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

شنبه  2 شهریورماه 1398  شماره 3552

2

  آئین ادای احترام به مقام شامخ شیخ الرئیس 
بوعلی ســینا بــا حضور منصــور غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و مســئوالن اجرایی 
وپزشــکان  شامگاه پنج شنبه در آرامگاه حکیم 

هزاره ها برگزار شد.
آئین روز پزشــک و زادروز حکیــم هزاره ها 
بوعلی ســینا که همه ســاله به مناسبت بزرگ 

داشت ابن سینا برگزارمی شود.
امســال نیز  با استقبال گســترده شهروندان و 
مســافران در آرامگاه این عالم در شهر همدان 

همراه بود.
در این آئین نیم تنه حکیم بوعلی سینا اثر استاد 
»هادی عرب نرمی« کارشــناس مجسمه سازی 
و کارشناس ارشد نقاشــی از پردیس هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران، رونمایی شد.
نمونه اولیه این تندیس  برگرفته از تصویرسازی 
ابوالحسن خان صدیقی از شیخ الرئیس بود که 
در قالب فایبر گالس به ارتفاع ۱۲۰ ســانتیمتر 
ساخته شد و قرار است این نیم تنه بر روی پایه 

هایی با ارتفاع ۲ متر نصب شود.
همچنین در این آئین از انیمیشن ماجراهای پور 
ســینا به کارگردانی امید سیفی و وصیت نامه و 

زندگی نامه بوعلی سینا رونمایی شد.
این آیین به صورت زنده از شبکه استانی همدان 

و از برنامه شب فیروزه ای بخش شد.
 مفاخر این کشــور می توانند محور 

امید، همدلی و همبستگی باشند
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری در آیین روز 
پزشــک در آرامگاه بوعلی سینا گفت: بوعلی 
سینا از پزشکان شهیر و جزو شخصیت های کم 

نظیر جهان و افتخار عالم اسالم است.
منصور غالمی  بیان کرد: همدان مبدا فیلسوف 

شهیر بوعلی سینا است.
وی افزود: پس از اســالم، شخصیتی همچون 
ابن ســینا پرچم دار اسالم بوده و در رشته های 
مختلف از جمله پزشکی تخصص داشته است. 
وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری با بیان اینکه 
همه کشورها دانشمندان خود را بزرگ و محترم 
مــی دارند بیان کــرد: بوعلی ســینا بزرگترین 

سرمایه ملی ایران و جهانیان است.  
وی ادامه داد: خاک ایران زمین مشــاهیر زیادی 
از جمله بوعلی سینا را پرورش داده است و می 
توان از ظرفیت مفاخر این کشــور در راستای 

امید، همدلی و همبستگی استفاده کرد. 
غالمــی بیان کرد: این مفاخــر چون در جهان 
شــناخته شده هستند می توان با استفاده از این 
شخصیت ها پیوستگی و همبستگی را در ملل 

دنیا ایجاد کرد.
وی ادامه داد: کشورهایی که روزی جزو  ایران 
بزرگ بودند با سیاست سیاست بازان مستکبر و 
مستعمره چی از مرزهای کشورمان جدا شدند 
که می شود با بهره گیری از مفاخر این کشورها 

را متحد کرد.
  نباید بوعلی ســینا به نــام دیگر 

کشورها مصادره شود
 رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســینا  نیز 
گفت: نباید اجازه دهیم دیگر کشــورها مفاخر 
کشورمان از جمله بوعلی سینا را مصادره کنند.

آیــت ا... غیاث الدین طــه محمدی  بیان کرد: 
ابوعلی سینا افتخار جهان و عالم تشییع است.

وی با بیان اینکه نباید اسم حسین از بوعلی سینا 
حذف شود، تاکید کرد: این شخصیت مرد عقل، 

عرفان، تقوا، تفکر و در نهایت پزشک است.
عضو خبرگان رهبری با تاکیــد بر  اینکه باید 
ایرانیان و شیعیان به این شخصیت افتخار کنند 
اظهار داشت: از دولت و رئیس جمهوری انتطار 
داریم در راه معرفی این شخصیت همت کرده 
و اجازه ندهند کشــورهای عربی و ترکیه آن را 
مصادره کنند چرا که بوعلی سینا افتخار جهان 

اسالم است.
   هــزار میلیــارد تومــان در حوزه 

بهداشت همدان سرمایه گذاری شد
 اســتاندار همدان هم گفــت: در دولت تدبیر و 
امید هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه 
بهداشت و درمان این استان صورت گرفته است.

سید سعید شاهرخی اظهار داشت: دولت تدبیر 
و امید ظرفیت های خوبی در حوزه بهداشت و 

درمان این استان ایجاد کرده است.
وی مرکز در حال ســاخت ســرطان، اجرای 
مرحله دوم بیمارســتان فاطمیه ویــژه بانوان، 
ســاخت بیمارســتان اکباتان و دریافت مجوز 
ساخت بیمارستان یک هزار تخت خوابی را از 
جمله طرح های در حال اجرای حوزه بهداست 

و درمان این استان برشمرد.
 اســتاندار همدان تاکید کرد: همدان به سمتی 
پیش می رود که حوزه پزشکی به عنوان صنعت 
در اختیار گردشــگران قرار دهد و این به منزله 

توسعه گردشگری سالمت است.
شــاهرخی یادآوری کرد: همدان در دهه ۸۰ به 
عنوان پایتخت تاریخ تمدن ایران نامگذاری شد 

که این موضوع ریشه در تاریخ این دیار دارد.
وی گفــت: در همدان یک هــزار و ۸۰۰ آثار 
تاریخی، تفریحی و گردشگری وجود دارد که 
یــک هزار و ۶۰ مورد از ایــن تعداد ثبت ملی 

شده اند.
اســتاندار همدان  بیــان کرد: در کشــاورزی 
پنجاهمین میراث دنیا به نام همدان و شهرستان 
مالیر ثبت شــد و اســتان همدان ۵۰۰ ســال 
پایتخــت امپراطوری ایران بوده و ســه هزار و 

۵۰۰ سال سابقه مدنیت دارد. 
 ۱۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه 

علوم پزشکی همدان تحصیل می کنند
 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان همدان 

گفت: یکصد دانشــجوی خارجی هم اینک در 
دانشــگاه علوم پزشکی این اســتان مشغول به 

تحصیل هستند.
رشــید حیــدری مقــدم  اظهار داشــت: این 
دانشــجویان در رشــته های پزشــکی، دندان 
پزشکی، داروسازی و دوره بالینی تحصیل می 

کنند.
وی ادامه داد: رویکرد دانشــگاه علوم پزشکی 
حرکــت به ســوی بین المللی شــدن با خلق 
ثروت و راهبرد توسعه علوم پزشکی و جذب 

دانشجویان خارجی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: 
یکهزار و ۵۰۰ پزشک در بیمارستان های همدان 

هم اینک مشغول به خدمت هستند.
حیدری مقدم افزود: دانشگاه همدان با ۶ هزار 
و ۵۰۰ دانشجو، ۵۰۰ عضو هیات علمی، تمامی 
رشــته های بالینی در حوزه تخصصی و فوق 
تخصصــی را تدریس می کند و در تمامی این 

رشته ها دانشجو می پذیرد.
وی بیان کــرد: امروز ۳۵ دوره جشــن دانش 
آموختگی دانشجویان علوم پزشکی در آرامگاه 

بوعلی سینا همدان برگزار می شود.  
 در پایان این مراسم از نمونه نیم تنه ابن سینا 

و انیمیشن بوعلی رونمایی شد. 
دانشــجویان رشته پزشــکی هم با لباس های 
فرم فارغ التحصیلی اقدام به قرائت سوگندنامه 
پزشکی کرده و فارغ التحصیلی خود را در بین 

مردم و روز پزشک جشن گرفتند.
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مسیر اشتباه بانک های استان
 رونق تولید با داروغه گری!

 ۱- دقیق ۵ ماه از ســالی که مزین به نام رونق تولید از سوی مقام 
معظم رهبری است، گذشــت . در این پنج ماه عملکرد دستگاه های 
مرتبط با تولید متفاوت بود و برخی از دستگاه ها نه تنها به رونق تولید 
کمکی نکردند بلکه با درک نکردن شــرایط اقتصادی کشور، به جنگ 
تولید و تولید کننده رفتند و از فعالیت آنها با اجرای قوانینی که متناسب 

با شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نیست، پیشگیری کردند.
شــاید بتوان بانک ها را قافله ســاالر دســتگاه هایی دانســت که نه 
تنها کمــک ویژه ای به رونق تولید نکردند بلکــه برخی از آنها با به 
کارگماری داروغه البته با عناوین شــیک و فشار به تولیدکننده، کاری 
کردند که واحدهای تولیدی به تملک آنها درآمد و اکنون به جای بلند 
شدن دود از دودکش آن واحدها، خاک بر ماشین آالت این واحدهای 

تعطیل شده می نشیند.
۲- بارها در اســتان از ضرورت کمک بانک ها به رونق تولید سخن 
گفته شــده است. در این زمینه به نظر می رسد دولت هیچ نظارتی بر 
عملکرد بانک های خصوصی اســتان ندارد و این بانک ها به توسعه 

استان بی توجه هستند.
تاکید استانداران بر اینکه "بانک های خصوصی استان باید منابع جمع 
آوری شــده در همدان را برای رونق تولید و اشــتغال این دیار هزینه 
کنند و نگاهشان توسعه استان باشد" تاییدی بر این نکته است که باید 

مجلس راهکاری قانونی برای آن پیدا کند.
۳- به دلیل اقتصاد بانک محور کشور، بانک ها تاثیر بسزایی در رونق 
تولید، ایجاد اشــتغال، رفع موانع و تامین منابع مالی دارند و به همین 
دلیل هر چه چرخش پول در اســتان بیشــتر شود رونق و دستیابی به 

هدف نیز شتاب بیشتری می گیرد 
اما تمایل برخی بانک ها به تملک واحدهای تولیدی و فشار بر تولید 
با ابزارهایی که داروغه محوری بانک ها را تداعی می کند، بی عالقگی 
بانک های اســتان به نقش آفرینی مثبت در اقتصاد استان را اثبات می 

کند.
4- شــورای هماهنگی بانک های استان که بانک ملی مسئولیت آن را 
بر عهده دارد، نتوانسته مصلحت و منطق کار در سال رونق اقتصادی، 

انتخابات و شرایط تحریم را تعیین و تشخیص دهد.
اینکه بانک ها به پیشتازی خود بانک ملی به جان وام گیرنندگان و از 
جمله واحدهای تولیدی افتاده اند و وصول مطالبات بر سبک داروغه 
ها را با هر قیمت و روشــی پیش می برند، نشــان می دهد این شورا 
نیازمند سیاســت ها و مدیریت جدیدی برای هماهنگی بانک ها در 
جهت حرکت درســت در مسیر توسعه اســتان با حمایت از تولید و 
اشتغال است و صالح نیست این روش مخرب در استان تثبیت شده 

و ادامه یابد.
۵- براساس سند اشتغال استان باید ساالنه دست کم ۵۰ هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری برای ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی صورت گیرد 

تا در پایان این سند نرخ بیکاری در همدان به 7.۲ درصد برسد.
روشن است بانک ها در تحقق این میزان اشتغال نقش اصلی را دارند 
و اگر روال بر همین منوال و اولویت بخشی به سبک داروغه محوری 
باشد، اشــتغال ها و سرمایه گذاری های موجود هم از دست خواهد 

رفت.
۶- سیاســت های بانک ها در بنگاه داری و تملک امالک، بارها مورد 
انتقاد و مخالفت مقامات ارشــد کشور واقع شده و همگان انتقاد مقام 
معظــم رهبری از تاالرباغ بزرگ بانک ملی در شــمال تهران را به یاد 

دارند. 
همچنین برخی صاحــب نظران عملکرد برخی بانــک ها در حوزه 
مســکن و ارز را که تفاوتی با سفته بازی ندارد، از عوامل التهاب این 
بازارها ارزیابی کرده اند که البته این موضوع در استان همدان به دلیل 

محرمانه بودن منابع و مصارف بانک ها به خوبی روشن نیست. 
7- وزیر کشور، استان ها را جبهه اصلی مقابله با دشمن معرفی کرده 
است که باید ظرفیت های موجود در استان را به کار بگیرند تا کشور 

از این شرایط عبور کند.
استاندار همدان هم گفته است:"خروجی فعالیت بانک ها برای استان بسیار 
حایز اهمیت است چراکه با چالش های کنونی جامعه شامل رونق تولید 
و اشتغال ارتباط مستقیم دارد. محقق شدن رونق تولید، ایجاد فرصت های 
شغلی و بهبود وضعیت معیشت مردم مستلزم حمایت از تولید کننده است 

تا عالوه بر حفظ مشاغل موجود مشاغل جدید دایر کنیم. "
شاهرخی از روان نبودن پرداخت تسهیالت و عالقه بانک ها به تملک 
واحدهای تولیدی به جای بدهی انتقاد کرده و گفته اســت: "میانگین 
نســبت منابع و مصارف در کشــور 7۵ درصد و در استان همدان ۶۸ 

درصد است که برای رفع این عقب ماندگی باید تالش کرد. 
اســتاندار خواستار روان ســازی پرداخت تســهیالت برای تولید و 
بازگشــتن واحدهای تولیدی که به تملک بانک ها درآمده به چرخه 

تولید شده است.
از این ســخنان اســتاندار و دستور وی برای تشــکیل کمیته ارزیابی 
عملکرد بانک های اســتان با همکاری بانک ها و دبیرخانه شــورای 
هماهنگی که در ۱۸ اردیبهشــت ماه صادر شده است، بیش از یکصد 
روز گذشــته است و شایسته اســت گزارش اقدامات انجام شده در 
نخســتین فرصت به افکار عمومی ارائه شود تا مشخص شود برخی 
بانک های اســتان  آیا الگو برداری از سبک کاری داروغه را رها کرده 

و به کار خود برگشته اند یا همچنان عالقه به داروغه بازی دارند؟

۱- وام های قرض الحســنه بانک ها به مردم داده نمی شــود. گویا 
بانک ها این منابع را برای پرداخت تســهیالت به کارکنان و آشنایان 
استفاده می کنند. گفتنی است بر اساس آمار های اعالم شده بانک ها از 
پرداخت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به مردم  در 

سال ۹7 خودداری کرده اند.
۲- اجرای حذف 4 صفر و تغییر واحد پول ملی در دولت بعد اجرایی 
می شــود. گویا طی مراحل قانونی این طرح بــه این دولت نخواهد 
رسید. گفتنی است بعد از حذف 4 صفر واحد پول تومان و هر تومان 

برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ پارسه خواهد شد.
۳- مدل انتخاباتی جبهه پایداری برای انتخابات مجلس این هفته ارائه 
می شــود. گویا ســخنگوی این جبهه این مدل را اعالن خواهد کرد. 
گفتنی است با آنکه اصولگرایان همچنان به دنبال مدلی برای وحدت 
و ائتالف در انتخابات مجلس هســتند اما گروه های اصولگرا هر یک 

از مدل خود جداگانه رونمایی می کنند.

گزارش های هفته دولت 
با محوریت اقتصاد و فرهنگ باشد  

 با آغاز هفته دولت بار دیگر این فرصت فراهم شــده تا دســتگاه 
های دولتی به ارائه گزارش هایی از برنامه ها، دستاوردها، فعالیت ها 

و عملکرد خود بپردازند.
در دیــدار اخیر اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقالب اســالمی، 
معظم له بر دو مقوله »اقتصاد« و »فرهنگ« تأکید ویژه داشتند که نشان 

دهنده اهمیت خاص این دو مقوله در شرایط کنونی است. 
بر این اســاس در پرداختن به عملکــرد دولت و یادآوری خدمات و 
دســتاوردها توجه به اقتصاد و فرهنگ باید ویژه دیده شود و چنانچه 
قرار است تحلیل و بررسی و یا نقدی صورت گیرد، با محوریت این 

دو موضوع باشد.
مدیران دشــتگاه های اجرایی نیز که ایــن هفته را فرصتی برای طرح 
مباحث مختلف پیرامون عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود و ارائه 
گزارش به مردم می دانند، بهتر اســت در عین پرداختن به بخش های 
مختلف و مشخص نمودن میزان پیشرفت ها در هریک از حوزه ها، به 
طور ویژه از اقدامات و تالش های خود در ارتقای سطح کمی و کیفی 

اقتصاد و فرهنگ سخن بگویند.
در کنار این گزارش ها و مشخص نمودن میزان رشد و توسعه، انتظار 
می رود برنامه های آتی هر دستگاه و نهادی نیز در بخش های مختلف 
و البته با محوریت اقتصاد و فرهنگ مشــخص و به نوعی مسیر آینده 

برای افکار عمومی روشن گردد.
ما امروز در سطح استان نیازمند برنامه های منسجم  و به دنبال آن اقدامات 
برنامه محور در همه زمینه ها از جمله اقتصاد و فراهنگ هستیم تا حرکت 

در مسیر پیشرفت و توسعه شتاب الزم را داشته باشد.
نگاه تحول گرا و توســعه محوذ در میان مدیران از جمله مدیر ارشــد 
اســتان یک نقطه قوت برای استان است، اما به رغم این نگاه همچنان 
تا اجرا و عملیاتی شدن بســیاری از برنامه در راستای توسعه فاصله 
داریم و لذا انتظار می رود گام های موثر تری در جهت رشد و ارتقای 

شاخص های توسعه برداشته شود.
ارائه گزارش های مبســوط و شــفاف از عملکردها توســط مدیران 
اجرایی و مشخص نمودن برنامه های کاربردی و عملیاتی برای آینده 
استان در بخش های مخنتلف از جمله ضرورت هایی است که توجه 

به آن در هفته دولت از اهمیت خاصی برخوردار است.
به هرحال هفته دولت فرصت خوبی است تا ضمن یادآوری خدمات 
و دستاوردهای دولت در بخش های مختلف، گزارش های دقیقی از 
عملکردها و برنامه های مشخص برای هر بخش در آینده با محوریت 
دو مقولــه اقتصاد و فرهنگ به عنــوان اولویت های اصلی جامعه در 

شرایط کنونی ارائه شود.

مساجد با برنامه های فرهنگی آباد شوند

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه جوانــان در 
مســاجد گفــت: مســاجد بــا برنامه هــای فرهنگــی آبــاد شــوند.

کارگــزاران  اســتانی  گردهمایــی  در  شــعبانی  حبیــب ا...  االســالم   حجــت 
ــیج و  ــان بس ــان، فرمانده ــا، خادم ــات، امن ــان جماع ــور امام ــا حض ــاجد ب مس
ــرد: یکــی از  ــار ک ــی مســجد« اظه ــای فرهنگــی در »روز جهان مســؤوالن کانون ه
ــراد  ــات اف ــه خدم ــبت ب ــذاری نس ــات ارزش گ ــن جلس ــزاری ای ــفه های برگ فلس

ــت. ــاجد اس در مس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز مســاجد مــا جایــگاه خــود را یافته انــد و ایــن مهــم 
ــر  ــت: اگ ــالمی اســت گف ــت اس ــاد حکوم ــام)ره( در ایج ــای ام ــر تالش ه ــه خاط ب
در مســجدی والیــت علــی ابــن ابیطالــب نباشــد، آن مســجد، ضــرار اســت بنابرایــن 

بایــد موضــوع والیــت مــورد توجــه باشــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه مســجد یــک چهاردیــواری 
نیســت بلکــه روح دارد و آن والیــت حــق اســت گفــت: مســجد محــور حرکت هــای 
ــالم از  ــای اس ــاز و انته ــه آغ ــن اینک ــی دارد، ضم ــگاه واالی ــوده و جای ــالمی ب اس

مســجد اســت.
ــاز  ــای نم ــا ج ــجد تنه ــت:  مس ــع گف ــه جم ــاب ب ــارس وی خط ــزارش ف ــه گ ب

ــان  ــا دشــمن اســت، امــروز دشــمن جوان ــل ب ــدن نیســت بلکــه ســنگر تقاب خوان
ــه  ــی راه انداخت ــبیخون فرهنگ ــد و ش ــب می کن ــر تخری ــنگرهای دیگ ــا را در س م
اســت، جامعــه مــا در معــرض از دســت دادن ارزش هاســت کــه بایــد مســجد در 

ــتد. ــل آن بایس مقاب
ــی را  ــم دین ــا کــرد تعالی ــر گرامــی اســالم بن ــه داد: مســجدی کــه پیامب شــعبانی ادام
رواج داد، اگــر نتوانیــم ایــن هــدف را رقــم بزنیــم در جایــی کــه دشــمن تمــام تــالش 

خــود را بــرای نابــودی اســالم برمــی دارد بایــد پاســخگو باشــیم.
وی افــزود: بایــد جوانــان در مســجد دیــده شــوند؛ البتــه بایــد احتــرام بزرگترهــا هــم 

حفــظ شــود، گاهــی جــوان تندی هایــی دارد امــا بایــد بزرگترهــا صبــور باشــند.

توکل دارائی  «

آیین بزرگداشــت ابن ســینا و جشــن تولد او که 
همه ســاله در صبحگاه اول شهریور و روز پزشک 
برپا می شد، امســال در شامگاه سی ویکم امردادماه 

برگزار شد. 
۱. صــدا وســیمای همــدان معتقد بــود که برای 
آنتن گرفتن و انعکاس در برخی شــبکه های ملی 
بزرگداشــت بوعلی به شــب و روز غیر از جمعه 
منتقل شــود و از طرفی استدالل دیگری هم وجود 
داشت که گرمای صبح میهمانان را کالفه می کند و 

برنامه ای جذاب از کار در نمی آید. 
در حالی که برگزاری این آیین در اول شــهریور و 
ادای احتــرام صبحگاهی، همراه با ســخنرانی های 
کوتاه و غیر تبلیغاتی و ســوگند پزشــکان، مارش 
نظامی و اهدای گل به آرامگاه، ســابقه ای ۱۲ ساله 
دارد ؛ انتقال و جابجایی یک برند فرهنگی و علمی؛ 
از وضعیت و زمان جــا افتاده خویش، نمونه ای از 
هدر دادن ظرفیت های جا افتاده و برندهایی اســت 
که برای تثبیت آن وقت و انرژی صرف شده است. 
از سوی دیگر طی سالیان گذشته  با تفکیک برنامه 
فرهنگی-تشــریفاتِی ادای احتــرام بــا برنامه های 
شــو مانندی که خواننــدگان و هنرمنــدان در آن 
نقــش اول را بازی می کنند؛ نوعی تقســیم کار و 
تفکیک موضوع صورت گرفته بود و برنامه جشن 
عمومــی در بام و یا حیاط آرامگاه در شــب تولد 
شیخ به مناســبت روز همدان با مدیریت میراث یا 

شهرداری، بدون تالقی با برنامه روز پزشک و آیین 
ادای احترام برگزار می شد. 

اما آنچه در شامگاه سی ویکم امردادماه ۹۸ و در بام 
آرامگاه اتفاق افتاد؛ تداخل برنامه علمی با شوهای 

تلویزیونی بود. 
به صورتی که مجری برنامه، فرق بین دانشــمندی 
سرشناس و ملی به نام "دکتر بُلخاری" را با بلغاری 
نمی دانســت و عماًل وقتی که به هنرپیشه ای درجه 
چند اختصاص داده شــد از ابن سیناپژوهان میهمان 

حاضر در جلسه بیشتر بود. 
صداوســیمای مرکز همدان باید به عنوان پرچمدار 
معرفی آثار و اندیشــه های علمی، از ظرفیت بزرگ 
میراث ابن سینا برای غنا بخشیدن به برنامه های خود 
اســتفاده کند. منوط کردن تولید برنامه های علمی 
فاخر و قابل رقابت با شبکه های ملی به بودجه های 
کالن، از بار مسئولیت این دستگاه اثرگذار فرهنگی 

چیزی کم نمی کند. 
 ۲. اگر قرار است "ابن ســینا" و برند بی همتای او 
در توســعه علمی، فرهنگی و اقتصادی استان نقش 
مثبت داشته باشد، الزم اســت از دخالت سلیقه و 
به هم زدن سازوکارهای تجربه شده و جا افتاده قبلی 

پرهیز شود. 
معتقدیم که ظرفیت چهره تابناکی مثل "پورســینا" 
تــوان و قابلیتــی بیش از وضع موجــود دارد و تا 
رســیدن به نقطه مطلــوِب بهره منــدی از میراث 

شیخ الرئیس، فاصله ای نجومی داریم. 

