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ملت ايران 
بيدارى خود را 
حفظ كند

ساماندهى گلزار 
شهداى همدان
 تا 22 بهمن 
تمام مي شود

گردنه اسدآباد 
همچنان خطرساز 
است

آگهي جذب
 نيروي شركتي 

علوم پزشكي همدان

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

4

يادداشت روز

2

اهميت نشست استاندار 
همدان با احزاب

  نشست هم انديشى استاندار همدان با 
احزاب و گروههاى سياســى كه به جهت 
زمان نيز در شرايط مناسبى برگزار شد، نقطه 
آغاز خوبى براى تعامل و ارتباط سازنده با 
فعاالن سياســى در تشــكل هاى سياسى 
و حزبى اســت به ويژه اينكه شاهرخى با 
نــگاه همه جانبه خود اين نشســت را هم 
با گروههــاى اصالح طلب و هم اصولگرا 
برگزار كرد تا نشان دهد كه به دنبال استفاده 
ار ظرفيت احزاب در جهت توســعه استان 
اســت.وجود احزاب و گروههاى سياسى 
گذشــته از اينكه جزو شاخصه هاى مردم 

ساالرى هستند.

يادداشت
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غده چركين تكدي گري در 
همدان مي رود تا دهان باز كند 
 مدتي بود عمــل مزموم تكدي گري در 
معابر عمومــي و كوچه پــس كوچه هاي 
همدان به هر دليل كمتر به چشم مي آمد و يا 
كمتر شده بود، اما متأسفانه اخيراً نيز جماعت 
متكدي پيشه به نحو به نحوه چشمگيري در 
انظار عمومي ظاهر هستند و شغل نه چندان 
شــريف خود را با سماجت ادامه مي دهند، 
البته در اين برهه از فصل هاي دايمي فعاليت 
متكديان، تغيير شــيوه محسوي هم در كار 
آنها به چشــم مي خورد، به گونه اي كه اين 
جماعت اغلب بيشترين وقت گرانبهاي خود 

را در نقاط مسكوني و كوچه ها مي گذراند.

همدان ليبل نماد استان در صنعت چاپ و بسته بندي
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داليل و اعتراض مالك مورد قبول واقع نشد

ارسال پرونده «جناني» 
براي ثبت

به جا مانده از مصوبات همدان 2018

جام جهانى او- اسپرت 
در همدان كليد خورد

پدر انرژي هسته اي در همدان:

انرژي هسته اي را با برجام از بين بردند 
■ شاهرخي: نمي توان امنيت ايران را به بهانه انرژي هسته اي به مخاطره انداخت

■ آيين تجليل از پيشكسوتان و معتمدان عرصه اقتصاد استان با اعطاي نشان « اعتماد» به برگزيدگان در سالن شهداي استانداري برپا شد
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نمايندگان مجلس دعواهاى سياسى را از وزارت علوم دور نگه دارند
 رئيس دانشگاه بوعلى سينا از نمايندگان مجلس خواست دعواهاى سياسى را از وزارت علوم دور نگه دارند.

يعقوب محمدى فر در مراســم سالروز تأسيس خبرگزارى ايسنا، با بيان اينكه دانشــگاهيان بايد در محيطى آرام فعاليت كنند، 
تصريح كرد: از نمايندگان و افراد تأثيرگذار مى خواهيم محافل و دعواهاى سياسى را از وزارت علوم دور نگه  دارند تا دانشگاه ها 
بتوانند در فضايى آرام و با نشاط فعاليت كنند.وى ادامه داد: به طور قطع تغييرات پيوسته اى كه طى ساليان اخير در وزارت علوم 
اتفاق افتاد، ضربات جبران ناپذيرى به بدنه آموزش عالى كشور وارد كرده و همه ما هزينه اين اتفاق را مى دهيم و اميدواريم بيش 
از اين هزينه اى ندهيم.وى ، تصريح كرد: به طور يقين خواســته رؤساى دانشگاه ها، اعضاى هيئت علمى، دانشجويان و تمامى 
دانشگاهيان اين است كه آرامش در دانشگاه ها ادامه پيدا كند چرا كه با سياسى كارى هاى چند سال اخير وزارت علوم و جامعه 
دانشــگاهى بسيار آسيب ديده است و جبران اين آسيب ديدگى ها ســاليان سال طول خواهد كشيد.محمدى فر با ابرازتأسف از 
برخوردهاى سياسى و ورود دعواهاى محافل سياسى به داخل وزارت علوم تأكيد كرد: اميدواريم آرامش حاكم بر وزارت علوم 
تداوم داشته باشد و دانشگاه ها بتوانند به مسائلى كه براى آن ساخته شده اند و وظايفى از جمله آموزش، پژوهش، تربيت نسل 

جوان متعهد براى ورود به جامعه كه بر دوش آنها گذاشته شده است، بپردازند.

آب هاى سطحى ميدان رسالت به شبكه وصل شد
 بــراى پــروژه اتصــال شــبكه آب هــاى ســطحى ميــدان رســالت بــه ميــدان امــام حســين(ع) 13 ميليــارد تومــان بــرآورد 

هزينــه شــده اســت.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان با بيان اينكه طى بارندگى هاى اخير دريچه اى در ضلع مجاور محوطه بوعلى سينا دچار 
آبگرفتگى شده و پس زدگى شده بود اظهار كرد: روز جمعه گذشته عوامل اجرايى در محل حضور داشته و كامل آن محوطه را 

بازگشايى كردند و اكنون دنبال مسير جايگزين براى انتقال آب هاى سطحى هستيم.
وحيد على ضمير در گفت وگو با فارس در خصوص مخالفت شركت آب و فاضالب شهرى با اين پروژه به خاطر انتقال آب هاى 

سطحى به فاضالب گفت: در جريان مخالفت شركت آبفا نيستم و بايد موضوع را پيگيرى كنم.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان ادامه داد: مطالعات جمع آورى آب هاى سطحى همدان سال 90 انجام شد اما در حال 

حاضر مجدد طرح جمع آورى آب هاى سطحى بازنگرى مى شود.
وى با بيان اينكه بازنگرى مجدد به داليل متعددى از جمله تغيير و تحوالت در شهر و همچنين شرايط جوى انجام مى شود، 

گفت: شبكه جمع آورى آب هاى سطحى شهر همدان بر اساس آن طرح اجرايى مى شود و اصال هم ربطى به آبفا ندارد.

اهميت نشست استاندار همدان با احزاب
  نشست هم انديشى استاندار همدان با احزاب و گروههاى سياسى 
كه به جهت زمان نيز در شرايط مناسبى برگزار شد، نقطه آغاز خوبى 
براى تعامل و ارتباط سازنده با فعاالن سياسى در تشكل هاى سياسى 
و حزبى اســت به ويژه اينكه شــاهرخى با نگاه همه جانبه خود اين 
نشســت را هم با گروههاى اصالح طلب و هم اصولگرا برگزار كرد 
تا نشــان دهد كه به دنبال استفاده ار ظرفيت احزاب در جهت توسعه 

استان است.
وجود احزاب و گروههاى سياسى گذشته از اينكه جزو شاخصه هاى 
مردم ساالرى هستند و قطعا در معادالت سياسى تاثيرگذارند، نقش بى 

بديل و قابل مالحظه اى در پيشرفت جامعه دارند.
تجربه كشورهاى توسعه يافته به خوبى نشان مى دهد كه اين جوامع 
به جهت برخوردارى از نظام حزبى قوى توانسته اند گام هاى محكم 

و موثرى را در مسير توسعه بردارند.
از طرفى در قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران نيز ظرفيت خوبى 

براى احزاب و فعاليتهاى حزبى پيش بينى شده است. 
با اين اوصاف توجه به احزاب و تالش براى اســتفاده از ظرفيت آنها 
امرى ضرورى به ويژه در نظام مردم ســاالرى دينى اســت و مديران 

اجرايى بايد اين مهم را فرصتى براى خود بدانند.
امــروز تعامل با احــزاب و در نظر گرفتن جايــگاه احزاب حتى در 
شــرايطى كه ما هنوز از نظام حزبى قوى برخوردار نيســتيم يك امر 
مهم و الزم اســت كه غفلت از آن به منزله از دست دادن يك فرصت 

