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مسافر
 مجارستان شد

نشانه های 
تاریخی همدان 
تنها در270 خانه

اظهارنظر 
غیرکارشناسي 
مشکل اشتغال 
را حل نمي کند

همدانی ها 
فرصت فستیوال 
را از دست ندهند 
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 انتخابات آتی مجلس و 
انتظاراتی که باید برآورده شود  
 یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس 
شورای اسالمی که قرار است اسفندماه سال 
جاری برگزار شود، از مهم ترین برنامه های 

کشور در عرصه سیاسی است.

بازگشت36 واحد مصادره شده بانکی به تولید
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

1280 لیتر در ثانیه پساب 
در تصفیه خانه فاضالب همدان 

تولید مي شود
■  مسئول آزمایشگاه تصفیه خانه فاضالب همدان: خروجی پساب 

فاضالب همدان به کیفیت آب معدنی است!

سومین جشنواره ملی مبل منبت مالیرکلید خورد

»منبت« مالیرآماده جهانی شدن

عصبانیت شورا از تصمیم شهردار
■ اعضای شورا می گویند »خوشبخت« بی هماهنگی تغییر کرد!
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25 کشور برای مناسبات 
تجاری در راه همدان

مادستان 
میزبان 

مسافران ابریشم
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 انتخابات آتی مجلس و انتظاراتی که باید 
برآورده شود  

 یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی که قرار است 
اســفندماه سال جاری برگزار شود، از مهم ترین برنامه های کشور در 
عرصه سیاسی است که به تبع آن حوزه سیاسی استان نیز متاثر از این 

انتخابات مهم و سرنوشت ساز است.
با استعفای مدیران اجرایی که قصد ورود به صحنه رقابت ها را دارند، 

به نوعی انتخابات کلید خورده است. 
در حوزه معاونت سیاســی و امنیتی اســتان نیز موضوع انتخابات با 
جدیت دنبال می شــود تا برنامه ها طبق زمان بندی و در قالب تقویم 

اجرایی انتخابات عملیاتی شوند.
در فضای رسانه ای استان نیز بحث انتخابات روز به روز پررنگ شده 

و در ابعاد مختلف دنبال می شود.
فعاالن سیاسی به ویژه احزاب هم از اوایل سال جلسات درونی خود 
را به طور مرتــب برگزار کرده و همچنان ادامه مــی دهند تا بتوانند 

حضوری موثر و البته موفق در انتخابات آتی داشته باشند.
اســتاندار همدان چندی پیش تاکید کرده بود کــه به دنبال انتخابات 

پرشور، سالم، رقابتی و قانونمند هستیم . 
شاهرخی این موضوع را در مراسم روز خبرنگار و در جمع اصحاب 

رسانه نیز مورد تاکید قرار داد.
 انتخابات با ویژگی های فوق همان چیزی اســت که در تراز نظام و 

متناسب با شان و جایگاه مردم باید اتفاق بیفتد.
برگزاری چنین انتخاباتی در گرو لوازم و شــرایطی است که در سایه 
انســجام و هماهنگی بخش های مختلف و نقش آفرینی و مشارکت 
جریان ها و گروه های مختلف اســت کــه زمینه های آن باید فراهم 
گردد. اگر می خواهیم انتخاباتی سالم و قانونمند و در عین حال پرشور 
و رقابتی داشته باشیم، باید همگان به صحنه بیایند و فضای سیاسی و 

اجتماعی استان از نشاط الزم برخوردار باشد.
امروز فرصت هایی در اختیار استان است که با گذشت زمان و کوتاه 
تر شدن فاصله زمانی تا موعد برگزاری انتخابات، از بین می رود . از 
این رو باید قدر این فرصــت ها را بدانیم و به گونه ای برنامه ریزی 
نماییم که شــرایط الزم برای برگزاری یک انتخابات سالم و قانونمند 

همراه با مشارکت حداکثر مردم به خوبی فراهم گردد.
همه نهادها و بخش ها از رســانه ها گرفته تــا احزاب و گروه های 
سیاسی بعالوه دستگاه های ذیربط باید در این زمینه نقش آفرینی کنند 

و نهایت همکاری را با ستاد انتخابات استان داشته باشند.
از رئیس و اعضای این ســتاد نیز انتظار می رود با به کار گیری همه 
ظرفیت ها و امکانات و البته تعامل ســازنده با رسانه ها زمینه را برای 
انتخاباتی ســالم و به هر حال اهمیت انتخابات آتی مجلس شــورای 
اســالمی ایجاب می کند که رســانه ها ورود جدی تری به موضوع 
داشته باشند، فعاالن سیاسی با حساسیت بیشتر به آن بپردازند و ستاد 
انتخابات استان شرایط را برای انتخاباتی حماسی و تاریخی مهیا کند.

 

1- مدیر عامل اصالح طلب ســازمان فرهنگی شــهرداری همدان با 
تالش یکی از اعضای اصالح طلب شــورا عزل شده است. گویا این 
عضــو اصالح طلب در پاســخ به حمایت یکــی از معتمدین محلی 
اصولگــرا از وی در انتخابات ، او را برای این ســمت  به شــهردار 
پیشنهاد و از انتصاب وی حمایت می کند. گفتنی است اعضای لیست 
امید  شــورای همدان انسجام خود را از دست داده و حرکات عجیب 

و غریبی از آنها مشاهده می شود.
2- اقدام به قطعه بندی مرغ راهی برای فرار از فروش  مرغ به قیمت 
مصوب در استان است. گویا مرغ داران تمایل به فروش مرغ به قیمت 
مصوب نداشــته و به دنبال راهکارهایی چون فروش مرغ قطعه بندی 
شــده رفته اند. گفتنی است با این حال مسئوالن استان از موفقیت در 

اجرای فروش مرغ به قیمت مصوب در استان سخن می گویند.
3- مطبوعات در حال بازیابی توان از دســت رفته خود هستند. گویا 
افزایش صفحات دوباره در دســتور کار روزنامه های سراسری قرار 
گرفته است. گفتنی است گرانی دالر و تاثیر آن در گرانی کاغذ و لوازم 
چاپ پس از تحریم ها، مدیران رسانه ها را مجبور به کاهش صفحات 

برای بقا کرده بود.
4- اتاق بازرگانی به بغداد می رود. گفته می شــود تعدادی از اعضای 
اتــاق بازرگانی همدان برای دومین بار بــه بغداد می روند. گویا هنوز 
برنامه حضور این اتاق در عراق اعالم نشــده است. گفتنی است هنوز 
گزارش مشخصی از سفر اعضای اتاق بازرگانی در سفر سال گذشته 

به بغداد و سایر کشورها به طور مشخص اطالع رسانی نشده است.

شرکت 12 هزار نفر 
در جشنواره کتاب خوان رضوی

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: اختتامیه نهمین دوره جشنواره 
کتابخوانــی رضوی امروز با تجلیــل از 35 نفر از برندگان حوزه های 

مختلف این جشنواره در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
رئیس امور کتابخانه های عمومی شهرســتان در این مراسم با اشاره به 
میزان مشارکت مردمی شهرستان در جشنواره کتابخوانی گفت: امسال 
بیش از 12 هزار نفر از مردم کبودراهنگ در جشنواره کتابخوان رضوی 
شــرکت کردند که کبودراهنگ در این شــاخص )مشارکت مردمی( 

توانست رتبه نخست استانی را به خود اختصاص دهد.
مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان نیز در این مراسم گفت: در 
نهمین دوره جشــنواره کتاب خوان رضوی بیش از یک میلیون 364 
نفر در ســطح کشور و 61 هزار نفر از اســتان همدان و 12 هزار نفر 
از شهرســتان کبودراهنگ شــرکت کرده اند که بیش از 9/5 درصد از 
جمعیت شهرستان است و نسبت به سال گذشته افزایش 34 درصدی 

میزان مشارکت مردمی را در شهرستان شاهد هستیم.
عاطفــه زارعــی ادامــه داد: ایــن جشــنواره از اردیبهشــت مــاه ســال 
ــز  ــا سراســر کشــور در 10 شهرســتان اســتان نی ــان ب جــاری همزم
ــوب و  ــف مکت ــیوه های مختل ــا ش ــاب ب ــوان کت ــی 12 عن ــا معرف ب
ــتان و  ــردم اس ــاالی م ــارکت ب ــه مش ــد ک ــی ش ــی معرف الکترونیک
شهرســتان را اســتقبال از ایــن جشــنواره شــاهد بودیــم بــه طــوری 
کــه نیمــی از جمعیــت اســتان 53 درصــد و 76 درصــد از جمعیــت 
شهرســتان در بخــش فضــای مجــازی و مســابقات آنالین مشــارکت 
داشــتند کــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه فضــای مجــازی نــه تنهــا 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــه فرصت ــد بلک ــاب نمی آی ــه حس ــدی ب تهدی

فرهنگــی، اجتماعــی هنــری و... اســت.
امام جمعه شهرستان نیز در این مراسم گفت: خداوند متعال نخستین 
کلمه ای که بر بشر نازل کرده است کلمه اقرء بوده که به معانی بخوان 
و خواندن اســت که انســان را از جهالت و نادانی دور می کند و اگر 
ایــن خواندن متصل به کتابی با منبعی باشــد که بزرگان و عالمان آن 

را جمع آوری کرده اند انسان را به دریای آگاهی متصل خواهد کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: 
اعتبارات ساخت 5 باب کتابخانه عمومی نیز با کمک یکی از بانک ها 
اخذ شده است که به زودی عملیات اجرایی ساخت این کتابخانه ها در 

شهرستان ویژه در مناطق روستایی آغاز خواهد شد.
محمدعلــی پورمختار بیــش از 1237 جلد کتاب بــه کتابخانه های 
شهرســتان اهدا کرد و گفت: اگر چه امروز در کشور شاهد مشکالت 
اقتصادی ناشــی از تحریم های را شــاهد هســتیم ولی به لطف امام 
رضا)ع( و عنایات امام عصر)عج( و هوشــیاری مردم آینده ای بسیار 

امیدبخشی در انتظار است.
فرماندار کبودراهنگ نیز در ادامه این مراســم با اشــاره به شاخص ها 
و ظرفیت های باالی شهرســتان گفت: کتــاب و کتابخوانی نیاز همه 
بشریت اســت و رأس تمام کتاب ها قرآن اســت که هر آنچه انسان 
برای ســعادتمندی نیاز دارد در قرآن است. حجت ا... مهدوی جوانان 
شهرســتان را یکی از ظرفیت های باالی این شهرستان خواند و گفت: 
جوانــان کتاب خوان، هنرمند، نخبه، مدافع وطن، المپیادی و... همه از 
ظرفیت های این شهرستان است که باید هب فرهنگ کتابخوانی توجه 
ویژه شــود و وظیفه اجتماعی، فرهنگی و دینی ماست که آموزه های 

دینی را از طریق خواندن و مطالعه گسترش دهیم. 

پرداخت 112 تسهیالت اشتغال زا 
به بسیجیان شهرستان

 کبودراهنگ-  خبرنگار همدان پیام: بیش از 112 فقره تســهیالت 
برای ایجاد اشتغال و راه اندازی مشاغل خانگی برای بسیجیان پرداخت 

شده است.
فرمانده ســپاه ناحیه کبودراهنگ در نشست خبری با خبرنگاران این 
شهرستان با بیان این مطلب گفت: سپاه و بسیج همواره در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی نقش آفرین بوده 
اســت و بخشــی از این فعالیت های اقتصادی و اشــتغال زایی بوده 
اســت که در این راســتا بیش از 55 صندوق اعطای تسهیالت برای 
بســیجیان راه اندازی شده است و تاکنون بیش از 112 فقره تسهیالت 
برای راه اندازی مشــاغل خرد و کوچک مانند تولیدات شوریجات و 
ترشیجات، پرورش مرغ، دامداری، زنبورداری و... پرداخت شده است.

محمود بداغی با اشــاره به اینکه دامنه فعالیت های ســپاه و بسیج در 
حوزه های مختلف بسیار گسترده است گفت: حمایت از اقشار محروم 
و حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی سیل و زلزله از جمله این 
فعالیت  است که امسال بســیار از مناطق کشور از سیل و بارندگی ها 
آســیب دیدند که در راســتای کمک به مناطق ســیل زده شهرستان 
کبودراهنگ بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان کمک های نقدی 

و غیرنقدی مردم و بسیجیان شهرستان به این مناطق بوده است.
بداغی همچنین بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده از 
سیل و بارندگی های ســال جاری در شهرستان را از دیگر برنامه های 
سپاه و بسیج کبودراهنگ خواند و ادامه داد: بیش از 7 واحد مسکونی 
با کمک و همکاری گروه های جهادی تعمیر و بازسازی شده است و 
25 واحد مسکونی نیز با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن بهزیستی و 
سپاه ناحیه کبودراهنگ با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و بالعوض 

احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: احداث 10 ســرویس بهداشــتی مــدارس از اعتبارات 
محرومیت زدایی سپاه نیز از دیگر اقدامات عمرانی گروه های جهادی 
بسیج در شهرستان است که بیش از 107 گروه جهادی بسیج شناسنامه 
دار در شهرستان فعال اند که عالوه بر این تعداد 4 گروه جهادی مهمان 
از نقاط مختلف کشــور و گروه های جهادی دانشگاهی در شهرستان 
نیز مســتقر شــده اند که بیش از 32 پروژه عمرانی در قالب ساخت 
خانه عالم، ساخت فضاهای آموزشی و بهداشتی، ساخت پل الیه روبی 

قنوات، ساخت سرویس بهداشتی مدارس و... آغاز کرده است.
محمود بداغی با گرامیداشــت هفته خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 
شهرستان گفت: خبرنگاران زبان گویای جامعه اند و با انعکاس اخبار 

توانسته اند امید بخشی را در جامعه انجام دهند.

یادواره 123 شهید مسجد اعظم همدان برگزار می شود

 بیســت و هشتمین   یادواره 123 شهید مســجد اعظم همدان  با حضور اقشار مختلف 
مردم و مسئوالن برگزار می شود.

علی حاجی زاده اصل اظهار داشــت: امسال بیست و هشتمین دوره یادواره شهدای بسیج 
مسجد اعظم مربوط به مناطق نواب، پیشاهنگی و اعتمادیه با سخنرانی حجت االسالم علی 
سرلک استاد حوزه و دانشــگاه و روایتگری سید احمد قشمی از آزادگان سرافراز استان 
برگزار می شــود.وی در گفت و گو با تسنیم تعداد شهدای این مناطق را 123 شهید اعالم 
و عنوان کرد: این یادواره برای بیســت و هشتمین سال متوالی و همزمان با سالروز ورود 

آزادگان به میهن اسالمی برگزار می شود.
حاجی زاده با بیان اینکه شــهید مصطفی احمدی روشــن از شهدای دبیرستان ابن سینای 
همدان است اظهار داشت: نیمی از شهدای مسجد اعظم از دانش آموزان دبیرستان ابن سینا 
بودند که به همین سبب این یادواره در این محل و با محوریت آزادگان دوران دفاع مقدس 
برگزار می شود.حاجی زاده عنوان کرد: شهید علی اکبر مقصودی که زمانی مدیرکل آموزش 
و اســتان بود و به وســیله منافقان ترور شده و به شــهادت رسید و شهید سید مصطفی 
الحسینی نیز از شــهدای شاخص منطقه است که به سبب ویژگی های خاص و نقش در 
بیداری اسالمی با سفر به 24 کشور اسالمی شاخص هستند ولی ترور ایشان در حالی که 
همه آن را قبول داشتند مورد تأیید قرار نگرفت و جزو شهدای ترور محسوب نمی شوند.

دبیر یادواره شهدای مســجد اعظم همدان تصریح کرد: در این یادواره برنامه هایی چون 
خاطره گویی، مداحی، سخنرانی و پخش فیلم و کلیپ پیش بینی شده است.

حاجی زاده ضمن دعوت از خانواده های شــهدای گرانقدر برای حضور در این مراســم 
تصریح کرد: 8 سردار از جمله؛ شهید "حسن ترک"، "تقی بهمنی"، "محمدرضا فراهانی"، 
"ســعید قهاری سعید"، "محمد مهدی بیات"، امیر قاسم همت یار" و شهید "علی خوش 

لفظ" و شهید الحسینی از شهدای این منطقه هستند.
وی بیان کرد: ســال گذشته بیســت و هفتمین یادواره شهدای بسیج مسجد اعظم همدان 
منطقه نواب، پیشاهنگی و اعتمادیه با حضور سید احمد خاتمی و با حضور گسترده اقشار 

مختلف مردم برگزار شد.

 تغییر معاون فرهنگی شــهرداری همدان 
باعث اعتراض تعدادی از اعضای شــورای 

شهر همدان و تعطیلی صحن شورا شد.
 سی و پنجمین صحن علنی شورای اسالمی 
شــهر همــدان برگزار شــد، جلســه ای که 
جواد گیاه شــناس، رئیس مرکز مطالعات و 
پژوهش های شــورا در آن خبر از عزل سعید 
خوشبخت معاون فرهنگی شهرداری توسط 

شهردار داد.
گیاه شناس در این زمینه گفت: آقای شهردار؛ 
»خوشــبخت« را از ریاست سازمان فرهنگی 
شهرداری برکنار و روح ا... وجدی را به جای 
او به عنوان سرپرســت انتخاب کرده است؛ 
گویا آقای مردانی را هم برکنار کرده اســت.

وی در ادامــه بیان کرد: به نظر می رســد این 
اتفاق صبح امروز و با نظر کمیسیون فرهنگی 

شورا رخ داده است.
کامران گردان، رئیس شــورای شهر به خاطر 
این اتفاق عصبانی شــد و پــس از بیان این 
جملــه که »قــرار بود  آقای صوفــی قبل از 
تصمیم و اقدام با من صحبت کند« بالفاصله 
با شهردار تماس گرفت و نسبت به این اقدام 
معترض شد، پس از تماس نیز به جمع حاضر 
گفت »شــهردار می گوید موضوع را به بنده 
گفته اســت در صورتی که به او گفتم قبل از 

تصمیم و اقدام با من صحبت کند«.
به گزارش  فارس ،عسگریان، رئیس کمیسیون 
نظارت، بازرسی و امور اداری شورا ادامه داد: 
گفته ایم با نظر یک نفر نمی شود مدیر را تغییر 
داد در این صورت شاید من هم بگویم فردی 

را تغییر دهید؛ مگر می شود؟!
وی ادامه داد: آقای وجــدی زیر نظر بنده 
در مرکز مطالعات شهرداری فعالیت داشت 
و فردی کاری اســت امــا معتقدم ظرفیت 
کمی برای قبول این مســئولیت دارد.وی با 
اشــاره به اینکه این اتفاق اخالقی نیست و 
باید پاســخگوی مردم باشیم افزود: با عزل 

آقای  یــا جایگزینــی  و 
خوشــبخت کار نداشتیم 
نبایــد شــاهد این  امــا 
آمدن ها و رفتن ها باشیم.

در این لحظه عســگریان 
به همراه مریم روانبخش؛ 
کمیســیون  رئیــس 
جواد  و  ســرمایه گذاری 
گیاه شــناس رئیس مرکز 
پژوهش های  و  مطالعات 
شورا جلســه را به نشانه 
اعتــراض تــرک کردند.