اگر ابن سینا مهم است به واسطه میراث فکری و آثار و 
رساله هایی است که از او برجای مانده است. در شهر 
ابن ســینا که شهرداری شورای شهر معظم آن به دنبال 
پروپاگاندای گرفتن "کرسی شــهر جهانی ابن سینا" 
است؛ این دســتگاه مهم فرهنگی چه گام اثرگذاری 

برای چاپ و نشر آثار بوعلی انجام داده است؟! 
و اگر قرار اســت بودجه ای چند میلیاردی در سال 
جاری به این برنامه اختصاص داده شــود، معرفی 
علمی و پژوهشــی ابن ســینا در کجای برنامه های 

اجرایی آن قرار دارد. 
اگر فریادهای به حق ایرانیان نسبت به تصاحب بوعلی 
توســط ترکیه و... به آسمان بلند است؛ کار متقابل نه 
شعار دادن و حّرافی است، بلکه به حرکت ایجابی و 

اثباتی در دفاع از هویت شیخ نیاز داریم. 
شهرداری استانبول در همین ترکیه ای که مدعی نام 
ابن سینا است، برای شیخ الرئیس همایش بین المللی 
برگــزار کرده اســت و کتاب قطــور دوجلدی از 
ثمره آن را منتشــر کرده است. اما در طول سالهای 
گذشته با وجو هزینه کرد ده ها میلیارد تومان بودجه 
فرهنگی در شــهرداری همدان دریغ از خرج یک 

ریال برای چاپ و نشر آثار بوعلی. 
دانشــگاه های بوعلی  سینا، علوم پزشکی ابن سینا، و 
ادارات کل میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشــاد هم 
که در معرفی و بها دادن به میراث ســینوی وظایف 
ذاتــی و ســازمانی بر عهده دارند، بایســتی کاری 

بایسته و ماندگار و قابل توجه انجام دهند. 

اگر کوتاهی هایــی در زمینه معرفی شــیخ الرئیس 
صورت گرفته است؛ ناشــی از نگاه کوتاه مدت و 
زودگذری بوده اســت کــه فعالیت های ماندگار و 
جهانی انجام نداده و در بهترین حالت به برگزاری 
همایش و بزرگداشــت بســنده کرده اســت و از 
ســرمایه گذاری برای گردآوری، تصحیح، چاپ و 
نشــر آثار بوعلی و شرح و بســط میراث علمی او 

غافل شده است. 
۳. می ماند "بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســینا" که 
همه دستگاه های مذکور انتظار دارند بتواند یک تنه 
بار گران ابن ســیناپژوهی و معرفی جهانی شیخ را 

بر دوش بگیرد. 
حرف درستی اســت که این بنیاد بایستی در چنین 
جایگاهی قرار داشته باشد و اساسنامه فاخر و ملی 

آن گواه این رسالت اوست. 
اما این توقع و انتظار با رها کردن این بنیاد در "چه 
کنم های بودجــه ای" و گرفتاری در تأمین امکانات 
اولیه، با انتظاراتی بین المللی از این دستگاه علمی و 

فرهنگی، هم خوانی ندارد. 
بنیاد بوعلی سینا در صورتی خواهد توانست رسالت 
جهانی خویش را ایفا کند، که دســتگاه های مذکور 
و مقامات بلندپایه اســتانی و تأمین کنندگان بودجه 
و اعتبار، به این نتیجه برســند که این بنیاد با شرح 
وظایف منحصر به فرد خود، می تواند حلقه وصل 
ابن ســیناپژوهی و معرفی این فیلسوف جهانی در 

گستره استانی، ملی و حتی جهانی باشد. 

اگر قرار است کار اساسی در زمینه ابن سیناپژوهی 
انجام شود، به اعتبار کالن و زمانی بیش از ده سال 
و یا بیشــتر نیازمند اســت. انجام کارهای علمی و 
قابل رقابت در گســتره جهانی، به اصطالح عامیانه 
"خــم رنگرزی" نیســت و اگر کتابــی مثل قانون 
بایســتی تصحیح علمی و انتقادی شــود به زمانی 
بیش از عمر مدیریتی چند مدیرکل و مســئول نیاز 
است. بنابراین مســئوالن فرهنگی و اجرایی استان 
حاضر نیســتند در طرحی چنین زمان بر مشارکت 
کنند و به همین برنامه های ســطحی و نمایش های 
عمومی بسنده می کنند. اگر ابن سینا بیش از ۲۰۰ اثر 
مکتوب دارد؛ بــه بودجه هایی فراخور این عظمت 
ماندگار نیاز اســت تا بتوان با ایتالیا رقابت کرد که 
بودجه ای یک میلیون یورویی برای تصحیح الهیات 
)یک پنجم شــفای بوعلی( اختصاص داده اســت. 
کارکرد دســتگاه های فرهنگی و پشــتیبانی استان 
در یک دهه گذشــته نشان می دهد که چنین دید و 
افق جهانی و حوصله و صبری که شایســته چنین 

کارهای بزرگ است، یافت می نشود. 
تکملــه: جزیــره ای عمــل کــردن، حاصلی جز 
پراکنده کاری، دوباره کاری، موازی کاری و تشــتت 
ندارد. اگر قرار است برای توسعه همه جانبه استان 
از برند ابن سینا استفاده ای شایسته و ماندگار انجام 
گیرد، نگاه، نظر و عملی فراخور خواســته خویش 

باید فراهم کنیم.
 همین.

همزمان باروز همدان ودرآرامگاه بوعلی سینا بزرگداشت حکیم هزاره هابرگزارشد

سوگندنامه به احترام "پورسینا"
 وزیرعلوم: مفاخر این کشور می توانند محور امید، همدلی و همبستگی باشند

 آیت ا... طه محمدی: نباید بوعلی سینا به نام دیگر کشورها مصادره شود
 جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی بربام آرامگاه

یادداشت روز  

درباره بنیاد بوعلی و این همه توقع! 

معرفی و نشر آثار ابن سینا اراده ای ملی می خواهد
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مادستـان
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خبر یادداشت

صدای پای جهاد در محرومیت زدایی

 مالیر-خبرنــگار همدان پیام: نیروهای جهادی در روســتاهای شهرســتان مالیر کار 
محرومیت زدایی را انجام می دهند.

فرمانده سپاه شهرستان مالیر در جمع خبر نگاران گفت: جهاد گران همچون رزمنده های 
جنگ هشت ساله ی ایران و عراق هستند،که امروز در کل شهرستان و خدمت رسانی به 

محرومین پای کار آمده اند.
سید جواد حسینی افزود: نســل سوم انقالب که نه جنگ تحمیلی را دیده است نه رهبر 
کبیر انقالب را با اســتفاده از مولفه های انقالب که همان ایمان و از خود گذشتگی است 

پای کار آمده اند.
حسینی خاطر نشان کرد: در ابتدای امسال شاهد جاری شدن سیل در روستاهای شهرستان 
مالیر بودیم،که این ســیل خساراتی را به برخی از خانه های روستایی وارد کرد. از همان 

روزهای پس از سیل بسیجیان به یاری سیل زدگان آمدند.
وی گفــت: در بین تخریــب ها خانه افرادی که تحت پوشــش نهادهــای حمایتی 
بود نیز تخریب شــد و از آنجایــی که این افراد توانایی ســاخت خانه های خود را 
نداشتند،بســیجیان با تفکر ناب خدمت رســانی و محرومیت زدایی در این محل ها 

حاضر شدند.
حســینی اضافه کرد: پس از سیل ســال ۹۸ بیش از ۶۰۰ واحد در شهرستان مالیر دچار 

آسیب شــدند که ۲۸۰ مورد آن تخریبی بود . ازاین تعداد ۶۸ واحد آن مربوط به افرادی 
بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند که با کمک نیروهای بسیجی ساخته و تعمیر 

می شود.
حسینی تاکید کرد:برای ساخت و تعمیر این واحدها مشکالتی وجود دارد که نیاز هست 

برای مرتفع شدن این مشکالت همه ادارات پای کار بیایند.
وی هم چنین از کمک های خیرین تشــکر کردو افزود:که همچنان نیازمند کمک خیرین 

برای بازسازی این واحدها هستیم.
وی در پایان گفت:امروز بسیجیان در قالب گروه های جهادی همه جانبه در قالب تیم های 

سازندگی،پزشکی،آموزشی برای رفع مشکالت محرومین تالش می کنند.

مادر تنها بانوی شهیده ترور استان
 به دختر شهیدش پیوست 

 لعل آفرین شهبازی مادر تنها شهیده ترور استان همدان در شهرستان 
نهاوند امروز در سن۸۱ سالگی به دختر شهیده اش پیوست. 

علی عباس خدارحمی مدیر بنیاد شهید نهاوند گفت: مرحومه لعل آفرین 
شهبازی در سال ۱۳۶۰ که منافقین کوردل به داخل منزل مسکونی آن ها 
نارنجک پرتاب کردند شاهد شهادت دختر ۱7 ساله نوعروس بود که در 

این عملیات تروریستی دو دختر دیگرش جانباز شدند. 
وی گفت: این در حالی بود که پدر و تنها برادر شــهیده منیره سیف در 
هنگام این عملیات تروریستی منافقان در جبهه مشغول درگیری با رژیم 

بعثی صدام صهیونیستی بودند. 
خدارحمی افزود: خانواده منیره ســیف تنها نوعروس شهیده ترور سال 
۱۳۶۰ منافقین کور دل بود که۳۸ سال پیش در حالی که چند روز بیشتر به 
جشن ازدواج و عروسیش نمانده بود، به طرز وحشتناکی از طرف منافقین 

با نارنجک ترورشد. 
شهیده منیر سیف یکم مهرماه ۱۳۳۸ در شهرستان نهاوند چشم به جهان 
گشــود، پدرش قبل از انقالب مقنی بود و بعد از انقالب به سپاه مرکزی 
تهران پیوست و با آغاز جنگ از طریق جهاد سازندگی به جبهه اعزام شد. 
شــهیده منیر ســیف دومین فرزند خانواده بود و تحصیالتش را تا دوره 
ابتدایی ادامه داده بود که جریانات انقالب در شهرســتان شکل گرفت و 

فرصتی برای ادامه تحصیلش نبود. 
ازآنجاکه خانواده سیف چهره شناخته شده و مذهبی در شهر نهاوند بودند 
مورد کینه توزی ها ضدانقالب قرار داشتند و در شامگاه ۱۲شهریور۱۳۶۰ 
منافقین که از قبل منزل آن ها را شناسایی کرده بودند، نارنجکی را به داخل 
منزل پرتاب می کنند و منیر سیف برای اینکه اعضای خانواده آسیب کمتری 
ببیننــد، خود را به روی نارنجک پرتاب می کند و پس از انفجار به درجه 

رفیع شهادت نائل می آید. 
  

اختتامیه کتابخوانی رضوی با معرفی 
24 برگزیده در نهاوند برگزار شد 

 آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان نهاوند با 
تجلیل از کتابخوانان برتر برگزار شد. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان در این آیین گفت:  ۶ هزار و 
4۶۰ نفر از نهاوند معادل ۳.۶ درصد کل جمعیت  این شهرستان در نهمین 
جشــنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند و از این تعداد ۶۱ درصد در 
بخــش مکتوب و ۳۹ درصد در بخش آنالین بوده اســت که 4۰ درصد 
شــرکت کنندگان را کودک، ۲۳ درصد نوجــوان و ۳7 درصد جوان و 

بزرگساالن تشکیل دادند. 
عاطفــه زارعی  در نهمین دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی ۱۲ عنوان 
کتاب با موضوع امام رضا، حضرت معصومه)س( و حضرت احمد بن 
موسی)ع( در گروه های سنی، کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال معرفی 

شد. 
زارعی با اشــاره به اینکه در سه سال گذشته پس از برگزاری جشنواره، 
برگزیدگان را به کشــور معرفی و در مرکز اســتان از آنان تقدیر به عمل 
می آمد تصریح کرد:  اما در این دوره تصمیم گرفته شد تا ما به شهرستان ها 
بیاییم و در جمع کتابخوانان قرار بگیریم تا ارتباط بیشــتری با گروه های 

مختلف سنی اهل کتاب برقرار کنیم. 
فرماندار شهرســتان نهاوند در این آیین با اشاره به سالروز آزادی اسرا و 
بازگشت به میهن اســالمی، گفت:  باید مطالعه به عادت تبدیل شود تا 

جامعه به سمت و سوی توسعه پایدار حرکت کند. 
مراد ناصری تاکید کرد:  رشــد افراد شــرکت کنندگان  در این جشنواره 
در سالیان اخیرنشانه امیدوار کننده ای از تعمیق فرهنگ مطالعه در جامعه 
است و سطح درک و فهم مردم نهاوند در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نشان از ریشه داشتن فرهنگ مطالعه در خانواده های 
این ســرزمین کهن است. وی  با اشاره به  فعالیت  ۱۱ باب کتابخانه در 
نهاوند  ،افزود: به حوزه فرهنگ و کتابخوانی مدیونیم و هر اندازه بتوانیم به 

این مقوله توجه کنیم نتایج و ثمرات آن را در جامعه خواهیم دید. 

آگهی فراخوان  عمومی مشارکت در تجهیز و بهره برداری 
مرکز آموزش هتل داری و گردشگری)نوبت اول( 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

اين اداره کل درنظر دارد نسبت به تجهیز و بهره برداری پروژه مرکز آموزش هتل داری و گردشگری خود از طريق مشارکت در تجهیز و بهره برداری )موضوع ماده )27( قانون 
الحاق )2(( اقدام نمايد ، لذا از کلیه سرمايه گذاران حقیقی / حقوقی دعوت بعمل می آيد به آدرس اينترنتی www.setadiran.ir   مراجعه و اسناد ذيربط را به شماره فراخوان          
5098000107000021  دريافت و نسبت به تكمیل اسناد و پاکتهای مربوطه طبق زمان و شرايط اعالم شده ذيل اقدام فرمائید ، موضوع فراخوان : تجهیز و بهره برداری مرکز 
آموزش هتل داری و گردشگری همدان به مساحت تقريبی 1850 متر مربع واقع در طبقه همكف از يک ساختمان سه طبقه شامل فضاهای قابل استفاده جهت : آشپزخانه ، 
رستوران ، البی ، سونا ، کافی شاپ ، الندری ، سرويس های بهداشتی ، موتورخانه و 8 واحد سوئیت دارای حق استفاده از امتیازات تلفن و آب مستقل ، برق و گاز فعاًل بصورت 
مشترک با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره يک همدان و درب مستقل از خیابان صنعت و دارای تجهیزات متعلقه که لیست و مشخصات فنی تجهیزات مذکور ، پیوست 
اسناد فراخوان ارائه می گردد ، ضمناً سرمايه گذار متعهد به تجهیز مرکز هتلداری با برآورد مبلغ 7،000،000،000 ريال تجهیزات برابر لیست بادگذاری شده در سامانه فوق الذکر 

و همچنین انجام تعهدات آموزشی اعالم شده از سوی اداره کل خواهد بود ، میزان و نوع و مبلغ تضمین در فراخوان :
مبلغ 700،000،000 ريال ضمانت نامه بانكی يا اصل فیش واريزی وجه نقد به حساب سپرده بانكی به شماره حساب 4065018707730160 نزد بانک مرکزی می باشد .

محل و تاريخ بازديد متقاضیان از مرکز هتلداری : 
همدان – کیلومتر 5 جاده کرمانشاه ابتدای مريانج جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 همدان ، تاريخ بازديد از 1398/06/02 الی 1398/06/06 ساعت بازديد از ساعت  

8 صبح الی 14 بعد از ظهر .
تاريخ و محل دريافت اسناد فراخوان : 

سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ستاد به آدرس اينترنتی WWW.setadiran.ir  از تاريخ 1398/06/02 الی 1398/06/06  
تاريخ و محل تحويل اسناد و پاکتهای فراخوان : 

پاکت های الف و ب و ج از تاريخ 1398/06/07 لغايت 1398/06/20 از طريق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ستاد به آدرس اينترنتی WWW.setadiran.ir  بارگذاری می 
گردد و پاکت الف)تضمین شرکت در فراخوان( عالوه بر بارگذاری نسخه اصل آن ظرف مدت فوق الذکر در پاکتی با عنوان الف به صورت حضوری به دبیرخانه اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان همدان تحويل می گردد .
تاريخ و محل بازگشايی پیشنهادات فراخوان :

تاريخ و محل بازگشايی پیشنهادات ارائه شده در سامانه فوق در تاريخ 1398/06/21 و در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان می باشد . 
کلیه اسناد فراخوان : شامل 1 – پاکت الف )تضمین شرکت در فراخوان( 2 – پاکت ب )مدارک و مستندات شناسايی ، رزومه و ارزيابی متقاضی و اسناد فراخوان و نمونه قرارداد( 

3 – پاکت ج پیشنهاد مالی )پیشنهاد سهم الشرکه( 
تذکر :پاکتهای ج پیشنهاد دهندگان زمانی بازگشايی میگردد که صالحیت فنی پیشنهاد دهندگان توسط اعضاء کمیته در جلسه تائید گردد.

به پیشنهادات فاقد سپرده يا امضاء و امضاءمشروط يا مخدوش و ناقص و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ، ضمناً اين 
اداره کل در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است. )م الف 825(

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

آگهی شناسایی پیمانکار 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان قصد دارد بوفه و فروشگاه 
مستقر در واحد دانشگاهی را به صورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرم های مزایده 
تا تاریخ 98/6/11 به دبیرخانه کمیسیون معامالت واحد مراجعه 

نمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 

پارکینگ  دارد  قصد  همدان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مستقر در واحد دانشگاهی را به صورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرم های مزایده 
واحد  معامالت  کمیسیون  دبیرخانه  به   98/6/11 تاریخ  تا 

مراجعه نمایند.

آگهی حراج 

دهیاری روستای باباقاسم

مشخصات مدل نوع ماشین رديف

ماشین مذکور فاقد بیمه نامه شخص ثالث از سال 94 به بعد می باشد. موتور خودرو نیاز به 1386زامیاد کمپرسی 1
تعمیر اساسی دارد

دهیاری روستای باباقاسم قصد دارد از طريق آگهی حراج ماشین  زامیاد کمپرسی به مدل 1386 را که متعلق به دهیاری است به فروش رساند لذا بدينوسیله از متقاضیان شرکت 
در حراج دعوت به عمل می آيد.

قیمت برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری با شرايط فعلی 150/000/000 يكصد و پنجاه میلیون ريال معادل 15/000/000 پانزده میلیون تومان می باشد.
آدرس جهت بازديد: رو به روی سه راهی گل زرد گاراژ داود

1-متقاضیان عالقمند به شرکت در حراج الزاما بايد مبلغ 3/000/000 سه میلیون ريال جهت تضمین شرکت در حراج به شماره حساب 4345613958365519 به نام دهیاری 
باباقاسم نزد پست بانک مرکزی واريز نمايند بديهی است عدم در دست داشتن فیش واريزی به منزله عدم شرکت در حراج می باشد،  البته در پايان حراج و مشخص شدن فرد 

برنده سپرده مابقی افراد به آنها مسترد خواهد شد.
2-تمامی هزينه های جانبی از قبیل هزينه کارشناسی و هزينه درج آگهی بر عهده خريدار می باشد.

شماره تلفن تماس با دهیار روستا، آقای مهدی عسگری جهت هماهنگی 09036291648- 09189543907
تاريخ و زمان برگزاری حراج روز شنبه مورخه 1398/6/9 رأس ساعت 10 صبح در محل بخشداری مرکزی شهرستان نهاوند می باشد.

 بــا وجود قــرار گرفتن 
بزرگتریــن غارآبــی جهان 
درمنطقه گل تپه نیاز اســت 
منطقه   ایــن  بــرای  رونق 

تجدید نظری صورت 
های  ازپتانســیل  و  گیــرد 
برای  منطقــه  در  موجــود 
اســتفاده  زدایی  محرومیت 

شود.
بخــش گل تپــه از توابــع 
کبودراهنــگ  شهرســتان 
درشمال غربی استان همدان 
واقع گردیده که با مساحت 
۱4۳۱ کیلومتر مربع از شمال 
اســتان  با  غربــی و غرب 
)شهرستان های  کردســتان 
بیجــار و قروه( از شــمال 

شــرقی و شــرق با بخش شیرین سو و بخش 
مرکــزی کبودراهنگ و از جنــوب با بخش 
صالح آباد شهرســتان بهار هم مرز می باشــد. 
این بخش از سه دهســتان به نام های گل تپه، 
علیصدر و مهربان سفلی تشکیل شده که دارای 
۲۳۲7۳ نفرجمعیت )طبق سرشــماره آبانماه 
سال ۹۵(است که در فصول کار این جمعیت 

به ۳۰ هزار نفر افزایش می یابد. 
تنها شــهر بخش، شــهر گل تپه بــا جمعیتی 
۲۶۹۲ نفــر و بزرگتریــن روســتای بخــش 
روستای سوباشــی با جمعیت ۱۳۸4 نفرجزو 
پرجمعییت ترین های منطقه هستندو به دلیل  
وجود را های مواصالتــی گل تپه به بیجار و 
کبودراهنگ- گل تپه و شیرین سو به گل تپه و 
علیصدر بــه زنجان این منطقه را جزو پرتردد 
ترین مناطق استان به شمار آورده است  که به 
علت تــردد کامیون های ترانزیتی و نیز بازدید 
گردشــگران از غار سیاحتی علیصدر در طول 
سال و دو طرفه بودن  مسیر همدان به علیصدر 
متأسفانه ساالنه شــاهد تصادفات بسیاری در 

این محورها هستیم. 
همانطور که ذکرشد غارعلیصدر در این بخش 
قرار گرفته که ساالنه شاهد حضور گردشگران 
داخلــی و خارجی در این مکان توریســتی 
هستیم  که تعداد گردشگران در ایام تعطیالت 

و پیک مســافرگاها روزانه به حدود ۲۰ هزار 
نفر می رسد و در تمام سال  پذیرایی توریست 
هایی  اســت که از اقسا نقاط دنیا برای بازدید 

به غار علیصدر می آیند. 
شغل اغلب اهالی  منطقه  گل تپه کشاورزی 
و دامداری است که کشاورزی شامل کشت 
ســیب زمینی،  کلزا،  یونجــه،  جــو،  گندم، 
ســیر، گوجه فرنگی، خیــار و نخود بوده و 
نگهداری گوســفند نژاد مهربان که مختص 
این بخش می باشد در بین اهالی رواج دارد؛ 
همچنین وجود باغاتی نظیر انگور، ســیب، 
گردو، زردآلو، بادام و زعفران در روســتاها 
جــزو درآمد مردم این منطقه به شــمار می 
رود کــه نیاز اســت بــه دلیــل محرومیت 
شــدید در این نقطه اســتان، مدیریت جهاد 
کشاورزی استان  در حمایت های اقتصادی 
و اعتبــاری مردم این منطقــه را ویژه ببیند. 
الزم به ذکر اســت اهالی روستای علیصدر 
با توجه به توریســتس بودن روستا اکثراً در 
فضای داخلی و بیرونی غار شاغل هستند و 
مردم روستا بیشترین خدمات را به مسافرین 

می دهند.
وجــود۱4 معدن فعال از نوع پامیس، ســنگ 
تراورتن، شن و ماسه پتانسیل های منطقه گل 

تپه را دو چندان کرده است.