ارزشمند است.
نشست اخير اســتاندار همدان با احزاب سياسى استان چنانچه با اين 
رويكرد برگزار شده باشد كه مديريت ارشد استان به دنبال استفاده از 
ظرفيت احزاب اســت، قطعا نتايج خوبى را به دنبال خواهد داشت و 
در آينده مى تواند مســير تعامل ميان گروههاى سياســى و مديران را 
هموار نمايد مشــروط بر آنكه چنين نگاهى در ميان ساير مديران نيز 
تقويت شود و اهتمام به احزاب محدود به يكى دو جلسه نشود و در 
عرصه عمل به معناى واقعى شــاهد بهره گيرى از اين ظرفيت باشيم 
و ديدگاهها و نظرات ســازنده و نقدهايى دلسوزانه فعاالن حزبى كه 
با محوريت منافع مردم و توســعه استان اســت، مورد توجه مديران 

قرار گيرد.
نقد وضع موجود و ارائه راهكارهايى ســازنده براى گره گشــايى از 
مشكالت و سرعت بخشيدن به توسعه از جمله رسالت هاى احزاب 

است كه به شكل هاى مختلف مى تواند مطرح شود.
مديران نبايــد از اين نقدها فرار كنند و آنها را برنتابند، بلكه برعكس 
به هدف رفع مشــكالت موجود و حركت معقول در مسير توسعه به 

استقبال نقدهاى سازنده احزاب بروند.
نشست هاى مديريت ارشد استان با احزاب نيز قاعدتا بر همين اساس 
بايد استمرار داشته باشد تا نتيجه الزم كه همان بهره گيرى از ظرفيت 

احزاب جهت توسعه استان است، حاصل شود.

در رزمايش طرح زمستانى پليس راه و سازمان هاى 
امدادى مطرح شد

كاهش 14 درصدى كشته هاى تصادفات 
در همدان 

فرمانده انتظامى اســتان از كاهش 14 درصدى كشته هاى تصادفات 
استان در 8 ماهه سال جارى خبر داد. 

"كامرانى صالح" روز گذشــته در رزمايش طرح زمستانى پليس راه و 
ســازمان هاى امدادى گفت: امروز تلفات انسانى ناشى از تصادفات 

يكى از دغدغه هاى مهم كشورها محسوب مى شود.
به گزارش پايگاه خبرى پليس،وى افزود: كشــور ما هم از اين قائده 
مستثنى نيســت و آمار باالى 27هزار كشــته در 8 سال گذشته، آمار 
نگران كننده اى بود كه با پيگيرى مسئوالن و همراهى مردم و رانندگان 

اين آمار امروز به 17 هزار نفر كشته در سال كاهش پيدا كرده است.
كامرانى صالح نقش عامل انســانى در بروز تصادفات را نگران كننده 
دانســت و گفت: اميد اســت با هم افزايى ســازمان ها و شهروندان 
بتوانيم اين آمارها را كاهش دهيم.كامرانى صالح در ادامه از كاهش 14

درصدى تلفات انسانى در تصادفات 8 ماهه سال 96 در استان خبر داد 
و گفت: برخالف افزايش 21درصدى ترددها در طى اين مدت، نسبت 
به سال گذشته بحمداهللا آمار كشته هاى تصادفات فوتى در استان با 40

نفر كشته كمتر نسبت به مدت مشابه، 14درصد كاهش داشته است.
فرمانده انتظامى استان گفت: با يارى خداوند و تالش هاى همكاران 
در مجموعه پليس راه و راهور استان و ديگر سازمان هاى امدادى، راه 
و شهرسازى، هالل احمر و اورژانس، امداد خودرو و ... طرح زمستانى 
ازامــروز  به مدت 3ماه با بكارگيرى بيش از 100نفر و 500 دســتگاه 

خودرو در سطح جاده هاى استان اجرا خواهد شد.

واحد «LDR» بيمارستان فاطميه همدان 
بهره بردارى مى شود

 «LDR» مدير بيمارســتان فاطميه همدان از بهره بــردارى واحد 
بيمارستان فاطميه همدان طى شهريور ماه سال 98 خبر داد.

جواد جوزى در گفت وگو با فارس با اشاره به پيگيرى ساخت واحد 
«LDR» در بيمارســتان فاطميه همدان اظهار كرد: در فضايى قريب 

به 5 هزار متر مربع پروژه اى به نام «LDR» در حال ساخت است.
وى با اشاره به اينكه قرارداد اين پروژه با پيمانكار منعقد شده و كار در 
حال اجراست، گفت: سفت كارى آن يك ماه ديگر به پايان مى رسد و 

مرحله نازك كارى در بهمن ماه اجرايى مى شود.

1-ضرب وشــتم معلم رودبارى گزارش شده است گفته مى شود در 
استان همسايه والدين دانش آموز با حضوردر مدرسه اقدام به ضرب 

و شتم معلم فرزند خود كرده اند.
 گويا دليل اين اقدام تذكر به تاخير حضور دانش آموزان در مدرســه 
بوده است . گفته ميشود ضارب با شكايت مسئوالن آموزش پرورش 

به مراجع  ذى صالح معرفى شده است.
2-فرهنگيــان امروز تجمع خواهند داشــت گفته مى شــود معلمان 
همدانى با هدف حمايت از همكاران خود و دفاع از شــان و منزلت 
معلمى در اداره كل آموزش پرورش استان تجمع خواهند داشت گويا 
فرهنگيان خواستار برخورد با مديران و عوامل تهيه و پخش فيلم اتفاق 

مدرسه شهيد مقصودى هستند.
گفتنى است پخش گزارش برخورد با دانش آموزهمدانى از رسانه ملى 

با اعتراض شديد معلمان مواجه شد.
3-اصالح طلبان اســتان خواســتار تغيير برخى مديران اســتان شده 
اند. گفته مى شــود در نشســت احزاب اصالح طلب با استاندار اين 
موضوع مطرح شده است گويا اصالح طلبان از طوالنى شدن برخى از 

مديريت ها در استان ناراضى هستند.
گفتنى است احزاب اصولگرا و اصالح طلب استان در روزهاى گذشته 

ديدار هاى جداگانه با شاهرخى داشته اند.

 آيين تجليل از پيشكسوتان و معتمدان 
عرصه اقتصاد استان همدان به همت اتاق 
بازرگانى استان برگزار شد تا براى نخستين 
بــار از معتمدين پيشكســوت اين عرصه 

تجليل به عمل آيد
در اين آيين به ياد مرحوم اعتماد، يكى از 
معتمديِن سرشــناِس اقتصاد همدان، نشان 

اعتماد به تجليل شوندگان اهدا شد.
اين جلسه با حواشى چندى هم همراه بود 
كه رنگ و بوى سياسى به خود گرفت چرا 
كه فرزند مرحوم اعتماد كه به عنوان پدر 
فناورى انرژى هسته اى ايران مطرح است 
به صراحت و بدون پرداختن به ســابقه 
خانواده خود فقــط در خصوص از بين 
رفتن انرژى هســته اى و برجام سخنرانى 
كرد و استاندار همدان نيز به عنوان نماينده  
دولت از برجام دفــاع  كرد. در هر حال 
در اين آئين كه ديروز در ســالن شهداى 
استاندارى همدان برگزار شد نماينده ولى 
فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان 
گفت: از پيشكسوتان اقتصادى تقاضا دارم 
نگاه اســالم را در امور اقتصادى خود به 

كار ببرند.
آيت ا... غيــاث الدين طه محمدى افزود: 
فقر حاصل افراط و تفريط اســت و ميانه 
روى مهمترين ويژگى افراد غنى محسوب 

مى شود.
وى گفت: فقر استعداد هاى انسان را نابود 
مى كنــد اگر دو فرد فقيــر و ثروتمند به 
محكمه اى وارد شوند فرد فقير نمى تواند 

حرف حساب خود را به كرسى بنشاند.
آيت ا... محمدى با اشاره به حديث «كفر و 
فقر با يكديگر ديوار مشترك دارند» اظهار 
داشت: دشمنان ما اقتصاد خود را درست 
كردنــد و حاال به دنبــال هجمه به دين و 
انقالب ما هستند.نماينده ولى فقيه در استان 
همدان اضافه كرد: خالقيت توليد و صنعت 
فرش متعلق به ايرانيان است كه حاال چينى 
ها و هندى ها با توليد فرش عالوه بر ضربه 

به اقتصاد ما به دنبال ثبت اين اثر هستند.
آيت ا... محمدى تاكيد كرد: ميرسيد على 
همدانى 800 صنعت گــر را از همدان به 
كشــمير برد و صنعت و اقتصــاد آنجا را 