جلســه  ترک  بــه  وقتی 
از ســوی آنهــا اعتراض 
شد، عســگریان گفت که 
بــا اجازه رئیس جلســه 
شــده ام.رئیس  خــارج 

شــورا خطاب به معترضــان گفت: »آیا در 
اعتراض به من خارج می شوید یا شهردار« 
که گیاه شــناس پاســخ داد »در اعتراض به 

شهردار«.
گــردان درصدد بود ادامه جلســه را پیگیری 
کند بنابراین خطاب به معاون مالی شــهردار 

اظهار کرد: 30 درصد از حقوق شــما محقق 
شده است و 70 میلیارد تومان توافق کرده ایم 
کــه باید در 6 ماهــه دوم 420 میلیارد تومان 

محقق کنید.
بعد هم ادامه داد: 70 میلیارد تومان تعیین شده 
و بایــد 350 میلیارد تومان محقق کنید که در 
واقع ورشکســتگی است و این ماحصل کار 

شماست.
در همین اثنا حمید بادامی  
نایــب رئیس  به عنــوان 
شــورا اظهار کرد: فضای 
که  است  طوری  جلســه 
بودجــه  خصــوص  در 
درســتی  به  نمی توانیــم 
تصمیم بگیریم و با خروج 
برخــی از اعضا، جلســه 
بنابراین  ندارد،  رســمیت 
بگذاریم روز سه شــنبه در 
ایــن خصــوص صحبت 
باعث  کنیم.همین موضوع 
دوباره  شــورا  رئیس  شد 
بخواهد معترضان به جلسه 
برگردند اما باز هم موافقت 

نکردند.
عســگریان با بیــان اینکه اجــازه بدهید در 
اعتراض به این تغییر جلسه را ترک کنم اظهار 
کرد: »برخی از دوســتان پشت پرده کارهایی 
را انجام می دهند« البتــه در این جا خطابش 
به سلماســی؛ رئیس کمیســیون فرهنگی و 

اجتماعی شورا بود.

سلماسی خطاب به عســگریان گفت: »چرا 
جلسه را ترک کرده اید بنشینید صحبت کنیم« 
که او هم پاســخ داد »با اجازه رئیس شــورا 
جلسه را ترک کرده ام«. عسگریان با بیان اینکه 
به آقای شهردار گفته ام »احترام بگذارید و با 
نظر 11 عضو شورا هماهنگ کنید نه نظر دو 
یا سه نفر« باز هم اعتراض خود را نشان داد. 
سلماسی در جواب عسگریان گفت: منظور از 
دو یا ســه نفر من هستم، بنده هیچگاه راجع 
به یــک نفر نظر نداده ام و همیشــه در مورد 

عملکردها گفته ام.
عســگریان خطاب به سلماســی و انتقاد از 
عملکردش در حــوزه فرهنگــی ادامه داد: 
بگویید در حوزه فرهنگی شــهرداری چقدر 
پیشرفت داشته ایم؟! که سلماسی جواب داد: 
این صحبت ها جالب نیست.بادامی نجات هم 
در دفاع از سلماسی وارد بحث شد و گفت: 
خانم سلماســی در حوزه فرهنگی عملکرد 

خوبی داشته است.
بار دیگــر از معترضان که ایســتاده بودند و 
می خواستند جلسه را ترک کنند خواسته شد 

برگردند اما بازهم موافقت نکردند.
عســگریان عنوان کرد »شــهرداری برای 
قائل  احتــرام  شــهر  شــورای  اعضــای 
نمی شــود« کــه فتحــی پاســخ داد: این 
موضوعــات با هــدف زدن آقای صوفی 
انجام می شــود؛ حــاال هــم دارند جور 
دیگــری او را می زننــد.در پایــان هــم 
رای گیری برای تعطیلی جلســه انجام شد 

کردند. موافقت  نیز  اعضای حاضر  که 

مریم مقدم  «

 همــدان در چند قدمی یک رویداد جهانی 
دیگر ؛ به بهانه همایش بین المللی »راه ابریشم« 
نماینده هایی از 25 کشور از یکم تا 8 مهر ماه 

1398 در همدان  حضور پیدا خواهند کرد . 
 معاون عمران اســتاندار همدان در نشســت 
هماهنگی همایش بین المللی جاده ابریشــم  
گفت:  به هرحال نام جاده ابریشــم و ظرفیت 
جاده ابریشــم برای جمهوری اســالمی ایران 
فرصت مناســبی است تا داشته های فرهنگی، 
علمی، ادبیات و آثار تاریخی که در مسیر جاده 
ابریشم قرار دارد زودتر و بهتر به جهان معرفی 

کنیم.
محمودرضا عراقــی افزود : نگاه قالب به جاده 
ابریشم اقتصادی اســت درصورتی که عالوه 
بر اهمیت کارکــرد اقتصادی، این جاده دارای 

ارزش و ظرفیت فرهنگی است.
وی یادآور شــد: جاده ابریشم راه تبادل فکر، 
فرهنگ و اندیشــه بــوده؛ از ایــن رو برپایی 
همایــش جاده ابریشــم، شــامل برنامه های 
متعددی همچون کنفرانس گفت وگو، معنویت 
و ادیان و صلح نوشــته های جاده ابریشم نیز 
خواهد شد.عراقی در این جلسه اظهار داشت: 
بخش اصلی جاده ابریشم، ایران است و همدان 
در این مســیر قرار دارد و میزبانی همدان مهم 
اســت و می توان برای ثبــت آثار ملموس و 
غیرملموس و گردشکری فرهنگی اطالعاتی را 

در این همایش ارائه داد.
وی  ادامه داد: جلســه هماهنــگ کننده ثبت 
مشترک جاده ابریشم، برنامه اصلی این همایش 
است و این جلســه در سال های مختلف در 

کشورهای مختلف انجام شده و همواره برنامه 
های متنوعی در این همایش برپا شده است.

معاون عمرانی استاندار یادآور شد: مسیر جاده 
ابریشــم طوالنی است و بخش به بخش ثبت 
این جاده تاریخــی اتفاق می افتد. مرحله اول 
بین قزاقســتان و قرقیزســتان و چین در سال 
2011 ثبــت شــد و این رونــد ادامه یافت و 
آخرین نشست برای ثبت بخش های مختلف 

این جاده مربوط به سال گذشته بود.
وی تصریح کــرد: تمرکز جلســه آتی روی 

محورهایــی اســت که از 
ایران عبور می کند. شاهراه 
جهانی از خراسان تا ری را 
طی می کنــد و در ری دو 
شــاخه می شــود که یکی 
به تبریــز و یکی به همدان 
می رود و سپس به جنوب 

ترکیه و سوریه می رسد.
عراقــی  یــادآور شــد: از 
نظــر مشــاهیر علمــی و 
دینی، همدان شــهر مهمی 
محسوب می شود و همدان 
از جمله شهرهایی است که 
با ویژگــی های منحصر به 
ابریشم  مسیر جاده  در  فرد 
قرار گرفته اســت. در ادامه 
مســتکین  عبدالمهــدی 

مدیر گروه فرهنگ کمیســیون ملی یونسکو- 
ایران، درباره ثبت آثار در مســیر جاده ابریشم 

توضیحاتی را ارائه کرد.
وی یادآور شد: ثبت آثار ملموس در یونسکو 

پرونده ای جداگانه اســت. ســال 2011 ، 11  
کشور برای ثبت جاده ابریشم اقدام کردند که 
چینی ها در این فهرست به عنوان کشور اول و 
ایران به عنوان کشور دوم محسوب می شوند.

شهردار همدان  با بیان اینکه به دنبال برگزاری 
موفقیت آمیز نشست های بین المللی سال قبل به 
دنبال توسعه مباحث بین المللی، گردشگری و 
توسعه شــهر همدان چند نشست برگزار شد 
اظهار کرد: ایــن اقدامات بــه منظور معرفی 

همدان به مجامع بین المللی برگزار می شود.
اینکه  بیان  با  عباس صوفی 
همدان یکی از راه های جاده 
ابریشــم بوده است گفت: 
همایش جهانی »راه ابریشم« 
در جهان برگزار می شــود 
با  که امســال این همایش 
گردشگری  توسعه  رویکرد 
و گفت وگــوی ادیــان در 
همدان برگزار خواهد شــد 
که بایــد از ایــن ظرفیت 

استفاده کنیم.
شــهردار همدان بــا تأکید 
بر اینکــه باید در دو حوزه 
معرفــی همدان بــه عنوان 
»شــهر خــالق« و »برنــد 
همدان در گردشگری« کار 
کنیم بیان کرد: ظرفیت های 
همدان باید به دنیا شناسانده شود؛ سال گذشته 
نشســت جهانی گردشــگری را در این راستا 

برگزار کردیم.
وی به برگزاری همایش »راه ابریشم« با حضور 

25 کشور اشاره کرد و افزود: ثبت جهانی آثار 
همدان به عنــوان یکــی از موضوعات قابل 
پیگیری در کنار برگــزاری این همایش دنبال 

می شود.
صوفــی با بیــان اینکه با وجــود یک هزار و 
800 اثر تاریخــی تاکنون یک اثر ثبت جهانی 
نداشــته ایم تصریح کرد: این رویکرد یکی از 
اهداف ثبت زنجیره ای ثبت جهانی اســت که 
برگزاری این همایــش می تواند در این روند 

موثر بوده و کمک کند.   
وی با تأکید بر اینکه برای معرفی همدان باید 
بهانه های مختلفی داشــته باشــیم ادامه داد: از 
یک میلیارد و 200 میلیون گردشگر خارجی در 
جهان سهم ایران 7 میلیون و سهم شهر همدان 
7 هزار گردشــگر اســت و در این خصوص 
نیز همدان مظلوم اســت. شــهردار همدان با 
بیان اینکه همایش »راه ابریشــم« یک نشست 
کامــال مدیریتی، فرهنگی و تخصصی اســت 
خاطرنشان کرد: این همایش با حضور بزرگان 

دنیا در مباحث فرهنگی برگزار می شود.
وی در ادامه برگزاری جایزه »اخالق در علم« 
را با توجه به وجود ابوعلی سینا در همدان حق 
این شهر دانســت و یادآور شد: باید برگزاری 
این برنامه مهم به نحوی مرتبط با همدان باشد.
صوفی بــا تأکید بر اینکه بایــد همدان را در 
حوزه گردشگری برندسازی کنیم اظهار کرد: 
پیگیری ثبت همدان به عنوان »شهر خالق در 
حوزه گردشگری« نیز مهم است و درخواست 
پیگیری آن را داریم؛ کشــف شهر همدان نیز 
موضوع مهمی است که در این حوزه نیز باید 

وارد شویم.

25 کشور برای مناسبات تجاری در راه همدان

مادستان میزبان مسافران ابریشم

عصبانیت شورا از تصمیم شهردار
■ اعضای شورا می گویند »خوشبخت« بی هماهنگی تغییر کرد!

جاده  اصلــی  بخــش 
ابریشــم، ایران است و 
همدان در این مسیر قرار 
میزبانــی همدان  و  دارد 
توان  و می  اســت  مهم 
برای ثبت آثار ملموس و 
غیرملموس و گردشکری 
در  را  اطالعاتی  فرهنگی 

این همایش ارائه داد

اعتراض  در  بدهید  اجازه 
به این تغییر جلسه را ترک 
کنم »برخی از دوســتان 
پشــت پرده کارهایی را 

انجام می دهند«

همدان خنک می شود
 کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان از کاهش 2 تا 4 

درجه ای هوا استان خبر داد.
محمدحسن باقری شکیب در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال 
حاضر آســمان استان صاف تا قســمتی ابری و در ساعات بعدازظهر 
همراه با افزایش ســرعت وزش باد و ابرخواهد بود، افزود: طی ســه 
روز آینده احتمال بارش پراکنده در نیمه شــمالی اســتان پیش بینی 

می شود.
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خبر خبر

کاهش 35درصدی تصادفات درون شهری در نهاوند
 فرمانده انتظامی نهاوند با اشــاره به کاهش 35 درصدی تصادف درون شــهری نهاوند گفت: در این مدت 800 دســتگاه خودرو و 

موتورسیکلت که اقدام به مزاحمت برای مردم کرده اند توقیف شده است.
شااحمدســاکی بــا اشــاره بــه تشــکیل 30 فقــره پرونــده جرائــم رایانــه ای در شهرســتان نهاونــد از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 
گفــت: پلیــس نهاونــد بــا بهره گیــری از پرســنل مجــرب موفــق بــه رســیدگی و مختومــه شــدن 80 درصــد ایــن پرونده هــا شــده 

اســت.
ساکی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نهاوند اظهار کرد: در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته در زمینه کشف 

سرقت با 84 درصد افزایش روبرو بوده ایم که طی این مدت سرقت در شهرستان 3 درصد کاهش یافته است.
فرمانده انتظامی نهاوند با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 440 معتاد و خرده فروش در نهاوند دستگیر شده اند، گفت: در این 

مدت بیش از 340 کیلوگرم انواع مواد مخدر در نهاوند کشف شده و شاهد افزایش 477 درصدی کشفیات بوده ایم.

ساخت واحدهای آسیب دیده از سیل اسدآباد 
تا پایان زمستان به اتمام می رسد

 فرماندار اسدآباد گفت: بازسازی ساختمان های آسیب دیده از سیل 
شهرستان اسدآباد باید تا قبل از آغاز فصل سرما به پایان برسد.

مجید درویشــی در ســتاد پشــتیبانی از اردوهای جهادی و هجرت 
دانش آموزی اظهارداشت: کار ارزیابی واحدهای خسارت دیده شهری 
و روستایی اسدآباد پس از پایان بارندگی ها آغاز شده و مشخص شد 
از 2 هزار و 200 واحد ارزیابی شده تعداد 1400واحد احداثی و 667 

واحد تعمیری هستند.
به گزارش تسنیم وی با اعالم اینکه مرحله اجرای ساخت 140 واحد 
آغاز شده اســت، افزود: در مرحله اول 308 فقره تسهیالت در رابطه 
با ســاختمان های احداثی به شهرستان تخصیص یافت که همه آنها به 

بانک ها معرفی و عقد قرارداد شدند.
فرماندار اســدآباد با بیان اینکه از 667 واحد تعمیری مرحله اجرایی 
102 واحد آغاز شده است، تصریح کرد: بازسازی مساکن آسیب دیده 

از سیل باید تا پیش از آغاز زمستان به پایان برسد.
درویشی با اشــاره به اینکه ستاد پشتیبانی از اردوهای جهادی بسیج، 
نقش موثری در  ارتقا کیفیت پروژه هــا و کاهش هزینه ها دارد، ابراز 
کرد: احداث و بازســازی 25 واحد از مساکن تخریب شده روستایی 
ســهمیه سپاه این شهرستان بوده که با کمک دستگاه ها و با استفاده از 

توان و ظرفیت بسیج می توان این سهمیه را محقق کرد.
وی از افتتاح 7 پروژه بازســازی مساکن روستایی  آسیب از سیل در 
هفتــه دولت خبرداد و گفت: تعــدادی  از واحدها نیز در هفته دفاع 

مقدس افتتاح و به بهره برداری می رسند.
فرماندار اســدآباد همچنین با اشــاره به اینکه سپاه در بحث امنیتی و 
عمرانــی اقدامات قابل تقدیری دارد، افــزود: در 26 مرداد همزمان با 
سالروز بازگشــت آزادگان به میهن  تعدادی پروژه در محله محمود 
بیگی شــامل رنگ آمیزی  جداول، لکه گیری آسفالت و زیباسازی به 

بهره برداری می رسد.
وی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت نیروهای در حال آموزش در فنی 
و حرفه ای در رشــته برق گفت: از ظرفیــت این نیروها برای کاهش 

هزینه ها در بحث برق کشی ساختمان های آسیب دیده، استفاده شود.
درویشــی  تصریح کرد: در حال حاضر 20 میلیارد تومان پروژه قرار 
اســت در این شهرستان انجام شود که تعدادی از این پروژه ها توسط 
سپاه محقق می شــود.وی افزود:  احداث 4 خانه عالم، احداث سوله 
ورزشــی در محله محمود بیگی، تکمیل ساختمان پزشک قانونی، 20 
پروژه تکمیل و نگهداری گلزار شــهدا، بهسازی 47 روستا و آسفالت 
جاده 15 روســتا  از جمله اقدامات در دست انجام در این شهرستان 
است.فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت اسدآباد نیز بیان کرد: سهمیه سپاه 
شهرســتان در رابطه با بازسازی مساکن آسیب دیده از سیل 25 واحد 

بوده که از این تعداد  25باب احداثی و 5 واحد تعمیری بوده است.
 الیاسی با اشاره به پیشــرفت 25 درصدی سهمیه اختصاص یافته به 
بسیج شهرســتان در رابطه با  بازسازی و تعمیر ساختمان های آسیب 
دیده عنوان کرد: تاکنون توســط بســیج شهرستان 147 میلیون تومان 
کمک مردمی بــه صورت نقدی و غیرنقدی برای ســاخت و تعمیر 

مساکن آسیب دیده شهرستان جمع آوری شده است.
وی بیان کرد: رســانه ها  با اطالع رسانی های خوب خود نقش موثری 
در جمع آوری هر چه بیشــتر کمک های مردمی در راستای بازسازی، 

احداث و تعمیر مساکن آسیب دیده ناشی از سیل شهرستان دارند.

جامعه با اطالع رسانی خبرنگاران 
پویاتر می شود

 کبودراهنــگ- عظیمی مجذوب- خبرنــگار همدان پیام: اگر در 
جامعه ای گردش اطالعات نباشــد آن جامعه پویایی و زندگی خود 

را از دست می دهد.
رئیــس آمــوزش و پــرورش کبودراهنــگ همزمــان بــا هفتــه 
ــان  ــا بی ــگاران شهرســتان ب ــگار در جمــع خبرن گرامیداشــت خبرن
و  روش   از  بخشــی  گفــت:  خبرنــگاری  رســالت های خطیــر 
ــی و  ــی بخش ــه آگاه ــت جامع ــرای هدای ــران ب ــیوه های پیامب ش
ــز در راســتای  ــگاران نی ــروز خبرن ــوده اســت کــه ام پیام رســانی ب
ــد چــرا کــه اگــر  آگاهــی بخشــی و پیام رســانی بایــد قــدم بردارن
در جامعــه ای گــردش اطالعــات و آگاهــی و آمــوزش نباشــد آن 

ــت. ــرده اس ــه ای م ــت و جامع ــا نیس ــه پوی جامع
رضا عســگری خاطرنشان ســاخت: اگر قلم خبرنگاران در راستای 
نویت بخشــی و امید به زندگی خالص و بی منت باشد عامل توسعه 

و رشد و پیشرونده در جامعه است.
وی با اشــاره به انجام پروژه مهر در شهرســتان گفت: تمام مدارس 
شهرســتان از نظر تجهیزات و مناسب سازی و رنگ آمیزی و تعمید 
و آماده ســازی شده اند بیش از 1700 معلم و دبیر و عوامل آموزشی 
ساماندهی شده اند و 20 هزار دانش آموز شهرستان در مقاطع مختلف 

تحصیلی ثبت نام کرده اند.
عســگری عنوان داشت برای ســال تحصیلی جدید بیش از 2200 
دانش آموز دوره اول ابتدایی سنجش شده و 90 درصد ثبت نام ها در 

مدارس صورت گرفته شده است.
شایان ذکر اســت در پایان از خبرنگاران شهرستان به مناسبت هفته 

خبرنگار تجلیل شد.

تاکید فرماندار تویسرکان بر  ارتباط 
مستمر با سازمان های مردم نهاد

 فرماندار تویسرکان گفت:  تهیه یک بانک اطالعاتی از مولفه های 
مختلف را در دســتور کار قرار داده ایم تا در مرحله بعد برنامه ریزی 
مناسبی برای توسعه در ارکان مختلف را شاهد باشیم که یکی از این 

حوزه ها اطالعات کارگاه ها و مجموعه تولیدی است.
سیدرســول حسینی در گفت وگو با خبرنگار همدان پیام با بیان اینکه 
برای بررســی جامع وضعیت حوزه ها به گــزارش نهادهای اجرایی 
بســنده نکرده ایم ادامه داد: برای تسلط مناسب به وضعیت تولید و 
واحدها صنفی در ناحیه های صنعتی حضور یافته و شرایط را بررسی 

کرده ایم.
وی خاطرنشــان کرد: در قالب زیر مجموعه ســتاد تسهیل استان و 
ایجاد یک مجموعــه کوچک تر فعالیت ها را در حوزه مختلف رصد 
می کنیم که در نهایت بتوانیم با کمک نهادهای مختلف مشــکالت را 

بررسی و در صدد رفع آن برنامه ریزی کنیم.
حسینی در ادامه احصا مباحث و ظرفیت های شهرستان اعم از میراث 
فرهنگی، کشــاورزی، را از اولویت های اصلی فرمانداری برشمرد و 
گفت: برای تهیه طرح جامع از وضعیت شــهری و روســتایی باید 

میدانی کار کنیم.
فرماندار تویسرکان بیان کرد: برای پوشش مناسب امور در شهرستان 
به دنبال ارتباط مستمر با سازمان های مردم نهاد و هیأت اندیشه ورز 
هستیم و نظارت بیشــتری بر عملکرد دستگاه های اجرایی خواهیم 

داشت.
وی اطالعات بیشتر در راستای نظام تحول سالمت را از برنامه های 
کاربردی این حوزه دانســت و در پایان خاطرنشان کرد: در راستای 
توسعه امور گلخانه ای پیش بینی افرایش 7 هکتاری در سال داشته ایم 
که باید در پایان برنامه 3 ســاله شــاهد افزایش 21 هکتاری در این 
زمینه باشــیم ولی الزمه رســیدن به این هدف ، بررسی دقیق ساالنه 

است.