 گل تپه از نگاه جغرافیایی و آب و هوا
خنکای تابستان و سوز سرمای زمستان منطقه 
گل تپه بخصوص گردنه سوباشــی در کشور 
معروفیت دارد و ســایت نظامی سوباشی نیز 
بلند ترین نقطه غرب کشــور محســوب می 

شود.
آب و هوای بخش گل تپه سرد و خشک و 
از نوع کوهستانی اســت و به علت ارتفاع 
زیاد بخــش، بارش ها در فصول ســرد به 
صورت برف می باشــد که از نظر میانگین 
بیشترین آمار بارش و کمترین دما در سطح 
این بخش  به  مربوط  کبودراهنگ  شهرستان 

می شود. 
وجود ســایت پدافند سوباشی و نیز احداث 
سایت موشــکی کهنه حصار )با وسعت ۵7۰ 
هکتار( از لحــاظ نظامی به این بخش اهمیت 
دوچندانی داده وپرسنل زیادی در این دو مرکز 

مشغول به خدمت  هستند. 
 ســرمایه گــذاری در ســال های 
اخیررونق نســبی بخــش را به دنبال 

داشته است
الزم به ذکر اســت با جذب ســرمایه گذاران 
فضا های اشتغال ســطح بخش رونق یافته و 
سیلوی گندم 7۵ هزار تنی گل تپه، باغ وحش 
علیصدر، گوســاله پروری، مرغــداری، انواع 

کارگاه های تولیدی و خدماتی 
از قبیل بسته بندی مواد غذایی، 
سولفات آهن، آهن االت، ورق 
پالستیکی،  ظروف  شیروانی، 
از  و...  بلوک زنی، ماسه شویی 
جمله خدماتی است که باعث 

رونق منطقه شده اند.
برای  نیــز  زیادی  کارهــای 
آبادانی و عمران بخش انجام 
شده است . از جمله تخریب  
بیس  و  زیرســازی  تعریض 
ریــزی معابر 4۵ روســتای 
بخش با همکاری بنیاد مسکن 
و دهیــاران بخش با هزینه ای 
بالغ بر دو میلیــارد و پانصد 

میلیون تومان 
روســتای  ۲-گازکشــی ۲۶ 

بخش با هزینه ای بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان 
۳-آســفالت راه نزدیــک بــه ۲۰ روســتاها 
همچنین رفــع پیچ خطرنــاک 4 نقطه خطر 
ســازو خط  کشــی و نصب عالئم  با اعتباری 
بالغ بــر ۱۶ میلیارد تومــان، احداث مدارس 
۱۶ر وســتا با ۲۵ واحد آموزش اجرای کف 
پوش سالن های ورزشی قهر و علیا و سفی و 
تفکیک سرویس های بهداشتی در ۲۰ روستا و 
۲۰ مدرســه به مبلغ ۲۵۰۰ دو میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان،
آبرسانی به روســتاهای به بیش از ۱۵ روستا 
از جمله کار های عورانی در چند ســال اخیر 

است.
جدول گذاری و ســاخت معابر ۲۱ روستای 
بخش به میزان ۵۶۵۰۰ متر و اعتباری بالغ بر 
۲۰۰ میلیارد تومان،  تحویل ماشــین آالت به 
دهیاری ها با  ۲۰۰ میلیارد تحویل ماشین االت 
بــه دهیاری هــا از قبیــل یک دســتگاه بیل 
مکانیکی ۳ دســتگاه نیسان وانت حمل زباله، 
دو دستگاه ماشین  آتش نشانی و یک دستگاه 
ماشــین کامیون حمل بار بــه مبلغ ۳ میلیارد 
تومان نتیجه پیگیری های دهیاران محســوب 

می شود.
* ابراهیم دهقانی خواه
 بخشدار گل تپه 

گل تپه ظرفیت های زیادی 
برای رونق اقتصادی و گردشگری دارد

معرفی  ۱۰65 واحد 
مسکونی سیل زده 
نهاوند به بانک ها

 رئیس بنیاد مسکن نهاوند، گفت: تا کنون 
هزارو ۶۵ واحد مســکونی خســارت دیده 
در ســیل فروردین ماه نهاوند برای دریافت 

تسهیالت به بانک معرفی شده اند.

علیرضا نثاری گفت: سیل فروردین ماه امسال 
در شهرســتان نهاوند باعث بروز خسارات 
زیادی به بخش مســکن شــد که در نتیجه 
آن چهار هزارو  ۵۵۰ واحد مســکونی دچار 
خسارت شــد که برای جبران این خسارت 
به بیش از ۲۸7میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نثــاری گفت: بــه منظور جبران خســارت 
واحدهای مســکونی تا کنــون و در مرحله 

اول تعــداد ۶۰۰ واحد احداثی و ۳۱۰ واحد 
تعمیــری و تعــداد ۱۵۵واحــد مربوط به 
مددجویــان نهادهای حمایتی برای پرداخت 

تسهیالت به بانک معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه برای همه چهار هزارو  ۵۵۰ 
واحد مسکونی خسارت دیده در سیل پرونده 
تشکیل شده است و اقدامات اولیه برای ارائه 
تســهیالت انجام شده اســت، افزود: تعداد 

۲۱۰۰ پرونده برای ســاخت کامل واحدهای 
مسکونی تشکیل شده است.

رئیــس بنیاد مســکن نهاوند گفــت: برای 
واحدهایی که احداث می شــوند 4۰ میلیون 
تومان تســهیالت وام مســکن و ۱۶ میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض پرداخت می شود 
و برای واحدهای تعمیری نیز ۱۵ میلیون وام 
و ۵ میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.

سود عادالنه چیزی و سوء استفاده از 
اعتماد مردم چیزی دیگر

مهدی ناصرنژاد «

 اعتمادســازی برای جلب مشتری در تمام دنیا مطمئن ترین روش 
برای رونق کســب و کار ویژه شناخته شده است و کمتر ایده  عاقلی 
اســت که در عصر انفجار اطالعات، با روش های انحرافی و تبلیغات 

فریبنده به دوام و پایداری کار خود امیدوار باشد!
متأســفانه هم اینک در جامعه ما مد شده اســت که تعدادی صاحبان 
ســرمایه با رانت خواری و استفاده از امتیازهای رابطه ای و با تبلیغات 
پر سر و صدا اقدام به تأسیس فروشگاه های زنجیره ای می کنند که اگر 
چــه این روند به ظاهر رویکردی جدید اقتصادی و به ســود جامعه 
مصرف تلقی می شــود، ولیکن در عمل تقلیدی کورکورانه از اقتصاد 
لوکس جوامع غربی اســت که هیچ سنخیتی هم با کسب و کار حالل 

در جامعه اسالمی ایران ندارد. 
یکــی از روش های غلط و لو رفته و فریبنده اینگونه فروشــگاه های 
زنجیره ای این اســت که قیمت خرید و فروش را با حساب و کتاب 
مخصوص خود و البته به ســود خود در همــان کارگاه های تولیدی 
اجنــاس مورد نظر تعییــن می کنند و قیمت مصرف کننــده کاذبی را 
سفارش می دهد تا در فروشگاه های خود بتواند با روش های تبلیغاتی 

آن جنس را زیر قیمت مصرف کننده فاکتور نمایند. 
در حالیکه با همین روش بر مشــتریان خود منت نیز می گذارند که از 

تخفیف های چند ده درصدی سود برده اند!
روش دیگــر گران فروشــی و نوعی تقلب در اغلب فروشــگاه های 
زنجیره ای بسته بندی های به ظاهر شیک و فریبنده است که به مشتری 
فرصت نمی دهــد کیفیت کامل و واقعی اجناس مــورد نظر خود را 
ارزیابی کند و به ناچار بســته را در ســبد خرید خــود قرار می دهد 
در حالی که بعداً مشــخص می شود مثاًل قسمت نمایان یک بسته دو 
کیلوگرمی گوشــت قرمز با قسمت پنهان آن در بسته بندی از زمین تا 
آســمان تفاوت وجود دارد و در واقع گندم نمایی و جوفروشی شده 

است!
چنیــن روش در عرضــه کاال به مشــتری در برخی فروشــگاه های 
زنجیره ای به فروش بشــقابی هم معروف اســت که سود یک طرفه 
و سرشــاری را به بهانه عرضه گوشــت وارداتی با ارز دولتی نصیب 

فروشندگان آن کرده است.
و اما تازه ترین روش گران فروشــی و سوء استفاده از اعتماد مردم در 
برخی فروشــگاه های زنجیره ای این است که قیمت فاکتور شده کاال 
با قیمت های مصرف کننده در روی بســته بندی کاال یکسان نیست و 
مثاًل یک بســته چای نیم کیلوگرمی گلستان که ۳۰ هزار تومان قیمت 
خورده است به تازگی در این فروشگاه ها حدود 7۰ هزار تومان برای 
مشتری فاکتور می شــود و وقتی هم سوال می کنیم خیلی ساده پاسخ 
می دهند که این قیمت های قبل اســت. مشاهده می شود قیمت برخی 
مواد شــوینده و بهداشتی نیز اخیراً در بعضی فروشگاه های زنجیره ای 

مغایر با قیمت های درج روی بسته بندی است. 
فراموش نکنیم که ایجاد فروشــگاه های بــزرگ و متعدد زنجیره ای با 
عنوان های گوناگون در بازار کســب و کار ســنتی ما نان بسیاری از 
کاسب های قدیمی و مغازه داران و فروشگاه های کوچک محلی را آجر 
کرده است و زیان های هنگفتی را بر کاسب های خرده پا تحمیل ساخته 
که قطعاً عواقب ناخوشایندی در جامعه اسالمی ما و نزد باورهای دینی 

مردم به همراه خواهد داشت.

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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یادداشت

آگهي حصر وراثت
آقای محمدکاظم بلوری دارای شــماره شناسنامه  5671 به شرح دادخواست کالسه 980111 
از اين حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آقای 
باقر بلوری به شماره شناسنامه  81 در تاريخ 98/3/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- معصومه بلوری فرزند باقر به 
شــماره شناســنامه 145 دختر متوفی 2- فاطمه بلوری فرزند باقر به شماره شناسنامه 67 
دخترمتوفی 3- الهام بلوری فرزند باقر به شــماره شناســنامه225 دخترمتوفی 4- محمد 
کاظم بلوری فرزند باقر به شــماره شناسنامه 5671 پســر متوفی اينک با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف166(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسرکان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آبادگــران عمــارت امیــد درتاريــخ 1398/04/15 بــه 
شــماره ثبــت 13756 بــه شناســه ملــی 14008445062 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكمیــل 

گرديــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :اجــرای عملیــات پیمانــكاری در رشــته هــای آب و فاضــالب و ابنیــه 
و راه و نصــب تجهیــزات و تاسیســات و امــور بازرگانــی و تجــارت و فعالیــت هــای نظــام 
مهندســی و طراحــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذيربــط 
ــی : اســتان همــدان  ــز اصل ــه مــدت نامحــدود مرک ــخ ثبــت ب مــدت فعالیــت : از تاري
ــان  ــید ، خیاب ــه رش ــدان، خواج ــهر هم ــزی ، ش ــش مرک ــدان ، بخ ــتان هم ، شهرس
پاســتور ، کوچــه پاســتور ، پــالک 0 ، طبقــه همكــف کدپســتی 6516653363 ســرمايه 
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ريــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 
10000 ريالــی تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 1000000 ريــال توســط موسســین 
ــک  ــک بان ــزد بان ــورخ 1398/2/16ن ــماره 176459/98/18 م ــی ش ــی بانك ــی گواه ط

تجــارت شــعبه شــعبه مرکــزی بــا کــد 24000 پرداخــت گرديــده اســت.
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــینی خاتم ــد حس ــید وحی ــای س ــره آق ــأت مدي ــا هی  اعض
0074547690و بــه ســمت عضــو هیــأت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــای آريــا صــواغ 
بــه شــماره ملــی 3860790862و بــه ســمت رئیــس هیــأت مديــره بــه مــدت 2 ســال 
ــی  ــماره مل ــه ش ــواغ ب ــا ص ــم گلس ــال خان ــدت 2 س ــه م ــل ب ــمت مديرعام ــه س و ب
3875458109و بــه ســمت نايــب رئیــس هیــأت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان 
ــرکت از  ــدآور ش ــادار و تعه ــناد و اوراق به ــه اس ــاز کلی ــا مج ــق امض ــا : ح ــق امض ح
ــل و  ــر عام ــاء مدي ــا امض ــالمی ب ــا و عقوداس ــروات ،قرارداده ــفته ، ب ــک، س ــل چ قبی
رئیــس هیــأت مديــره آقــای آريــا صــواغ همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. 
ــی  ــادات اب ــه الس ــم وجی ــان خان ــنامه بازرس ــق اساس ــل : طب ــر عام ــارات مدي اختی
ابراهیمــی بــه شــماره ملــی 3873819899 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت يــک 
ــه شــماره ملــی 3873871483  ــی ابراهیمــی ب ــم الســادات اب ــم مري ــی خان ســال مال
بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت يــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار 

ــد.  همــدان پیــام جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردي
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  

)571822(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف فرهنگیــان همــدان شــرکت تعاونــی بــه شــماره 
ثبــت 313 و شناســه ملــی 10861096065 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 
عــادی ســالیانه مــورخ 1398/03/26 و تايیديــه شــماره 8/9148 مــورخ 1398/04/18 
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــاب  ــال انتخ ــه س ــدت س ــرای م ــل ب ــرار ذي ــه ق ــره ب ــأت مدي ــای هی  1- اعض
گرديدنــد: آقايــان ايــوب محمــدی بــه کــد ملــی 4050245418 وعلیرضــا 
ماليــری بــه کــد ملــی 3930207052 وســید حســین جلیلــی نهــاد بــه کــد ملــی 
ــی  ــاس يگانگ ــی 3871232823 وعب ــد مل ــه ک ــان ب ــد زوالفی 4051308596 ومحم
ــره  ــأت مدي ــی هی ــای اصل ــوان اعض ــه عن ــی ب ــی 3873417936 همگ ــد مل ــه ک ب
ــد  ــه ک ــدبگی ب ــان اس ــی 3979795421 وپژم ــه کدمل ــدبگی ب ــن اس ــان امی وآقاي
ــه  ــه ب ــی 3979028674 هرس ــد مل ــه ک ــی ب ــور کرم ــی 3979794628 ومنص مل

ــره. ــأت مدي ــدل هی ــی الب ــای عل ــوان اعض عن
مبلــغ  بــه  ريــال   19701409750 مبلــغ  از  تعاونــی  شــرکت  ســرمايه   -2
ــرکت  ــای ش ــداد اعض ــهم وتع ــه 115501351 س ــم ب ــال منقس 28875337750 ري

تعاونــی از 11384 نفــر بــه 13663 نفــر افزايــش يافــت.
ــاب  ــل انتخ ــرار ذي ــه ق ــی ب ــال مال ــک س ــدت ي ــرای م ــی ب ــان تعاون 3- بازرس
ــالل  ــی 4031762372 وج ــد مل ــه ک ــادگار زاده ب ــا ي ــان رض ــد : آقاي گرديدن
ــه  ــارس ب ــی کارای پ ــرکت حسابرس ــی 4051561909 وش ــد مل ــه ک ــی ب رضائ
ــین  ــمت بازرس ــه س ــه ب ــت 710 هرس ــماره ثب ــی 10861779819 و ش ــه مل شناس
ــجادی  ــا س ــی 3979027538 وعلیرض ــه کدمل ــی ب ــواد کرم ــان ج ــی وآقاي اصل
فاتــح بــه کدملــی 4031485379 بــه ســمت بازرســین علــی البــدل بــرای مــدت 

ــد. ــاب گرديدن ــی انتخ ــال مال يكس
ــع  ــب مجم ــورد تصوي ــال 1397 م ــه س ــی ب ــرکت منته ــی ش ــای مال  4- صورته

ــت.  قرارگرف
ــه  ــد ب ــه آوای الون ــی و روزنام ــه اصل ــوان روزنام ــه عن ــام ب ــدان پی ــه هم 5- روزنام
ــی انتخــاب  ــی البــدل جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعاون ــه عل ــوان روزنام عن

شــدند. 
)574431( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آرون فرتــاک الونــد درتاريــخ 
1398/05/26 بــه شــماره ثبــت 13819 بــه شناســه ملــی 14008546264 ثبــت و 
امضــا ذيــل دفاترتكمیــل گرديــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع 

ــردد.  ــی میگ ــوم آگه عم
: موضوع فعالیت 

ــداری  ــكاری-نظافت و نگه ــی- تاسیسات-جوش ــای خدمات ــی کاره ــام تمام انج
ــای  ــروژه ه ــی پ ــرات تمام ــازی و تعمی ــرا و بازس ــهری-نظارت و اج ــان ش مبلم
ــس از  ــزوم پ ــورت ل ــاختمان درص ــازی،معماری س ــاختمانی،محوطه س عمرانی،س
ــه  ــت ب ــخ ثب ــت : از تاري ــدت فعالی ــط م ــع ذيرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه اخ
ــش  ــدان ، بخ ــتان هم ــدان ، شهرس ــتان هم ــی : اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح م
ــر 9  ــه فج ــرباغها ، کوچ ــاد، س ــم آب ــتا قاس ــه ، روس ــتان هگمتان ــزی ، دهس مرک
ــرمايه  ــتی 6518174177 س ــف کدپس ــه همك ــالک 0 ، طبق ــكوفه 1 ، پ ــه ش ، کوچ
ــهم  ــزان س ــدی می ــال نق ــغ 1000000 ري ــت از مبل ــارت اس ــی عب ــخصیت حقوق ش
ــی  ــماره مل ــه ش ــی ب ــه بزرگ ــز جام ــای کامبی ــرکا آق ــک از ش ــر ي ــرکه ه الش
6470038433 دارنــده 500000 ريــال ســهم الشــرکه آقــای اصغــر جامــه بزرگــی 
ــا  ــرکه اعض ــهم الش ــال س ــده 500000 ري ــی 6479716795 دارن ــماره مل ــه ش ب
ــی 6470038433و  ــماره مل ــه ش ــی ب ــه بزرگ ــز جام ــای کامبی ــره آق ــأت مدي هی
بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیــأت مديــره بــه 
ــی 6479716795و  ــماره مل ــه ش ــی ب ــه بزرگ ــر جام ــای اصغ ــدود آق ــدت نامح م
ــا :  ــق امض ــدگان ح ــدود دارن ــدت نامح ــه م ــره ب ــأت مدي ــس هی ــمت رئی ــه س ب
ــاء  ــا امض ــرکت ب ــدآور ش ــادار و تعه ــناد به ــاء اوراق و اس ــق امض ــدگان ح دارن
آقايــان اصغــر جامــه بزرگــی و کامبیــز جامــه بزرگــی و بــا مهــر شــرکت معتبــر 

اســت. 
ــدان  ــار هم ــر االنتش ــه کثی ــنامه روزنام ــق اساس ــل : طب ــر عام ــارات مدي اختی
ــد. ثبــت موضــوع فعالیــت  پیــام جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردي

ــد. ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب مذک
)571820(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

کالف سردرگم شورای شهر
فیض ا... مظفرپور  «

 این روزها شورای شهر همدان دچار اختالفات شدید در مجموعه 
خود شده اســت که این اختالفات فقط دودش به چشم مردم همدان 
می رود که رأی بــه این افراد دادند تا نماینده واقعــی آنان در پارلمان 
شــهری بوده و تمام وقت و توان خود را صرف خدمت به شهروندان 
نموده و گرهی از مشــکالت این شهر باز کنند. اما در روند چند ساله 
اخیر در تصمیم گیری ها و اظهارنظرهای برخی اعضای شورا نشانی از 
خدمت صادقانه به شهروندان دیده نمی شود. بلکه برخی قدرت طلبی ها 
و سیاســی کاری ها و پرداختن به امور فرعی و حاشیه ای وقت و توان 
اعضای شــورا را گرفته اســت و از خدمت به مردم غافل شــده اند و 
مشغول دعواهای سیاسی بی حاصل هستند. می توان به جرأت ادعا کرد 
کــه مردمی که به این خانم ها و آقایان عضو شــورا رأی دادند معیار و 
مالکشــان نه اصالح طلبی و اصولگرایی بوده است بلکه این افراد را بر 
اساس شعار مردم پســند و برنامه هایی که برای حل مشکالت شهر و 
وعده و وعیدهایی که برای خدمت صادقانه به مردم داده اند برای شورا 

برگزیده اند. 
ولی امروزه همان مردم شاهد پشت پا زدن برخی از اعضای شورای شهر 
به قول و قرارها و وعده و عیدهای داده شده هستند و به جای خدمت 
بــه مردم به ویژه مردم محروم که به قول امام راحل عظیم الشــأن ولی 
نعمت مســئوالن هستند. مشغول دعواهای جناحی و سیاسی و قدرت 
طلبی و شهرت طلبی شده اند و از امور شهر و امور مردم غافل گشته اند 
و همدان ما آنچنان مشکالت و معضالت بزرگ و کوچک دارد که اگر 
اعضای شــورای شهر و مجموعه شهرداری شــبانه روز وقت خود را 
وقف رفع این مشکالت بکنند باز وقت کم خواهند آورد. حال چگونه 
به خــود اجاره می دهند این اوقات شــریف که در حقیقت حق الناس 
و حق مردم همدان اســت که به شــورایی ها رأی داده اند و باید صرف 
خدمت آنها شــود. صرف بازی های سیاسی می شود آیا اعضای شورا 
وظایف ذاتی و وظایف قانونی خود را به فراموشــی ســپرده اند و تنها 
وظیفه خود را دخالت در عزل و نصب های شهرداری خالصه کرده اند 
و بقیه مســائل شهر همدان را که از سال هاســت از آنها در رنج است 
فراموش نموده اند. چه فکری به حل مشکل ترافیک، پارکینگ ها، فضای 
ســبز، محیط زیست، آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی و صدها مسئله 

دیگر این شهر کرده اید؟
گویا یک تصمیم اشــتباه شورای شــهر در خصوص ابراهیم مولوی 
همچنان دامن آنان را گرفته و تمام هم و غم اعضای شــورا معطوف 
به این مسئله اســت. در یکسال گذشته بیشتر وقت شورا صرف حل 
اختالفات داخلی دو عضو شــورا شــده که از قضا هر دو نیز از یک 
طیف سیاسی می باشــند و گویا بر اساس برخی شنیده ها شورا برای 
حل این مشــکل الینحل به فکر چاره ای اساسی افتاده که در صورت 
بازگشت مولوی به شــورا همچنان بتواند گیاه شناس را نیز در شورا 
نگه دارند و آن راه حل انتخاب شهردار از بین اعضای شورا فعلی در 
مدت باقی مانده است تا گیاه شناس همچنان به عنوان عضو اصلی در 

شورا باقی بماند.
و برخی دخالت ها و بهانه جویی های شــورای شهری ها در خصوص 
اقدامات شهردار و صوفی جوان زمینه چینی برای برکناری و استیضاح 
و یا وادار کردن وی به اســتعفا اســت واال جابجایی چند جوان که به 
نظــر نگارنده همه آنها جزو جوانان با انگیزه و خوش نام شــهر بوده و 
پاشنه کشیده برای خدمت هســتند. نباید برخی اعضای شورای شهر 
را اینگونه عصبانی کند که آنان آسمان را به ریسمان بدوزند تا بهانه ای 
برای تضعیف شهردار پیدا کنند؟ به نظر می رسد جنگ درون شورا مانع 
اقدامات اساسی برای شهر شده است. و برخی از اعضای تأثیرگذار شورا 
حتی به هم طیف های خود نیز که بدون توجه به گرایشــات سیاسی 
مشــغول خدمات به مردم به ویژه مردم مناطق محروم شهر هستند نیز 
رحم نمی کنند و آنان را متهم به جانبداری از برو بچه های پایین شــهر 
در شــهرداری می کنند چرا باید چند جوان پایین شــهری در مجموعه 
شورا و شــهرداری مورد تاخت و تاز رسانه های دو جناح واقع شوند. 
اگر به فضای مجازی و نشریات محلی نگاهی بیندازیم با کمال تأسف 
شــاهد تضعیف جوانان خدمتگزار و متدین شهر که نماینده محرومین 
هستند می باشــیم و این هماهنگی بین رسانه های مختلف با گرایشات 
سیاســی متفاوت با برخی اعضای تأثیرگذار شورای شهر در این زمینه 

شک برانگیز است.
گویا دعوای کاخ نشینان و کوخ نشینان در شورا در حال شکل گیری است. 
آیا برخی اعضای شــورا این ســخن امام راحل عظیم الشأن را ندیده و 
نشــنیده اند که فرمود: »من یک موی شما کوخ نشــینان را به همه آن 

کاخ نشینان نمی دهم.«
این روزها مشکالت شورای شهر و شهرداری که مشکالت شهر همدان را 
به دنبال خواهد داشت به یک کالف سردرگم مبدل شده است و گویا راهی 
برای خروج از آن نمی بینند و با اقدامات نسنجیده خود گره های بیشتری 
به آن می افزایند بهتر است اعضای شورای شهر به خود آیند واز خر شیطان 
پایین آمده و دست از سیاسی کاری و سیاست بازی برداشته و باقی مانده 
مهلت خود را صرف خدمت صادقانه به مردم متدین و شریف همدان به 
فرموده رهبر معظم انقالب دارالمومنین و دارالمجاهدین است نمایند و بیایند 
فرصت سازی کنند نه فرصت سوزی که علی)ع( فرمود: »اضاعه الفرصه غصه: 
از دست دادن فرصت ها غصه است« فرصتی که تمرکمر السحاب است یعنی 

فرصت مانند ابر در گذر است.فاعتبروا یا اولواالبصار

 خروج از برجام به معنای عهدشکنی و تروریسم 
اقتصادی است

 رئیس جمهوری با تاکید بر این که فشار اقتصادی در سال ۹7 با خروج از برجام کلید 
خورد، خاطرنشــان کرد: خروج از برجام به معنای پیمان شکنی، زیرپا گذاشتن قانون و 

مقررات بین المللی و تروریسم اقتصادی است.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی 
ادامه داد: همیشــه در روز صنعت دفاعی، صنعتگران دفاعی ما هدیه بســیار ارزشمند و 
مناسبی را ساالنه تقدیم ملت غیور و شریف ایران می کنند. سال گذشته رونمایی از یک 

جنگنده "کوثر" کردیم که هم بال و بدنه و هم موتور توسط صنعت دفاعی ما انجام گرفته 
بود و پرواز این هواپیمای جنگنده هدیه صنعت دفاع کشور به مردم بود.