متحول كرد.
 با برجام انرژى هسته اى را از بين 

بردند
بنيان گذار نخستين فناوري انرژي اتمي كشور 
كه به عنوان ميهمان ويژه اين مراسم دعوت 
شــده بود گفت: برجام را بــه ايران تحميل 
كردنــد و به اعتقاد من انــرژي اتمي كًال از 
بين رفته اســت. علي اكبر اعتماد گفت: ايران 
هيچ نوع توليدي در بحث اتمي ندارد و هيچ 
راهي براي فعاليت هسته اي ايران باز نيست 
اينكه گفته مي شود انرژي هسته اي حق مسلم 

ماست شعار تبليغاتي بيش نيست.
وي بيان كرد: متأســفانه به عنوان بنيان گذار 
انرژي اتمي در ايــران بايد بگويم يك عده 
دانشــمند اين انرژي را در ايــران بنا نهاده و 
ســاختند اما عده اي ديگر آمدند آن را ويران 

كردند.
وي اظهار داشت: از انرژي اتمي سوء استفاده 
مي شــود اين در حالي اســت كه سرنوشت 
اتم كشــور ما و زيرســاخت هاي مربوط به 
آن خراب شــده و ما هيچ فعاليتي در زمينه 

هسته اي نداريم و در كل بايد بگويم ساخت 
اتم در كشــور به جز مــواردي به صورت 
مويرگــي در زمينه پزشــكي دروغي بيش 

نيست.
بنيان گذار نخســتين فناوري انــرژي اتمي 
كشور با اشاره به اينكه بنده به جز اين سمت 
بنيانگذار دانشــگاه بوعلي سيناي همدان نيز 
بوده ام و بهتر اســت من را با اين نام بخوانيد 
افزود: وقتي زيرساخت هاي انرژي هسته اي را 
در ايران خراب كردند در حقيقت بنيان گذار 
آن را نيز نابود كردند و بهتر اســت ديگر اين 

نام را از سر من برداريد.
اعتماد ادامه داد: هي  برجام مي كنند، در حالي 
كه همين برجام همه حــق و حقوقي را كه 

متعلق به ايران بود را از ايرانيان گرفت.
به راســتي برجــام براي ما چه كــرد؟ تمام 
نيروگاه هاي اتمي تعطيل شــدند و ايران به 
كشوري بدون انرژي و آينده  تبديل شد. اتم 

ديگر چيزي و نامى در ايران ندارد.
 برجام چهره خشــن از ايران در 

جهان را زدود
استاندار همدان نيز گفت: با احترام به جايگاه 
علمي دكتر اعتماد بايد بگويم كه هيچ اعتقادي 
به فرمايشات ايشان در خصوص برجام ندارم 
و به عنوان يك عنصر سياســي بايد بگويم 
برجام فوايد ارزشــمندي براي كشور داشت 

كه نبايد آن را به فراموشي سپرد.
سيدسعيد شــاهرخي اظهار داشت: انرژي 
هســته اي حق ماســت و ايــن حق ملت 
ارزشــمندي اســت كه به پاي اين ســهم 
ايســتادند. البته چيــزي كه مــا از انرژي 
هســته اي مي خواهيم آني نيست كه كارش 
در دســت ما نباشــد و به قيمت وابستگي 
ايــران به ابرقدرت ها تمام شــود نمي توان 
به بهانه انرژي هســته اي امنيت ايران را در 

جهان به مخاطره انداخت. 
وي ادامه داد: در گذشــته آمريكا، شرايطي را 
براي ايران به وجــود آورده بودند كه چهره 
خشني از ايران در جهان به وجود آورده بود، 
اجماع جهاني عليه ايــران، بردن جمهورى 
اســالمى زير منشــور حقــوق بين الملل، 
صادر كــردن انواع قطعنامه هــا، تحريم ها و 
محدوديت هــاي بي شــمار حاصل نگرش 
سياسيون ما در گذشــته بر انرژى اتمى بود 
اما با ورود دولت حاضر بر عرصه سياســت 

خارجي تعامل سازنده اي با دنيا برقرار كرده يم 
و چهره منطقي از ايران در جهان شكل گرفت 
اين تفكر كه ايران دنبال بمب است شكسته 
شــد و هم اينك اجماع جهاني در حمايت از 

ايران شكل گرفته است.
وي افزود: اصلي ترين حاصل برجام اين بود 
كه ذهنيت  ديگر كشــورها در مورد ايران از 
بين رفت و امروز با خروج يك جانبه ترامپ 
از تعهدي كه به ايران داده بودند در حقيقت 
آمريكا در انزوا قرار گرفته اســت و اتحاديه 
اروپا در حمايت از ايــران در مقابل آمريكا 

ايستاده اند.
شــاهرخي گفت: ما اداره كشور را بر اساس 
عقل و منطق پيــش مي بريم. بنابراين راحت 
نيست در قالب چهار جمله تالش و كوشش 
ديپلماسي كشور را بدون استدالل و پرداختن 

به مباحث حاشيه اي آن از بين ببريم.
اســتاندار همــدان در ادامــه با بيــان اينكه 
پيشكســوتان عرصه اقتصاد در صف مقدم 
تهاجــم عليه ابرقدرت ها ايســتاده اند گفت: 
ايــن تجليل در حقيقت، تجليــل از كرامت 
انسانيت كساني اســت كه اقتصاد كشور را 

ياري مي كنند.
شاهرخي گفت: خوشبختانه در استان همدان 
شــاهد وفاق و همدلي فراواني هستيم كه با 
وجود تاريخ پيشــينه اي كه از اســتان وجود 
دارد و نيز حمايت دولت بــراي رفع موانع 
ســرمايه گذاري قطعاً شــاهد رونق كسب و 
كار در آينــده خواهيم بود.اســتاندار همدان 
گفت: دولت خود را مكلف كرده اســت كه 
بــراي افزايش راندمــان كار توليد به كمك 

كارخانجاتي كه دچار چالش شده اند بيايد.
وي بــا يادي از اســتانداران ســابق (خرم، 
زبردست و نيكبخت) گفت: تالش و كوشش 
اين افراد براي ايجاد زيرســاخت هاي كنوني 

ادامه خواهد داشت.
 برندهاى كارآفرين كمتر مورد توجه 

قرار مى گيرند
نايب رييس اتاق بازرگانى كشــور با اشاره 
بــه اينكه برندهــاى كارآفريــن كمتر مورد 
توجه قرار مى گيرند گفــت: دولت حتى به 
بخشنامه ها و مصوباتى كه خود صادر مى كند 

هم عمل نمى كند.
مسعود خوانســارى با بيان اينكه تعامل بين 
دولت و بخش خصوصى بسيار ضعيف شده 

اســت اظهار كرد: بخش خصوصى مطالبات 
زيادى از دولت دارد كه متاســفانه پرداخت 
نمى شــود اما در عوض دولــت بدهى هاى 
بانكى، بيمه، ماليات و ... را سر وقت مى گيرد 

كه همين موضوع منشا اختالف شده است.
وى اتاكيــد كــرد: اگــر قرار اســت بخش 
خصوصى سالم كار كند بايد رابطه دولت هم 

با بخش خصوصى سالم باشد.
خوانسارى با تاكيد بر اينكه خيلى از معامالت 
در گذشته بر اساس اعتماد صورت مى گرفت 
اما امروز تعهد از اقتصاد خارج شــده است 
گفت: بدهى هاى مالى و معوقات و مشكالت 

بيمه حاصل پايبند نبودن به تعهدات است.
نايب رييس اتاق بازرگانى كشــور گفت: با 
حمايت از بخش خصوصى مشكل بيكارى 
رفع مى شــود و اين بخش مى تواند منجى 

اشتغالزايى و رفع بيكارى در كشور باشد.
وى افزود: از زمان وابســتگى اقتصاد كشور 
به نفت، بخش خصوصى به حاشيه رفت و 
هيچگاه نشد منابع اقتصادى خود را از نفت 

جدا كنيم.
خوانســارى اضافه كرد: همانطور كه قبل از 
مشروطيت اقتصاد پويايى بدون وابستگى به 
نفت داشتيم امروز نيز مى توان با بها دادن به 

بخش خصوصى موفق عمل كرد.
وى عنــوان كرد: اقتصاد قــوى كره جنوبى 
حاصل تالش بخش خصوصى است و كمتر 
از 20 شركت خصوصى اقتصاد كره جنوبى 
را متحول كرده اند.نايب رييس اتاق بازرگانى 
كشور اظهار داشت: كشور ما ظرفيت بااليى 
دارد كه با حمايــت از بخش خصوصى مى 

تواند در ارتقا اقتصاد موفق عمل كند.
در اين جلســه على اصغر زبردست رئيس 
اتاق بازرگاني همدان به حاضرين در جلسه 
خيرمقدم گفت و اظهار داشــت: كسبه هايي 
در اســتان داشتيم كه نامشان در كشور بسيار 
خوشنام بوده و استان همدان به حضور آنها 
در عرصه هــاي مختلف اقتصــادي بر خود 

مي بالد.
الزم به يادآورى است نخستين آيين تجليل از 
پيشكسوتان و معتمدان اقتصاد استان همدان 
در هشتاد و هفتمين ســالگرد تاسيس اتاق 

بازرگانى همدان برگزار شد.
در پايــان اين آييــن از پيشكســوتان فعال 

اقتصادى استان تجليل شد.