آگهی مناقصه عمومی 98/75/22 الی 98/75/26)نوبت اول(

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار دارای شرایط واگذار نماید. 

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.

آخرین مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 98/5/24
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 98/6/4

محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 
www.setadiran.ir محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 98/6/5
محل بازگشایی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه 
صالحیت الزم:

مناقصه شماره 22 و 23 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 نیرو( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مناقصه شماره 24 و 25 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه و ترابری( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل به لحاظ کیفیت ارائه گردد.
نوبت اول 98/5/22 - نوبت دوم 98/5/23

)م الف750(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ برآورد موضوع مناقصه شماره مناقصه 
)ریال( بر اساس آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 
94/9/22

اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های 98-75-22
چشمک زن ناحیه یک همدان )بهار، همدان، فامنین، رزن 

و کبودراهنگ(

فهرست بهای برق و راهداری سال 98
5/100/000/000 ریال

255/000/000

اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های 98-75-23
چشمک زن ناحیه دو همدان )اسدآباد، تویسرکان، مالیر 

و نهاوند(

فهرست بهای برق و راهداری سال 98
5/400/000/000 ریال

270/000/000

عملیات تعمیر و مرمت گاردیل های سانحه دیده در 98-75-24
محورهای حوزه مالیر نهاوند تویسرکان و اسدآباد 

فهرست بهای راهداری سال 98
4/000/000/000 ریال

200/000/000

عملیات تعمیر و مرمت گاردیل های سانحه دیده در 98-75-25
محورهای حوزه همدان بهار کبودراهنگ فامنین و رزن 

فهرست بهای راهداری سال 98
4/000/000/000 ریال

200/000/000

خرید حفاظ جانبی راه )گاردریل دو موج( با پایه و سایر و 98-75-26
متعلقات جهت محورهای حوزه استان 

251/000/000قیمت مقطوع  فرا خوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  اداره کل بهزیستی استان همدان  

اداره کل بهزیستی استان همدان اداره کل بهزیستی استان همدان

اداره کل بهزیستی استان همدان  در نظر داردمناقصه انجام آزمایشات ژنتیک در استان همدان را  به آزمایشگاههای معتبر تخصصی ژنتیک مورد تایید 
کمیته تخصصی معاونت پیشگیری بهزیستی همدان به شماره   2098000103000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از  دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت  عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند . 
 مبلغ و نوع تضمین به میزان 250/000/000ریال ضمانتنامه معتبر بانکی دارای اعتبار سه ماهه در وجه اداره کل بهزیستی استان همدان

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ روز سه شنبه  1398/5/22 می باشد 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 14 روز یک شنبه تاریخ 98/5/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 1398/6/7
زمان بازگشایی  پاکت ها :  ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1398/6/9

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ بازگشایی
اطالعات تکمیلی در سایت ملی مناقصات www.iets.mpog.ir قابل مشاهده می باشد .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :  آدرس : همدان میدان جهاد - اداره 
کل بهزیستی استان همدان و  تلفن 38267082-38281111

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
) م الف 762(

نجات  جان نوجوان 1۴ ساله نهاوندی توسط بالگرد امداد هوایی
 رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: جان نوجوان 14 ساله نهاوندی که دچار شکستگی استخوان ران و پارگی شریان شده 

بود با تالش عوامل امدادی و کمک بالگرد اورژانس هوایی نجات یافت.
مومنعلی دارابی در جمع خبرنگاران گفت: بیســت و پنجمین ماموریت اورژانس هوایی از پد بالگرد بیمارستان شهید قدوسی منجر به 
نجات جان یک نوجوان 14ساله شد. این نوجوان که به علت تصادف و ضربه منجر به شکستگی ران و پارگی شریان و خونریزی شدید 
شده بود به بیمارستان شهید قدوسی نهاوند منتقل شده بود. رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند افزود: وی که وضعیت مناسبی نداشت 
با اقدام به موقع و تالش جراحان و پرســنل مجرب اتاق عمل بیمارســتان شهید قدوسی و عملکرد مطلوب بانک خون و آزمایشگاه 
بیمارســتان ســریعا خونریزی وی کنترل  و بعد از این مرحله ســریعا با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت 
جراحی عروق درخواســت بالگرد امداد هوایی داده شد.دارابی گفت: در کمتر از بیست دقیقه با حضور بالگرد در پد بیمارستان شهید 

قدوسی این  نوجوان حادثه دیده به بیمارستان بعثت همدان انتقال یافت.

  مالیر - سحریوســفی - خبرنگار همدان 
پیام : مالیر شــهر جهانی انگور و شــهر ملی 
منبت ایــران زمین از 21 لغایــت  29 مرداد 
میزبان ایرانیان سراســر کشــور در ســومین 
جشنواره مبل و منبت است و فرش قرمز خود 
را زیر پای خریــداران و بازدید کنندگان پهن 
کرده تا باکیفیت ترین و مناســب ترین قیمت 
، شــاهکار هنرمندان منبت کارش را عرضه و 
ثابت کند که یکه تاز عرصه مبل و منبت کشور 

و حتی دنیاست.
 درمالیر به عنوان پایتخت مبل و منبت ایران 
بیش از9 هزار هنرمنــد منبت کار به صورت 
مستقیم و بیش از 20 هزار هنرمند به صورت 
غیر مستقیم  در 5 هزار کارگاه کوچک و بزرگ 
مبل و منبت مشغول به کار و تولید هستند که 
حاصل نقش سرانگشت منبت کاران  کهنه کار 
مالیری تولید ســاالنه بیش از 65 درصد انواع 

مبلمان کشور است .
اکنون این منبت کاران خوش ذوق با حمایت 
و مســاعدت های بی شائبه مسئولین و تالش 
های بی وقفه هیــأت مدیره بازار مبل مالیر ، 
آثــار بی بدیل و فاخر خود را که بر تارک هنر 
ایران زمین نقش بسته است در قالب جشنواره 
ایی باشکوه از عید قربان تا عید غدیر به منصه 
ظهور رساندند. دو جشنواره پیشین با استقبال 
بی نظیر مسافران و گردشگران وبا گردش مالی 
مطلــوب و رضایت بخش ثابت کرد که آوازه 
شــهر ملی منبت عنوانی است که مالیری ها 
به آن بســنده نمی کنند ، پا را فراتر نهاده و به 
جهانی شدن می اندیشند، با اقدامات صورت 
گرفته و حمایت های مســئولین کشــوری ، 
اســتانی و شهرســتان دیری نخواهد پایید که 
جهانی شدن منبت در کنار جهانی شدن انگور 
برگ زرین دیگری بــه تاریخ دیار کریم خان 
زند بیفزاید و نام مالیر بار دیگر بر عرش هنر 

جهان بدرخشد.
 روز دوشنبه آئین افتتاحیه سومین جشنواره 
" مالیر شهر ملی منبت ایران" در کنار دریاچه 
پارک ســیفیه با حضور اســتاندار و مسئولین 
استانی و شهرســتانی ، با شور و شعف مردم  
زیر بارش باران و وزش باد برگزار شــد این 
آئین همزمان با برگزاری جشنواره بزرگ اقوام 
ایرانی و صنایع دستی و با اجرای برنامه های 
شاد و متنوعی از نقال خوانی و کنسرت مانی 
رهنما به همراه گویندگی مجری خوش صدای 

ایران صبا راد و...همراه بود. 
در حاشیه جشنواره پسر بچه ایی  4 ساله مغار 
به دســت گرفته بود و منبت کاری می کرد ، 
گفتگوی کوتاهی با پدر کوچکترین منبت کار 
مالیری داشتیم ،هادی کرمی پدر امیرحسام که 
20 سال است به حرفه منبت کاری می پردازد 
از عالقه وافر پســرش به منبت کاری خبرداد 
و گفت: امیرحسام از 2 سالگی مغار به دست 
گرفت ، با این استعداد در صورت استمرار به 
کار طی 6 ماه به منبت کار حرفه ایی مبدل می 
شــود اما او معتقد است بچه باید کودکی کند 
و زمان برای حرفه آمــوزی و کارکردن دارد. 
همچنین در حاشیه جشنواره بانوان هنرمندی 
بودند که به کار منبت سوزنی مشغول بودند. 
به وضوح می شد دریافت هنر منبت بین زنان 
و مردان و کودکان مالیری نهادینه شده است 
و همین ذوق سرشار و ذاتی سبب حرکت به 

سمت جهانی شدن منبت مالیر است.
 منبت مالیر بزودی جهانی می شود

اســتاندار همدان در آئین گشایش جشنواره ، 
مالیر را با ویژگی های بارز و برجســته یکی 
از نقاط تاریخی و منحصر بفرد کشور دانست 
و اظهار کرد : این خطــه مردمانی پرتالش و 
هنرمندی دارد که هنر سر پنجه هنرمندان منبت 

کارش شهره عام و خاص است.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه منبت کاری 
در مالیــر به جایگاه رفیع خود دســت یافته 
است خاطرنشــان کرد: 15 نوع صنایع دستی 
در شهرستان مالیر وجود دارد که هر کدام در 
نــوع خود بی نظیر و فرصتــی بی بدیل برای 

عرضه است.
وی ضمن تبریک پیشاپیش ثبت جهانی منبت 
مالیر بیان کرد: درجهانی شــدن منبت مالیر 
شــکی وجود ندارد ،طبق آخرین جلسه ایی 
که با مونســان رئیس سازمان میراث فرهنگی 
وبا همکاری نماینــدگان مردم مالیر در خانه 
ملت برگزار کردیم به جمع بندی رســیدیم با 
تمهید یکســری مقدمات در مالیر زمینه های 
ثبت جهانی فراهم شــود که در مهرماه با سفر 
نماینده ثبت جهانی به مالیر ، منبت مالیر ثبت 

جهانی شود.
شاهرخی همچنین با اشاره به 340 اثر تاریخی 
و وجود جاذبه های گردشــگری بیشمار در 
مالیر تصریح کــرد: پرونده ثبت جهانی ارگ 
نوشیجان آماده ارسال برای ثبت جهانی است.

 به خریداران مبــل و منبت از مالیر 
تسهیالت اعطا می شود

فرماندار مالیر نیــز در این آئین اظهار کرد: با 
صنــدوق کارآفرینی امید تفاهم نامه ایی امضا 
کردیم که بــه خریداران مبل و منبت از مالیر 
تســهیالتی در قالب وام قرض الحســنه 15 

میلیون تومان با کارمزد 4 درصد اعطا کنیم.
قــدرت ا... ولدی با بیــان اینکه قطارتهران به 
مالیر هر روز دایر است افزود: در روزهای 29 
و 31 مرداد قطار گردشگری از تهران به مالیر 
می آید تا با تالشهای مسئوالن شهرستانی ، این 
شهرســتان به جای معبر گردشگری به مقصد 

گردشگران تبدیل شود.
وی تاکیــد کــرد: بــا تبدیل مالیــر از معبر 
گردشگری به مقصد گردشگری، تالش داریم 

معیشــت مردم را بهبود بخشــیم و با تالش 
مســئوالن و فعاالن بخش خصوصی استان و 

کشور را به دنیا بشناسانیم.
وی از نمایشــگاه های بازار مبــل مطهری ، 
شــهرک صنعتی حاجی آبــاد، منطقه صنعتی 
کارخانه قند، بلوار شهید بهشتی و بلوار سیف 
الدولــه برای فروش مبــل و منبت خبر داد و 
اجرای 2 شب برنامه شب فیروزه ایی ، پخش 
9 هزار ثانیه تیزر تبلیغاتی و برگزاری همایش 
بــزرگ پیــاده روی در روز جمعــه با پخش 
مســتقیم از شبکه ســه را ازجمله اقدامات و 

برنامه هایی در این زمینه برشمرد.
  نماینــده مردم مالیر در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه مبل و منبت مالیر حاصل 
تالش نیــاکان ما در گذر زمان اســت که به 
تخته هــای بی جان جان می آفرینند گفت: با 
پیگیری های انجام شــده و برآوردن شاخص 
های جهانی شــدن بزودی مالیر شهر جهانی 

منبت خواهد شد.
محمد کاظمی افزود: منبت کاران برای واردات 
چوب ، تهیه مواد اولیه و صادرات محصوالت 
نیاز به حمایت دارند که امید است با تأسیس 
کارخانه پارچه و بهینه کردن چوب بخشی از 

مشکالت منبت کاران مرتفع گردد.
 حجت االسالم احد آزادیخواه دیگر نماینده 
مردم مالیر در مجلس نیز در این آئین با اشاره 

به ظرفیت های موجود در مالیر گفت : ما نیاز 
به ایجاد شغل نیستیم ، همین10 هزار منبت کار 
و 20 هزار خیاط مالیری را بیمه کنید برای ما 

کافی است.
  حجت االســالم محمد باقر برقراری امام 
جمعــه مالیر نیز با بابیان اینکه مســئولین در 
حوزه مبل و منبت ســنگ تمام گذاشتند ابراز 
امیــدواری کــرد چهارمین جشــنواره مبل و 
منبــت را با کلنگ زنی کارخانه  پارچه مبل و 
ملزومات مورد نیاز مبل و منبت جشن بگیریم.
 گفتنی است در این آئین از تابلوی هنرمند 
همدانی" پویا کودری "کــه اماکن تاریخی و 
گردشــگری مالیر را طراحی کــرده بود پرده 
برداری شــد و میرزایی به نمایندگی از منبت 
کاران مالیر کوزه ایی کوچک منقش به منبت 

ریز به استاندار تقدیم کرد. 
واضح و مبرهن اســت با ظرفیت و پتانسیل 
های عظیــم منبت کاران مالیــری برگزاری 
جشــنواره های مبل و منبت نقش شــگرفی 
در پویایــی و رونق تولید و اشــتغالزایی  در 
شهرستان ایفا می کند و با معرفی این قابلیت 
ها در جذب ســرمایه گذارمی تواند مثمرثمر 
واقع شــود ، ازآن جاییکــه مالیر جاذبه های 
گردشگری فراوانی دارد بدون شک مسافران 
هم مــی توانند لحظــات خاطرانگیز و به یاد 
ماندنی در کنار بازدید از جشنواره داشته باشند.

سومین جشنواره ملی مبل منبت مالیرکلید خورد

»منبت« مالیرآماده جهانی شدن
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مبین شرفی

غزل ساسان 
بختیاری

ابوالفضل ایمانی

مبین مکاری

محمد هادی 
قربانی

ماهک رضاییان

محمد مهدی 
جبارزاده

فرناز راشدی 
دوست

سانیا غالمی

محمد سام 
قاسمی راغب

شادمهر پارسایی 
مرام

فاطمه نظری 
منظور

متین ترکمان سینا مهرجو

صبا زینتی 
شیرخان

امیر صالح 
مقصودی 

مهدیس رحیمی 
روشن

امیر علی بیات

پویان یاری

الهه ایجازی

رکسانا محسنی

پرنیان موسیوند

ریحانه علوی 
افشار

رویا مهراد

مهدیه خانی

نازنین زینب 
صنوبری نافع

سام قمریان

شایان اسماعیلی

الهه خدابنده 
لویی

لیال نظری

علی رضا امینی

ستایش خدابنده 
لوئی

فرزانه خوشدل نرگس شفق سوگند کلهری

محمد ماهان نوبری

یلدا نوروزی 
همت

علی اکبری

پرهام هیبتی

پرنیا سادات 
میر معینی

ماهک اردهء

امیر حسین 
مایخان

امیر رضا
 احمدی ثابت

فاطیما ترکمانی

غزل گوهری

محمد فاضل 
شیرازی

مهسا داودیان

محمد پارسا 
پرهیزی

آرسام زارعی

محمد طاها 
نظری

محمد یاسین 
جبارزاده

ماهان مکاری

امیر حافظ 
سنایی

پرناز لشگری

محمد پویا 
پرهیزی

تینا امینی زاد

فاطمه عابدی

محمد عرفان 
کریم پور

پویان بیات

زهرا عابدی

ماهان حسنی

مهرداد مرادی 
زمان

لنا وجدانی سخا

محمد شایان 
شیردل

امیر حسین 
کاظمی

نسا حسنی راشد

گالره پارسایی 
مرام

هلنا یوسفلوئی

زینب احمدی

محمد سبحان 
ملکی

مرسانا ناصر نژاد

ترانه بهرامی

کیانا زنگنه

زهرا قاسمی 
مجاز

بنیتا فرجی

متین منظمی 
ثابت

محمد نیما حسنی راشد

محمد متین 
خدمتی

محمد طاها 
هدایتی قائم

حسین بهرامی

بهراد برفر

ریحانه
 انصاری خواه

پارسنا
 انصاری خواه

زهرا انصاری

روژان ردائی

علی آهنگری

عسل گوهری

امیر رضا 
خدابنده لویی

عرفان علپور

مهرزاد رضاییان

نازنین فضلی

احمد رضا آقا محمدی

محمد رضا 
چهرقانی

مهدیس نیکپور

زینب ذوالفقاری

امیر حسین 
سنائی  

مهدی علوی 
افشار

محمد امین 
سبزی

شقایق خزائی

دانش آموزان برتر شرکت شیشه همدان
۴
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نیش و نوش

یادداشت

بهداشتنکتهدانشگاه
ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها 

تا ششم شهریور ادامه دارد
 ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون دانشــگاه های کشور که از 20 اسفندماه سال 
97 در سایت ســازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است تا ششم شهریور ماه 

ادامه دارد.
دانش آموزان ســال آخر دوره متوســطه نظام جدید آموزشی نیز می توانند در این 
مرحلــه از پذیرش ثبت نام کنند و بعد از پایان امتحانات نهایی و دریافت کارنامه از 

آموزش و پرورش معدل کتبی خود را درج کنند.
دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کد رشته محل های مربوط به پذیرش رشته های 
مذکور از 17 بهمن ماه 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت 
و اصالحات رشــته های جدید نیز هفته گذشته منتشر شد. داوطلبانی که در آزمون 
سراســری 98 ثبت نام کرده اند، امکان ثبت نام در دوره های بدون آزمون را دارند. 

ظرفیت پذیرش دانشجو در مهرماه 98 تعداد 550 هزار نفر اعالم شد.

۷ کشور مقصد صادرات نانو داروهای ایرانی
 3 هزار ویال نانوداروی ضدســرطان نانویی به کشــور سوریه صادر شده است. 
ارمنستان، لبنان، عراق، عمان، تایلند و اسپانیا مقاصد صادراتی بعدی این محصوالت 

هستند.
به گزارش مهر ، شــرکت ایرانی تولید کننده نانو دارو موفق به صادرات محصوالت 
دارویی به کشورهای مختلف آســیایی شده و همچنین در حال طی مراحل قانونی 
برای صادرات به اروپا اســت.مدیرعامل این شــرکت ضمن تاکید بر تداوم توسعه 
بازار نانودارو این کشــور در خارج از کشور گفت: تاکنون 3 هزار ویال نانوداروی 

ضدسرطان سینادوکسوزوم به کشور سوریه صادر شده است. 
قمی درباره محصوالت در دست توسعه این شرکت گفت: چهار داروی شیمی درمانی 
برپایه نانولیپوزوم، 5 مکمل بر پایه مایســل و ســه محصول برپایه ژل و پماد نیز در 
دســت توسعه اســت که انتظار می رود تا پایان ســال جاری دو محصول به مرحله 

تولید برسند.