روحانی یادآور شد: البته در طول سال هم هدایای دیگری از جمله فعالیت زیردریایی و 
ناوچه های جدید که در زمینه قدرت دفاعی دریایی ما بسیار حائز اهمیت بود، داشتیم.  

رئیس جمهوری اضافه کرد: اگر بخواهیم سامانه پدافند هوایی جدید را با پدافند هوایی 
معروف اس ۳۰۰ و اس 4۰۰ مقایسه کنیم، سامانه ای است که از اس ۳۰۰ قوی تر و به 
اس 4۰۰ بســیار نزدیک اســت. و این کار بسیار ارزشمند و هدیه بسیار بزرگی از سوی 

نیروهای مسلح و وزارت دفاع ما برای مردم است.
روحانی با بیان این که آمریکا در ســال ۹7 فشار اقتصادی را با خروج از برجام کلید زد، 

گفت: خروج از برجام به معنای عهدشکنی، پیمان شکنی، زیرپا گذاشتن قانون و مقررات 
بین المللی و تروریسم اقتصادی است.  

وی افزود: آمریکا به خیال این که می تواند ایران را در اثر این خروج و تحریم در فشار 
قرار دهد همه ننگ ها را به جان خرید. بســیار محیرالعقول است که کشوری ننگ تاریخ 
را برای خود برابر هدفی که فکر می کرد به راحتی به دســت می آورد بخرد، هدفی که 

دست نیافتنی است.  
رئیس جمهوری ادامه داد: آنها گفتند ما عهد را می شکنیم این تخلف سیاسی، حقوقی و 
اخالقی و قانون بین المللی را زیر پا می گذاریم این تخلف سازمان مللی و بین المللی، 

فشار به شرکت های خارجی وارد می کنیم و ظرف چند ماه موفق می شویم.

 حمید نصرتی قانعی  «

  ورودی های شهر همدان سال هاست 
که بــار ترافیک ســنگینی را به دلیل 
قرار گرفتن در مســیر عبــور  و مرور 
خودرو های سبک و سنگین از غرب به 
جنوب و مرکز کشــور تحمل می کند؛ 
تداخل عبــور خودرو های ســبک و 
ســنگین افزون بر ایجاد ترافیک، وقت 
مســافران و شــهروندان همدانی را به 
هنگام عبور از این مبادی ورود شــهر 
هــدر  می دهد و گالیــه عمومی برای 
همشهریان و هموطنان ایجاد کرده است.
 اکنون در این مســیر بــه معترضان و 
واقع  اقتصادی  فعاالن  قبلی  گالیمندان 
در مسیر هم افزوده شده است؛ چرا که 
آنان معتقدند با طرحی که شهرداری با 
هدف کاهــش بار ترافیکی در این معبر 
در دســت اجرا دارد؛ مشکالتی برای 
تردد آنان ایجاد شــده است و عرض 
عبوری ورودی محل  کار شان را کاهش 
داده است؛ حتی به دلیل سرعت باالی 
خودرو های، عبوری احتمال تصادف هم 

افزایش یافته است.
 با مطرح شــدن ایــن گالیه ها دلیل 
اجرای طرح را از مسئوالن مربوطه در 
مدیریت شــهرداری منطقه4 و 3 جویا 
اجرای طرح  شدیم؛ همچنین ضرورت 
از دید و منظر پلیس راهور استان همدان 
که صحبت های مسئوالن در شهرداری 
همدان و رئیــس اداره عملیات پلیس 

راهور استان همدان را می خوانید.

 دلیل اجرای طــرح عمرانی در 
ورودی شهر از تهران به همدان

 شــهردار منطقه 4 همــدان در باره دلیل 
اجرای ایــن طــرح در حدفاصل تقاطع 
میــدان  ناهمســطح غدیر)فرهنگیــان(، 
فرودگاه و بلوار سردار شهید حاج حسین 
همدانی، می گوید: مقطع این معبر کمتر از 
۲ ساله که مصوب و حدود ۲ماه است که 
این طرح عمران شهری در این محدوده 
بــا هدف کاهــش بار ترافیکی و حوادث 
ترافیکی این معبر در دســت اجرا  است 
و تا ۲ ماه آینده به آســفالت ریزی خواهد 

رسید.
 مجید یوســفی نوید اظهار می کند: قبال در 
محدوده شهرداری منطقه 4 همدان تندرو  
به عرض۱۸ متر اجرا شده است؛ اکنون در 
حال اجرای کندرو به عرض ۹ متر هستیم تا 
مسیر استانداردی برای مدیریت بار ترافیکی 
در این محدوده از شــهر همدان که محل 
تالقــی بار ترافیکی اســتان های مجاور با 
اســت  همدان)غربی، جنوبی و مرکزی( 
ایجاد شــود این روش در همه مسیر های 
پر ترافیک شهری با هدف کاهش سرعت 
خودرو های ورودی از مســیر های جانبی 
به مسیر اصلی ایجاد می شود در حدفاصل 
کندرو  و تندرو  هم یک فضای سبز 7 تا ۹ 
متری برای جدا سازی مسیر ایجاد می شود.

 محدوده و نحوه اجرای طرح
شهردار منطقه 4 همدان بیان می کند: اکنون 
در این محدوده از شهر همدان) مجاورت 
دانشگاه پیام   نور به سمت ورودی شهر ک 

فرهنگیان( حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ متر اجرای 
کندرو  را پیمانکار با خاکبرداری در عمق 
مســیر مصوب آغاز کرده است؛ جزئیات 
اجرای زیر ســازی و سایر مختصات طرح 
هم به وی ابالغ شــده است؛ کل مسیر 4 
کیلو متر اســت که امســال با اعتباری در 
حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بخشی 
از آن اجرا می شود و بقیه آن هم سال بعد 
به تناســب اعتبار اختصاصی اجرا خواهد 

شد.
 یوســفی نوید اظهار می کند: بــا اجرای 
کامل طــرح در ورودی شــهر همدان از 
مسیر تهران؛ در هر دو سوی مسیر تندرو 
و کندرو  اجرا خواهد شــد و عرض کل 
بلوار با تندرو ها و کندرو ها ۸۵ متر اســت 
که تداخل خودرو های عبوری داخل شهر 
را با خودرو های عبوری خارج از شــهر 
کاهش خواهد تا راست گرد  پل ناهمسطح 
از ورودی بلوار شهید همدانی به این مسیر 

به طور کامل اجرا شود.
وی در پاســخ بــه این ســئوال خبرنگار 
همدان پیام که بقیه مسیر کندرو چه زمانی 
اجرا خواهد شد؛ از اختصاص اعتبار برای 
ســاخت کندرو در سال آینده سخن گفته  
و می افزایــد: نامه برای دعوت از صاحبان 
امالک واقع در مســیر را ارسال کردیم تا 
در نحوه تملک امالک واقع در  مســیر با 
آنان رایزنی و توافق شــود که صبح فردا 
جلســه ای با برخی از این مالکان داریم. 
بخشی از مسیر امالک کشاورزی و بخشی 
از امالک تملکی هم مرتبط با شرکت های 

تولیدی است.
 ســاماندهی ترافیکــی ورودی 

شهر همدان
 شــهردار منطقه ۳همدان هــم می گوید: 
شــهرداری همدان با هدف ســاماندهی 
تردد در ورودی های شهر از سال های قبل 
طرح هایی را دردســت اجرا دارد؛ یکی از 
این طرح ها تعریض معبر ورودی شهر در 
۲ محور همدان به مالیر و همدان به تهران 
است؛ که قبال تعریض معبر ورودی شهر 
همدان از مسیر مالیر اجرایی و اکنون معبر 
ورودی همدان از مســیر تهــران در ادامه 

اجرای کندرو در دست اجرا است.
محمد رضا فیضی منــش اظهار می کند: در 
ورودی شهر همدان از مسیر بلوار سردار 
شــهید حاج حســین همدانی حدود ۲.۵ 
کیلو متر تعریض معبر را در دســتور کار 
داریــم که حفاری اجرای شــده هم برای 
ثبیت خاک بستر معبر یاد شده است. بقیه 
مسیر هم سال آینده اجرایی می شود. پیمان 
اجرای طرح هم حدود ۲ هفته اســت که 
اجرایی شده است از مقابل گمرک استان 
طرح در حال اجرا است. همچنین بخشی 
از طرح مقابل پارک شــهروند اجرا شده 
بود که قبــل از اعزام حجاج به مراســم 
فیض بخــش و روحانــی حج تــا مقابل 
آسفالت ریزی  متر(  مســیر)۶۰۰  فرودگاه 

شد)۱4۰۰ تن(.

وی با اشــاره به همکاری برخی از مالکان 
بنا های واقع در مسیر طرح برای تعریض 
معبر، بیان می کند: مشکل تملک نداریم و 
همکاری و تعامل مناسبی در اجرای طرح 
توسط مالکان واقع در مسیر اجرای طرح 
شاهدیم. طرح را مطابق طرح تفصیلی شهر 
اجرا می کنیم و مشــکلی در اجرای طرح 

نیست.
 فیضی منش درپاسخ به این گالیه برخی 
از شــرکت های واقع در مسیر که عرض 
عبور ورودی محل فعالیتشــان کم شــده 
است؟، می گوید: پیمانکار در اجرای طرح 
عمران شهری به موضوع اچ.اس. ای طرح 
کامال توجه دارد و اقدام الزم را موقع طرح 
لحاظ کرده اســت. کندرو ۱۸ متری است 
که فضای ســبز آن هم تا بهمن ماه به پایان 

می رسد.
  بهبود ترافیک معبر

 رئیــس اداره عملیــات پلیــس راهــور 
اســتان هم می گوید: یکی از مشــکالت 
ورودی های شــهر همــدان به خصوص 
در مســیر فرود گاه، تداخــل عبور و مرور 
خودرو های سبک و سنگین بود، که مردم 
همدان تقاضا داشتند برای افزایش ایمنی  
عبور، در محدوده تقاطع ناهمسطح غدیر 
طرحی عمرانی اجرا شــود که هم ترافیک 
کاهش یابد و هم این که این تداخل حذف 
شود؛ شهرداری همدان هم در حال اجرای 

این طرح است.
 سرگرد سیدجواد حسینی اظهار می کند: 
امــا قبــل از اجــرای این طــرح، برای 
پیشــگیری از ایجــاد گره ترافیکــی باید 
مســیر دسترســی تندرو ها با کندرو  بهم 
متصل می شــد تا بــار ترافیکی این معبر 
افزون بر رصد پلیس توسط دوربین های 
ترافیکــی و مرکز کنتــرل ترافیک بهینه 
شــود. قبــل از اجرای این طرح شــاهد 
افزایش تصادف های منجر به خســارت 
و جــرح بودیم که هر ســال حدود ۱4۰ 
تا ۱۵۰ تصادف دراین معبر توسط پلیس 
ثبت می شــد که ۱۱ مورد آن جرحی بود 
و فوتی هم نداشتیم با این وصف اجرای 

طرح ضرورتی انکار ناپذیر بود.
وی می افزایــد: اکنون همزمــان با اجرای 
کندرو ها در محلی پل غدیر، شــهرداری 
اجرای راســت گرد را آغاز کرده اســت؛ 
طبق طرح مسیری برای عبور خودرو های 
سنگین ساخته خواهد شــد که در مقابل 
عکس سردار شهید حاج حسین همدانی 
خروجــی دارد و بــا اجــرای آن دیگر 
خودرو های شــهری که قصد ورودی به 
همدان را ندارند از روی این مســیر عبور 
می کننــد و خودروهــای درون شــهری 
همدان هم برای ورود به شهرک فرهنگیان 
از زیر پل وارد شهرک می شوند و تداخل 

خودرویی حذف می شود.

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398 ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار 
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالک و مواد 59 و 64 آيین نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 
اصالحیه قانون مصوب بهمن سال 1351 و ماده 13 قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی اينک اسامی اشــخاصی که در سه ماهه اول سال 1398 درخواست ثبت نموده اند به 

شرح ذيل آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد.
1- پــالک 10220فرعی مجزی شــده از 1490فرعی از پالک 139 اصلی آقای عنايت موســوی فرزند 
سیدامیراعیانی ششدانگ يک باب خانه به مساحت  164/62 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

2-پالک 10705 فرعی مجزی شــده از 283فرعی از پالک 139 اصلی آقای عادل افشاری فرزند محمد 
اعیانی ششدانگ يک باب مغازه  به مساحت 36/32 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

3-پالک 10853فرعی مجزی شــده از 333 فرعی از پالک 139 اصلی خانم رويا وکیلی هويدا فرزند  
خلیل اعیانی ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 221/83 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

4- پالک 10856فرعی مجزی شــده از 2220 فرعی از پالک 139 اصلی آقای خدابخش زارعی  فرزند 
مسیب اعیانی ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 181/82 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

5- پالک 10861فرعی مجزی شــده از 1089فرعی از پالک 139 اصلی آقای علی احمدی رشادت  فرزند 
پیرمحمد اعیانی ششدانگ يک باب ساختمان تجاری- مسكونی به مساحت 190/49 مترمربع واقع در 
بهار بخش چهار همدان.لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک هر کس نسبت به امالک مندرج در 
اين آگهی اعتراض دارد اعتراض کتبی خود را از نخســتین روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند و نیز چنانچه قباًل بین متقاضی و معترض دعوايی در دادگاه مطرح شــده 
باشد معترض می بايست گواهی مبنی بر جريان دعوی از دادگاه اخذ و به اين داره تسلیم نمايد بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد 

ضمناً حقوق ارتفاقی در زمان تحديد حدود تعیین خواهد شد.)م الف 120(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/5/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/2
هادی یونسی عطوف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار

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

ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت  ــه قان ــاده 13 آيین نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 98/655  مــورخ 98/5/7 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــدی  ــای مه ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
مــردادی فرزنــد محمدعلــی  بــه شــماره شناســنامه 43 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
يــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 92/31  مترمربــع در قســمتی از پــالک 2261 اصلــي 
پیرملــو واقــع در اســدآباد، خ کاشــانی، 18 متــری قائــم خريــداري بــا واســطه از مالــک 
رســمي آقــای مرادعلــی حیــدری  محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــخاص  ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب خ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت صــادر خواهــد 

)288 شــد.)م الف 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/6/2

کامران متقی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

ــماره  ــه ش ــی ب ــرکت تعاون ــدان ش ــان هم ــرف فرهنگی ــرکت مص ــرات ش ــی تغیی آگه
ثبــت 313 و شناســه ملــی 10861096065 بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مديــره مــورخ 
ــاه  ــاون کار و رف ــورخ 1398/04/18 اداره تع ــماره 8/9148 م ــه ش 1398/04/04 وتايیدي
اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذيــل اتخــاذ شــد : -1ســمت اعضــای هیــأت 

ــه قــرار ذيــل تعییــن گرديــد: مديــره ب
ــره  ــأت مدي ــه ســمت رئیــس هی ــی 4050245418 ب ــه کــد مل ــوب محمــدی ب ــای اي  آق
ــأت  ــس هی ــب رئی ــمت ناي ــه س ــی 3930207052 ب ــد مل ــه ک ــری ب ــا مالي ــای علیرض آق
مديــره آقــای ســید حســین جلیلــی نهــاد بــه کــد ملــی 4051308596 بــه ســمت عضــو 
اصلــی هیــأت مديــره آقــای محمــد زوالفیــان بــه کــد ملــی 3871232823 بــه ســمت 
ــه  ــی 3873417936 ب ــه کــد مل ــای عبــاس يگانگــی ب ــره آق ــأت مدي ــی هی عضــو اصل

ــره  ســمت منشــی و عضواصلــی هیــأت مدي
ــه ســمت  ــره( ب ــأت مدي ــای رضــا يوســفوند باکدملــی 3960462123 )خــارج ازهی 2-آق

ــد.  مديرعامــل شــرکت انتخــاب گردي
3-کلیــه قراردادهــا واســناد رســمی و تعهــدآور بانكــی از قبیــل چــک ، بــرات ، ســفته 
ــس  ــدی )رئی ــوب محم ــفوند)مديرعامل( واي ــان رضايوس ــای آقاي ــا امض ــادار ب و اوراق به
هیــأت مديــره( ودرغیــاب رئیــس هیــأت مديــره، علیرضــا ماليری)نايــب رئیــس هیــأت 
ــا امضــای  ــه مهــر شــرکت معتبرمــی باشــد واســنادعادی و نامــه هــا ب ــره( ممهورب مدي

ــود. ــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد ب مديرعامــل همــراه ب
)574429( 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری همدان 

روان سازی
 وکاهش بار ترافیکی 
بلوارسردارشهید همدانی
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نیش و نوش

خبر

دانش آموزان مدارس دولتی سهمی در نفرات برتر 
کنکور ندارند

تاثیر پول در آموزش
حسین پارسا «

 از ۱۵ نفر برتر کنکور امسال، در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی 
هیچ دانش آموزی از مدارس دولتی حضور ندارد. این اتفاق قابل تامل 
ترین خبر این روزهای آموزش و پرورش است، حتی بیشتر از نداشتن 

وزیر آموزش و پرورش، 4۰ روز مانده به آغاز مدارس.
بر اســاس اعالم رسمی سازمان سنجش، از ۵ نفر برتر رشته ریاضی 
در کنکور ۹۸، ســه نفر در مدارس ســمپاد و دو نفر در مدارس غیر 
دولتــی درس خوانــده اند. در نفرات برتر رشــته تجربی هم 4 نفر 
سمپادی و یک نفر از مدارس غیردولتی هستند. همچنین در نفرات 
برتر رشــته انســانی ۳ نفر از مدارس ســمپاد و دو نفر از مدارس 
غیردولتی حضور داشــتند. این آمار که مشــتی، نمونه خروار است، 
نشان می دهد که سهم دانش آموزان مدارس دولتی در نفرات برتر، 
تا رتبه های باالتر هم، بســیار ناچیز است. اگرچه در سال های قبل 
هــم حکمرانی غیردولتی ها بر رتبه های برتر وجود داشــت اما هر 
ســال چند نفری هم از دولتی ها بودند که بین 4، ۵ نفر اول باشند. 

امسال اما، سال دیگری است.
دانش آموزان مــدارس دولتی یعنی آن هایی کــه اصوال از طبقات 
فرودست هســتند و یا در مناطق پایین شــهر و یا روستاها زندگی 
می کنند، طبق قانون می بایســت در آموزش با بقیه هم سن و سال 
هایشان یکسان باشند. اما در سال های اخیر تجمع امکانات، مدرسان 
بهتر و استفاده از منابع درسی دقیق تر در مدارس غیر دولتی افزایش 
یافته و بالطبع نتایج دانش آمــوزان این مدارس هم بهبود پیدا کرده 

است.
در اواخر دهه شــصت بود که قانون مدارس غیردولتی تصویب شد. 
از آن ســال ها به بعد تعداد مدارس غیردولتی با نام ها و شکل های 
مختلــف افزایش پیدا کــرد. در ابتدا، هر دانش آموزی که مدرســه 
غیردولتی می رفت، تنبل شــناخته می شد چون گمان عمومی آن بود 
که چون مدارس نیاز به شــهریه دارند پس »پول می دهی و نمره می 
گیری!« گذر زمان اشــتباه بودن این موضوع را ثابت کرد. حاال بعد از 
ســی ســال، مدارس غیردولتی رتبه های برتر کنکور را به خودشان 

اختصاص داده اند. 
در کنــار دانش آموزان مدارس غیردولتی و حتی فراتر از آن ها، دانش 
آموزان سمپادی قرار گرفته اند. سمپاد مخفف کلمه »معاونت پرورش 
استعدادهای درخشان« است. ســمپاد در اکثر شهرهای ایران مدرسه 
دارد و دانش آموزانش را با انواع آزمون های مختلف انتخاب می کند. 
این مدارس ســال ها با نام مدارس تیزهوشــان بین مردم شناخته می 
شدند. مطالب درسی تدریس شده در این مدارس در سطحی باالتر از 
مدارس غیردولتی و دولتی هســتند و به همین دلیل دانش آموزان این 

مدارس اصوال در امتحاناتی مثل کنکور کار راحت تری دارند.
مدارس دولتی در ایران سال ها است که توان رقابت با مدارس خاص 
را ندارند. ســاختمان، کالس ها و میز و نیمکت اغلب مدارس دولتی 
قدیمی تر از مدارس شهریه ای و سمپاد هستند. عالوه بر آن وضعیت 
معیشــتی معلمان در مدارس دولتی هم متفاوت اســت. مدارس غیر 
دولتی همواره سعی دارند معلمان خوب را جذب خود کنند و با روش 

های خاص برای موفقیت دانش آموزانشان برنامه ریزی می کنند.
به نظر می رسد نتایج کنکور امسال، حداقل در کوتاه مدت آثار روانی 
زیادی بر دانش آمــوزان مدارس دولتی و خانواده هایشــان خواهد 
داشت. آن ها احساس می کنند که تالش هایشان بی نتیجه خواهد بود 
چون همه نفرات برتر از مدارس غیردولتی هستند و دانش آموزانی که 
در روستاها یا شهرستان های کوچک و یا با وضع اقتصادی ضعیف تر 
هستند در یک شرایط مساوی چند مرحله عقب تر از هم سن و سال 

هایشان وارد مسابقه کنکور می شوند.
 ایــن وضعیت در کنار انواع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی دیگر، 

نگرانی از آینده طبقات فرودست در جامعه ایران را بیشتر می کند.

همشهری: پول پارو کردن با اتوبوس قرمز 
 به نظر اونی که میگی لودره!  

همدان پیام: سقوط به دره از ترس نیش زنبور 
 رکوردار ترس خود را نیش زد

فریاد نهاوند: فرش نهاوند را نجات دهید 
 مگه داره آب میره 

آوای لرستان: بخور بخورها تمام، بگیر بگیرها آغاز شد 
 حتمًا جشن تولد شونه کیک می خورن هدیه می گیرن

همدان پیام: رونمایی از نیم تنه بوعلی ســینا برای اهدا به دانشگاه های 
جهان 

 نیم دیگه اش کجا قرض داده 
همشهری: صاحب اختیار بدن ما نوجوان چاق کیست؟

 خودتون تا دلتون می خواد بخورید 
همدان پیام: گوجه کاران اسدآبادی نیازمند حمایت هستند

 مورد توجه تعاون روستایی
اعتماد: دستور رئیس جمهور برای انتشار حقوق مدیران

 بدون شرح
تجارت غرب: دست ما در برخورد با خرده فروشان بسته است 

 مردم الهی میدونم خیلی دردناکه
ایران: زنجانی ها چطور از سیل کره گرفتند 

 با مخلوط کردن گل توی دوغ
صبح امید: استان مرکزی رنگین کمان مواد معدنی کشور است

 یعنی شهربازی رفته اونجا؟
ایران: وزن کشی وام مسکن 

 داره رژیم می گیره خوب حق بدید نگرانه
توپراق: بازی گل یا پوچ ترامپ با بازی جهانی نفت 

 حاال تو کدوم دستش بود؟راست یا چپ؟
صدای زنجان: ســوپر اســتار شــطرنج ایران زیر ذره بین مفسران و 

کارشناسان برتر جهان 
 بدون شرح!