مدير حوزه علميه كشور: 
حوزه علميه خواهران 
همدان پيشقدم  علم و 
فرهنگ در غرب كشور 
 مدير حوزه علميه خواهران كشور گفت: با توجه 
به اينكه حوزه علميه خواهران همدان در مقوله علم 
و فرهنگ در غرب كشور پيشقدم است بايد توسعه 

يابد و استان هاى ديگر را پشتيبانى كند.
عبدالكريم بهجت پور  با بيان اين مطلب در همايش 
ائمه جمعه و مديران حوزه علميه اســتان گفت : در 
كشــور 100 هزار نفر طلبه خواهر در حال تحصيل 

هستند و50 هزار نفر فارغ التحصيل شده اند.

وى از  مديران حوزه علميه همدان اظهار داشــت: 
مدارس علميه خواهران  بر اســاس فرصت سازى 
فعاليت خــود را پيش ببرند و يكى از اين مقوله ها 
ايجاد مهد كودك، شــيرخوارگاه و باشگاه ورزشى 
است چرا كه وجود اين فضاها بر روحيه طالب در 

مدارس تأثير خوبى خواهد داشت.
در ادامه اين نشست امام جمعه همدان ونماينده ولي 
فقيه در اســتان نيز بها دادن بــه زنان و اهميت نقش 
آفرينى آنان را بسيار با اهميت دانست و گفت: ما در 
ايــن باره ضعيف عمل كرده ايــم و اگر حوزه علميه 
خواهران به همراه حوزه برادران در كشور تأسيس  مى 
شد خيلى از اين مشكالت كنونى  جامعه را نداشتيم.

آيــت ا... غياث الدين طه محمدى افزود: ما زنان را 
از وظايف اصليشــان كه ياد گرفتن و ياد دادن است 

محــروم كرده ايم و همين پيچ تاريخى مشــكالت 
بزرگى براى جامعه ايجاد كرده اســت.وى حقيقت 
علمى زن را بسيار با اهميت دانست و گفت ما اين 
واقعيت را نشــناخته ايم و به اين امر مهم نپرداخته 
ايم كه ارزش زن بيش از مردان است و درباره زنان 
افراط و تفريط كرده ايم.نماينده ولى فقيه در استان 
افزود: ما درخصوص بها دادن به خانواده در  حوزه 
علميه، بنياد صيانت از خانواده را تشكيل داده ايم كه 
طــى چند دهه اخير در اين مركز 600زوج متقاضى 

طالق سازش كرد به زندگى برگشته اند.
در اين نشست نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اسالمى از مدير حوزه علميه كشور خواست با ايجاد 
دوره سطح 4 حوزه علميه خواهران استان و سطح 
3 مدارس علميه شهرستان ها  موافقت كند.حجت 

االســالم احد آزاديخواه افزود: در اســتان 11 مركز 
حوزه علميه خواهران فعال اســت كه 10 مدرســه 
سطح 2 يك مدرسه سطح 3 و 167 نفر استاد حوزه 
خواهرا همچنين 1548 نفر طلبه خواهر در اســتان 

همدان فعاليت مى كنند.
وى افزود: بايد بهره دهى و خدمات رسانى در حوزه 
علميه را افزايش دهيم و از دانش آموختگان مدارس 
علميه در آموزش و پرورش و ديگر نهادهاى اجرايى 

و آموزشى استفاده كنيم.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى در اين همايش گفت: در غرب كشــور 
به دليل محروميت فــراوان هجمه هاى فرهنگى 
افزايش يافته است شــما بر اين اساس نياز است 
حوزه علميه خواهران با قوت و قدرت بيشــترى 

به ســمت توليد علــم و ترويج فرهنــگ برود.
اميرخجســته گفت : نياز است با اجراى اردوهاى 
فرهنگى زيارتى به مقوله نشــاط اجتماعى طالب 
خواهر پرداخته شود.دراين مراسم نيز از 25 كتاب 
كه توســط طالب خواهر حوزه هاى علميه استان 
همدان تاليف شــده بود رونمايى شــد در ادامه 
ســاختمان حوزيه علميه خواهــران در زير بنايى  
8000 مترمربــع و يك ميليارد تومان اعتبار دولتى  
در 3 طبقه با خصور رئيس حوزه علميه خواهران 
كشــور و ائمه جمعه و مديران حوزه هاى علميه 

خواهران شهرستان ها و استان افتتاح شد .
ساختمان حوزه علميه خواهران استان همدان در 53
هزار مترمربع مساحت و 80 متر زيربنا با يك ميليارد 

تومان اعتبار افتتاح شد.

پدر انرژي هسته اي در همدان:

انرژي هسته اي را با برجام از بين بردند 
■ شاهرخي: نمي توان امنيت ايران را به بهانه انرژي هسته اي به مخاطره انداخت

■ آيين تجليل از پيشكسوتان ومعتمدان عرصه اقتصاد استان با نشان «اعتماد» به برگزيدگان در سالن شهداي استانداري برپا شد

معاون استاندار همدان:
ساماندهى گلزار شهداى همدان

 تا 22 بهمن تمام مي شود
 تا 22 بهمن چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى تمام 

گلزارهاى شهدا ساماندهى خواهند شد.
معاون عمرانى اســتاندار همدان در كارگروه ساماندهى گلزار 
شهداى اســتان همدان، با بيان اينكه پيشــرفت كنونى كشور 
مرهون خون شــهدا است، اظهار كرد: بهره بردارى و نگهدارى 
مهمترين وظيفه ما در امور ســاماندهى گلزار شــهدا است و 
علت روان بودن مســير انجام چنين پروژه اى در استان ارتباط 

آن با شهدا است.
به گزارش ايســنا، محمودرضا عراقى  با بيان اينكه مايه افتخار 
اســت كه در چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب مى توانيم با 
وجود تهديــدات در امنيت كامل به كارهاى خود رســيدگى 
كنيم، ادامه داد: دشــمنان بايد بدانند ما با تهديدات آنها نگران 

نخواهيم شد.
عراقى با بيان اينكه شــهدا ما را انســان هاى شجاع و خودباور 
تربيت كردند، يادآور شد: شهدا به ما درس ايستادگى آموختند، 
موضوعــى كه در اليه هاى اخالقى و تصميم گيرى هاى ما نفوذ 

كرده است.
وى با بيان اينكه هر شهرستان از آغاز دهه فجر مى تواند مراسم 
اختتاميه طرح ساماندهى گلزارهاى شهدا را برگزار كند، گفت: 
مسئوالن ســاماندهى گلزارهاى شهدا نبايد كار خود را دست 
كم بگيرند و بايد بدانند نتيجه خون افشانى شهدا بوده كه ايران 

امروزه كشورى قدرتمند است.
عراقــى بــا بيان اينكــه تمام روســتاهاى كشــور داراى 
امكانــات آب و برق و گاز هســتند، افزود: الزم اســت 
مراسم اختتاميه ســاماندهى گلزار شهدا به صورت استانى 

شود. برگزار  نيز 
وى بيان كرد: شــهردارى ها و دهيارى هاى بــزرگ مى توانند 
هزينه هــاى الزم براى اين كار را تأمين كنند و در مناطق ديگر 
سازمان مديريت دفاتر شهرى و روستايى استاندارى منابع الزم 

براى اين كار را در نظر بگيرند.
معاون استاندار همدان با تبريك به معاونان زن فرماندارى هاى 
همدان عنوان كرد: حضور شــما در اين جايگاه مى تواند سبب 
شــود بانوان براســاس توانمندى و شايسته ســاالرى جايگاه 