تولید دارویی گیاهی برای بهبود پارکینسون 
در کشور

 محققان کشــورمان طی یک طرح پژوهشی موفق به تولید دارویی گیاهی برای 
بهبود عالئم بیماری پارکینسون شدند که این دارو اکنون در مراحل تجاری سازی قرار 

دارد و به زودی وارد بازار می شود.
به گزار ش ایســنا، ســمیرا رحمانی، با بیان این که تحقیقات برای تولید این دارو با 
انجام طرحی پژوهشی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری آغاز شد، بیان کرد: در این طرح از گیاه »مونوکا 
پرو« که بومی هند است، استخراج و استاندارد سازی لوودوپا انجام شد. این گیاه تا 
15 درصد حاوی لوودوپای طبیعی اســت و در طب سنتی نیز کاربرد دارد و عمده 

مصرف آن نیز برای بهبود عالئم پارکینسون است.
وی ادامه داد: عصاره گیری و فرمول کردن برای تولید دارو انجام شد و موفق شدیم 

برای نخستین بار در ایران گیاه دارویی برای این بیماری را بومی سازی کنیم.

پزشکان 3 روز تا نصب کارتخوان 
مهلت دارند

 صاحبان حرف پزشکی تنها 3روز تا ثبت درخواست برای نصب 
کارتخوان در مطب مهلت دارند که البته احتمال تمدید این زمان وجود 
دارد اما با توجه به مقاومت های شدیدهنوز ضمانت اجرای این قانون 

مشخص نشده است.
به گزارش مهر، یکی از چالش های اصلی نظام مالیاتی کشــور، حجم 
باالی فرار مالیاتی و عدم داشتن برنامه دقیق برای کاهش آن است. در 
این بین فرار مالیاتی نزدیک به 7 هزار میلیارد تومانی پزشــکان که به 
عنوان قشر پر در آمد جامعه محسوب می شوند، حرف و حدیث های 

بسیاری در سال های اخیر به وجود آورده است.
در نهایت کار به جایی رســید که در زمستان سال گذشته، نمایندگان 
مجلــس با وجود البی های بســیاری که صــورت گرفت، در خالل 
تصویب بودجه ســال 98 همه پزشکان را مکلف کردند که از امسال 
در مطب هــای خود دســتگاه کارتخوان نصب کنند. بر اســاس این 
مصوبه که در قالب بند الحاقی تبصره 6 الیحه بودجه 98 آمده است، 
تاکید شــده که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام 
دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلف هستند در چارچوب آئین نامه 
تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مســتقیم مصوب چهارم اسفند 
1366 و اصالحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از پایانه 

فروشگاهی استفاده کنند.
در این راســتا، مطابق با آنچه که سازمان امور مالیاتی اعالم کرد، همه 
صاحبان مشاغل یاد شده مکلف هستند حداکثر تا 23 مرداد ماه امسال 
)البته احتمال تمدید زمان وجود دارد( برای ثبت درخواست تخصیص 
شــماره شناسه پایانه فروشگاهی )کارت خوان( اقدام کنند و حتی این 
هشــدار داده شد که در صورت عدم اســتفاده از از کارتخوان بانکی، 

مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.
 این سخن به معنای احیای درآمد تقریبا 7 هزار میلیارد تومانی دولت 
از محل مالیات این مشــاغل است که می تواند در شرایط حال حاضر 
کشور که درگیر جنگ اقتصادی است، منبعی برای جبران کمبودهای 
مالــی دولت و گامی مهم در جایگزینــی درآمدهای مالیاتی به جای 

درآمدهای نفتی باشد.
 مقاومت شــدید پزشــکان/ ضمانت اجــرای نصب 

کارتخوان در مطب ها چیست؟
در این میان آنچه که اهمیت دارد، جدی گرفتن اجرای قانون و اطمینان 
از نصب واقعی کارتخوان توســط پزشکان است؛ اینکه سازمان امور 
مالیاتی اعالم کرده در صورت عدم نصب کارتخوان، 2 درصد درآمد 
حاصل از فروش خدمت صاحبان مشــاغل پزشکی مشمول جریمه 

خواهد شد.
در این راســتا می توان به درخواست انجمن دندانپزشکان عمومی از 
معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق انداختن اجرای قانون 

مذکور، اشاره کرد.
در نامه انجمن دندانپزشــکان عمومی آمده است که آیین نامه باید با 
توجه به شــرایط جدید اصالح شود و اجرای آن برای مدت بیشتری 
در مورد صاحبان حرف پزشــکی به تعویق افتد تا ســازوکار اجرای 

صحیح آن فراهم شود.
همچنین در نامه دیگری که از سوی انجمن رادیولوژی ایران به رئیس 
سازمان نظام پزشکی ارســال شده، مراتب اعتراض به اخذ مالیات از 

درآمد این بخش اعالم شده است.
البته آنطور که سازمان امور مالیاتی اعالم کرده، در صورتی که مراجعه 
کنندگان به مطب پزشــک، متوجه شوند که دستگاه کارتخوان وجود 
ندارد، می توانند موضوع را به ســتاد خبری ســازمان امور مالیاتی به 
شماره 02135019 اعالم کنند تا ضمن اعمال جریمه غیر قابل بخشش 
برای پزشــک متخلف، این عدم همــکاری در زمره فرار مالیاتی قرار 
گیرد. در این بین با توجه به وفور حفره های فساد، به نظر می رسد که 
با تنها یک شماره تلفن نتوان گام موثری در اجرای قانون برداشت، از 
این رو بهتر است که سازمان های متولی با راه اندازی سامانه و یا نرم 
افزار موبایلی ابزارهای دقیق و قابل دسترس تری را برای ثبت گزارش 

و شکایات های مردمی طراحی کند. 
 وکال منتظر باشند

بر اساس این گزارش، آنطور که سازمان امور مالیاتی اعالم کرده، گام 
بعدی برای اصالح روند مالیات ســتانی مبارزه با فراریان مالیاتی در 

حوزه های پر درآمدی همچون وکالت و فوالد است.
در این خصوص مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و 
فرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتی گفته است: برای بررسی و رصد 
فعالیت های اقتصادی رســیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به 
این معنا که گروهی از فعاالن اقتصادی در اولویت رســیدگی قرار 

می گیرند.

ایران: خرج سفره ایرانی 
 سفره دیگه قدیمی شد برو تو فاز میز 

همشهری: خبرنگاری عشق است 
 پس ازدواج چیه؟

ایران: رقم جدید میوه تا پایان امسال معرفی می شود 
 منظورش میوه شب عید هست

همدان پیام: شهر نمایشگاهی مبل و منبت ایجاد می شود 
 به نظر شهر آجیلی رو هم اونجا برگزار کنید 

ایرنا: نشریات بی کیفیت یارانه نمی گیرند 
 اونا که جزو پردرآمد ها نیستن؟؟!
همشهری: دریای بیکران در خانه شما 

 دیگه شمال نرید!!
همدان پیام: رسانه دروازه ورود به فرهنگ است 
 به نظر این دروازه رو رنگین کمانی کنید 

ایرنا: پشت پرده اصالحات اجتماعی 
 دارن مدل چادرها را تغییر میدن 

ایرنا: باشگاه استقالل محل برو بیا 
 به خاطر مهمون نوازیشونه  

همشهری: جشن بر مبنای تقویم خورشیدی 
 می خواید ماه بانو ناراحت نشه اسم اونم بیارید            

جمهوری اســالمی: چرا کارخانه های کاغذســازی خوزستان رونق 
نمی گیرند؟

 چون کاغذیه
همدان پیام: همدان از استان های صاحب نام در رشته اسکیت است 

 برای همینه تایرکمیاب شده 
ایران: مبلغ تراکنش های کارتن نزولی شد 

 از رمز دوم می ترسن 
همشهری: نبرد امضای دیجیتال با معتادان به کاغذ بازی 

 اونا که با کاغذ شیت  سرو کار دارن
اعتماد: جنگ همسایه ها برنده ندارد

 چرا هر کی سنگ بیشتر پرت کنه برنده  است 

دولت که هیچ در مجلس ما چه خبر است؟
سید حمید حسینی «

 اخیرا آیت ا... یزدی عضو فقهای شــورای نگهبان قانون اساســی 
در جمع دادستانهای کشــور موضوعی را مطرح کرده اند که بشدت 

نگران کننده است.
ظاهرا اشــاره آیت ا... یزدی به تصویب کنوانســیون مشترک ایمنی و 
مدیریت پسماند پرتوزا اســت که چند هفته قبل به تصویب مجلس 
دهم رسید. بر اساس صحبتهای این عضو شورای نگهبان قانون اساسی 
نتیجه این کنوانسیون دفن پسماند و زباله های هسته ای سایر کشورها 
در ایران بوده است و با مخالفت ایشان و سایر اعضا این مصوبه خالف 

شرع و قانون شناخته و تایید نشده است.اما چند نکته:
1(بر دولت هرجی نیست ،چرا که از ابتدای این دولت هر کنوانسیونی 
که مطرح بوده اســت با عطش سیری ناپذیر و با لطایف الحیل سعی 
در ورود به آن داشــته است.گویی مسابقه ای جهانی بین دولتها برای 
عضویت در کنوانســیونها در حال برگزاری است و دولت ایران قصد 

دارد دولت برنده باشد.
2(همانطور که در بخش یک گفته شــد دولت که هیچ اما چرا  مجلس 
شــورای اسالمی که نمایندگان آن قسم خورده اند تا حافظ حقوق مردم 
باشند،این کنوانسیون را تایید کرده و فقط به توضیحات دولتیان در جلسه 
تصویب اکتفا نموده اند؟ اگر این نکته که در ایران پسماند هسته ای سایرین 
با این عضویت، امکان دفن شــدن داشته صحیح باشد باید بحال چنین 

مجلسی و البته ملتی که به این مجلس امید بسته اند خون گریست.
3(محافظان و دوســت داران محیط زیست که به درستی در ماجرای 
دریاچه ارومیه فعالیت کردند،در کجای این ماجرا قرار دارند.شاید باید 
دولت متفاوتی حتما بر ســر کار باشــد که جریان دوست دار محیط 

زیست، دوست دار محیط زیست بماند.
4(چرا رســانه ها تا کنون هیچ عکس العمل مناسب یا حداقلی نسبت 
به این ماجرا نداشته اند.آیا موضوع به اندازه کافی مهم و قابل طرح و 

پرسش گری نیست؟
5(ســازمان حفاظت از محیط زیســت دقیقا در حال محافظت از چه 

چیزی است؟
6(در سایر کشورها چنین موضوعی می توانست تا استعفای دولت و 
برگزاری دادگاه برای مســببان آن پیش برود.امیدوارم اینجا با سکه و 

عنوان به پایان نرسد.
7(اگر موضوع مطرح شــده توســط آیت ا... یزدی با واقعیت تفاوت 
می کند،چرا هیچ کســی از دولتی ها و یا مجلسیان درباره آن توضیحی 

نمی دهد؟
8(بگذارید حداقل اگر معیشــتمان با مشکل رو به روست، سالمتمان 

بخاطر عطش شما برای عضویت در کنوانسینها به خطر نیافتد.
* محقق و استاد دانشگاه

محکومیت چندین شرکت جعلی با عنوان »بیمه سالمت«
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از پیگیری های انجام شده هفته گذشته چند حکم برای شرکت های متخلفی که اقدام به ارسال 

پیامک های جعلی از سوی بیمه سالمت ایرانیان می کردند، صادر شده است خبر داد.
طاهر موهبتی در گفت وگو با فارس، درباره فعالیت برخی از شــرکت های جعلی تحت عنوان شــرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه 
سالمت گفت:  با پیگیری های انجام شده هفته گذشته چند حکم برای شرکت های متخلفی که اقدام به ارسال پیامک های جعلی از سوی 

بیمه سالمت ایرانیان می کردند، صادر شده است.
وی افزود: برخی از این شــرکت ها با تماس با بیمه شــدگان اعالم می کردند که بیمه ســالمت خدمات بیمه تکمیلی رایگان یا کارت 

هوشمند صادر می کند و از این طریق اقدام به کالهبرداری می کردند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران افزود: چندین شکایت از طریق سامانه 1666 دریافت کردیم که پس از پیگیری موضوع از طریق 

مراجع نظارتی هفته گذشته برای چند شرکت متخلف حکم صادر شد.

فعالیت رسمی »طرح نماد« برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ آغاز شد
 مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در دوره آموزشی، توجیهی طرح 

ملی نماد ویژه مدرسان استانی از آغاز فعالیت رسمی این طرح برای سال 1398 خبر داد.
به گزارش ایسنا، مسعود شکوهی با ذکر اهمیت این طرح ائتالفی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: فعالیت طرح ملی  

نماد برای سال تحصیلی 1398 از امروز رسماً آغازمی شود. 
وی با اشــاره به این که جلسات آموزشــی به مدت سه روز برگزار می شود از مدرسین درخواست کرد با رویکرد آموزش تخصصی 
شناسایی، غربالگری، درمان و ارجاع که در طول  این دوره ها به آن پرداخته خواهد شد به آموزش مدرسین منطقه ای اقدام کنند و از 

روند اجرای طرح ارزشیابی مستمر داشته باشند.
وی در پایان اظهارکرد:32 میز نماد اســتانی در مراکز مشــاوره اســتانها و یک میز نماد کشوری درشهرتهران ازابتدای مهر ماه آغاز به 

فعالیت خواهند کرد.

 مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث 
و تردیدهایي که درباره آمار اشــتغال مطرح 
مي شود، گفت: دقیق ترین و شفاف ترین آمار 
نرخ بیکاري و نرخ مشارکت استان هاي کشور 
را متولــي آمار یعني مرکز آمار ایران به عنوان 
تنها مرجع رسمي آمار کشور ارائه مي دهد و 
هر گونه حدس و گمــان و تخمین هاي غیر 
کارشناسي تنها نظرات شخصي افراد است در 
غیر این صورت باید بگویند مبناي محاسبات 
آماري آنها بر اســاس چه مســتندی و آمار 
چه مرجعي مي باشــد؟ لذا اظهارنظرهاي غیر 
کارشناســي و بدون اتکاء نه تنها مسئله اي را 
حل نمي کند بلکه خداي ناکرده ســبب القاي 
بي اعتمــادي و ناامیدي در بیــن آحاد مردم 

جامعه مي شود.
احمد توصیفیان تأکید کــرد: آماري که مرکز 
آمــار ایران در خصوص وضعیت اشــتغال و 
بیکاري اســتانها ارائه مي دهد کاماًل مستقل 
از افراد و مسئوالن اســتان ها تهیه مي شود و 
همه استان ها در یک زمان مشخص و معموالً 
در ماه هاي میاني فصول با یک ابزار مشــترک 
سنجش مي شوند و در نهایت مسئوالن استاني 
و ما نیز پس از انتشــار آمار در سایت درگاه 
ملي آمار ایــران به نتایج آن دسترســي پیدا 

مي کنیم.
دبیر کارگروه اشــتغال استان با اشاره به اینکه 
آمار انتشــار یافته از ســوي مرکز آمار ایران 
مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاري استان ها 
در فصل بهار مي باشد، گفت: با توجه به اینکه 
در فصول بهار و تابستان، فعالیت هاي مربوط 
به حوزه کشــاورزي، گردشگري، ساخت و 
ساز و .... در اســتان رونق بیشتري دارد، لذا 
طي این دو فصل نرخ بیکاري به صورت تک 
رقمي کاهش مي یابد، این در حالي اســت که 
در فصول پاییز و زمستان نرخ بیکاري حتي به 

سمت دو رقمي شدن مي رود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تصریح کرد نرخ بیکاري حدود 10 درصد در 
ســال بیانگر وجود حدود 51 هزار نفر بیکار 
در استان همدان است، بنابراین تعداد بیکاران 

ما کم نیستند و این آمار نشان دهنده ریشه کني 
بیکاري در اســتان نیست، بلکه به معناي قرار 
گرفتن استان در مسیر کاهش بیکاری و توسعه 

است. 
وي افــزود: نکتــه دیکر اینکــه حمایت و 
طرح هاي دولت در حوزه اشــتغال روستایي، 
فراگیر، تبصره 18،  مشاغل خانگي و ...نیز در 

این مهم تأثیر به سزایي داشته است.
توصیفیــان ادامــه داد: بــا وجــود نــرخ 
بیکاري تک رقمي در اســتان نرخ بیکاري 
تا   12 اســتان  دانشــگاهي  فارغ التحصیالن 
13 درصد مي باشــد به گونه اي که از تعداد 
50228 نفر بیکار استان تعداد 16097 نفر را 
بیکاران دانشــگاهي در بر مي گیرد، بنابراین 
نزدیــک به 30 درصد از بیکاران اســتان را 
جمعیت فارغ التحصیل دانشــگاهي تشکیل 
داده اســت و این امر نشــانگر عدم تطابق 

نظام آموزش عالي با نظام بازار کار اســتان 
و کشور و توجه به مدرک محوري به جاي 

مهارت گرایي نیروي انساني است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
استان  پرداخت تســهیالت گفت:  خصوص 
همدان در پرداخت کمي و کیفي تســهیالت 
اشــتغالزا عملکرد موفقي داشــته اســت به 
گونه اي که ضمن رعایت دقیق فرایند اعطاي 
تســهیالت به متقاضیان، نظارت بر طرحهاي 
متقاضیــان از مرحله قبل، حین و بعد از اجرا 
توسط دستگاههاي اجرائي، بانک ها و اعضاي 
کمیته نظارت صورت مي پذیرد و این نظارت 
در تسهیالت با بهره پایین به مانند تسهیالت 
اشــتغال پایدار روســتایي دقیق تر و بیشــتر 
مي باشــد. شــاهد این موضوع اینکه لیست 
کلیه طرح های روستایی که تسهیالت به آنها 
پرداخت شده اســت ماهیانه بر روی سایت 

بروزرسانی می شود. 
دبیرگارگروه اشتغال استان افزود: در مجموع 
تعداد 1996 طرح اشــتغال روستایي به مبلغ 
267 میلیــارد تومان تســهیالت به متقاضیان 
عقد قرارداد و پرداخت شــده اســت که این 
امر گویای پیگیری های تیم اقتصادی اســتان 
و تخصیص بیــش از 50 درصدی کل یارانه 

اختصاص یافته به استانهای کشور است. 
وی در ادامه با اشــاره به اینکه تــا به امروز 
تعداد 226 تشــکل کارگري و کارفرمایي در 
اســتان همدان در حال فعالیت است، افزود: 
از این تعداد 170 تشــکل کارگري مشــتمل 
بــر 25 شــوراي اســالمي کار، 114 نماینده 
کارگــران، 121 انجمن صنفــي کارگري، 8 
کانون بازنشستگان و یک کانون شوراها و یک 
نماینده کارگران مي باشد. همچنین تعداد 56 
تشکل کارفرمایي شامل 54 انجمن صنفي و 2 
کانون انجمن صنفي در استان فعال مي باشند.
توصیفیان تصریح کرد: کلیه فعالیتهاي حوزه 
کار و تولید اســتان با مشــارکت تشکل هاي 

کارگري و کارفرمایي انجام مي شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
با طرح یک خبر نویدبخش برای خبرنگاران 
گفت: نظر به رویکرد دکتر شریعتمداری، وزیر 
محترم در توســعه تشکل ها و توجه ویژه به 
حرفه خبرنگاران، اصحاب رســانه و روزنامه 
نگاران و عنایت استاندار محترم استان تشکل 
انجمن صنفي کارگري خبرنگاران با عضویت 
حداقل 50 نفر از این عزیزان در استان تشکیل 

خواهد شد.
توصیفیان گفت: موضــوع مهم دیگر اینکه 
طبق مصوبه دولت شــغل خبرنگاري، جزء 
گروه )ب( مشاغل سخت و زیان آور است.
خبرنگارانــي که داراي کارفرما هســتند و 
عنوان شــغلي آنها نیز در خبرنگار است در 
گروه ب مشاغل سخت و زیان آور قرار مي 
گیرنــد. وزارت متبوع در حال پیگیري الزم 
و ارائه راهکار بــراي بهره مندي خبرنگاران 
آزاد از مزایاي سخت و زیان آور با پرداخت 
حق بیمه 4 درصدي مشاغل سخت و زیان 

