری  ــار گردش ــد. قط ــی کنن ــت م ــور حرک کش
ســوادکوه، تهــران شــیرگاه و تهــران پل ســفید ســه 
مســیر قطــار گردشــگری شــمال هســتند کــه ارائــه 
آن هــا توســط شــرکت حمــل و نقــل ريلــی رجــا 
صــورت مــی گیــرد. قطارهــای گردشــگری معموال 
تنهــا در روزهــای آخــر هفتــه خدمت رســانی مــی 

کننــد و در ايــام میانــی هفتــه فعالیتــی ندارنــد.
ــگری  ــیر گردش ــت در مس ــرار اس ــه ق ــاری ک قط
همــدان تــا تهــران مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، يــک 
قطــار ريــل بــاس اســت کــه صبــح روز جمعــه از 
ــردن  ــس از طــی ک ــد و پ ــی کن ــت م ــران حرک ته
مســیر و توقــف چنــد ســاعته در همــدان غــروب 

جمعــه بــه تهــران برمــی گــردد.
 قطارهای گردشگری ایران

ــه ايــن زمینــه  شــايد الزم باشــد توجــه بیشــتری ب
ــال  ــول س ــرد. در ط ــورت بگی ــذاب ص ــم و ج مه
ــد از  ــرای بازدي ــیاری ب ــی بس ــگران خارج گردش
ــی  ــفر م ــورمان س ــه کش ــران ب ــف اي ــاط مختل نق
ــايد  ــا ش ــور م ــی در کش ــات تفريح ــد و امکان کنن
تنهــا بخشــی از نیازهــای موجــود را برطــرف مــی 
کنــد. از آنجايــی کــه نقــش قطارهــای گردشــگری 
در پیشــرفت صنعــت توريســم تاثیــر بســیاری دارد، 
ــوع  ــن موض ــرای اي ــدی ب ــر ج ــت تدابی الزم اس
ــود  ــیل موج ــوان از پتانس ــا بت ــود ت ــیده ش انديش

ــم. ــتفاده را ببري ــت اس نهاي

مسئول گردشگری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی همدان:

زیرساخت های 
توسعه گردشگری 
سالمت در استان 

مهيا شده است
 مســئول گردشــگری ســالمت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی همــدان گفــت: زيرســاخت هــای توســعه 
گردشــگری ســالمت در اســتان همــدان مهیــا شــده 

اســت.
ــدا ســمیعی در حاشــیه برگــزاری کارگاه هــای  وي
ــداری و گردشــگری غــرب کشــور  مجموعــه هتل
ــداری و  ــز هتل ــه مرک ــان اينک ــا بی ــدان ب در هم
گردشــگری غــرب کشــور يــک مجموعــه کارامــد 
در بحــث گردشــگری اســت، گفــت: گردشــگری 
ســالمت در اســتان همــدان بــا 4 بیمارســتان شــامل 
ــب فرشــچیان  ــت، قل ــی، بعث ــتان های بوعل بیمارس
و آتیــه تامیــن اجتماعــی و ۲ کلینیــک کــه جراحــی 
ــکی و  ــک دندانپزش ــک کلین ــتند و ي ــدود هس مح

ــال اســت. ــک آزمايشــگاه تخصصــی، فع ي

وی اضافــه کــرد: ايــن بخــش هــا بــه عنــوان يــک 
مجموعــه در جهــت توســعه گردشــگری ســالمت 
و معرفــی پتانســیل هــای گردشــگری ســالمت در 

اســتان همــدان فعــال هســتند.
مســئول گردشــگری ســالمت دانشــگاه علــوم 
ــه و  ــن زمین ــرد: در اي ــه ک ــدان، اضاف پزشــکی هم
ــال  ــی س ــالمت ط ــگری س ــعه گردش ــرای توس ب
گذشــته فعالیــت هــای مختلفــی در اســتان همــدان 
ــل زيرســاخت هــا انجــام شــده  در راســتای تکمی

ــت. اس
ســمیعی گفــت: اتــاق هــای وی آی پــی و تیم های 
آی پــی دی بــرای جذب بیمــاران خارجی تشــکیل 
ــی در  ــتا خدمت ــن راس ــم در اي ــه امیدواري ــده ک ش
جهــت ارزآوری در اســتان همــدان صــورت گیــرد.
ــه  ــادآوری کــرد: بیمارســتان هــای همــدان ب وی ي
ــز  ــی مجه ــردی و عرب ــی، ک ــای انگلیس ــان ه زب
شــده انــد و ســايت دانشــگاه علــوم پزشــکی ايــران 
بــا محوريــت گردشــگری ســالمت و جــذب 
ــنل  ــده و پرس ــدازی ش دانشــجوی خارجــی راه ان
ــه محــض  ــا ب ــتان ه ــتقر در بیمارس ــه مس مجموع
ورود بیمــار خارجــی ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و 

ــی شــود. ــه م ــات ارائ خدم

300 گردشگر با قطار از پایتخت به همدان آمدند 

گردشگری همدان روی ریل یک گام به پیش 
■ تکاپوی اقتصاد محلی با قطار گردشگری و آژانس های عامل

قطار  ایجــاد  از  هــدف 
گردشگری در واقع بهبود 
وضعيت برای گردشگران 
بود  خارجــی  و  داخلــی 
در  داشــتند  تمایل  كــه 
حركت  زیبا  مســيرهای 
به  ســفر  قصد  اما  كنند، 
نداشتند.  را  خاصی  شهر 
در این قطار هدف رسيدن 
بلکه  نيســت،  مقصد  به 

لذت بردن از مسير است