»بیمه سالمت« برای تمام افراد فاقد پوشش 
بیمه  اجباری شد

 مدیرعامــل ســازمان بیمه 
ســالمت گفت: بــا توجه به 
تصویب آیین نامه اجرایی بیمه 
پایه اجباری سالمت و ارزیابی 
وسع، پوشش بیمه سالمت برای 
تمام افراد فاقد پوشش بیمه ای، 
اجباری بــوده و برخورداری از 
یارانه دولت جهت حق سرانه 
بیمه از طریق ارزیابی وسع انجام 
می شود که این حق بیمه شامل 

سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها است.
به گزارش فارس، طاهر موهبتی درباره بیمه پایه اجباری ســالمت و 
ارزیابی وسع توضیح داد: آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سالمت 
و ارزیابی وســع در هیأت وزیران تصویب شد. بر این اساس دولت 
مکلف است جهت تحقق سیاست های کلی سالمت، تامین منابع مالی 
پایدار حوزه سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و مدیریت 

منابع سالمت از طریق نظام بیمه ای اقدام کند.
وی بیان کرد: بر اســاس این آیین نامه، تمام افراد بیمه نشده و تمامی 
روســتاییان و عشایر که بیمه ندارند، تحت پوشش بیمه سالمت قرار 

می گیرند. 
رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سالمت اظهار داشت: با توجه به این 
مصوبــه دولت، حق بیمه خانواده هایی کــه مجموع درآمد و دریافتی 
آن ها بر اســاس ارزیابی وســع کمتر از 4۰ درصــد حداقل حقوق و 
دستمزد مصوب شورای عالی کار است یا بر اساس وضعیت مالی در 
یکی از دهک های درآمدی یک و دو و سه قرار دارند، به صورت کامل 

توسط دولت پرداخت می شود.
موهبتی خاطرنشــان کرد: همچنین ۵۰ درصد حق بیمه خانوارهایی که 
درآمد آن ها بر اساس ارزیابی وسع بین 4۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق 
مصوب اســت یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی 4 قرار دارند 
نیز توسط دولت پرداخت می شود و خانوارهایی که درآمد آن ها بر اساس 
ارزیابی وسع ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و باالتر باشد یا در دهک درآمدی 
۵ و باالتر باشــند، با پرداخت حق بیمه می توانند از بیمه سالمت استفاده 

کنند.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اســاس 
این مصوبه مکلف است حداکثر تا یک ماه، پاسخ آزمون وسع را به 
سازمان بیمه سالمت ارائه کند و بیمه سالمت بر اساس نتیجه آزمون 
وســع انجام شده توسط وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار 

دهد.

شرایط استخدام و پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس آزاد
 طبق شرایط تعریف شده برای نحوه پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و پرورش، روش پرداختی 

به این گروه نیز مانند سایر کارکنان دستگاه های اجرایی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق 
و دستمزد دستگاه های اجرایی را به آنها ابالغ کرد که بر اساس تبصره )۱( ماده )۲( این شیوه نامه شرایط نیروهای حق التدریس آزاد 

و سرباز معلم در پرداخت حقوق و افزایش تعداد آنها نیز مشخص شده است.
طبق این تبصره نحوه پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس آزاد و ســرباز معلم، مانند سایر کارکنان دولت خواهند بود؛ به طوری که 

حقوق و فوق العاده های مستمر آنها مطابق با قراردادی که وجود دارد از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
این در حالی است که طبق این ماده بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در مشاغل دستگاه های اجرایی )از محل هر گونه اعتبار( فقط 

با مجوز سازمان اداری و اخذ تائید سازمان برنامه و بودجه برای پیش بینی بار مالی در قانون قابل انجام است.

خروج بیش از 3۵۰۰۰ زائر ایرانی از مکه مکرمه
 ستاد مکه مکرمه اعالم کرد تاکنون بیش از ۳۵۰۰۰ زائر ایرانی از مکه خارج شده اند.

به گزارش ایلنا، براساس تازه ترین آمارستاد مکه مکرمه با خروج  ۳۵۲۵۰ نفر از زائران، تعداد حجاج کشورمان که در جوار بیت اهلل 
الحرام باقی می مانند امروز به نزدیک ۵۱۰۰۰ نفر می رسد.

در اطالعیه ســتاد مکه که در اختیار ســتاد خبری حج قرار گرفت، آمده است امروز)پنج شنبه ۳۱ مرداد ماه(  ۱۶47 زائر در قالب ۱۱ 
کاروان از مکه به جده منتقل شده و با 7 پرواز به ایران باز می گردند.همچنین ۲۵7۵ زائر مدینه بعد نیز در قالب ۱۸ کاروان برای زیارت 

بارگاه نبی مکرم اسالم وائمه بقیع به شهر پیامبر منتقل می شوند.
در این گزارش آمده است تا پایان امروز از مجموع ۵۹۰ کاروان حجاج کشورمان ۲۳۹ کاروان از مکه خارج می شوند.

گفتنی است در حج ۹۸ بیش از ۸۸ هزار و ۵۰۰  نفر از هموطنان کشورمان از ۱۹ ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند که قرار 
است با بیش از ۳۶۰ پرواز از دو فرودگاه مدینه و جده به ایران بازگردند.

تهیه اپلیکیشن های موبایلی از سوی ناجا 
برای زائران اربعین

 ســخنگوی ناجا گفــت: معاونت اجتماعی موظف شــد با تهیه 
اپلیکیشن های موبایلی نسبت به اطالع رسانی همه جانبه به زوار مانند 

همراه داشتن گذرنامه معتبر و مدیریت زمان سفر اقدام کند.
بــه گزارش مهر، احمد نوریان در تشــریح این خبر اظهار کرد: صبح 
امروز یازدهمین جلســه قرارگاه اربعین حســینی )ع( ناجا با حضور 
رئســای پلیس های تخصصی، فرماندهان انتظامی استان های ایالم، 
خوزســتان و کرمانشاه با موضوع برآورد وضعیت و بهبود روش ها و 
آمادگی های الزم جهت تامین نظم و امنیت عمومی مراسم و تسهیل 

تردد زائران حضرت اباعبدالحسین )ع( تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این جلسه سردار حسین اشتری  فرمانده ناجا ضمن 
تقدیر و تشکر از دست اندرکاران نیروی انتظامی در برگزاری باشکوه 
مراسم اربعین ســال ۱۳۹7 عنوان کرد که پیش بینی می شود استقبال 
زائران حسینی )ع( در سال جاری با توجه به حذف روادید و مناسب 
بودن شــرایط جوی در آن تاریخ )مهر ماه( افزایش چشمگیری داشته 

باشد.
ســخنگوی نیروی انتظامی عنــوان کرد: در این جلســه همچنین 
مصوب شــد، فرماندهان و مدیران تمهیدات الزم برای اســتقبال 
از زائــران را از اول محــرم تا اربعین به عمــل آورند بدین منظور 
هماهنگی با دســتگاه ها و ســازمان های مرتبط در فراهم ســازی 
زیرســاخت ها مانند ســازمان راهــداری، پایانه های کشــور و 

استانداری ها ضروری است.
ســردار نوریان گفــت: ضمنا معاونت اجتماعی موظف شــد با تهیه 
اپلیکیشن های موبایلی نسبت به اطالع رسانی همه جانبه به زوار مانند 
همراه داشــتن گذرنامه معتبر و مدیریت زمان سفر در سه مقطع قبل، 

حین و بعد از آن با رویکرد آموزشی اقدام کند.

گواهی نامه ثبت عالمت به شماره 004475الف/89 و پروانه ساخت 
خیارشور پاستوريزه حلب به شماره پروانه بهداشتی مربوط به شرکت 
شوريناب ساخت 52/11895 متعلق به محمدرضا اصغری با شماره ملی 

04051029409 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حاال اما روزی در تقویم جا خوش کرده که به 
مناسبت سالروز تولد بوعلی سینای همدانی آن 
را روز پزشک و از قضا روز همدان می خوانند 
همدانی که پزشکان حاذق و کاربلد کم ندارد 
همان هایی که حجم حضور مراجعه کنندگان 
مطب هایشان که از تنوع گویش موج می زند 
از سراسر کشــور آوازه طبابتشان را شنیده و 
حاال نه تنها برای درمان که برای روحیه گرفتن 
مبارزه با بیماری خود پشت اتاق آقای دکتر به 

انتظار نشسته اند.
رشته پزشکی و دنیای متنوع تخصص هایش 
شاید آنجا بیشتر نیازمند توجه باشد که برخی 
از رشته های آن با آنکه نقش موثری در درمان 
و بازیابی سالمتی افراد دارد آنچنان که باید به 
چشــم نمی آید یکی از آن ها همین مطب های 
" ارتوپدی" اســت که حسن خلق پزشکان و 
نحوه برخورد با بیمار از مولفه های مهم ارتباط 

بین پزشک و بیمار به شمار می رود.
در همدان در همین خیابانی که همه ما بارها از 
آن گذشتیم، در ساختمانی مرکز ارتوپدی قرار 
دارد که پزشک آن به دلیل نوع رفتار و برخورد 

با بیمارانش شهره است.
وقتی می خواهم از او بنویسم ناگاه یاد نوشته 
ای از الیوت، می افتم که می گوید: زندگی که 
در زیستن از دست داده ایم کجاست؟ حکمتی 
که در دانش گم کرده ایم کجاست؟ دانشی که 
در اطالعات گم کرده ایم کجاست؟ و با خودم 
پاســخ می دهم آن هایی که مثــل حمید رضا 
رســتمی زیســته اند حتما می توانند جواب 

مشخصی برای این سواالت داشته باشند.
روزی کــه با او قرار مصاحبه داشــتم حجم 
مراجعــه کنندگان به قدری باال بود که مجبور 
شــدم مصاحبه را در دو روز متوالی پیگیری 
کنم تا ماحصل آنچه شــود کــه به اختصار و 

به صورت چکیده در زیر آورده شده است.
 ضمن عرض تبریک به مناســبت 
روز پزشــک لطفا خودتان را معرفی و 
ابتدایی،  تحصیــات  دوران  بفرمائید 
راهنمایی و دبیرســتان خود را در کجا 

گذراندید ؟
حمیدرضا رستمی هستم متولد ۱4 مهر ۱۳۵۹ 
در مالیــر و خانواده ای ســنتی و مذهبی، با 
جمعیت کم به دنیا آمدم و در همان سال های 
ابتدایی زندگی درست زمانی که یک کودک 
یک ســال و اندی بیشــتر نبودم پدرم را از 
دســت دادم، وی تحت تاثیــر روحانیون آن 
زمان آقایان مطهــری و طالقانی در مبارزات 
انقالب شــرکت و حتی توســط رژیم سابق 
دستگیر شــده بودند و همان اوایل جنگ در 
جبهه گیالنغرب به شــهادت رسیدن با این 
اتفاق از خانواده ســه نفره ما به سرپرســتی 

مادر که مجبور بود نقش پدر هم در زندگی 
بر عهده بگیرد اداره می شد.

دوران مدرسه در مدارس شاهد و نمونه دولتی 
مالیر ســپری شــد آن زمان در کنار درس به 
دلیل شــدت عالقه به فوتبــال نیز به جدیت 
به تمرین این رشــته میپرداختم و ســال های 
خاکستری دهه شصت و هفتاد با طعم مشقت 
فراوان در همه ابعاد زندگیم برایم سپری شد.

 شنیده ام شــما در دوران جوانی و 
میانه زندگی درست زمانی که رشد به 
بیماری سختی مبتا شدید که حتی کار 
به شــیمی درمانی هم رسیده لطفا در 

این خصوص هم صحبت کنید 
 بله این اطالعات درست است، من سال های 
میانی دهه هفتاد به بیماری سختی مبتال شدم 
که زندگی سخت مارا ســخت تر از گذشته 
کرد و حدود سه ســال تحت اعمال جراحی 
و شیمی درمانی قرار گرفتم، اما با رنج فراوان 
از بیمــاری رهایی یافتم و تحصیالتم را ادامه 
دادم و از همان موقع به دلیل چشــیدن طعم 
تلخ بیماری تصمیــم گرفتم وارد حوزه علوم 
پزشــکی شــوم البته بعد از معالجه دست از 
ورزش و فوتبال هم برنداشتم به طوری که در 
اوایل نوجوانی در مقطعی تمام هدفم ورزش 
شــد و حتی از سرپرســت یکی از تیم های 
سطح اول کشور که بعدها منحل شد دعوت 
به بازی در آن باشــگاه شدم حتی سال ها بعد 
از دبیرســتان، دانشــگاه و تحصیل به خاطر 
ورزش حرفــه ای غفلت کردم ولی به اصرار 
مادر در برهه ای مجدد به درس برگشتم و پس 
از کنکور )در سال دوم( در رشته فیزیوتراپی 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبول شدم.
 از ماجرای قبولی در رشته پزشکی 
و چگونگــی ورودتان بــه این عرصه 

بگویید:
من در چند کد رشته پزشکی قبول می شدم 
اما بــه دلیل عالقه به ادامه ورزش رشــته 
فیزیوتراپــی را در شــهرهایی کــه امکان 
ادامه ورزش مورد عالقه م را داشــته باشم 
انتخاب کردم تا هم با ورزشــکاران و هم 
با بیماران ارتباط داشــته باشــم اما به دلیل 
ماهیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
نتوانســتم به فوتبال به شکل حرفه ای نگاه 
کنم و در ســطح دانشجویی و دانشگاه های 

کشور بازی کردم.
الزم اســت عنوان کنم تحصیــالت پایه من 
در رشــته فیزیوتراپی و با گرایش فیزیولوژی 
و آســیب های ورزشی است که هم اکنون در 

مقطع دکتری تخصصی در حال اتمام است.
 آقای رستمی شــما بیش از آنکه 
تخصصــان عامل شــهرت و معرفی 

به بیمارانتان باشــد شــیوه ارتباط و 
که  است  شما  شخصیت  اخاق مداری 
عامل جذب بیماران می شــود در این 

خصوص نظر خودتان چیست؟
ببینیــد مــن از همان روز اول آغــاز طرح و 
نخســتین بیمار با خدای خود عهد کردم، تا 
مرور زمان و شــرایط مالی و ظاهری بیماران 
به هیچ عنوان بر تعهد بنده برای  رسیدگی به 
بیماران تاثیرگذار نباشد بر همین اساس است 
که توفیق داشتم از ســال ۸4 در شهر همدان 
مشغول خدمت رســانی به بیماران در مراکز 

دولتی و خصوصی باشم.
در ادامــه این مســیر طــی ســال ها که در 
بیمارســتان های بعثت و شهید مباشر کاشانی 
کار کرده ام و مشــغول آموزش به دانشجویان 
در دانشــگاه هستم و در تمام مراحل سعی و 
تالشم بر این است که اخالق مداری چارچوب 
اصلی فعالیتم باشد و تعهد به درمان بیماران تا 
حد توانایی ام از اصــول و خط قرمز هایم در 

روند درمانی بیماران بوده است.
 خاطــره ماندگاری که در طول این 
ســال ها در حوزه فعالیــت و طبابت 

داشتید چیست؟
بر حسب اتفاق قرار شد سه ماه جانشین یکی 
از همکاران در یک شــیفت کاری شوم و به  
شهرستان رزن رفت و آمد کنم اما به دلیل نیاز 
منطقه شمال استان به تخصص بنده)علیرغم 
اینکــه در همدان شــرایط کاری راحت تر و 
از لحــاظ مالی بهتر برای بنــده فراهم بود( و 
اینکه فیزیوتراپیســت در منطقه رزن ، قروه، 
دمق و آوج و آبگرم نبود ، سه ماه شد ۸ سال 
و هرروز جهت خدمــت به مردم محروم آن 
منطقه رفت و آمد کــردم تا باالخره یک نفر 
از اهالــی همان منطقه در رشــته فیزیوتراپی 
قبول شــد و من کلینیــک و تجهیزات خود 
را در اختیــارش قرار دادم، امــا با اینکه این 
خاطره برایم دلچسب است از مسئوالن استان 
گالیمنــدم چرا که در تمام این مدت دریغ از 
هرگونه رفتار و بازدیدی که انگیزه بخش باشد. 
حتی تصور ۲۰۰کیلومتر در یک روز رفت و 
برگشت ســخت به نظر می رسد ، اما ۸ سال 
به عشق مردم محروم آن منطقه)به دلیل درک 
بیمار و بیماری در ســال های ســخت شیمی 
درمانی( هر روز جهت معالجه بیماران رفت 

و آمد کردم .
 خاطــره تلخ یا دردناکــی از دوره 

طبابتتان در ذهن دارید؟
خداروشــکر خاطرات بدی از ســال ها کار 
درمان بــه جــز آالم بیماران م نــدارم و هر 
مریضی که غبار درد یا ناتوانی از جســمش 
دور شــود را قطعا یک اتفاق خوش می دانک 
که جــزو خاطرات خوب ذهنم ثبتش می کنم 
اما از خاطرات جالبی که دارم دوســت دارم 
به موردی اشــاره کنم که در شــبی زمستانی 
برایم اتفاق افتاد در شهرســتان رزن مرکزی 

که ســازمان بهزیســتی در اختیار ما گذاشته 
بود یک شــب زمستانی پلیس نوزاد سرراهی 
را  با پوشــش بسیار کم در ســرمای شدید 
رزن به آنجا آورد، نوزاد به دلیل ســرما زدگی 
در وضعیت بحرانی قرار داشــت،که با کمک 
همکاران و مسئولین آن مرکز او را از وضعیت 
حاد نجات و تحویل سازمان بهزیستی دادیم.

و  دارید  کــه  فعالیت مســتمری   
اینکه بنا بر گفته اطرافیان و آشــنایان 
را درگیر درمان  از روز  مدت زیــادی 
بیمارانتان می شود به سامتی خودتان 
آسیبی وارد نکرده است، آیا اساسا این 

وضعیت سخت نیست؟
من به کارم عشق دارم و اگر هر ثانیه هم در آن 
زندگی منم برایم مملو از عشق و عالقه است 
با این حال در روند درمــان فیزیکی بیماران 
باعث شــده عوارضی در ستون فقرات ناحیه 
کمر خودم بروز کند که از طرف متخصصان 
نروسرجری پیشــنهاد جراحی به خاطر فشار 

کار به من شده است.
 شــما به عنوان یک پزشک فعال 
در بخش ارتوپدی و ســامت استان، 
مشکات این بخش را در چه می بینید 
و اینکهبه طور خاص وضعیت را چگونه 

ارزیابی می کند؟
از مشــکالت سیســتم توانبخشــی می توان 
به ایــن موضوع اشــاره کرد کــه خدمات 
فیزیوتراپی نسبت به درمان های دیگر بسیار 
ارزان قیمت می باشــد ، تقریبا تمام بیماران 
ارتوپدی و  از مداخالت جراحی هــای  بعد 
ســتون فقرات نیاز به خدمــات فیزیوتراپی 
دارند که متاسفانه یا دیر ارجاع داده می شوند 
یا اصال مراجعه نمی کنند که متاســفانه وقتی 
ارجاع داده می شوند مشکالت جدیدی برای 
بیمار ایجاد شده و یا بیمار به جای فیزیوتراپی 
بــه مراکز غیرمرتبط توانبخشــی ارجاع داده 
می شود که متاســفانه حتی برخی صالحیت 
درمان را ندارند و با تبلیغات غیرمجاز، حتی 
برخی همکاران ِ متخصص را در مورد توانایی 
و صالحیــت درمانی خود فریــب داده اند 
بنا بر این به نظر می رســد با ورود و پیگیری 
رسانه ها و پای کار آمدن مسئوالن این بخش 

نیازمند ساماندهی و اصالح ویژه است.
 صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید.

دوســت دارم مطلبی را عنوان کنم که شاید 
انگیزه بخــش بــرای زوج هایی باشــد که 
هر دو در یک شــغل فعالیــت دارند و با 
چالش های مختلفی مواجه هســتند مثل من 
و همســرم که او هم دقیقا تخصص من را 
در رشــته فیزیوتراپــی و دکتری تخصصی 
فیزیولوژی و آســیب های ورزشی دارند و 
در عیــن حال که ســختی کار برای هر دو 
نفر ما به یک اندازه اســت اما او همیشــه 
مشــوق و کمک دهنده من در تمام مراحل 

کار و تحصیل بوده است.

به مناسبت روز پزشک 
در گفت و گو با همدان پیام:

حوزه" ارتوپدی" 
همدان نیازمند
 توجه و ساماندهی

 بسیاری از پدر و مادرها، رویاهای محقق 
نشده خود را در آینده فرزندان شان جست 
و جو مــی کنند. خیلی ها هم معتقدند که 
چشم انداز زندگی بزرگسالی فرزندان شان 
را باید از دوران کودکی برایشان ترسیم کرد 

تا "بچه، هدف داشته باشد."
به همین دلیل اســت که خیلی از پدر و 
مادرها، شغل آینده فرزندان خود را تعیین 

و به او ابالغ می کنند!
این ابالغ می تواند مستقیم باشد: تو باید 
پزشک شــوی... مهندس که بشوی باید 
خانه جدیدمان خودت درســت کنی... 
آرزو دارم تو هــم مانند عمویت خلبان 

خوبی بشوی... .

یا غیر مستقیم: می بینی پزشک ها چقدر 
خوب پول در می آورند؟

به عالوه  القائــات  تأثیــر همین  تحت 
رؤیاپردازی های کودکانه اســت که از 
هر دانش آموزی بپرســی که می خواهی 
چه کاره شــوی، فوراً شغل آینده اش را 
می گوید و اتفاقًا هم اکثرشان می خواهند 

پزشک شوند )با تعیین تخصص(!
در واقع بزرگ ترها و مشخصاً پدر و مادرها 
رؤیایی را در ذهن فرزندان شان می کارند 
که به احتمال قوی محقق نمی شود که اگر 
قرار بود محقق شــود، به جز اندکی، همه 
بزرگساالن امروز  کودکان دیروز یا پزشک 

بودند یا مهندس، یا خلبان یا معلم!

صنعت دارو با مشکل 
قطع برق مواجه است

 رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران گفت: در این 
سال ها به زیرساخت های حساس در صنعت 
دارو توجه نکرده ایــم به طور مثال در حال 
حاضر یکی از مشکالت صنعت دارو، قطع 

برق است.
مهرداد علیمیان در گفت و گو با ایرنا افزود: 
زیرســاخت های برق به اندازه نیازمان رشد 
نکــرده اســت بنابراین برخــی واحدهای 
صنعتی داروســازی این روزها دچار قطع 
بــرق هســتند.وی اضافه کــرد: واحدهای 
تولیدکننده دارو بایــد برق خود را دریافت 
کنند، اگــر می خواهیم برقی را قطع کنیم به 

طورمثال می توان بــرق برخی اماکن دیگر 
ماننــد بازارهای تجاری و فروشــگاهها ر ا 
قطع کرد، این تصمیماتی است که در کالن 

باید گرفته شود.
رئیس کمیته صادرات ســندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انســانی ایــران در ادامه به 
بدهی های بانکی صنایع دارویی اشــاره کرد 
و گفت: شرکتهای دارویی که بدهی بانکی 

دارند، در  سررســید، غیر از سود، جریمه 
نیــز به آن ها تعلق میگیرد بــه طورمثال اگر 
سود وام بانکی ۲4 درصد است اگر شرکتی 
نتواند بدهی خود را در سررســید پرداخت 
کند، ۶ درصد هم جریمه به او تعلق می گیرد 
و اگر شــرکت دارویی نتواند بدهی خود را 
پرداخت کند جریمه نسبت به روز، مضاعف 

می شود.
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جبران کمبود مرغ در بازار همدان به قیمت فشار بر 
مصرف کننده

 کمبود مرغ بازار همدان در حالی جبران شد که قیمت آن از ۱۲۹۰۰ به ۱۳هزار و ۹۵۰ 
تومان افزایش یافت.

در یک هفته اخیر بازار مرغ همدان با کمبود مواجه بود تاجایی که مردم در ساعات بعد از 
ظهر و شب موفق به خرید مرغ گرم نمی شدند.

به گزارش تســنیم، تقریبا اواخر تیر ماه بود که قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور ۱۲ 
هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و ابالغ شــد. این قیمت در حالی تصویب شــد که قیمت هر 

کیلوگرم مرغ گرم بین ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و برای حمایت از مرغداران نرخ 
را به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش دادند.