آور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در جمع خبرنگاران:

اظهارنظر غیرکارشناسي 
مشکل اشتغال را حل نمي کند

■  وضعیت اشتغال بدون دخالت و اطالع مسئوالن استان ها در مرکز آمار تهیه و منتشر مي شود

نتایج کنکور نشان 
دهنده کم بودن 
عدالت آموزشی

 یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس بــا بیان اینکه عدالت آموزشــی در 
کشــور کم اســت، گفت: باید ساز و کار و 
ســاختار آموزشــی تغییر کرده و به سمت 
ایجاد امکانات یکسان برای همه دانش آموزان 
حرکت کنیم تا رقابت در کنکور هم در یک 
سطح باشــد؛ کما اینکه نتایج کنکور از کم 

بودن عدالت آموزشی حکایت می کند.
محمد قمی در گفت وگو با ایسنا در واکنش 
به برخی انتقادات از نبود عدالت آموزشی با 
توجه به اعالم نفرات برتر کنکور سراســری 
گفت: کیفیت آموزش در مدارس غیرانتفاعی 
نســبت به دولتی بیشتر است. شاید دلیل آن 
باشد که به دلیل پرداخت هزینه های آموزشی 

توسط اولیا در مدارس غیرانتفاعی استفاده از 
وسایل کمک آموزشی، اردوهای آموزشی و 
مســائلی از این قبیل باعث کیفیت آموزش 

می شود.
در این شــرایط کنکور به صورت یکنواخت 
برگزار شــده یعنی کســانی که در مدارس 
غیرانتفاعی درس خوانده اند، در کنار کسانی 
که در مدارس دولتی با امکانات کم آموزشی 

تحصیل کرده اند، کنکور می دهند.
وی افزود: نتیجه آن اســت که دانش آموزان 
در مدارس غیرانتفاعی به دلیل داشتن کیفیت 
آموزشــی بهتر در کنکور نتایــج بهتری را 
کسب می کنند و شانس آنها بیشتر است. این 
به معنای کم بودن عدالت آموزشــی است یا 
اینکه به آن کمتر توجه شده است. باید کاری 
کنیم که کیفیت آموزشی در مدارس دولتی به 

اندازه مدارس غیرانتفاعی باشد.
قمی در عین حال گفت: البته مدارس دولتی 
هم بایکدیگر متفاوت است یعنی وضعیت در 
مدارس دولتی در شهرهای بزرگی همچون 

تهران، مشــهد و اصفهان از ســایر شهرها 
روستاها و بخش های کوچک بهتر است. اگر 
کسی در شهرهای کوچک هم رتبه خوبی در 
کنکور می آورد، این یک اســتثنا بوده و این 
از هوش و اســتعداد خاص آن فرد، نشأت 
آموزشــی  اگر می خواهیم عدالت  می گیرد. 
برقرار باشــد و ظلم آموزشــی نباشد، باید 
تغییرات اساسی در سیستم آموزشی کشور به 
وجود آید تا دانش آموزان در رقابتی درست 

کنکور را برگزار کنند.
این عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس با یادآوری مصوبــه مجلس درباره 
مدارس غیردولتی گفــت: در مجالس قبلی 
تشکیل مدارس غیردولتی تصویب شد که ما 
آن زمــان مخالف بودیم چون عدالت درباره 
همه افراد برقرار نمی شــود. همچنین ساز و 
کار برگــزاری کنکور هــم در پذیرش افراد 
به نســبت تحصیل آنها در مدارس دولتی و 
غیرانتفاعی نادیده گرفته شــده که اینها همه 
به معنای توجه کم به عدالت آموزشی است. 

اکنون در شرایط فعلی باید به دنبال تغییر ساز 
و کار در ساختار آموزشی باشیم تا رقابت و 
امکانات برای همه یکســان باشد. این شامل 
افزایش رفاه معلمــان در مدارس دولتی هم 

می شود.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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اقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

فاجعه فرار مغزها300 برابر جنگ تحمیلی 
به اقتصاد ایران آسیب زده است

 مرداد 1344 نتایج بررسی مهاجرت که توسط سازمان ملل انجام شده بود، ایران را از 
لحاظ مهاجرت اتباع به کشــورهای دیگر در ردیف پنج کشور پایین جدول نشان می داد 

)نزدیک به صفر(.
این بررسی ده سال بعد در سال 1354 دوباره انتشار یافت که تغییری در رتبه ایران نشان 

نمی داد و مهاجرت ایرانیان نزدیک به صفر بوده است.
از این آمار ها چنین برمی آید که ایرانیان تمایلی به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند.

اما این ارقام به شــکل ناباورانه ای تغییر کرده اســت. ایران دیگر در رتبه انتهای جدول 
نیست و برعکس به صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین مردمان در جهان هستند 
که به دنبال مهاجرت هســتند.در بین اتباع کشورهای مختلف، ایرانی ها بیشتر متقاضی 
برای مهاجرت به استرالیا را دارند که ساالنه د ها نفر نیز جان خود را در این راه از دست 
می دهند.شمار جمعیت ایران 2 برابر شده، اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به 7 
میلیون نفر یعنی 140 برابر رســیده است.در این بین حجم خروج نخبگان از کشور نیز 
قابل تامل اســت. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغز ها در بین 91 

کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده  است.

  ساالنه تا 180 هزار نفر با تحصیالت عالیه از ایران مهاجرت می کنند
بنیــاد ملی نخبگان ایــران اعالم کرد، 308 نفر از دارندگان مــدال المپیاد و 350 نفر از 

برترین های آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کرده اند.
همچنین هفته نامه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشت است، 90 نفر از 125 دانش 
آموزی که در ســه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده اند، هم اکنون در 

دانشگاه های آمریکا تحصیل می کنند.
طبق آمار صندوق بین المللی پول هم اکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشــک ایرانی 
در آمریکا هســتند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در ســال 87 روزانه 15 کار شناس 

ارشد، 4 دکترا و ساالنه 5475 نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.

 در بازدیدي که خبرنگاران از تصفیه خانه 
فاضالب همدان داشتند، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب اســتان همــدان گفت: 
تصفیه خانه فاضالب یک هزار و 280 لیتر 
در ثانیه ظرفیت تولید پســاب دارد که به 

مصرف نیروگاه مفتح  مي رسد.
سید هادی حسینی بیدار ادامه داد: نیروگاه 
مفتح تــا پیش از این از آب های زیرزمینی 
اســتفاده می کرد اما با در اختیار قرار دادن 
تمام چاه هــای مورد  پســاب فاضالب، 

استفاده آن مسدود شد.
حسینی بیدار با اشاره به اینکه دبی ورودی 
تصفیه خانه 650 لیتر در ثانیه افزایش یافته 
است گفت: در کیفیت پساب نیز اقداماتی 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضالب اقدام 
مثبتی در زمینه محیط زیست است تصریح 
کرد: این تصفیه خانه جزو پروژه های برتر 
نه در کشور بلکه در جهان است و بخش 
لجن نیز بــه زودی مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
حسیني بیدار با بیان اینکه این تصفیه خانه با 
اقداماتی که در داخل شهر انجام می شود، 
پســاب را در اختیــار بخــش صنعتی و 

کشاورزی قرار می دهد اظهار کرد: همدان 
تنها شهری است که 95 درصد حاشیه شهر 

همدان زیر پوشش شبکه فاضالب است.
حسیني بیدار افزود: پاک سازی رودخانه های 
داخل شــهر از فاضالب نیز در دستور کار 
اســت به طوری که اکنون رودخانه منطقه 
جانبازان، منوچهری و کوی رضوان انجام 
شــده و دره مرادبیگ نیــز در حال انجام 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
همدان یادآور شــد: در استان همدان 75 
درصد جمعیت زیر پوشش شبکه فاضالب 

قرار دارند.
 تصفیه خانه فاضالب همدان 93 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد
معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب 
همدان نیز گفت: طــرح فاضالب همدان 
سه مولفه اصلی شبکه فرعی و اصلی، خط 

انتقال و تصفیه خانه دارد.
فرهــاد بختیاری فر در خصوص شــبکه 
جمع آوری فاضالب در شهر همدان گفت: 
حدود 54 درصد پیشرفت در اجرای شبکه 
اصلی و در شــبکه فرعــی نیز 54 درصد 

شبکه ها اجرا شده است.

وی بــا بیان اینکــه 100 درصد جمعیت 
همدان زیر پوشــش شبکه فاضالب قرار 
دارد بیان کرد: شــبکه سنتی نیز در شهر 
همدان فعال اســت اما شــبکه مدرن که 
توسط شرکت آبفا تحت نظارت شرکت 
مهاب قدس انجام شده است، حدود 54 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب 
همــدان بــا بیان اینکــه خــط انتقال به 
تصفیه خانه نیز انجام شــده است گفت: 
تصفیه خانــه فاضالب همــدان طراحی 
در چهار مدول بــوده که برای هر مدول 
جمعیــت 250 هزار نفر بــا ظرفیت هر 
مدول 640 لیتر در ثانیه در نظر گرفته شده 

که دو مدول در حال ساخت است.
وی با اشاره به اینکه بخش مایع تصفیه خانه 
فاضالب در حال بهره برداری است اضافه 
کرد: بخش لجن نیز در حال ساخت است 
که در مجموع تصفیه خانه فاضالب همدان 

93 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بختیاری فــر با بیــان اینکه پســاب این 
تصفیه خانه کیفیت الزم و استاندارد را دارد 
افزود: اگــر اعتبار تکمیلی بخش لجن که 
حدود 20 میلیارد تومان است، اختصاص 

یابــد آمادگــی داریم که در ســال 98 به 
بهره برداری برسد.

وی با اشــاره به اینکه تاکنون 110 میلیارد 
تومان بــرای تصفیه خانه فاضالب همدان 
هزینه شده است تصریح کرد: 60 میلیارد 
تومان از این اعتبار مربوط به شبکه و مابقی 

مربوط به تصفیه خانه است.
 تولید بــرق از گاز بخش لجن 

تصفیه خانه فاضالب همدان
ســرناظر شــرکت مهاب قدس پیمانکار 
پروژه تصفیه خانــه فاضالب همدان نیز با 
بیان اینکه طراحی این تصفیه خانه متناسب 
با پارامترهای محیط زیســتی است اظهار 
کرد: BOD پساب این تصفیه خانه 5 است 
که تا 15 می تواند باشد، و سایر پارامترهای 
پســاب نیز در آزمایشــگاه این مجموعه 

بررسی می شود.
رشــاد محبت بیــان کرد: بخــش لجن 
تصفیه خانه نیز در حال اجراســت که گاز 
حاصل از آن به مصرف خود آن برای تولید 

انرژی برق این مجموعه می رسد.
 خروجی پساب فاضالب همدان 
از لحاظ کیفی مشــابه آب معدنی 

است
مسئو ل آزمایشــگاه تصفیه خانه فاضالب 
همدان نیز با بیــان اینکه پارامترهای کمی 
و کیفی در آزمایشگاه تصفیه خانه بررسی 
می شــود اظهار کــرد: پارامترهایی که به 
صورت روزانه و ماهانه بررســی می شود، 
 ،COD، BOD، BSS ،شامل کدورت
دما و فســفات و ... هم در ورودی و هم 

خروجی فاضالب است.
سحر برزویی با بیان اینکه خروجی پساب 
فاضالب همدان از لحاظ پارامترهای کیفی 
مشابه آب معدنی است گفت: کار تصفیه ای 
که در این آزمایشگاه انجام می شود بسیار 

مطلوب است.
تصفیه خانــه فاضالب همدان در زمینی به 
مساحت تقریبی 100 هکتار به فاصله 10 
کیلومتر از انتهای شبکه فاضالب و نزدیک 

محدوده چاه شــماره 1 همدان واقع شده 
است.

تصفیه خانه فاضالب شامل مراحل تصفیه  
مقدماتی، اولیــه و ثانویه بر پایه تصفیه به 
روش لجــن فعال با نیترویفیکاســیون و 
دنتیریفیکاسیون و حذف بیولوژیکی فسفر 

است.
تصفیــه بخش لجن به منظور تصفیه لجن 
حاصلــه واحدهای تغلیظ ثقلــی اولیه و 
ثانویــه، هاضم های بیهــوازی و آبگیری 
مکانیکــی و حوضچه جمع آوری و انتقال 
لجناب در تصفیه خانه پیش بینی شده است.

از  فاضالب شــهر همدان مجموعــه ای 
فاضالب خانگی، صنعتی و بیمارســتان ها 
اســت و اصل بر این اساس که واحدهای 
صنعتی و بیمارستان ها بر اساس مشخصات 
فاضالب تولیــدی دارای تصفیه خانه های 
جداگانه ای هســتند و فاضالب را تا حد 
قابل قبول برای شــبکه فاضالب شهری 

تصفیه میکند.

بحران ایران، حجم نقدینگی
 یا صفرهای پول؟

 گرچه نمی توان در شرایط فعلی از حذف صفرها به عنوان کاری به 
سود کشور دفاع کرد اما نباید فراموش کنیم که دلیل این امر نه تورم زا 
بودن آن بلکه بی تاثیری آن بر شاخص های کالن در شرایطی است که 

زمینه های تورمی اقتصاد وجود دارد.
در روزهای اخیر عده ای از دوستان این سیاست را مشکل ساز دانستند. 
البتــه هر کس از منظری به این سیاســت می نگــرد و من نیز چنین 
می اندیشــم. با این همه برخی دالیلی که به عنوان ضروری نبودن این 
اصالحات صحبت کردند از تورم ناشــی از اجرای این سیاست بود. 
گفته می شــود حذف چهار صفر عمال سبب گرد کردن ارقام خرد به 
ســمت باال می شــود که این بر نرخ تورم اثر می گذارد ولی من با این 

نگرش مخالفم.
بیایید یک مثال زنیم، در آغاز هر سال عموما قیمت های کرایه تاکسی 
جدید تعیین می شــود اما برای مســیری که نرخ هزار و 350 تومانی 
تعیین شده اغلب مسافران هزار و 500 می پردازند که دلیل آن هم رایج 
نبودن استفاده از پول خرد در کشور است درنتیجه عدد مورد بحث به 

سمت باال گرد می شود.
این میان باید توجه داشت که این مشکل ناشی از پرداخت نقدی است 
و چنانچه مشتری پرداخت به شکل نقدی باشد، عماًل این مشکالت 
هم برطرف می شــود. به طور نمونه می توان به این مســاله در پمپ 
بنزین ها توجه کرد که همه هزینه دقیق دریافت می شود اگر عابر بانک 
باشــد وگرنه که در آنجا هم همه چیز به ســمت باال گرد می شود که 
به هر حال عموماً به ســود فروشنده اســت اما در ایران تا حدی هم 

پذیرفته شده است
به نظر نمی رســد این موضوع را بتوان به شکل یک موضوع غامض 
دید و تورم هم چندان تغییر نمی کند. تورمی که کشــور مدتهاست با 
آن دست و پنجه نرم می کند ناشی از افزایش نرخ نقدینگی است که 
بارها هم به آن پرداخته شده است. این را باید متوجه باشیم هر تعداد 
صفری که حذف شود هم مادامی که زمینه های رشد نقدینگی وجود 
داشــته باشد، نرخ تورم عماًل این سیاست ها را ناکام خواهد گذاشت. 

باید از وابستگی به نفت کاسته شود و نرخ رشد نقدینگی هار شود.
با توجه به اینکه هم اکنون مشکل خاصی بر سر کشور سایه نیانداخته 
و هم اکنون مشکالت مردم رو به فرونی است، نباید مسئوالن دستپاچه 
شوند. مشــکالت مردم به جای خود درست است ولی نباید یادمان 
برود که چاره ای جز بهبود وضعیت نیســت. این مبان حذف صفرها 
تنها زمانی می توانست مهم باشد که شرایط کشور را حادی و مشکل 
ساز ببینیم که خوشبختانه فعال چنین نیست. به همین دلیل نباید حذف 
صفرها را در این شــرایط انجام داد چــون زمینه های اصلی افزایش 
تورم در کشــور وجود دارد و این نیــز تدابیر هر دولتیس را نقش بر 

آب می کند.
* کامران ندری
کارشناس امور بانکی

اطالعیه تأسیس تشکل حرفه ای 
دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و 

گردشگری استان همدان)نوبت دوم( 
به استناد ماده 25 آیین نامه ایجاد اصالح تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات 
گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 94/6/4 هیأت محترم وزیران و بر طبق 
ای صنعت  های حرفه  تشکل  فعالیت  و  ایجاد  نحوه  در دستورالعمل  مندرج  ضوابط 
گردشگری ایران ابالغی به شماره 952100/26671 مورخ 1395/8/10 به منظور حفظ 
و  اجتماعی همکاری  و  اقتصادی  بهبود وضع  و  قانونی خود  و  مآغاز  منافع  و  حقوق 
همیاری با سازمان جهت پیشبرد اهداف گردشگری پذیرش و انجام امور تصدی قابل 
واگذاری )غیرحاکمیتی( با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تشکیل انجمن حرفه ای 

با عنوان فوق در شرف تأسیس می باشد.
 لذا کلیه مدیران شاغل در صنف مزبور می توانند جهت عضویت از تاریخ انتشار 
همدان،  نشانی  به  را  خود  کتبی  درخواست  کاری  روز   7 مدت  ظرف  آگهی  این 
جهانگردی  مسافرتی  خدمات  شرکت  سپهر  ساختمان  عشقی  میرزاده  خیابان 

احراز فراز و یا به شماره 38321418 ارسال فرمایند.
هیأت موسس:

مظاهر  حسینی  4-سیدکمال  بهرامی  3-سعید  رستگار  فیضی2-حسین  محمد   -1 
5- بهجت محسنی 6-پونه چاوشی7-ماندانا سروری 8- زهرا شفیع یاری 

آگهی مناقصه عمومی مرحله ای )نوبت دوم( 

روابط عمومی اداره کل پست استان همدان 

اداره کل پست استان همدان در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت و باربری، حمل ونقل، توزیع و نامه رسانی و نگهداری و تعمیرات راهبردی 
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های تابعه اداره کل پست استان همدان را مطابق با شرایط عمومی، طرح قرارداد و مشخصات فنی از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید لذا نمایندگان کلیه اشخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها تأمین نیروی انسانی 
بوده و دارای مجوز الزم از مراجع ذی صالح می باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره ثبت 

2098001552000002 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: به مدت 6 روز از مورخه 98/5/19 تا پایان مورخه 98/5/23 می باشد.

2-مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه: از مورخه 98/5/26 تا پایان وقت مورخه 98/6/4 می باشد.
3-سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی از یکی از بانک ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به 

مبلغ 500/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان همدان 
4-زمان بازگشایی پیشنهادات )الف، ب، ج( مورخه 97/6/9 در محل اداره کل پست استان همدان واقع در همدان کیلومتر 5 بلوار سردار شهید 

همدانی می باشد.
5- اداره کل پست استان همدان با هر تعداد پیشنهاد ارائه شده از سوی مناقصه گران نسبت به بازگشایی پیشنهادات ارسالی اقدام خواهد نمود.