بيشترى به خود اختصاص دهند.
عراقى افزود: سياســت دولت تدبير و اميد بر استفاده بيشتر از 
جوانان و بانوان اســت به همين علت اميدوارم حضور شــما 

سبب خدمت رسانى بيشتر به مردم شود.
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تحقق صددرصدي سهم تسهيالت اشتغال زا 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- عظيمي مجذوب- خبرنگار همدان پيام: شهرستان كبودراهنگ تمام سهم 
خود را از تسهيالت اشــتغال زاي روستايي و فراگير و توسعه روستايي را دريافت كرده 

است.
فرماندار كبودراهنگ در كارگروه ســرمايه گذاري و اشتغال شهرستان با بيان اين مطلب 
گفت: سهم كبودراهنگ از تسهيالت اشتغال زاي روستايي و فراگير بيش از 30 ميليارد و 
881 ميليون تومان بوده كه براي 194 طرح اشــتغال زا تعريف شده است كه از اين ميزان 
18 ميليارد و 800 ميليون آن براي اشتغال روستايي براي پرداخت به 78 طرح بوده است 

كه 18 ميليارد و 681 ميليون آن پرداخت شده و توانسته اشتغال 346 نفر را به دنبال داشته 
باشــد.حجت اله مهدوي همچنين ميزان سهم تسهيالت اشتغال فراگير كبودراهنگ را 26 
ميليارد و 200 ميليون تومان خواند كه از اين ميزان بيش از 11 ميليارد و 420 ميليون تومان 
آن پرداخت شــده است.وي ادامه داد: در مجموع يبش از 30 ميليارد تومان تسهيالت در 
شهرستان سهم از تسهيالت اشتغال روستايي و فراگير به طرح ها پرداخت شده است كه 

صددرصد سهم شهرستان از اين تسهيالت محقق شده است.
مهدوي با اشــاره به پرداخت تسهيالت براي ايجاد مشاغل خانگي نيز گفت: براي ايجاد 
مشــاغل خانگي شهرســتان 800 ميليون تومان تسهيالت در نظر گرفته شده است كه از 
اين ميزان 702 ميليون تومان براي 69 طرح زودبازده خانگي پرداخت شده است كه اين 

طرح ها در زمينه هاي مختلف كشــاورزي، دامداري، صنايع دستي، گردشگري و... بوده 
اســت.وي تعداد اشتغال ثبت شده در سامانه رصد شهرستان را از سال 96 تاكنون 2493 
نفر خواند و گفت: سهم شهرستان براي ايجاد اشتغال 3062 نفر بوده است كه 2493 نفر 
آن در سامانه رصد ثبت شده است و اين ميزان 81/4 درصد از سهم شهرستان را محقق 

شده نشان مي دهد.
فرماندار كبودراهنگ با اشاره به اينكه مديران بايد با انگيزه و با مديريت جهادي و تفكر 
انقالبي در راســتاي به دست آوردن رضايت مندي مردم تالش كنند گفت: بايد معيشت، 
كار، اشتغال از اولويت هاي كاري مديران دولت در كشور استان و شهرستان باشد و بايد 

را رفع موانع اشتغال و سرمايه گذاري در جهت جذب رضايت مردم باشيم.

خبـر

مراسم روز جهانى معلوالن
در بهار برگزار شد

 معلولين توان مند هســتند و آن چه مهم مى باشــد اين است كه به 
عنوان يك انسان توان مند به آن ها نگاه شود.

مدير كل بهزيســتى استان همدان در مراسم روز جهانى معلوالن 
در شهرســتان بهارگفت: معلولين توان مند هســتند و آن چه مهم 
مى باشــد اين اســت كه به عنوان يك انســان توان مند به آن ها 
نگاه شــود، همانند افرادى كه توانايــى دارند در جامعه حضور 

باشند.  داشته 
حميدرضا الوند در ادامه  با اشــاره به برنامه هاى ســازمان بهزستى 
افزود: برنامه پيشــگيرى اختالالت ناشــنوايى كودكان 3 تا 6 سال را 
در دستور كار قرارگرفته است تا از معلوليت و اختالالت ناشى از آن 

جلوگيرى بعمل آيد.
 وى در ادامه در رابطه با بحث ژنتيك بيان كرد: كسانى كه ممكن است 
RH مثبت آنها به همديگر بخــورد بايد غربالگرى جهت معلوليت 
بررسى شود حادثه و اتفاق ســانحه هر لحظه ممكن است در كمين 
باشد. در استان همدان 40 هزار نفر معلولين از خدمات غير مستمر و 
مستمر بهره مند هســتند و 17000 نفر آنان معلول جسمى كه حدود 
42/5 آن معلولين جسمى حركتى هستند كه با برنامه ريزى صحيح مى 

توانيم آن را كمتر كنيم 
در ادامه مراسم ،رئيس بهزيستى شهرستان بهار  با اشاره به توانمندى 
معلولين در كســب مقام هاى قهرمانى ملى و جهانى در رشــته هاى 
مختلف بويژه ورزشى و هنرى، توجه به نيازها و خواسته هاى معلولين 

را همچون ديگر اقشار جامعه الزامى دانست.
منوچهر نوروزى آموزش و اشــتغال را يكى از دغدغه هاى معلولين 
درشهرستان عنوان كرد و گفت: پرداختن به امور معلولين، مخصوص 
يك دســتگاه نيســت و دســت يابى به اهداف و ايجاد امكانات اين 

عزيزان، همراهى و تعامل همه مسئولين و دستگاه ها را مى طلبد.
گفتنى است مراسم گراميداشت روز جهانى معلولين شهرستان بهار با 
همكارى جمع زيادى ازخيرين و معلولين و خانواده هاى آن ها برگزار 

شد.

كشف گوسفند قاچاق و فاقد مجوز
 در كبودراهنگ 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: از 3 دستگاه كاميون 176 رأس 
گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در شهرستان كبودراهنگ كشف شد.

فرماندار انتظامي شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در گفت وگو 
با خبرنگار همدان پيام اظهار داشــت: مأموران مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز پليس آگاهي شهرستان كبودراهنگ با كنترل محورهاي مواصالتي 
در يك عميالت از 3 دستگاه كاميون 176 رأس گوسفند قاچاق و فاقد 

مجوز كشف كردند.

عمومي يـده  مزا گهـي  آ

بانك صنعت ومعدن شعبه همدان

بانــك صنعت ومعدن شــعبه همــدان در نظــر دارد امالك تمليكي مســكوني خــود واقع 
ــا بهره گيــري از ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت"ســتاد"  در اســتان همــدان راب
(setadiran.ir) و بــا شــماره مزايــده 200970113700001 از طريــق مزايــده عمومــي و 

بــه صــورت الكترونيكــي بــه فــروش برســاند.
تاريخ انتشار: 1397/09/21

آخرين مهلت دريافت اسناد: 1397/09/30 ساعت 14:00
تاريخ بازديد: از تاريخ 1397/09/21تا 1397/10/08

مهلت ارسال پيشنهاد:از تاريخ 1397/10/01 تا 1397/10/10 ساعت 8:00 تا 14:00
تاريخ و زمان بازگشايي پاكات: 1397/10/12 ساعت 10 

 تاريخ اعالم برنده: 1397/10/12
تذكر1: مدت اعتبار پيشنهاد حداقل 3 ماه مي باشد.