سرانجام پس از یک هفته مقاومت مرغداران و کمبود مرغ در بازار، ستاد تنظیم بازار استان 
همــدان قیمت مــرغ را از ۱۲ هزار و ۹۰۰ به قیمت ۱۳ هــزار و ۹۵۰ تومان افزایش داد، 
لذا با این اصالح قیمت، کشــتار مرغ شدت گرفت و در روز پنجشنبه ۳۱ مرداد به اندازه 

کافی وارد بازار شد.
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این باره 
گفت: بیش از یک هفته بود که مرغداران نسبت به قیمت پایین عرضه مرغ معترض بودند 
و این امر سبب کاهش کشتار مرغ شد. اختیار اصالح قیمت مرغ در دست استان است و 

توانستیم با این اصالح قیمت بازار را کنترل کنیم.
علیرضا شــجاعی اظهار داشت: با توجه به اینکه در این روزها بازار مراسمات عروسی و 
میهمانی ها گرم است، تقاضای خرید مرغ شدت گرفته، اما از طرفی هم کشتار مرغ کاهش 

یافت و سبب ایجاد کمبود در بازار شد.
وی تصریــح کرد: با اصالح قیمت مرغ و افزایش نرخ آن از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۳ 
هزار و ۹۵۰، مرغداران کشتار را افزایش دادند و امروز مرغ به اندازه کافی وارد بازار شد.

وي با بیان اینکه کمبود عرضه مرغ در روزهای گذشته سبب کاهش ذخیره مرغ در منازل 
مردم نیز شــده است، ابراز کرد: پس طبیعی است که با تزریق مرغ در بازار تقاضای مردم 

افزایش یابد.

آگهی مزایده عمومی شماره 453/98/1

بانک سپه - مدیریت شعب منطقه همدان 

قیمت پایه کارشناسی اعیان )مترمربع( عرصه)مترمربع(نوع کاربری شماره پالک ثبتی آدرسردیف
)ریال(

وضعیت 
ملک 

نحوه 
فروش 

توضیحات 

مالير، خ شهید مصطفی خمینی، جنب 1
اداره دارايی، محل مسافرخانه قديمی 

متصرف دارد، دارای عقب نشینی از سمت خیابان )437/49م.م( سرقفلی واگذار نقدعدم تخلیه 11/000/000/000حدود 1277/15383/79تجاری 1780 الی 1784
شده و صرفاً مالكیت مورد مزايده است 

مالير، اول جاده همدان، روستای 2
حاجی آباد 

متصرف دارد، میزان مالكیت بانک 61/7 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ نقدعدم تخلیه5247/19493/856/853/864/000گاوداری 2046/596
می باشد و ارزيابی بر اساس مالكیت بانک صورت گرفته است. حدود 3000 متر از 

باغ انگور مشجر با درختان میوه يكصد اصله نهال اصالح شده 

رزن، شهرک فرمانداری، کوچه شقايق2، 3
درب پنجم جنوبی 

متصرف دارد، اعیان شامل همكف )120 م.م( و نیم طبقه )46 م.م(نقدعدم تخلیه2001663/100/000/000مسكونی 59/703/788

متصرف دارد نقدعدم تخلیه2081532/100/000/000مسكونی 59/1266رزن، جاده دمق، کوچه شهید سلیمی 4

همدان، خیابان شهدا، محل سابق شعبه 5
شهدا بانک سپه

سرقفلی قسمتی از پالک 873/4
تجاری

79/5 شامل همكف با وضع موجود
و نیم طبقه

-نقد و اقساطتخلیه17/500/000/000

مالير، خ سعدی، کوچه شهید حاتمی، 6
درب دوم جنوبی 

متصرف دارد، ملک در سه طبقه بوده و میزان مالكیت بانک 48/86 شعیر از 96 نقدعدم تخلیه1763724/478/830/000مسكونی 2149/1639
شعیر از ششدانگ بوده و ارزيابی بر اساس مالكیت بانک صورت گرفته است.

مالير، جاده بروجرد، محدوده روستای 7
نمازگاه

متصرف دارد، میزان مالكیت بانک از پالک مذکور 36/85 شعیر مشاع از 96 شعیر نقدعدم تخلیه622011433/706/496/000گاوداری6/60
از ششدانگ و ارزيابی بر اساس مالكیت بانک می باشد 

متصرف داردنقدعدم تخلیه928/78244650/000/000مسكونی 101/159کبودراهنگ، روستای روعان8

متصرف داردنقدعدم تخلیه641/88220830/000/000مسكونی 101/446کبودراهنگ، روستای روعان 9

کبودراهنگ، روستای دستجرد، خ شهید 10
سید جعفر عباسی 

متصرف داردنقدعدم تخلیه229/02120464/667/000مسكونی 238/438

متصرف داردنقدعدم تخلیه892/3200825/380/000مسكونی 229/232کبودراهنگ، روستای بابان 11

مالير، خ شهید وفائی، نرسیده به بازار 12
روز، محل سابق شعبه بانک سپه 

نقد/ نقد و تخلیه356/64771/6471/200/000/000تجاری 1096و1387 الی 1389
اقساط

تخلیه، اعیان شامل همكف )356/64 م.م( طبقه اول بصورت بالكن )276 م.م( و 
زيرزمین )139م.م(

همدان، شهرک مدنی خ دانشگاه، ده 13
متری حاج يونس، درب ششم، طبقه اول 

متصرف داردنقدعدم تخلیه54513/000/000قدرالسهم مسكونی 20/630

کبودراهنگ، روستای روعان، جنب 14
منبع آب 

متصرف داردنقدعدم تخلیه984/75240750/000/000مسكونی 101/437

متصرف دارد، میزان مالكیت بانک 45 شعیر مشاع از 96 شعیر از ششدانگ و نقدعدم تخلیه216/20216/20392/062/500ورزشی 101/84/656کبودراهنگ روستای روعان 15
ارزيابی بر اساس مالكیت بانک صورت گرفته است.

همدان، خ باباطاهر، محوطه سبزه میدان، 16
محل سابق شعبه سبزه میدان 

نقد/ نقد و تخلیه8621192/200/000/000تجاری 131 و 130 قطعه يک بخش 3
اقساط

ملک مذکور در دو طبقه شامل همكف و زيرزمین و نیم طبقه می باشد.

همدان، 20 متری سنگ شیر، نبش 17
کوچه ياس 

10/50044 مفروز از 2992 
حومه بخش يک 

میزان مالكیت بانک از پالک مذکور 13/98 شعیر مشاع از 96 شعیر بوده و ارزيابی نقدعدم تخلیه271/151050/875/392/231/625مسكونی 
بر اساس مالكیت بانک صورت گرفته است.

همدان، خ اکباتان، روبروی پارکینگ 18
طبقاتی شهرداری محل سابق بانک سپه 

8 فرعی از 3386 و 3813 
الی 3816 و 3818 الی 3822 

بخش سه همدان 

نقد/نقد و  تخلیه138/68138/6829/000/000/000تجاری 
اقساط 

وضع موجود پالک مذکور 138/68 مترمربع بوده که در سند مالكیت 121/82 
مترمربع قید شده و ارزيابی توسط کارشناس بر اساس سند مالكیت بوده و اصالح 

سند با خريدار خواهد بود و قیمت آن بر اساس وضع موجود محاسبه می گردد.

بانک سپه مديريت منطقه همدان در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومی به صورت نقد و يا نقد و اقساط در قالب اجاره به شرط تملیک به فروش برساند. عالقمندان جهت شرکت 
در مزايده عمومی می توانند پس از نشر آگهی جهت دريافت برگ شرائط از تاريخ 98/6/4 تا پايان وقت اداری روز 98/6/13 به مديريت شعب بانک سپه منطقه همدان واقع در همدان بلوار خواجه رشید مراجعه و 

)م الف 808(برگ پیشنهاد خود را حداکثر تا تاريخ 98/6/23 تحويل نمايند. 

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000356 مورخــه 1398/5/9هیأت موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي نورعلی جمشــیديان فرزند 
علی اکبر به شماره شناســنامه 663 صادره از همدان در ششدانگ يک قطعه زمین مزروعي 
آبی به مســاحت 81645/78 مترمربع تحت پالک132/543 واقع در همدان بخش 5 روستای 
دشته خريداري مع الواسطه از  ســهم االرث از پدر خود علی اکبر فرزند خان محمد و محمود 
جمشــیدی محرز گرديده 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 مالكیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 727(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/17
موسی حنیفه
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000357 مورخــه 1398/5/9هیأت موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي حســین جمشیديان فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 551 صادره از همدان در ششدانگ يک قطعه زمین مزروعي آبی 
به مساحت 90525/37 مترمربع تحت پالک132/544 واقع در همدان بخش 5 روستای دشته 
خريداري مع الواســطه از علی اکبر جمشیديان و محمد جمشیديان و حسین خان بیات محرز 
گرديده 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 مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.)م الف 729(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/6/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/17
موسی حنیفه 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه هگمتانه به شــماره 4145 مورخ 97/10/2 مورد درخواست خان 
شهربانو علی فرزند علی به شــماره ملی 0492860475 يک فقره سند شماره 57572 مورخ 
97/4/15دفتر اسناد رسمی شــماره 15 نهاوند هفده هزارم شعیر مشاع از هفت صدم شعیر از 
يک شعیر مشاع از چهار شعیر مشاع از هشت شعیر مشاع از 80 شعیر مفروز کل اراضی ديم زار 
ســهمیه زارعین از قريه شــاطر آباد پالک 213 فرعی از 3871 اصلی بخش 1 که عملیات افراز 
در موعد مقرر 1397/11/6 ســاعت 11:30 به عمل آمده و حدود و حقوق به شرح ذيل می باشد: 
ششدانگ يک قطعه زمین قسمتی از پالک 213 فرعی از 3871 اصلی بخش 1 نهاوند به مساحت 
368/23 مترمربع( شماالً به طول 17/05 متر پی است به باقیمانده شرقا به طول 19/68 متر پی 
اســت به حريم بلوار جنوباً به طول 19/57 متر پی اســت به باقیمانده پالک اصلی غربا به طول 
20/66 متر پی اســت به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد که با افراز  افراز مقدار فوق برابر تصمیم 
شــماره 2801/ن/98 مورخ98/5/30 مبنی بر قبول افراز موافقت گرديده است و نظر به اينكه 
متقاضی اعالم نموده است که اسامی و نشانی ساير مالكین مشاعی را نمی داند لذا به ساير افراد 
حقیقــی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی می دانند ابالغ می گردد که در اجرای ماده 2 
قانون افراز و فروش امالک مشاع ماده 6 آيین نامه همان قانون چنانجه به عملیات افراز معترض 
می باشند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک 
تقديم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقديم نمايند در غیر اين صورت 

پس از سپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالكیت افراز اقدام خواهد شد.
)م الف 125(

جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه خانلری دارای شماره شناسنامه  9349 به شرح دادخواست کالسه 98/109ح111 
از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مشتاقعلی 
خانلری به شماره شناســنامه  3555 در تاريخ 1387/8/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت بــه: 1-باقر خانلری فرزند 
مشتاقعلی به شماره شناسنامه 32 فرزند متوفی 2-احمد خانلری فرزند مشتاقعلی به شماره 
شناســنامه 6736 فرزند متوفی 3-محمدرضا خانلری فرزند مشتاقعلی به شماره شناسنامه 
7174 فرزند متوفی 4-فريده خانلری فرزند مشتاقعلی به شماره شناسنامه 45 فرزند متوفی 
5-ابوالقاسم  خانلری فرزند مشتاقعلی به شماره شناسنامه 30 فرزند متوفی 6-طیبه خانلری 
فرزند مشتاقعلی به شماره شناسنامه 8328 فرزند متوفی 7-حسن خانلری فرزند مشتاقعلی 
به شماره شناسنامه 23 فرزند متوفی 8-فاطمه خانلری فرزند مشتاقعلی به شماره شناسنامه 
9339 فرزند متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 

آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف163(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسرکان

 هفتــه دولت فرصت مغتنمی اســت تا تعامل دولت 
و ملــت را در راس برنامه ها و بر منبای اعتماد بیشــتر 
قــرار داده و در این گفت و گو بســیاری از رویه ها را 

تغییر دهیم.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی 
و اداری کشور در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی 
در همدان افزود: هرچه خدمات دولت بهتر انجام شــود 
رضایتمندی بیشــتری در جامعه شکل می گیرد و هفته 
دولت فرصت مغتنمی اســت که سه حوزه کاری دولت 
یعنی تامین امنیــت، انضباط اجتماعی و حقوق مردم در 

برنامه ها و عملکردها تقویت شود.
جمشید انصاری یادآوری کرد: هدف از استقرار دولت و 
شکل گیری نهاد اجرایی را می توان در سه محور شامل 
اعمــال حاکمیت ارزیابی کرد چراکه جامعه نیاز به نظم، 

امنیت، آرامش و احقاق حقوق عامه دارد.
انصاری هدف دوم را اســتقرار نظام اداری و نتیجه آن را 
فراهم کردن زمینه ها و امکانات الزم برای توســعه بیان 
کرد و افزود: هدف سوم اســتقرار دولت ارایه خدمات 
به مردم در زمینه های مختلف اســت که شامل تصدی 

اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکــه مردم باید بدانند که چه زحمت هایی 
برای ارایه مطلوب این خدمات کشــیده می شود، اظهار 
داشــت: هفته دولــت فرصت مغتنمی اســت که مردم 

عملکرد دولت را یکجا ارزیابی کنند.
وی با بیان اینکه اســفند سال گذشته ۲4 دستگاه کشور 
را در ۳۱ اســتان مورد ارزیابی مردم قــرار دادیم اظهار 
داشت: در این نظرسنجی دستگاه ها را به قضاوت مردم 
گذاشتیم و در بین ۲4 دستگاه اجرایی آنهایی که بیشترین 
و کمترین رضایتمندی را کسب کردند، مشخص شدند تا 

در جشنواره امسال معرفی شوند.
انصاری اضافه کرد: 4۱ درصد دســتگاه های اجرایی در 
این نظرســنجی از دیدگاه مردم پاســخگو بودند اما در 
مابقی دســتگاه ها رضایتمندی مردم پایین است که این 
آمار در اختیار اســتانداران قرار داده شده است تا تالش 

این دستگاه ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این نظر ســنجی برای ســال آینده نیز 
عملی می شــود، ادامه داد: در اجرای جشــنواره شهید 
رجایی دستاوردهای خوبی کسب کرده ایم که می تواند 

در ترسیم نقشه راه دستگاه های اجرایی موثر باشد.
 آزمون استخدامی ۳۰ تا ۳۲ هزار نفر مهرماه 

برگزار می شود
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان امور اداری و 
اســتخدامی کشور  در ادامه گفت: آزمون استخدامی ۳۰ 
هــزار تا ۳۲ هزار نفر برای ادارات و ســازمان ها مهرماه 

امسال برگزار می شود.
انصاری افزود: ثبت نام شرکت کنندگان و آگهی آزمون 
شــهریور انجام و آزمون استخدامی در ماه نخست پاییز 

امسال برگزار می شود.
وی تاکید کرد: دســتگاه های اجرایــی کارهای خود را 
انجام داده و اعالم کنند که در چه شهری چه رشته شغلی 

را احتیاج دارند که در آگهی استخدامی منتشر شود.
 تحریم نتوانســت حتی یــک واحد تولیدی 

همدان را تعطیل کند 
اســتاندار همدان نیز گفت: امســال در حالی وارد هفته 
دولت می شــویم که از بیش از یک هزار واحد تولیدی 
استان، هیچ یک به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه غرب 

راکد یا تعطیل نشده است. 
سید سعید شــاهرخی افزود: ما امروز در شرایطی وارد 

هفته دولت می شویم که دشمنان نظام عزم خود را جزم 
کرده بودند تا به این نظام آسیب وارد کنند.

وی بیان کرد: دشــمنان قصد داشتند با ایجاد فاصله بین 
مردم و حاکمیت و همچنین فلج کردن اقتصاد کشور به 

اهداف شوم خود برسند.
شاهرخی ادامه داد: حضور آگاهانه مردم در لبیک گفتن به 
رهبر معظم انقالب که فرمودند تنها راه مقابله با دشمنان 
استقامت است، موجب شد نه فقط خواسته ها و اهداف 

دشمنان اجرا نشود، بلکه به ثبات نسبی برسیم.
ایجاد هشت هزار شغل در 6 ماه گذشته

وی با اشــاره به اینکه در ۶ ماه گذشته ۸ هزار شغل در 
استان ایجاد شده است، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی 
های صورت گرفته ۱۵۰ هزار میلیــارد ریال در اجرای 
سند راهبردی توســعه استان همدان سرمایه گذاری می 

شود.
شــاهرخی بیان کرد: در پایان اجرای ســند راهبردی و 
توسعه اســتان، در مصرف آب ۱۰ درصد صرفه جویی 
می شــود و در حوزه کشاورزی نیز میزان بهره وری ۱۰ 

درصد افزایش می یابد.
 ۱۴ دستگاه برتر همدان در جشنواره استانی 

شهید رجایی تقدیر شدند
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان 
در این آئین گفت: ۱4 دســتگاه برتر استان همدان طبق 
شــاخصه ها و ارزیابی های انجام شده  در بیست دومین 

جشنواره استانی شهید رجایی معرفی و تقدیر شدند.
سید اسکندر صیدایی ادامه داد: این جشنواره همه ساله به 
منظور بزرگداشت شهید باهنر و شهید رجایی به صورت 
ملی و در همه اســتان ها با هفت محور و ۳۳ شــاخص  
برگزار می شــود و پیش از برگزاری آن شــاخص های 

اختصاصی  و  عمومــی 
توسط سیســتم مرکزی 
تهیه و در اختیار اســتان 

ها قرار داده می شود. 
وی با اشــاره بــه نحوه 
انتخاب دستگاه های برتر 
بیــان کرد: گــروه بندی 
دســتگاه هــای اجرایی 
در قالــب پنــج گــروه 
براســاس  و  تخصصی 
شاخص های عمومی و 
اختصاصــی فرایند خود 

ارزیابی، ثبت و ضبط اطالعات و مستندسازی در سامانه 
های پیش بینی شــده و دریافت امتیاز از شاخص های 
ارزیابی از دســتگاه های ملی است که به صورت شفاف 
و روشــن و با مستندات در سامانه بارگذاری می شود و 

انتخاب دستگاه های برتر بر این اساس انجام می شود.
صیدایی  خاطرنشــان کرد: پنج دســتگاه برتر از هر کدام 
از گروه های تخصصی پنجگانه، بر حســب موضوعات 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی دسته بندی شدند که 
این دستگاه ها باالترین نمره را در شاخص های عمومی و 

اختصاصی کسب کرده و معرفی شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۲ دستگاه در شاخص های عمومی، 
۲ دســتگاه در شــاخص های اختصاصی و ۲  دستگاه که 
باالترین رشد امتیازی و میانگین امتیاز استان را در شاخص 
های عمومی و اختصاصی کســب کردند و سه دستگاه که 
عملکردهای باالیی در شاخص های ویژه داشته اند در فرایند 

جشنواره شهید رجایی  برتر شدند. 
وی ادامــه داد: همچنین چهار نفر از تیم های کاری موثر 

در هر یک از دستگاه های اجرایی برتر توسط مدیران کل 
تجلیل می شوند. 

عالوه بر ۱4 دستگاه که براساس آیین نامه معرفی شدند، 
هفت مدیر استانی که دارای خدمات ممتازی بودند که از 
حیث توسعه برنامه امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی 
مورد نظر بــوده و تحت عنوان مدیران با خدمات ممتاز 

معرفی شدند.
در این مراسم دستگاه های برتر در مجموع شاخص های 
عمومــی و اختصاصی در گروه زیربنایی و تولیدی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان، در 
گروه واحدها، شــرکت ها و بیمه ها نیز شــرکت آب و 
فاضالب شهری استان همدان، در گروه حمایتی، سالمتی 
و بهداشــت اداره کل بهزیستی همدان، در گروه علمی، 
فرهنگی و آموزشــی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان و در گروه عمومی اجتماعی و قضایی اداره 

کل اقتصاد و دارایی استان همدان معرفی شدند.
همچنین در گروه شاخص های اختصاصی شرکت آب 

منطقه ای استان همدان، اداره کل امورمالیاتی و اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان همدان معرفی شدند.

دستگاه برتر در شــاخص ویژه اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
اداره کل کمیتــه امداد امام خمینی)ره( اســتان همدان 

اعالم شد.
همچنین در پایان از برگزیدگان ممتاز اســتان همدان 
مدیرکل دادگســتری، فرمانده سپاه پاسداران، مدیرکل 
اطالعات، فرمانده انتظامی و معاون سیاســی و امنیتی 
اســتانداری همدان، معاون عمرانی استانداری همدان 
و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری 

تقدیر شد.
در پایان هم از ســتاد اقامه نماز، مدیرکل دفتر بازرسی و 
مسئول سامد اســتانداری، اداره کل بهزیستی، اداره کل 
حفاظت محیط زیست، شرکت توزیع برق، شرکت آب و 
فاضالب، شرکت گاز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

استان همدان برای همکاری در ارزیابی ها تقدیر شد.

به مناسبت هفته دولت ودرجشنواره شهیدرجائی 14 دستگاه برترتقدیرشدند

معرفی برترین ادارات دولتی استان
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مسابقات شطرنج المپیاد استعدادهای برتر 
در همدان

 دومین دوره مسابقات شطرنج المپیاد استعداد های برتر کشور که 
در همدان دنبال میشود وارد سومی روز مسابقات خود شد.

در این رقابت ها ۱۱۰ شــطرنجباز از سراسر کشور حضور دارند که 
در هفت دور و به روش سوییســی برگزار می شود.این مسابقات در 
دانشــگاه آزاد همدان برگزار می شود و در پایان با شناخت برترین ها 

به پایان می رسد.
سرداوری این رقابتها بر عهده فاطمه افشار از استان قزوین خواهد بود.

گفتنی اســت این رقابت ها تا روز پنجم شهریور ماه به میزبانی هیأت 
شطرنج استان همدان ادامه خواهد داشت.

آغاز رسمی مسابقات بسکتبال و شطرنج 
دختران المپیاد در همدان

 مســابقات بسکتبال و شــطرنج دختران المپیاد استعدادهای برتر 
کشور با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی کار خود را به میزبانی 

همدان آغاز کرد.
مراسم افتتاحیه مسابقات بسکتبال و شطرنج دختران المپیاد استعدادهای 
برتر کشور با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و معاونین اداره کل و 
سرپرســتان، مربیان، داوران و ورزشکاران شرکت کننده در سالن امام 

علی)ع( دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: المپیاد استعدادهاي برتر ورزش 
کشور که در رشته هاي مختلف برگزار مي شود در شناسایي، جذب و 

پرورش ورزشکاران مستعد نقش مهم و ارزنده دارد.
محسن جهانشــیر افزود: این المپیاد با شعار ورزش، دوستي و آینده 
بهتر در رشــته هاي مختلف پســران و دختران در استانهاي مختلف 
برگزار مي شود که به حتم نتایج بسیار مثبتي را در کشف ورزشکاران 

مستعد خواهد داشت.
وی گفت: همدان به مدت ده روز میزبان 4 رشــته کشتی آزاد پسران، 
شطرنج دختران، ژیمناســتیک دختران و بسکتبال ۵ نفره دختران در 

المپیاد استعدادهای برترخواهد بود .
گفتنی است در مسابقات بسکتبال 4۵۰ ورزشکار از ۲7 استان کشور 
حضور دارند و در هشت گروه چهار تیمی با هم به رقابت می پردازند.

همچنین در مسابقات شــطرنج دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر 
کشــور ۱۱۲ شطرنج باز دختر از اســتانهای مختلف کشور در هفت 
دور به روش سوئیســی تا روز سه شنبه پنجم شهریور ماه با یکدیگر 

رقابت می کنند.

هندبال گام اول را محکم برداشت 

 مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر کشور با پیروزی مقتدرانه 
هندبالیست های همدانی در گام نخست همراه شد.

تیم هندبال ساحلی استان در نخستین دیدار خود مقابل هندبال استان 
زنجان با نتیجه خوب 4۶ بر ۱۹ به برتری رسید.