6- مناقصه گزار در انتخاب مناسب ترین قیمت اختیار تام دارد.
7-به پیشنهادهای که فاقد مهر و امضا مجاز و الک و مهر، مشروط و مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل 

می شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. )م الف742(

همیشه، همه جا، با پست اریان آگهی فروش
یک واحد نیمه کاره گاوداری شیری 250 راسی به قصد فروش یا 

مشارکت در راه اندازی 
وام تعلق گرفته به این گاوداری 9 میلیارد تومان می باشد با سود 

10 درصد
آدرس: نهاوند-روستای طائمه

تلفن های تماس: 09371157310 و 09184991834

آگهی فروش
باغ گردو به صورت آبیاری تحت فشار  3 هکتار زمین و 

نبش جاده آسفالت
آدرس: نهاوند روستای طائمه

تلفن های تماس:09371157310 و 09184991834

 از 56 واحد تملک شده توسط بانک ها 
36 واحــد به چرخه تولید بازگشــته که 
20واحد تا پیش از ســال 95 و 16 واحد 

در 3 سال گذشته واگذار شده است.
صنعتی  شــهرک های  شرکت  مدیرعامل 
استان همدان در نشست خبري عنوان کرد 
که از ابتدای تأسیس شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان 56 واحد توسط بانک ها 
تملک شده که تاکنون 36 واحد به چرخه 

تولید بازگشته است.
بــه گفتــه محمدرضا بادامــی 16 واحد 
از این تعداد در 3ســال اخیر به صورت 
اجاره به شــرط تملک واگذارشده که در 
این واگذاري ها اولویت با صاحبان قبلي 

واحدها بوده است. 
بادامی گفت: حفظ چرخه تولید به صنعت 
و مدیــر واحد برمی گردد بــه طوری که 
واحدهایی کــه در دوره بلوغ، محصول 
جدیــد را معرفــی مي کننــد، مي توانند 
مجموعه را حفظ کنند اما واحدی که تک 
محصولی بوده و تغییری نداشته محکوم 

به ورشکستگی و تعطیلی است.
وي در پاســخ به سؤالي گفت که به طور 
برای  تومان  ماهیانه 2میلیــارد  متوســط 
زیرساخت های شهرک های صنعتی هزینه 
شده به  طوري  که از ابتدای سال تا کنون 
10 میلیارد تومان اعتبار در زیرساخت های 
شــهرک های صنعتی هزینه شــده است. 

بادامــي با بیان اینکــه از 260 قرارداد در 
شــهرک صنعتی بوعلی 190 واحد فعال 
بوده و 70 واحد درحال ســاخت بوده و 
یا به بهره برداری رسیده است، تأکید کرد: 
واحدهای صنعتی مشکالت زیادی دارند 
و ما منکر نیســتیم، اما همچنان به تولید 
خود ادامه مي دهند.وی از اضافه شدن 60 
هکتار به شهرک صنعتی اللجین خبر داد 
و گفت: با توجه به استقبال تولیدکنندگان 
برای اســتقرار در شهرک صنعتی اللجین 

نیــاز دیدیــم به وســعت این شــهرک 
اضافه شــود که در این راستا 60 هکتار 
زمین تملک شــده که امیدواریم تا پایان 

سالجاری آماده واگذاری شود.
بادامــی در ادامه از ایجــاد ناحیه صنعتی 
قروه درگزین در شهرســتان تازه تأسیس 
درگزین خبر داد و اظهار کرد: مســاحت 
زمین این ناحیه صنعتی 50 هکتار اســت 
که بیش از تیمی از آن تملک شده است.

بادامی با اشاره به توسعه شهرک صنعتی 

بهاران، خاطرنشــان کرد: استقبال خوبی 
در اســتقرار صنایع در این شهرک وجود 
داشــت 40 هکتار زمین جدید تملک و 
طراحی شــده که تا پایان شــهریور ماه 
واگذاری آغاز می شــود.وي در ادامه در 
پاسخ به سؤال خبرنگار همدان پیام درباره 
تأمین منابع تملک زمین هاي اطراف براي 
ســاخت زیرگذر ورودي شهرک صنعتي 
بهاران گفت: ســاخت این زیرگذر یک 
پروژه ملي بود که بعداً به ملي- اســتاني 

تبدیل شد و کار پیش رفت که اگر تملک 
زمین ها انجام شــود در زمــان کوتاهي 

زیرگذر ساخته خواهد شد.
وي ادامــه داد: تأمین منابع آن به عهده ما 
نیست اما فرماندار شهرستان بهار به دنبال 
این اســت که بتواند از طریق اســتاندار 

بودجه  آن را تأمین کند.
بادامي در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگري 
بیان کــرد: 70 درصد شــهرک بنکداران 
آماده شــده و منتظر هستیم تا 30 درصد 
باقــی مانده تکمیل و به طور کامل افتتاح 

شود.
 نمایشگاه تخصصی 

کیف و کفش چرم افتتاح می شود
وی در خصوص خوشه مبل و منیت در 
تویسرکان اظهار کرد: به دستور استاندار 
قرار شد یک ساختمان خدمات تخصصی 
در ناحیه صنعتی اشترمل ساخته شود که 
این ســاختمان در مراسم افتتاح جشنواره 
مبــل و منبت تویســرکان در اختیار قرار 

می گیرد.
صنعتی  شــهرک های  شرکت  مدیرعامل 
اســتان همدان برگزاری جشنواره مبل و 
منبت در شــهرک صنعتــی مالیر 2 را از 
دیگر فعالیت ها عنــوان کرد و گفت: در 
این جشنواره تولیدات شرکت کنندگان به 
صورت کشوری تبلیغ می شود. مدیرعامل 
شرکت شــهرکهای صنعتی استان همدان 

بیان کرد: در استان همدان 3 هزار هکتار 
زمیــن صنعتــی  با 30 شــهرک و ناحیه 
صنعتی، یک منطقه ویژه اقتصادی و یک 
منقطــه ویژه مبتنی بــر فناوری های ویژه 

وجود دارد.
وی گفت: طــی تفاهمنامه ای با صندوق 
کارآفرینی، خریداران می توانند تا ســقف 
خرید 15 میلیون تومان وام دریافت کنند 
که سود چهار درصد با دوره بازپرداخت 
ســه ســاله برای آن در نظر گرفته شده 

است.
بادامی توجه به خوشه کیف و کفش چرم 
در همدان را از دیگر موضوعات دانست 
و تصریــح کرد: 25 مردادماه نمایشــگاه 
افتتاح  تخصصی کیــف و کفش چــرم 

می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از اعزام 
واحدهای تهیه چوب به گرجستان برای 
تأمین مواد اولیه مــورد نیاز برای مبل و 
منبت خبر داد و گفت: قراردادهایی نیز در 

این زمینه منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان همدان با اشاره به برگزاری 30 
دوره آموزشــی برای مدیران واحدهای 
صنعتــی توجــه بــه مباحثــی چــون 
عارضه یابــی واحدهــای صنعتی را نیز 
مهم دانســت و انجام اقداماتی در این 

زمینه خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان خبر داد

بازگشت36 واحد مصادره شده بانکی به تولید

مواد غذایی چینی گران شد
 آمار جدید نشــان داد قیمت مواد غذایی چین در ژوییه 9/1 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، با این حال کارشناسان غربی بر این باورند که رشد 
قیمت مواد غذایی در چین که با توقف واردات محصوالت کشاورزی 
آمریکایی به دلیل جنگ تجاری میان دو کشور تشدید خواهد شد، تاثیر 
قابل توجهی روی پکن نخواهد داشت و این کشور به جنگ تجاری با 
واشــنگتن ادامه می دهد.رشد 9/1 درصدی قیمت مواد غذایی در چین 
تا حدودی زیادی به دلیل افزایش 27 درصدی قیمت گوشــت خوک 
به دلیل شــیوع آنفوالنزای خوکی و افزایش 39/1درصدی قیمت میوه 
تازه بوده اســت.این آمار در حالی منتشر شــده که چین اخیرا واردات 
محصوالت کشــاورزی از آمریکا را به تالفی تصمیــم دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا برای وضع تعرفه 10 درصدی روی واردات 300 

میلیارد دالر کاالی چینی متوقف کرده است.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، اگرچه اقتصاددانان انتظار دارند 
نرخ تورم چین در کوتاه مدت رشــد بیشتری پیدا کند اما بر این باورند 
کــه پکن چندین گزینه برای خنثی کردن تاثیرات این اقدام پیش از این 

که از نظر سیاسی تاثیر بگذارند، در اختیار دارد.
آیریس پانــگ، اقتصاددانان امور چین در شــرکت ING گفت: چین 
مکانیزم کنترل قیمت برای آهســته کردن رشد قیمت مواد غذایی دارد 
و همچنین دولت می تواند از ذخایر خود برای تعدیل تورم قیمت مواد 
غذایی اســتفاده کند. این کشور قصد دارد محصوالت کشاورزی که در 

حال حاضر از سایر نقاط جهان وارد می کند را تولید کند.

1280 لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه 
فاضالب همدان تولید مي شود

■  مسئول آزمایشگاه تصفیه خانه فاضالب همدان: خروجی پساب فاضالب 
همدان به کیفیت آب معدنی است!
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 در لیگ نونهاالن استان
۴ تیم همدانی مدعی قهرمانی شدند 

 هفته چهارم از رقابت های فوتبال نونهاالن قهرمانی باشــگاه های 
اســتان یادواره شهید امیرحسین امیر فضلی با انجام 6 دیدار دنبال شد 
و 4 تیم همدانی اکباتان، شــهرداری، علم و ادب و شهید امینی مدعی 

شماره یک قهرمانی شدند و فاصله خود را با حریفان افزایش دادند.
در گروه نخســت این رقابت ها شهرداری همدان کارناوال گل به راه 
انداخــت و با 10 گل یاران کوروش نهاوند را گلباران کرد و به صدر 

جدلو رده بندی صعود کرد.
تیم فوتبال اکباتان همدان نیز دو بر یک به سختی از سد یاوران مالیر 

گذشت تا سایه به سایه شهرداری در صدر جدول حرکت کند.
تیم شهرداری مریانج نیز 6 بر یک مقابل عقابل اسدآباد به برتری رسید.
در این گروه تیم شــهرداری همدان با 12 امتیاز و 19 گل زده و بدون 
دریافــت گل به تنهایی به صدر  جــدول تکیه زد و تیم اکباتان نیز با 
همین تعداد امتیاز و گل آور از کمتر در جای دوم ایســتاد. شهرداری 

مریانج نیز با 6 امتیاز سوم است.
اما در گــروه دوم تیم فوتبال نونهاالن پاس با 9 گل ســتاره ســرخ 
تویســرکان را مغلوب کرد تیم علم و ادب همدان نیز 3 بر یک مقابل 
شهید امینی به برتری رسید و تیم پاسارگاد نوین نهاوند نیز با دو گل 

از سد شاهین همدان گذشت.
در ایــن گروه دو تیم علم و ادب و شــهید امینی همــدان با 6 امتیاز 
صدرنشین هســتند و دو تیم پاس همدان و پاسارگاد نهاوند نیز با 6 
امتیاز نیم نگاهی به صدر جدول دارند و دو تیم ستاره سرخ تویسرکان 

و شاهین همدان نیز بدون امتیاز در انتهای جدول قرار دارند.

13 داور و 1۴ کمک داور لیگ یکی فوتبال 
در تست رد شدند

 تست های آمادگی جسمانی داوران و کمک داوران لیگ دسته اول 
فوتبال روز گذشته در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار شد.

دوره توجیهی و دانش افزایی پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ 
دســته اول فوتبال از روز گذشته )شنبه 19 مردادماه( زیر نظر مسعود 
مرادی در مجتمع فرهنگی آموزشی دشت بهشت واقع در محمدشهر 
کرج آغاز و شرکت کنندگان بعدازظهر روز گذشته تست های آمادگی 

جسمانی خود را در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار کردند.
برهمین اســاس از 130 شــرکت کننده )63 داور و 67 کمک داور( 
در این دوره، 13 داور و 14 کمک داور نتوانســتند این تست ها را با 
موفقیت پشت سر بگذارند. همچنین 3 کمک داور به دلیل مصدومیت 
و ارائه گواهی پزشکی در تست های آمادگی جسمانی شرکت نکردند. 

دوره فوق تا روز دوشنبه 21 مردادماه ادامه خواهد داشت.

درخشش شناگر همدانی 
با کسب ۴ مدال کشوری

 شناگر همدانی در رقابت های قهرمانی کشور موفق به کسب چهار 
مدال رنگارنگ شد.

مانی پاک صفات شناگر نخبه همدانی در رقابت های کشوری موفق به 
کسب مدال طال در مواد یکصد متر و 200 متر آزاد شد.

این شــناگر مدال آور همدانی در 400 متر آزاد نیز نشــان برنز کسب 
کرد و در ماده 200 متر مختلط انفرادی نشان نقره را به گردن آویخت.

 این رقابت ها حکم انتخابی تیم ملی را داشــت و مانی پاک صفات 
پدیده مسابقات بود.همچنین جمال جنانی به عنوان مربی هدایت این 
شناگر همدانی را برعهده داشت. این پیکارها برای حضور در مسابقات 
رده های سنی آسیا به میزبانی هندوستان، در استخر قهرمانی مجموعه 

ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در فوتبال نوجوانان استان
از مدعیان قهرمانی رونمایی شد 

 هفته چهارم مســابقات فوتبال نوجوان قهرمانی باشگاه های استان 
همدان یادواره شهید امیر امیرگان با انجام 4 بازی دنبال شد و از چهره 

مدعیان قهرمانی رونمایی گردید.
در این هفته از رقابت ها ستاره سرخ تویسرکان و پاس همدان در گروه 
اول خود را به عنوان مدعی قهرمانی مطرح کردند و در گروه دوم نیز 
دو تیم اکباتان همدان و یاوران مالیر خرج خود را از دیگر تیم ها جدا 

کردند و به صف مدعیان پیوستند.
در این هفته از مســابقات در گروه نخست تیم ستاره سرخ تویسرکان 
با 3 گل مقابل پدیده ســرخ به برتری رســید تا با 8 امتیاز به رده اول 
جدول رده بندی صعود کند و خود را به عنوان مدعی مطرح نماید در 
دیگر دیدار این گروه تیم پاس همدان در مصاف با تیم انتهای جدولی 
مهر اللجین در یک بازی یک طرفه به پیروزی بر صفر رسید با 7 امتیاز 

به رده دوم صعود کند.
اما در گروه دوم این رقابت ها هر دو بازی به تساوی 2-2 انجامید.

اکباتان مقابل یاوران مالیر متوقف شــد و شــهرداری مریانج نیز در 
مصاف با فاتح اســدآباد این نتیجه را تکرار کــرد تا ؟؟ در رده بندی 

تیم ها به وجود نیاید.
در این گروه دو تیم اکباتان و یاوران با کسب 7 امتیاز فاصله خود را با 

دیگر تیم ها افزایش دادند و به صعود امیدوارتر شدند.

سمینار مربیگری بدنسازی در مالیر

 ســه سمینار مربیگری بدنســازی درجه 3 با موضوعات حرکات 
اصالحــی , تمرینات ترکیبی و طراحی تمرین در فیتنس در ســالن 

جلسات موسسه خیریه الزهرا )س( شهرستان مالیر برگزار شد
به همت هیأت های بدنســازی و پرورش اندام و ورزشهای همگانی و 
همکاری اداره ورزش وجوانان شهرســتان مالیر سه سمینار مربیگری 
بدنســازی درجه 3 در اواخرهفته گذشــته به مدت دو روز به میزبانی 
شهرستان مالیر در سالن جلســات موسسه خیریه الزهرا )س( با اخذ 
مجوز از واحد آموزش اداره کل ورزش وجوانان اســتان تحت نظارت 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور برگزار شدتعداد شصت نفر 
از عالقمندان به این رشــته ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان دراین 
سمینار آموزشی شرکت کردند و سه دوره آموزشی با عناوین باز آموزی 
حــرکات اصالحی , تمرینات ترکیبی و طراحی تمرین در فیتنس را با 
موفقیت به پایان رساندندمرتضی قدرتی از اساتید فدراسیون بدنسازی و 

پرورش اندام کشور مدرسی این سمینار را برعهده داشتند.

1

2

3

پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقای نادر فخاریان دارای شماره شناسنامه  11267 به شرح دادخواست کالسه 318/98/112 از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان  جانعلی فخاریان به شماره شناسنامه  4098 در تاریخ 
98/5/10 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- نادر 
فخاریان فرزند جانعلی متولد1355/5/1 به شــماره شناسنامه 11267 فرزند متوفی 2-فاطمه فخاریان فرزند جانعلی 
متولد1350/5/1 به شــماره شناسنامه 10307 فرزند متوفی 3-خدیجه  فخاریان فرزند جانعلی متولد1357/8/20 به 
شماره شناسنامه 11834 فرزند متوفی 4-ســمیه فخاریان فرزند جانعلی متولد1364/2/8 به شماره شناسنامه 50 
فرزند متوفی 5-مینا فخاریان فرزند جانعلی متولد1365/10/20 به شــماره شناسنامه 969 فرزند متوفی 6-خوشگل 
قدرتی فرزند نعمت اله  متولد1327/7/21 به شماره شناسنامه 7613 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 174(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین 

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه خانم منظر ســلگی با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفترخانه رسمی شماره 4 نهاوند مالک ششدانگ 
پالک 335 فرعی از 59 بخش 3 نهاوند که ذیل ثبت 13094 دفتر92 صفحه180 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است، اظهار نموده که به علت پارگی غیرقابل استفاده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا به 
اســتناد ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب به شرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی انجام معامله نزد 
خود او یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 

روز به این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. )م الف 112(
محمدعلی جلیلوند، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

مسابقات لیگ برتر فوتبال 2۸ مرداد هم 
آغاز نمی شود!

 عضو هیأت رئیســه سازمان لیگ فوتبال گفت: مسابقات لیگ حتی 
روز 28 مرداد هم آغاز نخواهد شد.

بــه گزارش مهر، صادق درودگر درباره تاخیر در آغاز مســابقات لیگ 
برتر فوتبال و اینکه گفته می شــود بازی هــا روز عید غدیر یعنی 28 
مرداد برگزار می شود، گفت: روز گذشته جلسه ای داشتیم و گزارشی 
از زیرساخت هایی که قرار است آماده شود، ارائه شد. تمام گزارش ها 

حاکی از این بود که امکان برگزاری بازی ها در 28 مرداد نیست. امروز 
هم جلسه دیگری در سازمان لیگ به همراه مهدی تاج برگزار می شود. 

سه، چهار استادیوم شرایط خوبی دارند و مشکلی ندارند.
عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ تاکید کرد: با این حساب بازی های لیگ 
قطعا عید برگزار نمی شود. تالش همه این بود که به میمنت عید غدیر 
مسابقات لیگ برگزار شود ولی متاسفانه طبق گزارش های روز گذشته 
به زیر ساخت های الزم نرسیده ایم. اگر قرار بود این شرایط نباشد که 
لیگ را به تعویق نمی انداختیم.درودگر یادآور شــد: قبل از اردوی تیم 
ملی ان شــاءا... زمانی را برای آغاز لیگ اعالم می کنند. تیم ملی از 11 

شهریور آغاز می شود و نوزدهم هم با هنگ کنگ بازی داریم.
وی درباره اینکه آیا ممکن اســت لیگ بعد از اردوی تیم ملی و بازی 
با هنگ کنگ آغاز شــود؟ تصریح کرد: پیش بینــی و گزارش ها این 
است که 6 اســتادیوم قبل از اردوی تیم ملی آماده می شود. سه، چهار 
استادیوم تقریبا مشکلی ندارند. استادیوم نساجی شرایطش خوب است. 
طبقه اول اســتادیوم آزادی عملیاتی شده است. ورزشگاه های ماشین 
سازی و تراکتورسازی مشکلی ندارد. صنعت نفت هم آغاز کرده است. 
عزم فدراســیون فوتبال این است که اگر شرایط فراهم نشود، مسابقات 

برگزار نشود.

کسب ریتینگ توسط 
شطرنج باز صالح آبادی

 امیــر رضــا دادگوش شــطرنج باز 
نوجوان صالح آبادی، موفق به کســب 
ریتینگ)درجه بین المللی( در مسابقات 

شطرنج شد.
امیررضا دادگوش شــطرنج باز نوجوان 
صالح آبادی در مســابقات رده ســنی 
قهرمانــی اســتان همــدان در رده زیر 
16ســال که در تاریــخ 17و18 مرداد 
برگزار شد ،شرکت کرده وضمن انجام 
بازیهای درخشــان تســاوی با بازیکن 
دارای ریتینگ 1423و1108 و برد مقابل 
بازیکنی با ریتینگ 1106 موفق به کسب 

درجه بین المللی 1206شد.

همدان هیأت برتر 
بدنسازی کشور

 هیأت بدنســازی و پــرورش اندام 
استان رتبه سوم کشور را کسب کرد.