تذكر2: امالك داراي متصرف بوده و تخليه به عهده خريدار مي باشد.
تذكر3: شرط ارائه گواهي عدم چك برگشتي و عدم بدهي معوق به نظام بانكي از سوي 

متقاضيان الزامي مي باشد.
ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي است: 

مي باشد  "ستاد"  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  طريق  از  صرفاً  مزايده  برگزاري   -1
در  شركت  تضمين  پرداخت  مزايده،  اسناد  دريافت  شامل  مزايده  فرآيند  مراحل  كليه  و 
مزايده(وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم 

از اين طريق امكان پذير مي باشد. 
امضاي  گواهي  دريافت  و  نام  ثبت  جهت  مي بايست  مزايده  در  شركت  به  عالقمندان   -2
الكترونيكي (توكن) با شماره 41934-021   تماس حاصل نمايند. و يا به آدرس اينترنتي 
www.setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، 
شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسي و انتخاب 

مي باشد. 
(م الف 3592)

 همچنان گردنه اســدآباد با خروارها 
بروز  باعث  كه  اســت  مواجه  مشــكل 
خسارات جانى و مالى متعددى مى شود، 
مشكالتى كه سال هاى متمادى به آن توجه 
نشــده اســت چراكه هماهنگى الزم در 
استان و همت عالى در سطح كشور براى 

حل اين معضل ديده نمى شود.
ساليان سال اســت كه گردنه اسدآباد در 
مسير اصلى اتصال نقاط مختلف كشور با 
غرب به دليل موقعيت نامناسب كوهستانى 

شاهد بروز حوادث مختلفى است.
،سال هاســت كه بحث احداث تونل نيز 
در اين گردنه مطرح اســت اما هنوز به 
سرانجام نرســيده و اقداماتى هم كه در 
راستاى اصالح مســير انجام شده با اين 
وجود كه توانســته حدودى تا تأثيرگذار 
باشد اما هنوز چند مشكل عمده از جمله 
كــوالك و مه را برطرف نكرده اســت، 
عظمت اين پروژه نياز به همت ملى دارد 
كه تاكنون محقق نشده است البته به نظر 
مى رســد هماهنگى الزم درون استانى نيز 
در اين حوزه وجود نــدارد چراكه اداره 
كل راه و شهرســازى اســتان از تحويل 
پروژه به راهدارى خبر داده است و اداره 
كل راهــدارى و حمل و نقل پايانه ها نيز 
مى گويد هنوز پــروژه را تحويل نگرفته 
اســت از ســوى ديگر اداره كل راه و 
شهرسازى عنوان مى كند مطالعات را براى 
امكان احداث تونل انجام داده اما فرماندار 

اسدآباد خبر از عدم اجراى آن مى دهد.
در اين فرصت نظرات مختلف مســئوالن 
و امام جمعه اسدآباد كه سال ها پيگير اين 
مسأله بوده و حتى قول احداث تونل را از 
رئيس دولت دهم گرفته، مطرح مى شود به 
اين اميد كــه هرچه زودتر اقدامى عاجل 
براى آن انديشيده شود و از بروز خسارات 
مالى و جانى بيشتر جلوگيرى به عمل آيد.

 تونل قابل اجرا نيست
معــاون مهندســى و ســاخت اداره كل و 
شهرســازى در گفت و گو با فــارس با بيان 
اينكــه با انجــام بررســى هاى ژئوتكنيكى 
مشخص ش كه تونل قابل اجرا نيست اظهار 
كرد: تونل به طور كامــل تحويل اداره كل 

راهدارى شده است.
حبيب ناديان رفيع با بيان اينكه مطالعات اين 
پروژه را اداره كل راه و شهرســازى انجام و 

پروژه را تحويل داده است.
 وى با اشــاره به اينكه امكان احداث تونل 
در اين گردنه وجود ندارد، خاطرنشان كرد: 
مى توان با احداث آزادراه همدان- كرمانشاه 

مشكل گردنه اسدآباد را برطرف كرد.
نشــده  راهدارى  تحويل  پروژه   

است
مديركل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
استان همدان   اظهار كرد: قرار است گردنه 
اسدآباد پس از انجام مراحل قانونى به اداره 
كل تحويل داده شود و هنوز اين اتفاق رخ 
نداده است.مصطفى پناهنده افزود: پيمانكار 
با راه و شهرســازى در حال تسويه است تا 
پروژه به اتمام برســد و پس از آن ما ورود 
كرده و اقدامات الزم از جمله تأمين اعتبار و 

انتخاب پيمانكار را انجام دهيم.
تكليف  تعيين  بــراى  ملى  همت   

گردنه اسدآباد
امام جمعه اســدآباد در با بيان اينكه هشت 

سال است كه در اسدآباد حضور دارم، اظهار 
كرد: در دولت احمدى نژاد و در بدو ورودم 
به شهرستان تالش بسيارى كردم تا در اين 

گردنه تونل احداث شود.
حجت االســالم سيد موســى حسينى مجد 
افزود: در آخرين سفر استانى رئيس دولت 
دهم وقتى در جمع مردم در ورزشگاه آزادى 
اسدآباد حضور يافت، اهميت اصالح گردنه 
و ايجاد تونل به دليل استفاده چند استان از 
اين مســير و امروز مســير كربال براى وى 

تبيين شد.
وى تصريــح كــرد: در 
جمهور  رئيس  زمان  آن 
اعــالم كرد كــه درباره 
غفلت  اســدآباد  گردنه 
شده و در نشست خبرى 
و تلويزيونى نيز نخستين 
كرد،  مطرح  كه  مســأله 
ايجاد  و  گردنــه  حذف 
تونل در مســير اسدآباد 

بود.
امام جمعه اسدآباد با بيان 
اينكه امروز نيز ســاليان 
بســيارى است كه من و 
مجلس  ادوار  نمايندگان 
پيگير اين مسأله هستيم، 
ادامــه داد: براى اصالح 

اين گردنه نياز به همت ملى اســت و توجه 
وزارتخانه را مى طلبد.

 مــه و كوالك دو مشــكل عمده 
گردنه اسدآباد

وى خاطرنشــان كرد: براى تعريض گردنه، 
نصب عالمت ها و ايجاد روشنايى اقدامات 
بســيارى و هزينه هاى زيادى انجام شــده 
اســت، اما دو مشكل اساسى وجود دارد كه 
با تعريض و نصب عالئم برطرف نمى شود.

حسينى مجد با اشاره به اينكه كوالك شديد 
در فصل سرد باعث ايجاد مشكالت بسيارى 
مى شود، گفت: كوالك با مختصر بارش برف 
همه را غافلگير مى كند به طورى كه در چند 
روز قبل با 10 سانتيمتر بارش برف چندين 

ماشين سنگين قيچى شدند.
وى بــا بيان اينكه مه گرفتگى اين گردنه نيز 
بسيار مشكل آفرين است كه با نصب عالئم 
برطرف نمى شــود، اظهار كرد: هرچه جاده 
برطرف  مه گرفتگى  مشــكل  شود  تعريض 
نمى شــود حتى در فصول غير زمستان نيز 

حوادث در اين گردنه رخ مى دهد.
امام جمعه اســدآباد با اشاره به اينكه تجربه 
بارش سنگين برف در بهار در گردنه اسدآباد 
وجود دارد، افزود: تقاضاى ما از رسانه هاى 
استان و كشور تبيين اهميت احداث تونل در 

گردنه اسدآباد است.
وى با بيان اينكــه برخى معتقدند كه خاك 
گردنه براى احداث تونل مناســب نيست، 
تصريــح كرد: اين توضيح عاقالنه نيســت 
چراكه در دنياى مدرن امروزى حتى دريا را 
كيلومترها خشك مى كنند 
تونل  احــداث  امكان  اما 
وجود ندارد كه اين موارد 
بــراى مردم قابــل قبول 

نيست.
 مســير جايگزين 
براى گردنه اسدآباد

داد:  ادامه  حســينى مجد 
اگر به هــر دليلى امكان 
احداث تونــل در گردنه 
مى توان  نــدارد  وجــود 
اطــراف   روســتاهاى  از 
تعيف  جايگزين  جاده اى 

كرد.
وى با اشاره به اينكه قرار 
است كه آزادراه همدان به 
كربال از اســدآباد بگذرد، 
خاطرنشــان كرد: با اين مسأله وظيفه دولت 
سنگين تر مى شود و بايد اقدام عاجلى در اين 

حوزه انجام گيرد.
امام جمعه اســدآباد تأكيد كرد: 
بخش خصوصــى نيز مى تواند 
در اين حوزه ورود و بر اساس 
گفتــه برخــى از مســئوالن با 
احداث تونــل و جاده عوارض 

آن را دريافت كند.
 مطالعاتى براى احداث 

تونل انجام نشده است
فرمانــدار اســدآباد اظهار كرد: 
پيشنهاد احداث تونل در گردنه 
اســدآباد را ارائه داديم اما هنوز 
مطالعاتى در ايــن حوزه انجام 

نشده است.
كريــم حميدوند بــا بيان اينكه 
اين موضــوع با معاون وزير راه 
و شهرسازى در ميان گذاشتيم، 
افزود: وضعيــت گردنه و تردد 

خودروهاى سه اســتان، عبور خودروهاى 
حامــل كاالهاى صادراتى  و مــوارد ديگر 
كه نشان دهنده اهميت اين گردنه است، به 

سمع و نظر معاون وزير راه رسيد.
وى گردنه اســدآباد را يك منطقه توريستى 
با منظرى زيبا دانســت كه براى گردشگران 