تیم دختران همدان نیز با اقتدار تیم خراسان شمالی را شکست داد.
تیم هندبال پســران نیز در نخستین گام مقابل تیم خوب استان قزوین 

به پیروزی رسید.
تیم هندبال ســاحلی همدان در دومین دیــدار خود که در بندر انزلی 
برگزار می شود موفق شد تیم هندبال استان البرز را با نتیجه دو بر صفر 

شکست دهد و به صعود امیدوار گردد.

بروجرد قهرمان مسابقات چهار جانبه 
کشتی

 تیم کشــتی شهرســتان بروجرد با کســب ۸7 امتیاز بر سکوی 
قهرمانی مســابقات چهارجانبه کشتی گرامیداشت دهه والیت با نام 

یادواره شهدای ارتش و خلبان شهرستان مالیر ایستاد.
به همت هیأت کشــتی شهرســتان مالیر یک دوره مسابقات چهار 
جانبه کشــتی گرامیداشت دهه والیت با نام یادواره شهدای ارتش و 

خلبان در سالن کشتی مصطفی جوکاربرگزار شد
پنجاه نفر از کشتی گیران استانهای البرز. لرستان )بروجرد( . مرکزی 
و همدان)مالیر( در دو رده ســنی جوانان و امید در این مســابقات 
شــرکت کردند و با حضور گرم خود یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
ارتش و خلبان را با ذکر صلوات و قرائت فاتحه در ابتدای مسابقات 
گرامیداشتند و برای کسب مقام و رتبه برتر در سالن کشتی مصطفی 

جوکار شهرستان مالیر به مصاف هم رفتند
در نهایت تیم کشــتی شهرســتان بروجرد با کســب ۸7 امتیاز مقام 
قهرمانی این رقابتها را ازآن خود کرد و تیم های مالیر با کســب ۸۲ 
امتیاز به مقام نایب قهرمانی دســت یافت و استان البرز و مرکزی به 
ترتیب با ۶4۵ و ۵۲ امتیاز مقامهای ســوم و چهارماین مســابقات را 

از آن خود کردند

سرانجام لیگ برتر فوتبال آغاز شد
 ســرانجام نوزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر فوتبال پس از 
کــش و قوس های فراوان به نقطه آغاز رســید تا ۱۶ تیم حاضر در 
این مســابقات در یک مارتن سخت و نفس گیر اندیشه ها، اهداف و 

رویاهای خود را در مستطیل سبز نمایش دهند.
آغاز لیگ نوزدهــم بر خالف دوره های قبل رنــگ و بوی دیگری 
به خود گرفته و با فشــار فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ برای 
استاندارد سازی باشــگاه ها و نزدیک شدن به سطحی از جامعه بین 
المللی فوتبال قدم هایی برداشته شد.  هر چند  که در این راه به گفته 
بســیاری از مدیران عامل و مسئوالن،   نمی توان یک شبه  به بهشت 
آرزوها رسید. ولی همین قدم اولی و رسیدن به جایگاه مطلوب هم 

دلگرم کننده بود.
مهمترین مساله، شماره دار شــدن صندلی ها و گیت گذاری ورودی 
ورزشــگاه ها و فروش بلیت الکترونیک  بود که تعدادی از استان ها 
آن را به سرانجام رساندند و بعضی هنوز  با داشتن مشکالت اساسی 

کمی فاصله دارند. 
 

قهرمانان دوچرخه سواری تریال همدان 
معرفی شدند

 برترین های دوچرخه سواری ماده تریال همدان با برگزاری یک 
دوره مسابقه معرفی شدند.

در این رقابت ها که با شــرکت ۵۰ دوچرخه ســوار رشته تریال از 
شهرســتان های مختلف برگزار شد، همدان در بخش تیمی اول شد 

و مالیر عنوان دوم را کسب کرد.
در بخــش انفرادی و در کالس ۲۰ اینچ نیز جواد رحیمی پارســا از 
همدان عنوان قهرمانی را کســب کرد، سجاد فرهادی از همدان دوم 

شد و میالد بختیاری از مالیر بر سکوی سوم ایستاد.
همچنیــن در کالس ۲۶ اینچ عبــاس رحیمیون از همــدان عنوان 
قهرمانی را تصاحــب کرد و عرفان رحیمی دیگر دوچرخه ســوار 

همدان دوم شد.
نفرات برتر این رقابت ها به مســابقات قهرمانی کشــور اعزام می 

شوند.

معافیت استادان بزرگ شطرنج از پرداخت 
هزینه در جام ابن سینا معاف شدند

 اســتادان بزرگ و بین المللی شطرنج از پرداخت هزینه ورودی 
مسابقات بین المللی شطرنج جام ابن سینا همدان معاف شدند.

ســخنگوی هیأت شــطرنج همدان به ایرنا گفت: بر اساس تصمیم 
اتخاذ شده، تمامی استادان بزرگ و بین المللی و دارندگان درجه بین 

المللی ۲4۰۰ و باالتر از پرداخت ورودی معاف هستند.
حمید فروغی اظهار داشــت: همچنین اسکان و تغذیه اساتید بزرگ 
و همچنین اسکان اســاتید بین المللی به عهده هیأت شطرنج استان 

همدان است.
فروغی خاطرنشان کرد: شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن بین 
المللی ابن سینا از پنجشنبه ۲۱ شهریورماه امسال در سالن ورزشی ۶ 

هزار نفری انقالب همدان آغاز می شود.
وی یــادآور شــد: ثبــت نام هــم اکنون بــه صــورت اینترنتی از 
 طریق ســایت رســمی هیأت شــطرنج اســتان همدان بــه آدرس

 www.hamedanchess.ir در حال انجام است.
وی افــزود: قوانین فدراســیون جهانی شــطرنج )فیــده( حاکم بر 

مسابقات است.
ســال گذشته آرش طاهباز استاد بزرگ شــطرنج از گیالن با کسب 
تســاوی برابر احمد عســگری زاده از تهران با هفــت امتیاز عنوان 

قهرمانی را کسب کرد.
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پیشخوان
قضاوت داوران همدانی در لیگ های کشوری

 داوران فوتبال استان همدان هفته پرکاری را در کشور سپری کردند.
قضاوت داوران همدانی در لیگ های مختلف کشوری هفته گذشته هفته شلوغ را سپری 

کردند وقضاوت های خوبی را در دستجات مختلف پشت سر گذاشتند.
پیام حیدری داور جوان وبین المللی استان در هفته نخست لیگ برتر قاضی دیدار دو تیم 
ماشین سازی تبریز و استقالل تهران بود. این بازی دیروز جمعه در شهر تبریز برگزار شد 

و بیژن حیدری نیز به عنوان کمک داور اضافی پشت دروازه حضور داشت.
همچنین مهدی الوندی به عنوان داور چهارم دیدار دو تیم فوالد خوزستان و صنعت نفت 

آبادان حضور داشت.
همچنین در هفته دوم لیگ دسته اول امید جمشیدی به عنوان داور وسط، رضا درویشی 
و بهروز عالمی روشــن نیز به عنوان کمک ها دیدار دو تیم نود ارومیه و سپیدرود رشت 
را قضــاوت خواهند کرد. و محمد امیرنژاد نیز به عنوان داور چهارم در این بازی حضور 
داشت. داوران همدانی د ر مرحله نخست جام حذفی کشور نیز حضور داشتند و کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال برای دیدار دو تیم  نماینده کردستان و رعد محالت مرکزی، تیم 

داوری همدان را انتخاب کرده  است.
این بازی به قضاوت محمد امیرنژاد و کمک های بهروز عالمی روشــن و محسن دوستان 

در شهر سنندج دیروز جمعه برگزار شد.

همایش پیاده روی 
خانوادگی در روستای 
سردار آباد کبودراهنگ

 بمناسبت گرامیداشت هفته دولت و 
عید غدیرهمایش پیاده روی خانوادگی 
در روســتای ســردارآباداز توابع بخش 

مرکزی شهرستان برگزار شد.
به مناســبت گرامیداشت عید غدیر خم 
و آغاز هفته دولت صبح دیروز خانواده 
های روستای سردار آباد از توابع بخش 
مرکزی ، مســیر یــک کیلومتری داخل 
روستا را پیاده روی کردند که در انتهای 
مســیر با حضور جمعی از مســئولین 
شهرستان به قید قرعه جوایز نفیسی به 

شرکت کنندگان اهداء گردید.
جوایز این همایش شامل ۱۰عدد کارت 
هدیــه پانصد هزار ریالــی و یک عدد 
دوچرخه حرفــه ای بود که با همکاری 
اداره ورزش و جوانان شهرستان، هیأت 
ورزش های روســتایی و بومی محلی 
شهرســتان و دهیــاری روســتا تهیه و 

تدارک دیده شد.

رکورد زنی ورزشکار 
نهاوندی در برج میالد

 میثم بهمنی ورزشــکار نهاوندی در 
۳۸ دقیقه یک هزار و 7۰۰ پله برج میالد 
را با توپ بــال رفت و پنجمین رکورد 

ملی خود را به ثبت رساند.
میثم بهمنی ورزشکار نهاوندی توانست 
یک هــزار 7۰۰ پله برج میالد را بمدت 
سی و هشت دقیقه با توپ پشت گردن 
طــی کند و پنجمین رکورد ملی خود را 
در کتاب ملی در حضور شمس و حسن 
ولی پور رکوردار روپای گینس جهان و 
رئیس ثبت رکــورد ایران هادی رضایی 
زیر نظر فدراســیون همگانی در مقابل 
دوریبن ها ثبت کند ، و نام نهاوند را در 
باالترین برج ایران و پنجمین برج بلند 

جهان برافراشته کند.

جشنواره مسابقات 
ورزشی در شیرین سو 

 جشنواره مسابقات ورزشی محالت 
شیرین ســو با برگزاری مسابقه دارت 

بانوان ادامه یافت.
 ایــن دوره از بازیها با شــرکت ۵۰ نفر 
از بانوان شیرین ســو برگزار شد و در 
پایــان خانم ها زارعی و موالیی به مقام 

قهرمانی ونایب قهرمانی دست یافتند.

مهاجم سپاهان در پاس

 تیم فوتبال پاس همدان در راســتای 
تقویــت خود با یک مهاجــم به توافق 
رســید. ســهیل رفیع زاده مهاجم فصل 
گذشــته ســپاهان نوین و گیتی ســبز 
اصفهــان پس از توافق بــا پاس به این 
تیم پیوست تا این فصل را در تیم پاس 
بازی کند.سهیل رفیع زاده مهاجم باالبلند 
تازه پاس در خط آتش این تیم همدانی 

عهده دار گلزنی خواهد بود.

مدافع پاس تمدید کرد 

 تیم فوتبــال پاس بــا مدافع فصل 
گذشته خود به توافق رسید.

محمد عنایتی مدافع زیر ۲۳ سال پاس با 
این تیم به توافق رسید و قرارداد خود را 

برای دو فصل دیگر تمدید کرد.

قضاوت داوران همدانی 
در لیگ یک 

 هفته دوم از رقابت های لیگ دســته 
اول باشــگاه های کشــور جام آزادگان 
دنبال شــد و در یکی از ایــن دیدارها 

داوران همدانی به قضاوت پرداختند.
پنجشــنبه ۳۱ مرداد ماه از هفته دوم این 
رقابت ها تیم خود ارومیه میزبان ســپید 
رود رشــت بود که این دیــدار را امید 
جمشــیدیان داور جوان همدانی سوت 
زدند. جمشــیدیان را در این دیار رضا 
درویشــی و پیروز عالمی روشن در امر 

قضاوت یاری دادند.

 

 اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی فوتبــال 
نوجوانان کشــور مان جهــت برگزاری دو 
دیدار دوستانه با تیم ملی عراق و آماده سازی 
برای مسابقات مقدماتی آسیا در همدان آغاز 

شد.
دبیر هیأت فوتبال استان گفت: تیم ملی فوتبال 
نوجوانان کشــورمان جهت برپایــی اردوی 
تدارکاتی و بازی دوستانه با عراق وارد همدان 
شد وتمرینات آماده سازی خود را در ورزشگاه 

شهدای قدس همدان آغاز کرد..
مهــدی بوجاریان بــا بیان اینکــه این اردو 
تا هشــتم شــهریورماه ادامه خواهد داشت، 
تصریح کــرد: تیم ملی صبح ها از ســاعت 
۱۰ الی ۱۱:۳۰ در استادیوم شهدای قدس و 
عصرها از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در استادیوم 
شهید حاجی بابایی همدان تمرینات خود را 

برگزار می کند.
وی افزود: تیم ملــی فوتبال نوجوانان عراق 
نیز روز دوشنبه دوم شهریورماه وارد همدان 
می شود و در دو دیدار دوستانه در روزهای 
چهارم وهفتم شــهریورماه از ساعت ۱۹:4۵ 
در ورزشگاه شــهید حاجی بابایی مریانج به 

مصاف تیم ملی کشورمان می رود.
دبیر هیأت فوتبال اســتان همدان خاطر نشان 

کرد: تیم ملــی فوتبال نوجوانان کشــورمان 
اواخر شهریور ماه در چهارچوب رقابت های 

مقدماتی آســیا در همدان به مصاف تیم های 
افغانستان، مالدیو و فلسطین خواهد رفت.

اتوبوس یوزهای ایرانی در همدان سوژه شد
 تردد اتوبوس اعضای تیم ملی فوتبال موسوم به »یوزهای ایرانی« در شهر همدان به سوژه 

شبکه های اجتماعی، شهروندان همدانی و گردشگران تبدیل شد.
اســتقرار اتوبوس تیم ملی در یکی از هتل های حومه آرامگاه باباطاهر همدان که انبوهی از 

گردشگران در آن حضور دارند نیز باعث شد تا اقدام به گرفتن عکس های سلفی کنند.
در واقع اتوبوس یوزهای ایرانی متعلق به تیم ملی فوتبال نوجوانان اســت که روز گذشــته 
برای برپایی اردویی چند روزه و برگزاری ۲ دیدار دوســتانه با تیم ملی عراق به همدان سفر 

کرده اند.
رئیس هیأت فوتبال همدان با اشــاره به اینکه اتوبوس تیم ملی مختص تمامی رده ها ســنی 
است، گفت: به هر حال ملی پوشان با این اتوبوس برای حضور در اردوها و مسابقات رسمی 

خارج از پایتخت تردد می کنند.
عباس صوفی افزود: این اتوبوس متعلق به فدراســیون فوتبال و دارای امکانات مجهز برای 

حمل و نقل ملی پوشان است.
وی با اشاره به اینکه همدان میزبانی دور مقدماتی رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 
در گروه ایران را برعهده دارد، گفت: بهترین امکانات را برای میزبانی شایســته از تیم ملی و 

سایر میهمانان خارجی مهیا کرده ایم.
صوفی خاطرنشــان کرد: تیم ملی فوتبال کشورمان نیز اردویی هفت روزه را در همدان برپا 
کرده و قرار است ۲ بازی تدارکاتی با تیم ملی عراق در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج 

برگزار کند.
وی یادآور شــد: استقرار اتوبوس تیم ملی در آرامگاه باباطاهر نیز به دلیل اسکان ملی پوشان 

نوجوان در هتل باباطاهر است.

آغازاردوی تدارکاتی تیم ملی 
فوتبال نوجوانان در همدان

توپ های دربی استار لیگ ایران
 مورد تایید فیفا است

 توپ های مورد اســتفاده در فوتبال باشــگاهی ایران مورد تایید 
فیفا است.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، توپ های مارک 
دربی اســتار که قرار است در این فصل مســابقات فوتبال باشگاهی 
استفاده شود  از جنس همان توپ هایی هست که در دو فصل گذشته 
نیز در فوتبال باشــگاهی ایران استفاده می شــده است. این توپ ها 
کیفیت مطلوبی دارد که مورد تایید فدراسیون بین المللی فوتبال) فیفا( 

نیز قرار گرفته است.
تکنولوژی روز دنیا در تولید توپ ها مورد اســتفاده قرار گرفته است. 
توپ های فصول گذشته  دو ســتاره بودند و اکنون این توپ ها سه 

ستاره شده اند.
 برخالف آنچه که گفته می شود این توپ ها نسبت به گذشته سنگین 
تر شــده اند اصال چنین مســاله ای صحت ندارد و وزن این توپ ها 
کامال استاندارد  و دقیقا مثل توپ های فصل  گذشته 4۳۵ گرم است.
توپ های دربی اســتار مورد اســتفاده در فوتبال ایران هم اکنون 
در مسابقات باشــگاهی فوتبال فرانسه و آلمان  نیز مورد استفاده 
قرار مــی گیرد و ســنگینی و تنبلی این توپ ها بــه هیچ عنوان 

ندارد. صحت 

اجرای بازی های 
بومی محلی 

در 7 منطقه همدان
 بازی های بومی محلی و ورزش های سنتی 
در قالب طرح »علی)ع( وقف اسالم« در هفت 

محله همدان در حال برگزاری است.
مســئول تربیت بدنی ســپاه ناحیه شهرستان 
همدان گفت: در طرح »علی)ع( وقف اسالم« 
برگزاری چندین برنامه های ورزشی در هفت 

منطقه شهرستان همدان تعریف شده است.

ســیدجواد جعفری بــه فارس اظهــار کرد: 
برنامه های ورزشــی تاکنــون در کوی کوثر، 
کوی ولیعصر)عج(، شــهرک بهشتی، شهرک 
مدنی و چند نقطه دیگر برگزار شــده است 
گفــت: این بازی ها هــر روز در یک مرحله 

انجام می شود.
مســؤول تربیت بدنی ســپاه ناحیه شهرستان 
همدان از برگــزاری بازی هایی چون دارت، 
طناب کشی، چوب کشی، لی لی، دستمال قاپی 
در ایــن هفت محله خبر داد و هدف از آن را 
ایجاد شور و نشاط برای جوانان و نوجوانان 

دانست.
وی با بیــان اینکه در قالب ایــن برنامه ها 

ورزش هــای ســنتی را بــدون هزینــه به 
محله هــا بردیم تــا کــودکان و نوجوانان 
بــه ورزش عالقمنــد شــوند ادامــه داد: 
شــاید شــرایط طوری اســت که کودکان 
و نوجوانــان برای ورزش کــردن به نقطه 
دائمی در شــهر مراجعه کننــد، اما این بار 
مــا تصمیم گرفتیم به جمع آنها در محالت 

رفته و ورزش را رونق دهیم.
جعفری با تأکید بر اینکه در هر برنامه متناسب 
با جمعیت محله حــدود 4۰۰ تا ۵۰۰ نفر در 
بازی ها مشــارکت دارند حضــور والدین به 
همراه کودکان و نوجوانان را نیز بسیار جذاب 

دانست.

الوند ازندریان قهرمان مسابقات والیبال والیت شد
 مسابقات والیبال ویژه بانوان گرامیداشت 
دهه والیت با قهرمانی تیم الوند ازندریان در 
ســالن شــهدای ازندریان از توابع شهرستان 

مالیر به پایان رسید.
به همت هیأت والیبال بخش جوکاربا همکاری 
مسئول نمایندگی اداره ورزش وجوانان بخش 
جــوکار و هیأت روســتایی و بازیهای بومی 
محلی شهرستان مالیر به مناسبت گرامیداشت 

دهه والیت یک دوره مســابقات والیبال ویژه 
بانوان روستایی در سالن شهدای ازندریان با 
هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین دختران و 

زنان روستایی برگزار شد
تیم های والیبال حسین آباد شاملو . جوکار . 
اسالمشهر آق گل . الوند و اسطوره ازندریان و 
عشاق در این مسابقات شرکت کردند و برای 
کسب رتبه و مقام برتر این مسابقات در سالن 

شهدای ازندریان با انجام دیدارهایی جذاب با 
هم به رقابت پرداختند

در پایان تیم الوند ازندریان با غلبه بر حریفان 
خود مقام قهرمانــی را از آن خود کرد و تیم 
های اسطوره ازندریان و اسالمشهر آق گل به 
ترتیب به مقامهای دوم و سومی این مسابقات 

دست پیدا کردند

2 کبدی کار کبودراهنگی 
به اردوی تیم  ملی 

دعوت شدند
 دو کبــدی کار کبودراهنگی با دعوت به 
اردوی تیــم ملی، برای حضــور قدرتمند در 

رقابت های قهرمانی جهان آماده می شوند.
دهمین اردوی تیم ملی کبدی جوانان از یکم 
شهریور امســال در مجموعه ورزشی بعثت 

تهران برگزار می شود. محمدرضا کبودرآهنگی 
و میالد جباری  دو کبدی کار کبودرآهنگی به 

این اردوی آماده سازی دعوت شده اند.
هر دو ملی پوش کبدی کشورمان در اردوهای 

قبلی تیم ملی نیز حضور داشته اند.
ملی پوشان جوان کبدی خود را برای حضور 
در رقابت های جوانان جهان که شهریور ۹۸ 
به میزبانی کشــورمان برگزار می شود، آماده 

می کنند.
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تعریف گذشــته خارج شده 
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زمینــه فعالیت های اقتصادی 
این تغییر  خود را رقم زده اند 
ذائقه  تغییر  به خاطر  شــاید 
مخاطب و مردم شهر و تأمین 
اما  باشد  آنها  روز  به  نیازهای 
چنین تغییراتــی نباید صرفاً 
زمینه های  که  شــود  موجب 
اقتصــادی  فعالیت هــای 
بازارها  نــام  تغییر  موجــب 
تاریخی  راســته بازارهای  و 

همدان شود

فناوري

گزارش 

فرهنگیادداشت

 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 ژئوفیزيک تهران «

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

شنبه  2 شهریورماه 1398  22 ذی الحجه 1440  24 آگوست 2019  شماره 3552

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:14  
خورشيد         06:43                   طلوع 
اذان ظهر                      13:18
غروب خورشيد              19:54

اذان مغرب                   20:12 
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

موبایل ۵G ارزان قیمت 2۰2۰ به بازار می آید
 نوکیا تصمیم دارد در ۲۰۲۰ میالدی یک موبایل ۵G ارزان قیمت به 
بازار عرضه کند.به گزارش مهر ، شرکت HMD Global که موبایل 
های برند نوکیا را می سازد، مشغول ساخت یک  موبایل ۵G  است که 
در ۲۰۲۰ میالدی عرضه خواهد شــد. البته اکنون شرکت های متعددی 
مشغول ساخت موبایل های ۵G هستند اما نکته متمایز دستگاه نوکیا، 
 HMD ارزانی آن است.به گفته »جوهو سارویکاس« مدیر بخش تولید
قیمت موبایل ۵G نوکیا تقریبا ۵۰ درصد کمتر از بهای فعلی دســتگاه 
 ۵Gهایی با این اســتاندارد در بازار است.در حال حاضر موبایل های
موجود در بازار آمریکا به سامســونگ و ال جی تعلق دارند. قیمت پایه 
موبایل »گلکســی نوت ۱۰ پالس ۵G«  از۱۳۰۰ دالر آغاز می شود و 

بهای  موبایل۵G ThinQ LG V۵۰ نیز حدود هزار دالر است.

ایران هیچ گاه جزو 2۰ کشور اول 
مهاجرفرست نبوده و نیست

 مشــاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: ایران هیچ گاه جزو ۲۰ کشور 
اول مهاجرفرست نبوده و نیست. پرویز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر  
در خصــوص آمارهای اخیر مهاجرت یا فرار مغزها گفت: در چند روز 
گذشــته خبری بر روی برخی از خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایتهای 
خبری با عنوان » ۸ عامل ترک وطن / مهمترین دلیل مهاجرت ایرانیان در 
سال گذشته چه بود؟«، منتشر شده است که همان گونه که از تیتر و عنوان 
خبر می توان حدس زد، می بایست در متن خبر از آمار و دالیل مهاجرت 
های بین المللی ایرانی ها به خارج از کشور صحبت شده باشد، اما در عین 
شگفتی و ناباوری مشاهده می شود که در آن به علل جابجایی و مهاجرت 

داخلی جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور پرداخته شده است.

لنزی با قابلیت های فراتر از چشم انسان 
تولید شد

 محققان نوع جدیدی از لنز را ابداع کرده اند که عملکرد آن شــباهت 
زیادی به چشم انسان دارد و می تواند به طور واقعی تمرکز کند و حتی برخی 
قابلیت های آن از چشــم انسان نیز بیشتر است.به گزارش ایسنا ، اختراعی 
جدیــد به زودی طراحی تمام ابزارهای بصری موجــود در بازار از جمله 
دوربین، عینک و تلســکوپ ها را دگرگون می کند. گروهی از محققان در 
دانشگاه  هاروارد با کمک پیشرفت هایی که اخیرا در حوزه هوش مصنوعی و 
لنزهای مسطح به وجود آمده، نوع جدیدی از لنز را ابداع کرده اند که عملکرد 
آن شباهت زیادی به چشم انسان دارد.این ابزار به کمک یک ماهیچه انعطاف 
پذیر  قادر به تمرکز به طور واقعی است و حتی برخی قابلیت های آن فراتر 

از چشم انسان است مانند انطباق آستیگماتیسم و تغییر تصویر.