در بررسی عملکرد هیأت های بدنسازی 
سراسر کشور هیأت بدنسازی وپرورش 
اندام اســتان همدان در بین 31 استان با 
کســب 709 امتیاز توانست در جایگاه 
ســوم کشــور قرار گیرد .ایــن اتفاق 
اعضا  مدیریتی  نتیجه عملکرد خــوب 
وورزشــکان وتمامی همکاران در زیر 
مجموعه های هیأت بدنسازی وپرورش 

اندام استان همدان میباشد.
الزم به ذکر است استان مازندران با 779 
امتیاز به عنوان هیأت برتر ســال 1397 

معرفی شد.

هفته پنجم طرح تابستانه 
با ورزش در شهرستان 

فامنین
 طرح تابستانه با ورزش باهدف غنی 
ســازی اوقات فراغت خانــواده ها در 

شهرستان فامنین برگزار شد.
هفته پنجم جشــنواره ورزشــی طرح 
تابستانه با ورزش با حضور ورزشکاران 
باهــدف غنی ســازی اوقــات فراغت 
خانواده ها و ارتقای سطح سالمتی، امید و 
نشاط اجتماعی با ورزش به همت هیأت 
سواری،کانون  کشتی،شطرنج،دوچرخه 
مردم بانوان ســرزمین الوند،کانون مردم 
نهــاد نــام آوران فــردای هگمتانه، و 
هیأت ورزشــهای همگانی شهرســتان 
فامنین با اســتقبال پرشــور خانواده ها 
در محل پارک ملت برگزار شــد.برنامه 
های این جشــنواره شامل اجرای رشته 
های شــوت هدفمند،شطرنج،دوچرخه 
ســواری،داژبال،منچ و اجرای مسابقات 
ورزشــی میان حاضرین بود و با اهدای 
جوایز به قید قرعه درمیان تماشاگران به 
پایان رسید.هدف از اجرای این طرح باال 
بردن فرهنگ ورزش و شناســندن انواع 
رشته های ورزشــی در اماکن عمومی 

برای عموم مردم می باشد.

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

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

برابر رأي شماره 98/625  مورخ 98/5/2 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اسدآباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم فاطمه هادی پور فرزند علی به شماره 
شناسنامه 724 صادره از  اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 89/95 
مترمربع در قسمتی از پالک 66 اصلي واقع در اسدآباد خ کاشانی- کاشانی 13-کوچه 

احمدی خریداري باواسطه از مالک رسمی آقای نجاتعلی شکری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 269(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/22

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان نهاوند شرکت تعاونی به شماره ثبت 
103 و شناسه ملی 10۸2000612۹

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/4/26 و برابرنامه شماره 
621/98 مورخ 1398/5/2 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان نهاوند تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1- سمت اعضای هیأت مدیر به قرار ذیل تعیین گردید:

آیت  فراشی  با کد ملی 3960901593 عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
علی خزائی  با کد ملی 3960376987 عضو اصلی 

سیدواحد حسینی با کد ملی 3962461434 عضو اصلی  و نایب رئیس هیأت مدیره 
رحیم ا... حاجی باباعلی با کد ملی 3961089523 عضو اصلی  و مدیرعامل 

اسداله کرمی با کد ملی 3961664617 عضو اصلی و منشی هیأت مدیره 
2- دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، 
بــرات و اوراق بهادار با امضاء آقای رحیم اله حاجی باباعلــی )مدیرعامل( به اتفاق آقای آیت 
فراشی )رئیس هیأت مدیره( و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و در غیاب رئیس هیأت 
مدیره آقای سیدواحد حســینی )نایب رئیس هیأت مدیره( دارای حق امضاء می باشد اوراق 
عادی و نامه های اداری با امضاء آقای رحیم اله حاجی باباعلی )مدیرعامل( و مهر شرکت تعاونی 

معتبر خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. )م الف114(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نهاوند 

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

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

برابر رأي شــماره 98/671  مورخ 1398/5/8هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای احمدی باقری فرزند هاشم به 
شماره شناسنامه 1692 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به 
مساحت 14417/61 مترمربع در قسمتی از پالک 91 اصلي کمک سفلی واقع در  اسدآباد 
اراضی روستای کمک سفلی خریداري از مالک رسمي آقای هاشم باقری محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 301(

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

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان نهاوند شرکت تعاونی به شماره ثبت 
103 و شناسه ملی 10۸2000612۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/4/26 و برابرنامه شماره 621/98 
مورخ 1398/5/2 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند:
آیت  فراشی  با کد ملی 3960901593 عضو اصلی 

علی خزائی  با کد ملی 3960376987 عضو اصلی 
سیدواحد حسینی با کد ملی 3962461434 عضو اصلی 

رحیم ا... حاجی باباعلی با کد ملی 3961089523 عضو اصلی 
اسداله کرمی با کد ملی 3961664617 عضو اصلی 

محمدرضا عمرانی با کد ملی 3961170010 عضو علی البدل 
وحید جاللوند با کد ملی 3962254528 عضو علی البدل 

2-بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
علی اصغر حاجی بابایی با کد ملی 3961307598 به عنوان بازرس اصلی 

علی سیاوشی با کد ملی 3960616082 به عنوان بازرس اصلی 
محمد قربان عمرائی با کد ملی 3962062203 به عنوان بازرس اصلی 
بهروز رحمانی با کد ملی 3961739714 به عنوان بازرس علی البدل 
3-ترازنامه و صورت های مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
)م الف 113(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نهاوند 

آگهي فقدان سند مالکیت 
آقایان حمیدرضا  ابوذر چنگیزی )هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ( 
با ارائه دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 2 اسدآباد همدان مدعي 
است که یک جلد سند مالکیت دفترجه ای ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
پالک ثبتی 15 فرعی از 2147 اصلی واقع در شهرســتان اســدآباد بخش شش 
همدان که به نامش ذیل ثبت 4175  دفتر 21 صفحه 79 به شماره چاپی 380966 
سابقه ثبت دارد به دلیل مفقود شدن اصل سند مالکیت اولیه در حین جابجایی 

تقاضای المثنی نموده است.
 لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي 
مي شود تا هر کس مدعي انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراضي کتبي 
خود را تســلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در 
صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثني به نام متقاضي 

صادر و تسلیم خواهد شد. 
)م الف 309(

کامران متقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
احمد محمودی دارای شــماره شناســنامه   به شــرح دادخواســت کالســه 
314/98ش112ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصروراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان قربانعلی محمودی به شــماره شناسنامه  55 در تاریخ 
98/3/8 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر اســت به: 1-احمد محمودی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 
4040134532 متولــد1370 فرزنــد متوفی 2-راضیه محمــودی فرزند قربانعلی 
به شــماره شناســنامه 887 متولد1366 فرزند متوفی 3-صدیقه محمودی فرزند 
قربانعلی به شــماره شناسنامه 7339 متولد1349 فرزند متوفی  4-زهرا محمودی 
فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 9918 متولد1358 فرزند متوفی  5-مجید 
محمودی فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 7916 متولد1352 فرزند متوفی  
6-صفیه محمودی فرزند قربانعلی به شــماره شناسنامه 8688 متولد1353 فرزند 
متوفی  7-رضا محمودی فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 101 متولد1363 
فرزند متوفی  8-مریم محمودی کیا فرزند غالمحســین به شــماره شناســنامه 
839 متولد1326 همســر متوفــی  9-جعفر محمودی فرزند قربانعلی به شــماره 
شناســنامه 2 متولد1350 فرزند متوفی  10-مهدی محمــودی فرزند قربانعلی به 
شــماره شناســنامه 1 متولد1350 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف 177(

نجفی-رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف 

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

1912+-19--44شهرداری همدان1
612+104--44اکباتان همدان2
16+21211-42شهرداری مریانج3
73-3714-41عقاب اسدآباد4
61-13511-4یاوران مالیر5
121-13315-4یاران کوروش6

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

249+262--33علم و ادب همدان1
129+1153-43شهید امینی همدان2
126+1175-32فاتح اسدآباد3
6-11111-32پاس همدان4
16-287-42پاسارگاد نوین نهاوند5
-13-3215--3شاهین همدان6
-27-3229--3ستاره سرخ تویسرکان7

A جدول رده بندی نوجوانان )هفته چهارم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

148-162-422ستاره سرخ تویسرکان1
87-102-321پاس همدان2
6-66--32پدیده سرخ همدان3
31-1236-3آبی پوشان همدان4
-19-3221--3مهر اللجین5

B جدول رده بندی نوجوانان )هفته چهارم(گروه
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

117+154-321اکباتان همدان1
57+83-321یاوران مالیر2
24-4112911فاتح اسدآباد3
14-311154شهرداری مریانج4
-15-3116--3میثاق همدان5

 قایقران ملی پوش اســتان برای کســب 
ســهمیه المپیک 2020 توکیو به مســابقات 

جهانی مجارستان اعزام می شود.
مســابقات جهانی آب های آرام به میزبانی 
مجارســتان 30 مــرداد تا 3 شــهریور به 
میزبانی شــهر ســگد این کشــور برگزار 
می شــود و تیم های ملی ایــران نیز در آن 
ترکیب  اساس  برهمین  کنند.  می  شــرکت 
نهایی تیــم ملی آبهــای آرام بانوان ایران 
بــرای حضور در این رقابت ها مشــخص 
شد. مهســا مجللی مربی تیم ملی قایقرانی 
بانوان برای این مســابقات هدیه کاظمی و 
آرزو حکیمی را برای کایاک دو نفره 500 
متر و الناز شــفیعیان را برای کایاک تکنفره 
200 و 500 متر انتخاب کرد.ارزو حکیمی 
پــاروزن ملی پوش همدانــی که تمرینات 

فشرده ای را در روزهای گذشته پشت سر 
گذاشته اســت با آمادگی کامل قدم به این 
رقابت ها می گــذارد وعزم خود را برای 
المپیک 2020 توکیو جزم  گرفتن ســهمیه 

کرده است.
مهســا مجللی، مربی تیم ملی آب های آرام 
بانوان درباره رقابت های جهانی مجارســتان 
اظهــار کــرد: در ایــن مــدت تمرین های 
خوبی برای رقابت های جهانی داشــتیم و 
ورزشــکاران زمان های خوبی ثبت کرده اند. 
ما ســعی می کنیم بهترین عملکردمان را در 
رقابت های  باشیم.  داشته  رقابت های جهانی 
جهانی ســطح بســیار باالیی دارد و بهترین 
ورزشــکاران جهان برای رسیدن به المپیک 
در آن تالش می کنند. کار ما بســیار دشوار 
اســت اما تمرین های خوبی انجام داده ایم و 

به دنبال بهترین عملکرد هستیم.
او هم چنین گفت: کشــورهای آســیایی نیز 
شــرایط خوبی دارند. همه به دنبال بهترین 
نتیجه هســتند و با تمام توان در مســابقات 
جهانی شــرکت می کنند. مــا هم زمان های 
خوبــی ثبت کرده ایم و بــا تمام توان راهی 
مجارستان می شــویم. در مسابقات قاره ای 
آسیا ســهمیه در قایق های تک  نفره توزیع 
می  شود. دارنده مدال طال در این مسابقات 

به سهمیه المپیک می رسد.
مجللی در پایــان گفت: بعد از مســابقات 
قهرمانی جهان هم تمرینات را ادامه می دهیم 
تا بتوانیم شرایط خوب ورزشکاران را حفظ 
کنیم. نگاه ما به رقابت های کســب ســهمیه 
المپیک در سال آینده است که شانس خوبی 

هم در آن داریم اما باید خیلی تالش کنیم.

برای کسب سهمیه المپیک توکیو 

آرزو حکیمی 
مسافر مجارستان شد

قضاوت حیدری 
در بازیهای انتخابی 
جام جهانی
 داور بین المللــی فوتبــال کشــورمان 
برای قضــاوت در رقابت های مرحله دوم 
انتخابــی جام جهانــی قطر از ســوی  فیفا 

انتخاب شد.
 B دیدار دو تیم چین تایپــه و اردن از گروه
مرحله  دوم مســابقات انتخابی جام جهانی 
2022 قطر روز پنج شــنبه 14 شهریورماه در 
چیــن تایپه در حالی برگزار می شــود که با 
اعالم فیفا پیام حیدری به عنوان داور چهارم 
این دیــدار را قضاوت خواهد کرد. یوســه 

آراکی از ژاپن این بازی را سوت می زند.



 

C M Y K

 

فناوري

گزارش 

یادداشتفرهنگ

فرهنگ

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پیش بیني وضع هوا: 
  صاف تا کمی ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  22 مردادماه 1398  11 ذی الحجه 1440  13 آگوست 2019  شماره 3544

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:03  
خورشيد         06:34                   طلوع 
اذان ظهر                      13:21
غروب خورشيد              20:07

اذان مغرب                   20:26 
نيمه شب شرعي           00:35

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

33 36 38 36 36 33 36 38 36 36 36

21  14  17  16  19  21  20  20  21  21 16
40 30 25 40 35 30 35 40 35 35 40

ساخت ماهواره سنجشی »پارس 1« 
امسال تمام می شود

 رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ساخت ماهواره سنجش از دور 
»پارس 1« تا اواخر امسال به اتمام می رسد.به گزارش مهر، حسین صمیمی 
امروز در کارگاه آموزشی فناوری فضایی و کاربردهای آن، گفت: 4 پروژه 
اصلی در پژوهشگاه فضایی ایران در حال پیگیری است که شامل ساخت 
ماهواره های ناهید یک و دو و پارس یک و نیز بلوک انتقال مداری سامان 
می شود . وی افزود: در حال حاضر ساخت ماهواره مخابراتی ناهید یک 
به اتمام رسیده و مراحل پایانی تحویل به پرتابگر را می گذراند.صمیمی 
ادامه داد: ساخت ماهواره سنجشی پارس یک نیز تا اواخر امسال به اتمام 
می رسد و طراحی مدل مهندسی پیشرانش ماهواره مخابراتی ناهید 2 نیز 

به پایان رسیده و تا یک ماه آینده رونمایی می شود.

موکت های نانویی به بازار رسید
 یک شــرکت ایرانی تولید کننده موکت، توانســت از فناوری نانو 
در تولید محصول خود اســتفاده کند. ایــن موکت آنتی باکتریال بوده 
و تولید و فروش آن آغاز شــده است.به گزارش ستاد توسعه فناوری 
نانو، نخستین محصول نانویی یک شرکت ایرانی تولید کننده موکت، 
موفق به دریافت گواهی نامه نانومقیاس شــد. این شرکت اخیرا اقدام 
به ارائه فناوری ساخت موکت های آنتی باکتریال با استفاده از نانومواد 
شده است.ســیامک سلیمی گفت: این شــرکت یکی از شرکت های 
بزرگ تولیدکننده موکت های خانگی و تافتبنگ - موکت های صنعتی- 
الیاف، نخ و مستربچ، رنگدانه های صنعتی و انواع روغن های صنعتی ، 
رزین ها و چســب های مخصوص صنعت نســاجی ، ژئوممبران ها و 

ژئوکامپوزیت ها، گرانول، پلی پروپیلن و مواد عایق ساختمانی است.

آمازون از نوجوانان بیگاری می کشد
 گزارشــی جدید نشــان می دهد کارخانه فاکس کان در چین با 
اســتخدام نوجوانــان و اجبار آنان بــه شــب کاری و اضافه کاری 

بلندگوهای هوشمند آمازون را تولید کرده است.
به گزارش مهر ، طبق گزارشی جدید صدها نوجوان در کارخانه های 
چین اســتخدام شده اند تا بلندگوهای هوشمند آمازون به نام »الکسا« 
را بسازند. این روند جنجالی و البته غیر قانونی برای دستیابی به هدف 
تولید تعداد مشخصی دســتگاه در یک بازه زمانی خاص انجام شده 
است.به نوشته این نشــریه مصاحبه با کارگران و اسناد فاش شده از 
کارخانه »فاکس کان« )یکی از ســرویس دهندگان آمازون( نشان می 
دهد بسیای از نوجوانان مجبور بوده اند در شب نیز کار کنند یا ساعاتی 

اضافه مشغول کار شوند و بلندگوهای هوشمند آمازون را بسازند.

هواوی تلویزیون هوشمند با دوربین 
»پاپ آپ« رونمایی کرد

 هواوی از تلویزیون هوشمند خود مجهز به سیستم عامل »هارمونی 
او اس« رونمایی کرد. این نمایشگر 55 اینچی در 2 نسخه عرضه و با 

موبایل سینک می شود.
 همچنین یک نســخه آن مجهز به دوربین پاپ آپ است. به گزارش 
خبرگــزاری مهر به نقــل از انگجت، هواوی از نخســتین تلویزیون 

هوشمند برند »آنر«)Honor( رونمایی کرد. 
این تولید کننده چینی در کنفرانس توســعه دهندگان خود توضیح داد 
سیســتم عامل Harmony OS  با هدف استفاده در دستگاه هایی 
مانند نمایشــگر و بلندگوهای هوشــمند، گجت های پوشــیدنی و 

همچنین گجت های خودرویی ابداع شده است. 

زیردریایی که آب دریا را 
به یخ تبدیل می کند

 طرحی برای جلوگیری از ذوب شدن یخ های قطبی ارائه شده که 
طی آن یک زیردریایی با کمک ماشــین شیرین سازی آب و یک یخ 
ســاز بزرگ، آب دریا را دوباره بــه یخ تبدیل می کند.به گزارش مهر 
گروهی از طراحان اندونزیایی طرحی برای جلوگیری از ذوب  شدن 
یخ های قطب شمال دارند. طرح آنها شامل تولید یخ های بیشتر است.

برای این منظور آنها ســاخت یک زیر دریایی را پیشنهاد کرده اند که 
می تواند  به عنوان یک یخ ســاز بــزرگ در اقیانوس عمل کند. البته 
کارشناسان هشدار داده اند زیردریایی ها احتماال بیشتر از سودرسانی 
در این زمینه ضررســاز هستند. محققان ویدئویی نیز تهیه کرده اند تا 

نشان دهند زیردریایی موردنظرشان چگونه کار می کند.

وقتی استاندار خبرنگاران را 
سوژه خبری می کند

مهدی ناصرنژاد  «

 صفحه آخر روزنامه چاپ یکشنبه 20 مرداد ماه 
همدان پیام مزین به عکس بسیار جالب و شاید بتوان 
گفت بی نظیری است که توسط هنرمند عکاس مهدی 
احمدی شکار شده است. این تصویر زیبا لحظه ای 
را نشــان می دهد که سیدسعید شــاهرخی استاندار 
همدان، جمع خبرنگاران و عکاسان رسانه های استان 
را کــه به قصد انجام مصاحبــه در دفتر وی حضور 
یافته اند، به خط کرده و در حال ثبت عکس یادگاری 
از آنان می باشد و عکاس خوش ذوق حرفه ای ما هم 
بدون درنگ قــاب کاملی از این لحظه را به تصویر 

کشیده است.
در واقع تأمل بر چنین عکس یادگاری همان صحنه 
و لحظــه نادر در جهان خلقت و طبیعت را در ذهن 
بیننده متبادر می ســازد که ورق برگشــته اســت و 

شکارچی گرفتار شکار خود شده است. 
البته نمی توان مدعی شــد کــه نظیر چنین عکس و 
صحنه ای تاکنون در دنیای رسانه اتفاق نیفتاده باشد 
ولی بیانگر اوج یکدلــی باالترین مقام اجرایی یک 
استان با اصحاب رسانه است که در طول تمام سال 
و در هر شرایطی برای پوشش اخبار مربوط به حوزه 

استانداری و استان خود تالش می کند.
با این حال برای نگارنده که در طول 4 دهه گذشــته 
حداقل با 40 اســتاندار در اکثر نقاط کشورمان کار 
کرده و به قول معروف در جلســه ها و مناسبت های 
گوناگون نشست و برخاست داشته ایم، کمتر اتفاق 
افتاده مســئول عزیزی در مقام قدردانی از اصحاب 
رسانه آنقدر حوصله به خرج دهد و در اوج سادگی 
و بی ریایــی چنین صحنه ای مانــدگار را در تاریخ 

مطبوعات رقم بزند.
البته آقای شاهرخی در طول 6 ماهی که از مسئولیت 
خطیرش به عنوان استاندار دولت دوازدهم در همدان 
می گذرد، در فراز و نشــیب های بسیار اوج متانت و 
دقت نظر اجرایی و اشــراف کامل بــه رخدادهای 
اســتان را از خود نشان داده و از کنار هیچ رویدادی 
بی تفاوت عبور نکرده اســت. جــای دارد در چنین 
فرصت که در حوالی روز خبرنگار قرار گرفته ایم به 
عنوان یک خبرنگار پیشکسوت به اینگونه از استاندار 

محترم تشکر کنم.