جذاب است.
فرماندار اسدآباد با اشــاره به اينكه رفت و 
آمد خودروهاى سنگين و ترمز گرفتن آنان 
باعث آلودى ناشى از سابيدگى لنت و گاها 
متأثر از مواد شــيميايى و فرآورده هاى نفتى 
شده اســت، تصريح كرد: اين مسأله باعث 
مى شــود از اين جاذبه گردشگرى نتوانيم به 

خوبى بهره بردارى كنيم.
وى بــا بيان اينكه احــداث يك تونل براى 
خودروها  بــه ويژه خودروهاى ســنگين 
باعث كاهش اســتهالك مى شود، ادامه داد: 
با احداث يك تونل مشــكل مه گرفتگى نيز 

برطرف شده و مسير كوتاه تر مى شود.
حميدوند با اشــاره به اينكه قــول دادند تا 
در ســال جارى بودجه الزم بــراى انجام 
مطالعــات تأمين كنند، خاطرنشــان كرد: با 
پيگيرى نماينده مردم شهرســتان در مجلس 
تيم متخصص براى مطالعه و بررسى الزم به 

شهرستان مى آيند.
وى با بيان اينكه اگر تونل هم احداث نشود، 
راه موجود بايد استانداردســازى و اصالح 
شــود، گفت: در پيچ هاى خطرنــاك بايد 
تعريض و بين دو باند نيوجرسى قرار گيرد 

تا اين جاده نيز قابل استفاده شود.

لزوم هماهنگى ويژه مسئوالن استان

گردنه اسدآباد همچنان خطرساز است

گردنه  ايــن  اصالح  براى 
نياز به همت ملى اســت و 
مى طلبد  را  وزارتخانه  توجه 
و بــراى تعريــض گردنه، 
ايجاد  و  عالمت هــا  نصب 
بسيارى  اقدامات  روشنايى 
انجام  زيادى  هزينه هاى  و 
شده اســت، اما دو مشكل 
با  كه  دارد  وجود  اساســى 
تعريــض و نصــب عالئم 

برطرف نمى شود

بازار ميوه نهاوند با تجهيز سيستم گرمايشى راه اندازى 
مى شود

320تخلف به تعزيرات گزارش شده است

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: اوضاع قيمت ها 
و وضعيــت حاكم بر بازار نهاوند و نصب نبودن اتيكت ها در برخى 
مراكز پر فروش شهر هم چنين وضعيت بازار روز كه قرار بود جمعه 
گذشــته در محل جديد راه اندازى شود از عمده سواالت و مطالبات 

مردم است.
ايجاد بازار جديد نهاوند موضوعى اســت كه مى تواند به ساماندهى 

بازار و كنترل قيمت ها در بحث ميوه اقدام مثبتى براى مردم باشد.
اينكه كاالهاى اساسى مردم بصورت مستقيم و بدون واسطه به دست 
آن ها برسد و سهم دالل ها از اين ميان  قطع شود به نوعى سبد خريد 

مردم تا حدودى پر تر و خريدها بصرفه تر خواهد بود.
گفته شــده كه اين بازار با اولويت عرضــه ميوه از طريق باغداران در 
غرفه ها فعال خواهد شد و در كنار آن هم ساير كاالهاى اساسى عرضه 
خواهد شد.ريس اتاق اصناف نهاوند درباره بازار روز جديد نهاوند مى 
گويد: اين بازار با هدف كنترل قيمت و كمك به باغدار و قطع كردن 
دست دالل و واســطه كه سبب افزايش قيمت كاال از جمله ميوه مى 

شود، قرار است در محل جديد راه اندازى شود.
به گفته حســين حسنى عمده اقدامات راه اندازى اين بازار را شخص 
فرماندار اجرايى و پيگيرى كرده اســت كه در مدت دو ماه بزودى راه 
اندازى مى شــود.اين بازار با بيش از 90 غرفــه عرضه كاال در حال 

حاضر تجهيز و با تامين سيستم گرمايشى آن آغاز بكار خواهد كرد.
ميوه،گوشت و كاالهاى اساسى در اين بازار بصورت مستقيم و به روز 

با قيمت كمتر از قيمت فعلى بازار عرضه خواهد شد.
حسنى تصريح كرد: علت باال بودن قيمت ميوه در شهرستان هم بودن 
واســطه بين باغدار و بازار فروش اســت كه با اين بازار ميوه تعاونى 

باغداران مانع اين افزايش قيمت خواهند بود.
بحث ساماندهى وانت هاى ميوه فروش هم يكى از داليل كنترل نشدن 
قيمت هاست كه شــهردارى چندين سال است وعده ساماندهى مى 
شدهد اما اجرا نمى شود حاال هم ما خواستار حذف اين افراد نيستيم 
بلكه در يك مكان مشــخص ساماندهى شوند تا نرخ ها يك بام و دو 

هوا در شهر عرضه نشود و بتوان نظارت كرد.
حسنى در بحث عرضه گوشت منجمد و گرم هم در نهاوند گفت: اين 
محصول بــراى كنترل قيمت هفتگى 2 تا 3 مرحله در محل هايى كه 

قبال اطالع رسانى مى شود عرضه مى شود.
اما دليل افزايش هفتگى  نرخ عرضه گوشت قرمز در شهرستان كمبود 
دام است كه با عرضه هفتگى گوشت در بازار نرخ گوشت شهرستان 
نسبت به شــهرهاى همدان و مالير با قيمت 6تا 9 هزار تومان كمتر 
عرضه مى شود.حســنى درباره اجراى بازرسى هاى شهرهم گفت:از 
مرداد ماه تا اواخر آبان ماه  تخلف به تعزيرات توسط بازرس ها معرفى 
شده است و واحد بازرسى هم از مردادماه 97 فعال شده است كه با 3

نيرو در حال انجام فعاليت است.
رئيس اتاق اصناف شهرســتان نهاوند درباره نصب نكردن برچســب 
قيمــت ها هم گفت: با بازرســى هاى انجام شــده حدود 70 درصد 
فروشنده هايى كه در مركز شهر قرار دارند به نصب  برچسب قيمت 
اقدام كرده اند.وى همچنين از ملزم شــدن اتحاديه براى كاهش حق 
عضويت كســبه ها و درجه بندى صنوف براى برقــرارى تعادل در 
پرداخــت هزينه ها خبر داد و گفت: هر واحد صنفى در شهرســتان 

موظف است يك پروانه كسب داشته باشد.

ر آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده 

شركت تعاوني مسكن شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان رزن

نوبت اول 

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني مسكن 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن در ساعت 10:00 روز 
شنبه مورخ 97/10/15 در محل سالن پرورش فكري كودكان 
دعوت  آن  وكالي  يا  و  اعضاء  كليه  از  لذا  مي گردد.  برگزار 
مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستور جلسه در اين 
تأييد  جهت  است  ذكر  به  الزم  رسانند  هم  به  حضور  مجمع 
مديره  هيأت  دفتر  به  مجمع  برگزاري  از  قبل  نامه ها  وكالت 
مراجعه گردد. ضمناً داوطلبان تصدي هيأت مديره و بازرسي 
مجمع  آگهي  انتشار  از  پس  روز   7 مدت  حداكثر  موظفند 
عمومي درخواست كتبي خود را مطابق فرم به تعاوني اعالم 

نمايند.
دستورات جلسه:

1- گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد سال 1396
2- طرح تصويب صورت هاي مالي سال 1396

3- طرح تصويب بدهكاري اعضاي تعاوني و عدم احداث بنا 
توسط اعضا 

4- طرح تصويب حق الجلسه هيأت مديره 
5- طرح تصويب خط مشي تعاوني 

6- انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس

تاريخ انتشار: 1397/9/15

رئيس هيأت مديره شركت تعاوني مسكن
 شبكه بهداشت و درمان رزن 

بهــار  كشــاورزى  مديرجهــاد   
گفــت: 6 واحــد صنــدوق خــرد 
ــتان  ــن شهرس ــتايى در اي ــان روس زن
در اوليــن مرحلــه توزيــع تســهيالت، 
900 ميليــون ريــال تســهيالت بــا 

ــد. ــت كردن ــم درياف ــود ك س
كرمى مدير جهاد كشــاورزى بهار با 
اشاره به راه اندازى 6 واحد صندوق 
اعتبــار خرد زنــان روســتايى طى 
ســال  1397 در بهار، اظهار داشت: 
تســهيالت مذكور بــه صندوق هاى 