رویداد ایده پردازی با محوریت عید غدیر 
برگزار شد

 همزمان با عید غدیر خم رویداد ایده پردازی و نوآوری »روشــنای 
غدیر« با محوریت نــوآوری های فناورانه در طــرح های فرهنگی و 
مذهبی برگزار شــد. به گزارش سازمان فناوری اطالعات ایران، رویداد 
ایده پردازی و نوآوری روشــنای غدیر در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برگزار شــد.این رویداد با حضور امیر ناظمی معاون وزیر و 
رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران و فعاالن فرهنگی و اجتماعی، 
کارشناســان فناوری اطالعــات و عالقه مندان به کســب و کارهای 
اســتارت آپی و صاحبان ایده های نو برگزار شد.امیر ناظمی گفت: ایده 
های مطرح شده در این رویداد، قابلیت تبدیل شدن به محصول را دارد 
و امیدواریم تا قبل از ایام اربعین حسینی چند محصول اولیه داشته باشیم.

ترکیب نانوذرات و بالکچین برای مقابله با 
واردات گوشت تقلبی

 فنــاوری بالک چین با فناوری نانــوذرات جهت تضمین اصالت 
گوشت ترکیب می شوند.

به گزارش ســتاد توسعه فناوری نانو، شرکت استرالیایی التیتودو 
Latitude( ۲۸ ۲۸( کــه از صادرکنندگان عمده گوشــت گاو 
به چین اســت، اعالم کرده که از پتانســیل فناوری بالک چین و 
ترکیــب آن با فناوری نانوذرات جهت تضمین اصالت گوشــت 

برد. بهره می 
یکی از شــرکت های وارد کننده گوشت به چین اقدام به ترکیب دو 
فناوری بالکچین و نانوذرات کرده تا مانع از واردات گوشــت تقلبی 

به چین شود.

برگزاری سی و یکمین 
جشنواره تئاتر استان در مالیر

 سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر از 
برگزاری ســی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان 
در مالیر خبر داد. حجت  االسالم طالب ترکاشوند به  
برگزاری ســی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان 
در مالیر اظهار کرد: این جشــنواره از سوم تا ششم 
شهریورماه در مالیر برگزار می شود. وی با اشاره  به 
شرکت ۲۰ گروه نمایشی دراین جشنواره گفت: بعد از 
داوری هفت گروه برای رقابت در جشنواره برگزیده 

شدند.
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی مالیر با 
بیان اینکه عالوه بر بخــش رقابتی یک گروه هم در 
بخش جنبی در نظر گرفته  شــده است تصریح کرد: 
این جشنواره در دو سالن شامل سالن مجتمع فرهنگی 
و هنری اداره ارشــاد و مرکز آمــوزش و هنر برگزار 

می شود.
وی از حضور ۲۰۰ نفر از هنرمندان و عوامل اجرایی 
در این جشنواره خبر داد و افزود : تمام تمهیدات الزم 
برای برگزاری مطلوب این جشــنواره در نظر گرفته 
شده است. ترکاشوند  با بیان اینکه دو  خوابگاه شامل 
یک خوابگاه خواهــران و یک خوابگاه برادران برای 
اســکان هنرمندان در نظر گرفته شده است افزود: در 
این زمینه اداره اوقاف آموزش و پرورش و فرمانداری 
همکاری الزم را با اداره فرهنگ و ارشــاد داشتند.وی 
از حضور سه داور در این جشنواره خبر داد و گفت: 
یــک داور از مرکز و دو داور نیز به صورت منطقه ای 
و اســتانی برای داوری در جشنواره حضور دارند و 
برای نقد و بررسی هم یک داور مالیری به نام  محمد 
قاســمی برای بخش نقد و بررسی در این جشنواره 

حضور خواهد داشت.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر با اشاره 
به اینکه از بین هفت گروهی که با هم رقابت می کنند 
دو گروه برای جشنواره فجر انتخاب می شوند افزود: 
دو گروه نمایش خیابانی نیز در این جشــنواره  اجرا 

خواهند داشت.
وی گفــت: اختتامیه با حضور مســئوالن اســتان و 
شهرســتان و هنرمندان برگزار خواهد شد. ترکاشوند 
با بیان اینکه بر اساس آرا هیأت انتخاب و ارزیاب سی 
و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان، احمد بیگلریان، 
سهراب نیک فرجاد، نبی اهلل بیات و حسین صفی) داور 
ناظر( چند نمایش برای حضور در جشنواره انتخاب 

شدند.
وی اضافــه کــرد: نمایش )ورود آقایــان ممنوع( به 
کارگردانی منیژه احمدی از همدان، )لیلی و مجهول 
( به کارگردانی ســجاد طهماســبی از تویســرکان، 
)خوابگاه دختران شــماره ۱۳( به کارگردانی مهدی 
کلهری از همدان، )چند برش از مغز ســرباز برجک 
شماره چهار( به کارگردانی رضا باغبان و بهرام حاج 
علی اکبری از مالیر، )طمارزو( به کارگردانی روح اهلل 
صالحی از همدان، )موسیو ابراهیم و گلهای قرآن( به 
کارگردانی ابراهیم یمین اسماعیل و محمود غفاری از 
بهار، )فرجام عجیب زوج نافرم ( به کارگردانی مزدک 
مهیمنی از همدان، نمایش )بوم، با، بیم( به کارگردانی 
حمید محبــی از کبودراهنگ در بخش جنبی در این 

جشنواره حضور دارند.

با جشنواره شهروندان برگزیده 
از شعار تا واقعیت 

 جشنواره »شــهروند برگزیده« برای دومین سال برگزار می شود و 
همدان جزو ۳ شــهری اســت که این رویداد را به صورت جدی در 

کشور دنبال می کند. 
قرار است این جشنواره به مدت 4 سال به طور دائم برگزار شود.

بنا به وعده های داده شــده روز یکم  شــهریور قرار اســت همدان 
شــهروندان برگزیده خود را بشناســد . این خبــر را دبیرتغییر یافته 
جشــنواره »شهروندان برگزیده« و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان همان ماه های آغازین برای برنامه ریزی این 

رویداد به رسانه ها اعالم کرده بود .
در جشنواره دوم تعداد برگزیدگان قرار است  به ۱۰ تن کاهش یابد و  
عامه شهروندان می توانستند  در این جشنواره شرکت کننداما قریب به 

اکثریت مردم از چند و چون این رویداد بی اطالع هستند  
بر اساس برنامه ریزی های مســئوالن جشنواره »شهروندان برگزیده« 
به عنوان مشق مردم ساالری با هدف مشارکت هرچه بیشتر شهروندان 
و ارتقای کیفیت زندگی آنان برپا شــده اســت اما بــه واقع به عنوان 
یک شــهروند همدانی چقدر برایتان ملموس بــود که چگونه میتوان 
شــهروند برگزیده بود ؟ چطور این شهروند انتخاب میشود ؟ و چقدر 
این جشنواره روی شــهروند زیستی همدانی ها تاثیر گذار بوده است 
جشنواره شهروندان برگزیده از شعار تا واقعیت چه فرآیندی را پیموده 

است 
در ایــن جشــنواره ، ایجــاد روحیــه مشــارکت جویی، مســئولیت پذیری، 
حــس تعلــق خاطــر بــه شــهر، قانون پذیــری و اخالق مــداری در 
شــهروندان مهم تریــن گام در مســیر پیشــبرد اهــداف مدیریــت شــهری 
ــه  ــوارد ب ــن م ــادآوری ای ــاهد ی ــم ش ــته ای ــدر توانس ــا چق ــت ام اس

شــهروندان بــرای برتــر شــدن آنهــا باشــیم ؟
ــاب  ــنواره انتخ ــه جش ــد ک ــم میباش ــن مه ــت ای ــلم اس ــه مس آنچ
ــا را  ــد نتوانســته اســت همدانیه ــه بای ــه ک ــده آنگون شــهروند برگزی

ــد . ــنواره کن ــن جش ــراه ای هم
ــا  ــده ب ــهروندان برگزی ــه  ش ــت ک ــن اس ــم ای ــداف مه ــی از اه یک
ــت  ــان مدیری ــدار یاری رس ــهری پای ــق ش ــود در تحق ــارکت خ مش
 شــهری خواهنــد بــود امــا آیــا بــه بهانــه جشــنواره شــهروند 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــراه ب ــهریان را هم ــم همش ــته ای ــده توانس برگزی

ــم . ــداف کنی ــن اه ای
ــبخت   ــعید خوش ــی ،  س ــی و اجتماع ــداد فرهنگ ــن روی ــر ای دبی
مدیریــت شــهری به ویــژه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان بــود کــه درســت یکــی دوهفته بــه از راه رســیدن 
اختتامیــه آن شــاهد تغییــر وی بودیــم دبیــری کــه میتوانســت تحلیــل 
هایــش بیانگــر چگونگــی پیشــبرد برنامــه هــای ایــن رویــداد باشــد 
ــکاس  ــتر از انع ــر بیش ــرات دبی ــی تغیی ــی چگونگ ــاال حواش ــا ح ام

اخبــار رویــداد مطــرح اســت . 
ــده   ــس از انتخــاب شــهروندان برگزی ــد ؛ پ ــد و دی ــد منتظــر مان بای
ــهروندان  ــان ش ــی در می ــاط اجتماع ــادابی و نش ــه ش ــاد روحی ایج

ــده اســت ؟  ــق ش ــدر محق ــنواره چق ــطه جش ــه واس ــی ب همدان
متولیان امور این جشــنواره میگویند ، تبلیغات گســترده جشنواره 
»شهروندان برگزیده« در شهر همدان با هدف آگاه سازی شهروندان 
از فرایند برگزاری جشنواره انجام شــد اما مردم شهر میگویند این 
تبلیغات آنقدر نامحســوس بوده اســت که ۰خیلی نتوانسته بیانگر 
اصل ماجرا باشــد . مطرح شده اســت که رویکرد اصلی جشنواره 
دوم »شــهروند برگزیده« حفظ و ارتقای کرامت انسانی شهروندان 
است، و گویا مســئوالن شــهری به دنبال فراهم آوردن بسترهایی 
برای معرفی شــهروندان عامل به وظایف شــهروندی هسند اما به 
واقع برای شناســایی این شــخص چقدر در همدان وقت و نیروی 

انسانی هزینه  شده است؟

■ دوبیتي:
يكی عشق و دگر در دهر فرديم عزيزا ما گرفتار دو درديم  

جمالت يک نظر ناديده مرديم نصیب کس مباد اين غم که ما راست  
باباطاهر

■ حديث:
امام کاظم )ع(:

 زيارت او )امام حسین )ع( را ترک نكنید تا خداوند، عمرهايتان را طوالنی و روزی هايتان 
را زياد کند، و هر گاه زيارت او را ترک نموديد، خداوند از عمرهايتان و روزی هايتان می 

کاهد. پس در زيارتش از يكديگر سبقت بگیريد و آن را ترک نكنید .          
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سینـما

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

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

شد - نيوکاسل- قصرشيرين

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

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

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

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

شد - زهرمار

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

مريم مقدم  «

 چندی پیش برنامه ریزان شهری 
و کارشناسان در کمیسیون معماری 
شورای شهر و شــهرداری همدان  
تصمیم گرفتند بــا اعالم فراخوانی 
برای  ایده را  کارشناســان صاحب 
ارائه طرح مرمت منطبق با مطالعات 
انجام شده برای بازار تاریخی همدان 

پای کار آورند .
بر این اســاس یک شرکت صاحب 
نام کــه پیش از این طــرح مرمت 
بازار تبریز را که در مسابقات متعدد 
بین المللی صاحب رتبه برتر شــده 
بود ارائه داده بود ؛  توانســت تأیید 
متولیان امور شــهری همدان را در 

اسن زمینه از آن خود کند.
 اما پیش از آنکه کار مشــاور به فاز 
اجرایی گره خورد این شرکت بنا به 
نرسیدن توافق با همدانی ها کار را 

رها و حتی از وثیقه چند میلیونی خود نیزگذشــت . 
اینگونه شد که  بار دیگر ارائه طرح جامع بازار روی 
میز کارشناسان آمد  تا  مشاور دیگر کار را اجرا کند.

 یک نشست برای ارائه پیشنهادات
پنج شنبه گذشته در جلسه مشترک کمیته گردشگری 
و معماری ، کارشناســان در سالن جلسات شورای 
شهر همدان گرد هم آمدند تا برای تصمیم گیری های 
پیش رو اظهارنظر کنند. در این نشست مطرح شد که 
تا امروز ،  برای انتخاب مشاور بازار مسئوالن شهری 
همدان  به نتیجه نرســیدند و الزم است تصمیمات 
جدی اتخاذ شود تا بعد از سی سال طرح مرمت بازار 

همدان جان  بگیرد .
  بازار همدان دارای ۲4 هکتار عرصه و ۳۶ هکتار حریم 
تعریف شــده است ،  این مساحت حیاتی در شهر 7۰ 
درصد از فعالیت اقتصادی همدان را به خود اختصاص 
داده است پس بیراه نیست اگر همه منتظر این باشند که 
شریان حیاتی اقتصاد جامعه محلی پویا باشد .بر همین 
اســاس مقرر شده است تا طرح جامع بازار به صورت 
کارآمد و تأثیرگذاری ارائه شــود . آنچه مسلم است با 
توجه شــرایط اقتصادی سال ۱۳۹7 مبلغی بالغ بر 4۰۰ 
میلیون تومان برای این مهم پیش بینی شده بود اما حاال با 
توجه به تغییر شرایط اقتصادی و لزوم اعمال توجهات 
متمایز در زمینه زیر ساختها ،  تعریف بودجه به روز  به 
میزانــی بالغ بر یک میلیارد تومان جهت پای کار آمدن 

مشاور پیش بینی شد . 
 ایمنی حائز رتبه مهم در مرمت بازار 

زمانی اهمیــت مرمت بازار مورد توجه مســئولین 

قرار گرفت که خبر  شــهری 
آتش ســوزی میدان حسن آباد 
تهران انعــکاس نامطلوبی در 
رســانه ها پیدا کرد این خبر به 
گونه ای زنگ خطری بود برای 
مسئوالن شهری همدان چرا که 
این حادثه اگر در بازار همدان 
رخ دهــد در کمتــر از چند 
ساعت به دلیل عدم دسترسی 
به  ایمنی  سیستم های  مطلوب 
بافت مرکزی بازار مردم شهر با 
تلی از خاکستر مواجه خواهند 
شد. بر این اساس کارشناسان 
می گویند یکی از مشــکالت 
ایمنی  بازار موضوع  اساســی 
اســت که در شــرح خدمات 

توجه جدی به آن تا امروز مغفول مانده است.
برخی از اعضای شورای شهر می گویند شاید راهکار 
می تواند فازبندی مطالعات بازار باشد اما برخی دیگر 
می گویند فاز بندی مطالعات بازار می تواند خروجی 
تصمیم گیری ها را از هم گسسته کنند چرا که در هر 
فاز نتایج متفاوتی اتخاذ خواهد شد. و برخی بر این 
باورند بازار نیازمند یک مشاور با فکر واحد است و 
نمی تواند ارائه طرح جامع را در بخش های مختلف 

به مشاوران متفاوت داد.
در نشست های کارشناسی متولیان امور می گویند در 
پیاده راه سازی انقطاع ایجاد شده است و خیابان های 

باباطاهر،اکباتان، بوعلی و سه خیابان 
منتهی شــده به میــدان مرکزی به 
واسطه تغییر و تحوالت ارتباطی از 

هم گسیخته را به خود می دهند.
باید به   طرح جامع بــازار 
طرح جامع شهری متصل باشد 
محمدیــان منصــور کارشــناس و 
شــهری  متعدد  طرح های  مشــاور 
در همــدان می گوید: یک بررســی 
اجمالی کافیست تا پی ببریم رویکرد 
طرح های ارائه شده در شهر همدان 
مشخص و شــفاف نیست و به نظر 
می رســد به یک فرآیند غیر علمی 

دچار است. 
در روش جامع مرمت شهری بافت 
مرمت را باید جزئی از کل ببینیم طرح 
مرمت بازار همدان باید دقیقاً به طرح جامع شــهری 
متصل و مرتبط باشد. وی می گوید: در شرح خدمات 
ارائه شــده به مشاور جای توجه به چگونگی اعمال 
اختیارات مالکان بازار خالی مانده اســت و این در 
صورتی است که در این طرح همه موارد به صورت 
جامع از مالکیت تا ترافیک تا اعمال تغییرات باید به 
صورت کلی دیده شود.محمدیان منصور معتقد است 
نبود مطالعات اقتصادی در طرح پیاده راه سازی اکباتان 
باعث شکست این طرح شده است ما در ایران فقط 
کالبد کلیه طرح را می بینیم و مطالعات در بخش های 
متعدد از جمله اجتماعی، فرهنگی و حتی بهداشتی 

مغفــول می ماند ایــن در صورتی 
است که اگر می خواهیم طرحی به 
صورت موفق به اجرا درآید باید به 

صورت جامع دیده شود.
همدان  بازارهای  راســته    
از تعریف گذشــته خارج شده 

است
موســوی کارشناس ارشــد حوزه 
مرمت میــراث فرهنگی نیز در این 
نشســت عنوان کــرد: تغییری در 
عرصه بازار تــا زمانی که مطالعات 

انجام شود نمی توان اعمال کرد.
 هدف ســازمان میــراث فرهنگی 
در عرصــه صرفاً مرمت اســت اما 
در حرایــم طبق ضوابــط می توان 
وی  کــرد.  اعمــال  را  تغییــرات 
می گوید: انجــام مطالعات تطبیقی 
در ارائه طرح ها بسیار اهمیت دارد 
در این زمینه از نگاه وی مشارکت 
مردمی در راســتای موفق به ثمر رسیدن طرح های 
مرمــت فضاهای همچون بــازار از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت کمــا اینکه اگر چنین مشــارکتی 
محقق نشــود اجرا و دســتیابی به نتیجه قابل قبول 
در بافــت بازار کامــاًل دور از پیش بینی های منطقی 
خواهد بود. پیشــنهاد موسوی برای دستیابی به این 
موارد تشــکیل جلساتی تأثیرگذار با مردم و اصناف 
است.این کارشناس ارشد می گوید: راسته  بازارهای 
همدان از تعریف گذشته خارج شده است و صنوف 
اقدام به تغییر زمینه فعالیت های اقتصادی خود را رقم 
زده اند این تغییر شاید به خاطر تغییر ذائقه مخاطب 
و مردم شــهر و تأمین نیازهای به روز آنها باشد اما 
چنین تغییراتی نباید صرفاً موجب شود که زمینه های 
فعالیت هــای اقتصادی موجب تغییر نــام بازارها و 

راسته بازارهای تاریخی همدان شود.
حتی بهتر اســت به صورت نمادین راسته بازارها را 
با نام های پیشــین خود حفظ کنیــم و این موجب 
می شود فعالیت صنوف نیز احیا شود چرا که کاربری 
را اگــر احیا کنیم کالبد قطــع یقین حفاظت خواهد 
شــد.  در این نشســت پیرامون تغییرات اساسی در 
زمینه زیرساخت های بازار در صورت اعمال سقف 
در بخشــی از راســته  بازارهای همــدان بحث های 
کارشناســی و مــوارد متعددی مطرح شــد که در 
شــماره های آتی به آنها خواهیم پرداخت. حال باید 
منتظر ماند  تا بازار همدان مشاوری برای طرح مرمت 
خود بشناسد شاید به این ترتیب بافت بازار همدان با 

تعریف راسته بازارها حفظ شود. 

بعد از سی سال طرح مرمت بازار همدان جان می گیرد 

دلیل شکست طرح پیاده راه سازی اکباتان نبود 
مطالعات اقتصادی

■ در مرمت بازار مشارکت مردمی مهمترين اصل است 

نقص فنی ماهیت سیستم های
 تله کابین است 

پیش بینی رفع 
نقص از الویت 
برنامه های 
کارشناسانه است 
 در شــبهای اخیر همزمان با پخش برنامه شــب 
فیروزه ای ایجاد مشکالت فنی موجب شد تا انتقال 
مسافران به پایین از ایستگاه مقصد تله کابین با نقص 

فنی روبرو شود  .

همزمان با روی آنتن رفتن شب فیروزه ای از دهکده 
تفریحی توریستی گنجنامه نقص فنی در تله کابین 
موجب شــد حرکت کابین ها کند شود و در اخبار 
ضد و نقیض تعداد افراد حاضر متفاوت اعالم شد . 
مدیر روابــط عمومی دهکده تفریحی توریســتی 
گنجنامه با تکذیب گرفتار آمدن ۳۰۰ نفر مسافر در 
دشت میشان به علت خراب شدن تله کابین گفت: 
این تعــداد ۱۵۲ نفر بوده و فقط به علت نقص فنی 

سرعت تله کابین کند شد.
با بیان اینکه به علت سوختن قطعه ای از موتور برق 
دستگاه دچار ایراد شــد، اظهار کرد: به علت نقص 
فنی به وجود آمده حرکت تله کابین کند شد و همین 
امر باعث شد تا ۶۰ نفر را از طریق ماشین های آفرود 

به پایین انتقال دهیم.

وی بــا بیان اینکــه مابقی مســافران در نهایت 
صحت و ســالمت با تله کابین به پایین آمدند، 
عنوان کرد: نقص فنی پیش آمده قابل پیش بینی 
نبود و نمی توانستیم جلوی وقوع آن را بگیریم 
همانطور که کاری بــرای پریدن فیوز برق نمی 

انجام داد. توان 
مدیر روابــط عمومی تله کابیــن گنجنامه در پایان 
عنوان کرد: این نقص فنی همزمان با برنامه »شــب 
فیــروزه ای« در گنجنامه اتفاق افتاد  و حضور مردم 
برای شــرکت در این برنامه بوده و خوشبختانه همه 

سالم از دشت میشان به پایین منتقل شدند.
کابین  تله  آفرودســوار مســافران   ۲۰

همدان رااز میدان میشان منتقل کردند
رئیس هیأت اتومبیلرانی و موتورســواری اســتان 

همدان گفت: هنگام نقص فنی در تله کابین  آفرود 
ســواران همدان مســافران گیر افتاده در تله کابین 
همدان را از میدان میشــان به پاییــن منتقل کردند.
اصغر جهانیان اظهار داشت: هنگام نقص فنی  مرکز 
فوریت های پزشکی طی درخواستی از هیأت اعالم 
نیاز کرد تا اتومبیل های آفــرود همدان برای نجات 
مســافرانی که بر اثر خرابی تلــه کابین گنج نامه در 

دشت میشان گرفتار شده بودند اعزام شوند.
رئیس هیأت اتومبیلرانی و موتورســواری اســتان 
همدان با اشــاره به تعداد خودروهای آفرود گفت: 
تعــداد خودروهای حاضر در این امدادرســانی ۲۰ 

خودرو آفرود و 4 خودرو هالل احمر بود.
جهانیان خاطرنشــان کرد: خودروهای آفرود هیأت 
در زمان های که در مناطق کوهســتانی استان حادثه 

ای پیش می آید کمک رسان حال شهروندان هستند.
وی با اشــاره به همــکاری مدیران اســتان در این 
رخداد بیان کرد: از دقایق نخست این اتفاق محسن 
جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان استان در محل 

حادثه حضور پیدا کرد.
رئیس هیأت اتومبیلرانی و موتورســواری استان 
همدان بابیان اینکه امیدواریم دیگر شــاهد چنین 
اتفاقاتی در استان نباشــیم به کمیته آفرود هیأت 
اتومبیلرانی و موتورســواری استان همدان اشاره 
کرد و گفت: این کمیته یکی از فعال ترین کمیته 
های هیأت اتومبیلرانی و موتورســواری اســتان 
اســت. جهانیان افزود: سعی شده با فراهم کردن 
زیرســاخت ها فضای خوبی  برای آفرود همدان 

ایجاد شود.