»فرجام عجیب زوج ناُفرم« 
در همدان

 نمایش »فرجام عجیــب زوج نافرم« در همدان 
به روی صحنه می رود . »فرجام عجیب زوج نافرم« 
کاری از گروه نمایشــی پژواک همدان اســت که با 
نویســنده و کارگردانی »مزدک ُمهیمنی« از 18 تا 23 
مردادماه در محل ســالن اصلی مجموعه تئاتر شهر 

همدان اجرا می شود.
در نمایش »فرجام عجیب زوج نافرم« مریم رازانی،  
نفیسه صالحی، محسن عیســی ئی، بهداد منتظرین، 
محمد شاد، آرمان دالرام به ایفای نقش می پردازند.

مازیــار  نمایــش  ایــن  در  همچنیــن 
امیری)دستیار  مهرداد  مهیمنی)مشــاورکارگردان(، 
رضــا  حمیــد  برنامه ریــز(،  و  کارگــردان  اول 
زارعی)طراح صحنه، پوســتر و بروشور(، مرجان 
لباس(، وحید محمــدی) طراح  مهرمنش)طــراح 
گریم(، مردم مهیمنی ) طراح نور(، امین شــیردره 
و محمد موســوی پاک نهاد )گــروه کارگردانی(، 
پروانه کوکبی فیضی)منشــی صحنه(، محمد شــاد 
و نیلوفر نوروزی)مدیران صحنه(، حســین ورمزیار 
و حمیدرضا زارعی)ســاخت دکور و آکسســوار( 
و دوخت لباس نیز بر عهده زهرا حمیدی اســت.

عالقمندان بــه هنر تئاتر می توانند برای تماشــای 
این نمایش همه روزه در ساعت 18:30 به مجتمع 
فرهنگی سینمایی شهیدآوینی )واقع در بلوار بعثت، 

جنب پارک مردم( مراجعه کنند.

همدانی ها فرصت فستیوال را از دست ندهند 
پروین سلیمی «

 نخســتین فستیوال نمایش عروسکی استان همدان با عنوان"آمادای" 
در مجتمــع فرهنگی هنری شــهید آوینی با حضور بیــش از 10 گروه 
نمایشــی در 8 بخش به مدت 9 روز در ســالن فرهنگی هنری شــهید 

آوینی برگزار است.
30 نفراز هنرمندان نمایش عروســکی اســتان همدان بــه همراه 150 
عروسک در جشنواره تئاتر عروسکی در فستیوال نمایشی حضور دارند 
و از 19 تا 29 مرداد در فضای داخل و محوطه بیرونی ســالن فرهنگی 

هنری شهید آوینی هنر نمایی می کنند. 
مدیر کل ارشاد اسالمی استان همدان با تشریح اهداف و فواید فستیوال 
نمایش گفت: با وجود مستعد بودن تئاتر عروسکی در همدان و کسب 
رتبه های برتر کشــوری هنر مندان همدانی در سال های گذشته دست 
اندر کاران هنری اســتا ن از جمله مجموعــه انجمن نمایش همدان و 
اتحادیه نمایش اســتان همدان را بر این داشــت که این فستیوال را در 

همدان برگزار نمایند.
احمد رضا احســانی در مراسم افتتاح جشــنواره عروسکی، گرد آوری 
عروســک های نمایشی و هنر نمایی جوانان و تحصیل کرده های رشته 
عروســکی را فرصتی دانست تا اســتعداد های هنرمندان همدانی دیده 
شــود به امید اینکه این جشنواره آغاز برای برگذاری فستیوال کشوری 

در استان همدان باشد.
الزم به ذکر اســت برگزاری این فســتیوال عروســکی آمادای بدین 
ترتیب اســت که گروه های صحنه ای همه روزه از ساعت 19 تا 20 
در نگار خانه اســتاد زنگنه هنر نمایی دارند و در ادامه این جشنواره 
اجرای ورک شــاب اســت که عموم مردم مــی توانند در آن صحنه 
حضور یابند وهر روز ســاعت 18 در گالری عروسکی استاد زنگنه 

برگزار خواهد شد. 
 عالوه بر ایــن نیز اجرای نمایش خیابانی هر روز ســاعت 20/30 در 
محوطه بیرونی ســالن شهید آوینی به روی صحنه می رود. همچنین در 
این جشنواره 9 روزه عروســک های متنوعی با اشکال میله ای،نمدی، 
انگشتی، بافتنی و با نام های متنوع عروسک هاتون، پری ،حوری، گلنارو 
بابا پیر علی در طول برگزاری نمایشــگاه و در محل برگزاری جشنواره 

در معرض دید عموم است. 
در حاشــیه فســتیوال دوره آموزش ساخت ماســک های نمدی ، میله 
ای،بافتنی ،کاغذی برای سنین کودک و نوجوان در حال برگزاری است 
و خانواده ها می توانند از این فرصت برای آشــنایی خود و فرزندانشان 

برای ساخت عروسک استفاده کنند.

■ دوبیتي:
بنوشه جو کنارانم تویی یار االله کوهسارانم تویی یار  
االله کوهساران هفته ای بی                                                           امید روزگارانم تویی یار

باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(:

تعّجب کنید از این انسان که با یک قطعه »پی « می بیند، و با قطعه »گوشتی« سخن می گوید، و با 
»استخوانی« می شنود و از »شکافی« نَفس می کشد. )یعنی این کارهای بزرگ و حیاتی را با این 

وسائل کوچک انجام می دهد(«.         
نهج البالغه، حکمت 

 خانه های تاریخی همدان پالک های مسکونی 
شــهر محسوب می شــوند و بر این اساس طبق 
اعتقاد کارشناسان باید در تعریف کاربری دیگری 
برای آنهــا مطالعه و پیوســت نگاری فرهنگی و 
اجتماعی لحاظ شود.همدان شهری تاریخی است 
که قدم زدن در کوچه پس کوچه های آن و وجود 
برخی خانه های قدیمی در محله های کوچک و 

بزرگش قدمت آن را فریاد می زند.
هــر چند طی دهه ها و ســال های اخیر با رشــد 
شهرسازی مدرن سبک زندگی مردم نیز تغییرات 
جــدی داشــته و محلــه و کارکردهــای آن به 
خصوص در شــهر همدان تقریبًا یا از بین رفته و 
یا بســیار کمرنگ شده است اما به هر حال هنوز 
هم تعدادی از خانه های تاریخی در شهر همدان 

پابرجا هستند.
آنچه در این میان مســلم است آنکه بهره برداری 
و اســتفاده صحیح از بافت های شهری با رویکرد 
هویــت تاریخی و تأســی از شــرایط فرهنگی، 
تاریخــی، اقلیمــی و اقتصادی مناطــق مختلف، 
می توانــد به عنوان یک ظرفیــت بالقوه عالوه بر 
احیای بافت های ناکارآمد شهری، با حفظ میراث 
ارزشــمند گذشــتگان به جاذبه های گردشگری 

شهری بیفزاید.
 توجه به شاخص های دارای ارزش 

در همدان
رضوان سلماســی با بیان اینکــه اگر  می خواهیم 
همدان را به عنوان مقصد گردشــگری در سطح 
ملــی و بین المللــی معرفی کنیم بایــد توجه به 
شاخص های دارای ارزش در شهر و استان مدنظر 
باشــد، گفت: آنچه می تواند همدان را به عنوان 
جاذب گردشــگر هم ردیف نمونه های هم طراز 
خود قــرار دهد جاذبه های طبیعــی و تاریخی، 
ســابقه اجتماعــی، تاریخی، اقلیــم و چهره های 

شاخص علمی و ادبی این شهر است.
وی با تاکید بر اینکه همــدان با 1800 اثر دارای 
ارزش و ســابقه تاریخی 3 هزار ســاله به دروازه 
تاریخ و تمدن شهرت دارد، گفت: حفظ و احیای 
این آثار از ارزشمندترین اقدامات مدیریت شهری 
و مسئوالن شهر و استان همدان به شمار می آید.

سلماسی بااشاره به اینکه انتخاب الگوی موفق و 
مناسب در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، افزود: کاشــان با قدمت 7 هزار ساله از 
نمونه های موفق جذب گردشــگر در ایران است 
که از دهه 70 با عزم مسئوالن کشوری و مدیران 
شهر نســبت به احیا و مرمت ابنیه و بافت دارای 
ارزش آن اقدام شده و هم اکنون این شهر تجربه 

موفق باززنده سازی و حفظ بافت تاریخی است.
وی با بیان اینکه بزرگترین دســتاورد این شــهر 
در 25 ســال اخیر، تبدیــل تهدیدهای موجود به 
فرصت های اقتصادی اســت که این رویکرد در 
راســتای تقویت صنعت توریســم و دستیابی به 
درآمــد پایــدار تحقق یافته اســت، گفت: بافت 
شــهری در تعریــف کاربــری و معرفی پالک 
های شــهری نقــش بســزایی دارد و از این رو 
باززنده ســازی گذرهای تاریخی شــهر به عنوان 
شاکله بافت تاریخی و مراکزمحله به عنوان هسته 
های این بافت باید مورد توجه باشد که در کاشان 

47 گذر فعال و پویا در این شــهر، تعریف و به 
گردشگران عرضه شده است.

بدون تعریف کاربری مناســب و همگون با بنای 
تاریخی، احیا و حفــظ ابنیه اقدامی عبث خواهد 

بود
سلماســی با بیــان اینکه بــدون تعریف کاربری 
مناســب و همگون با بنای تاریخی، احیا و حفظ 
ابنیه اقدامی عبــث خواهد بود، گفت: خانه های 
تاریخی، پالک های مســکونی شهرها هستند و 
تعریف کاربری دیگر برای آنها مستلزم مطالعه و 
پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی جدی تر است.

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
همدان اضافه کرد: در حــال حاضر کاربری های 
متــداول بــرای احیــای خانه هــای تاریخی به 
صورت یادمان، ســفره خانه های سنتی، نمایشگاه 
و نگارخانه هــای موزه های مختلف، اقامتگاه های 
ســنتی، خانه های بوم گــردی و مراکز فرهنگی و 
اجتماعی تعریف شــده که با هدف بهره برداری 
حداکثری شــهر از این ابنیه دارای ارزش همواره 
بررســی بازخورد کاربری هــای موجود به منظور 
سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیران شهری باید 

در دستور کار قرار گیرد.
سلماســی در ادامه با اشــاره به اینکه خانه های 
بوم گــردی محله جــوالن از نمونه هــای موفق 

بناهــای  احیــای  و  کاربــری 
تاریخی در همدان است، اضافه 
کرد: حمام قلعه و حمام حاجی 
هم به عنــوان دیگر نمونه های 
کاربــری  تعریــف  موفــق 
سفره خانه ســنتی در این شهر 
اســت اما عمــارت نورمهال و 
خانه پوستی زاده به عنوان مراکز 
)فرهنگســرا( در حد  فرهنگی 
توان بنا، فعالیتی در آن صورت 

نمی پذیرد.
وی بــا بیان اینکه کاربری موزه 
بــرای ابنیه تاریخی و ســایت 
باســتانی در شــهر همدان نیز 
مدنظر بوده اســت، گفت: طبق 
علمی  هیــأت  عضو  مطالعات 
دانشگاه بوعلی سینا و پژوهش 
بر روی تپه باستانی هگمتانه و 
استقبال شهروندان از موزه های 

سطح شــهر همدان بیانگر آن است که متأسفانه 
رویکرد مدیریت شهری در ترغیب مردم به مقوله 
پیچیــده ای مانند فرهنگ موفق نبوده اســت.79 
درصد از شــهروندان همدانی یا تاکنون بازدیدی 
از تپه هگمتانه نداشته اند یا تنها یک بار از این بنا 

بازدید داشته اند.
سلماســی با بیان اینکه 79 درصد از شــهروندان 
همدانی یــا تاکنــون بازدیدی از تپــه هگمتانه 
نداشــته اند یــا تنها یک بــار از این بنــا بازدید 
داشــته اند، گفت: تپه هگمتانه با حدود 30 هکتار 
زمین در قلب شــهر و برخورداری از یک موزه 
نتوانســته جذابیتی برای مردم شهر همدان ایجاد 

کند.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 

همدان بــا تاکید بر اینکــه موضوعات فرهنگی، 
هنری و میراثی باید از درون حصارها و موزه ها 
بیرون بیاینــد و در قالب هایی جذاب با کاربری 
های پررونق ترکیب و به مردم ارائه شود، گفت: 
موزه ســفال )خانــه صمدیان(، مــوزه آموزش 
)دبیرستان ابن ســینا( و موزه آرامگاه بوعلی سینا 

هم وضعیت مشابهی دارند.
وی با بیان اینکه با توجه بــه تعدد ابنیه تاریخی 
در شهر همدان نیاز به الگوســازی با نمونه های 
موفق بین شهروندان در سطح مدیریتی به شدت 
احساس می شود، گفت: شهرداری نهادی ارزش 
آفرین است و از آنجا که سازمان میراث فرهنگی 
به عنوان متولی اصلی حفظ ابنیه تاریخی در حال 
حاضر در حد ناظر بر اجــرای قوانین ورود پیدا 
کرده شهرداری مسئوالنه تر در 
حوزه اجرا، طی نشســت های 
متعــدد با موضوع حفــظ ابنیه 
تاریخی تمایل خود را به منظور 
تحت  تاریخی  خانه های  تبدیل 
تملک خــود بــه اقامتگاه های 
همگون در این ابنیه به کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای شهر 

همدان اعالم کرده است.
عمــارت  گفــت:  سلماســی 
نورمهــال و خانه پوســتی زاده 
که در حال حاضــر در تملک 
با کاربری فرهنگسرا  شهرداری 
فعالیت می کنند به عنوان گزینه 
هــای موجود از این پتانســیل 
برخوردارنــد و بــا توجــه به 
اعالم رئیس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
برای  پیشــنهادهایی  همــدان، 
تبدیــل این ابنیه به خانه بــوم گردی به صورت 
مشــارکتی همراه با توجیــه فرهنگی و اقتصادی 
مناســب برای شهر، بارها به ســازمان ارائه شده 

است.
 خانه پوستی زاده

 اقامتگاه سنتی می شود
وی گفت: در حــال حاضر به عنوان نخســتین 
گزینــه، خانــه پوســتی زاده به عنوان پیشــنهاد 
مشخص شهرداری برای ایجاد یک اقامتگاه سنتی 
مطرح و پس از بررســی علمی و همه جانبه در 
کارگروه تخصصی مرمــت و احیای ابنیه دارای 
ارزش تاریخی، این پیشــنهاد مورد تأیید و توافق 

کمیسیون های مرتبط شورا قرار گرفته است.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 

همدان با تاکید بر اینکه میراث داری ارزش های 
تاریخی و اجتماعی به طور قطع شایســتگی می 
خواهــد؛ گفت: همــدان در صحنه های مختلف 
تاریخی و اجتماعی بارها و بارها این شایســتگی 
را به اثبات رســانده اما اکنون مجال دیگری برای 
اثبــات این میراث داری در برابر قضاوت عادالنه 

شهروندان و آیندگان است.
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای اسالمی شهر همدان نیز بابیان 
اینکه شــهر همدان دارای تعداد زیادی از امالک 
با شاخص ارزش تاریخی است،  افزود: با توجه 
به قدمت تاریخی این امالک و نیز بافت تاریخی 
شهر نیازمند مرمت و باززنده سازی در این بخش 

هستیم.
حسین قراباغی با اشاره به اینکه اهرم های تشویقی 
نیز در بخش های مختلف مورد توجه بوده است، 
گفت: به عنوان نمونــه در دفترچه عوارض آمده 
که برای امــالک دارای ارزش تاریخی که در آن 
بــه دنبال تغییر کاربری همچون )رســتوران های 
سنتی، خانه های بوم گردی، کتابخانه، هتل ها سنتی 
و غیره( هستند، عوارض دریافت نشود. وی ادامه 
داد: حتی برای احداث هتل و یا رستوران در این 
قبیل خانه ها و امالک، دریافت پروانه نیز رایگان 

است.
قراباغی در تشریح مؤلفه های تشویقی تعریف شده 
از ســوی شورا و شــهرداری برای احیای امالک 
دارای ارزش، گفت: درحال حاضر به عنوان نمونه 
از کاروانسرای روحی در خیابان اکباتان که تغییر 
کاربــری به هتل ســنتی داده، یک ریال عوارض 

دریافت نشده است.
 شناسایی 2۷0 خانه 

دارای ارزش تاریخی
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشگری شورای شهر همدان اضافه کرد: طبق 
بررسی های صورت گرفته درحال حاضر بیش از 
270 خانه دارای ارزش تاریخی همدان ثبت شده 

است.
آنچه مسلم است در شهر همدان تعداد خانه های 
دارای ارزش کم نیست به طوری که تاریخ اغلب 
آنها ریشــه در دوران قاجــار و پهلوی دارد؛ این 
خانه های قدیمی و نقــش و نگارهای زیبای آن 
معرف فرهنگ و تمدن غنی مردم ایران به عنوان 
اصیل ترین میراث گذشتگان این مرز و بوم است 
بنابراین با حفــظ و نگهداری خانه های با ارزش 
تاریخی و همچنین امکان ســازی مناســب برای 
بازدید گردشگران خارجی می توان فرهنگ، آداب 

و سنن مردم ایران زمین را به دنیا معرفی کرد.

تعریف کاربری خانه های تاریخی مطالعه شود

نشانه های 
تاریخی همدان 
تنها در270 خانه

بافت شــهری در تعریف 
کاربــری و معرفی پالک 
هــای شــهری نقــش 
رو  این  از  و  دارد  بسزایی 
گذرهای  باززنده ســازی 
تاریخی شــهر به عنوان 
بافــت تاریخی  شــاکله 
عنوان  به  مراکزمحلــه  و 
هســته های ایــن بافت 
که  باشد  توجه  مورد  باید 
در کاشان ۴۷ گذر فعال و 
پویا در این شهر، تعریف 
و به گردشــگران عرضه 

شده است

فهرست کتاب های برگزیده چهارمین دوره جام 
باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان منتشر شد

 کتاب  های پیشــنهادی چهارمین دوره جام باشــگاه های کتاب خوانی 
کــودک و نوجوان در چهــار جلد توســط دبیرخانه جام باشــگاه های 

کتاب خوانی کودک و نوجوان منتشر شد.
کتاب  های پیشــنهادی چهارمین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک 
و نوجوان به سفارش دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط گروه کارشناسی در چهار 
جلــد برای کودکان و نوجوانان دوره  ی )پیش از دبســتان، سه ســاله اول 

دبستان، سه ساله سوم دبستان، دوره اول متوسطه( تهیه  شدند.
در تهیه این کتاب ها سعی شده اســت فهرستی از کتاب های برگزیده در 
چند سال اخیر منتشر شود که هم در کتاب فروشی ها موجود باشد و هم از 
ارزش ادبی، هنری، علمی، فنی و محتوایی برخوردار باشد. در این کتاب ها 
از تمام فهرســت ها و جوایز معتبری که در چند ســال اخیر در کشور در 
حال برگزاری اســت بهره گرفته شده و هر کتابی که به فهرست راه یافته 
اســت حداقل در یک فهرســت )جایزه( نهادهای ادبیات کودک دولتی و 
غیردولتی حضور داشته است و کتاب های چاپ اول را از دهه  ی اول نود 
در برمی گیرد. برای تهیه این کتاب ها پس از جلسات متعدد با کارشناسان 
و افراد صاحب نظر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و همچنین ادارات 
و سازمان های فرهنگی مختلف دولتی و غیردولتی شامل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور، خانه کتاب، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک، لیست کتاب های 

برگزیده این نهادها و سازمان ها جمع آوری شد.