خرد زنان روســتايى در روستاهاى 
سيمين (1 مورد) چوتاش (2 مورد) 
گنــده جين 1 مورد ســليمان آباد 1 
مورد و روســتاى دولت آباد 1 مورد 

پرداخت شده است.
ــعه  ــك توس ــل را بان ــك عام وى بان
افــزود:  و  كــرد  عنــوان  تعــاون 
وزارت  تفاهم نامــه  راســتاى  در 
ــعه  ــك توس ــاورزى و بان ــاد كش جه
ــار  ــهيالت در اختي ــن تس ــاون، اي تع
زنــان  روســتايى  صندوق هــاى 

شهرســتان بهــار قــرار گرفــت.
ــاى  ــكيل واحده ــا تش ــت: ب وى گف
جديــد تعــداد ايــن صنــدوق هــا در 
شهرســتان بــه 8 واحــد بالــغ ميگــردد 
راه انــدازى  گفــت:  كرمــى 
صندوق هــاى اعتبــارات روســتايى 
ــاد  ــى و ايج ــوان افزاي ــور ت ــه منظ ب
ظرفيت هــاى الزم زنــان روســتايى 
و ايجــاد اشــتغال خانگــى بــراى ايــن 
قشــر از جمعيــت روســتائى صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار:

راه اندازى 6 واحد صندوق خرد زنان روستايى 
در شهرستان بهار 
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خبـر

چاپ  مركز  نمايشگاه  اين  در 
فاز  و بسته بندى همدان در 3 
پيش از چاپ، چاپ و پس از 
چاپ به ارايــه توانمندى هاى 
خود خواهد پرداخت و در حوزه 
توسعه فعاليت چاپخانه در فاز 
كارشناسان  تأكيد  مورد  كه   4
اســت به ارايــه اطالعات و 

بازاريابى مى پردازد

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

ملت ايران بيدارى خود را حفظ كند
 رهبر معظم انقالب بــر لزوم حفظ بيدارى ملت ايران تاكيد كردند 
و فرمودند:اين كه آمريكايى ها گفتند در سال97 چنين و چنان مى كنيم، 
ممكن است فريب باشد؛ ممكن است در سال 97 جنجال كنند و نقشه 
را براى سال 98 كشيده باشند. البته ما قوى تر هستيم . آن ها تا حاال كارى 

نتوانسته اند بكنند و بعد از اين هم نمى توانند غلطى كنند.
به گزارش ايرنا حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى، رهبر معظم انقالب 
اســالمى در ديدار جمعى از خانواده هاى معظم شهداى دفاع مقدس و 
مدافع حرم افزودند: نقشه آمريكا مقابل ملت ايران لو رفته است و ديگر 
نقشه اى كه بتوانند ضربه بزنند ندارند؛ هر كارى مى توانسته اند كرده اند. 
نقشــه آمريكا اين اســت كه به كمك تحريم و كارهاى ضد امنيتى در 
كشــور ما اختالف و جنگ داخلى و مشكالت ايجاد كنند. اين ها همه 

تالششان را كرده اند.
رهبر معظم انقالب اسالمى اظهار داشتند: اين روحيه و اعتقادات جوان 

مؤمن انقالبى است كه ما را مثل كوه درمقابل حوادث نگه مى دارد.
ايشان افزودند: برخى عناصر انقالبى از راه برگشتند و انقالب ريزش هايى 
داشته؛ در صدر اسالم هم همين طور بوده است اما در كنار اين ريزش، 

چند برابر رويش داريم. معجزه ى انقالب اين است.
حضــرت آيت اهللا خامنه اى با تاكيد بــر اين كه جوان ها مايه افتخار و 
ســتون هاى اين انقالب و كشورند، تصريح كردند: جوان هاى شما اين 
كشور را نگه داشته اند و مانع شــده اند كه مستكبرين عالم مثل دوران 

طاغوت بر اين كشور مسلط شوند.
ايشان در ادامه با بيان اين كه اگر مى خواهيد آمريكا را درست بشناسيد 
به دولتمردان آمريكا و رئيس جمهور آمريكا نگاه كنيد، خاطرنشان كردند: 
امروز دولتمردان آمريكا را ببينيد؛ پول پرستى و حق كشى و بى اعتنايى به 

جان و مال انسان ها را ببينيد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى خطاب به ملت ايران، گفتند: اگر مى خواهيد 
آمريكا را درست بشناسيد به دولتمردان آمريكا و رئيس جمهور آمريكا 

نگاه كنيد. اين ها با صراحت، آن چهره  زشت آمريكا را آشكار كردند.

استانداران بايد همسو با دولت باشند
 وزير كشــور گفت: همه اســتانداران بايد همسو با دولت باشند و 

برنامه هاى دولت را قبول كنند.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانى فضلى در حاشــيه جلسه هيأت 
دولت اظهار داشت: همه استانداران بايد همسو با دولت باشند و برنامه 
هاى دولت را قبول كنند. ضمن اينكه اعضاى دولت به استانداران راى 

مى دهند و اگر همسو نباشند دولت به آنها راى نمى دهد.
وزير كشور تاكيد كرد: اين پيشنهادى است كه به مجلس مى رود و اگر 

در آنجا تصويب شود اجرا خواهد شد.
رئيس شــوراى امنيت كشــور در خصوص اقدامات انجام شــده در 
خصوص حادثه تروريستى چابهار نيز، عنوان كرد: سپاه متولى امنيت در 
اين منطقه است و با پيگيرى هاى جدى برخى ردها از عوامل اين حادثه 

به دست آمده كه با مسببين و عوامل برخورد خواهد شد.

استانداران تهران، البرز و سمنان 
انتخاب شدند

 «انوشيروان محسنى بندپى»، «عزيزاهللا شهبازى» و «عليرضا آشناگر» 
در جلسه هيأت دولت به ترتيب به عنوان استاندار تهران، البرز و سمنان 

تعيين شدند.
به گزارش ايرنا در جلســه روز گذشــته هيأت دولت كه به رياســت 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى رئيس جمهورى برگزار شد، 
استانداران جديد استان هاى تهران، البرز و سمنان از هيأت وزيران رأى 

اعتماد گرفتند.
با اجرايى شدن قانون منع به كارگيرى بازنشستگان، 14 استاندار كشور 
از ســمت خود كنارگيرى كردند كه با راى اعتماد امروز هيأت وزيران 
به سه استاندار جديد، تاكنون 11 استاندار براى استان ها انتخاب شدند.

هيأت دولت در جلســه «محمدرضا پورمحمدى» را به عنوان استاندار 
آذربايجان شرقى، «محمدصادق معتمديان» را به عنوان استاندار خراسان 
جنوبى، «محمدعلى شــجاعى» را به عنوان استاندار خراسان شمالى و 

«احمد حسين زادگان» را هم به عنوان استاندار مازندران تعيين كردند.
همچنين «سيد سعيد شاهرخى» به عنوان استاندار جديد همدان، «فتح 
ااهللا حقيقى» به عنوان استاندار جديد زنجان و «احمد على موهبتى» به 
عنوان استاندار جديد سيستان و بلوچستان در جلسه 23 آبان از هيأت 

وزيران راى اعتماد گرفتند.
«عبــاس رضايــى» نيز 30آبان مــاه 97 به عنوان اســتاندار اصفهان از 
هيأت وزيران رأى اعتماد گرفت و اعضاى دولت از خدمات محســن 

مهرعليزاده استاندار پيشين اين استان تقدير و تشكر كردند.
همچنين «محمدجواد فدايى» در جلسه 23 آبان هيأت وزيران به عنوان 
استاندار جديد كرمان تعيين و جانشين عليرضا رزم حسينى شد كه در 

خردادماه 97 از سمت خود استعفا كرده بود.

تاكيد دبيركل سازمان ملل بر ادامه اجراى 
برجام

 دبيركل سازمان ملل در گزارشى محرمانه كه خبرگزارى رويترز به 
آن دسترسى پيدا كرده است، از تمامى كشورها خواسته تا ادامه اجراى 

برجام را تضمين كنند.
به گزارش ايســنا دبيركل سازمان ملل در گزارش محرمانه خود درباره 
قطعنامه 2231 كه به شــوارى امنيت ارائه شده، با تاكيد بر اينكه برنامه 
جامع اقدام مشترك (برجام) براى صلح و امنيت منطقه و جهان ضرورى 

است، خواستار تضمين ادامه اجراى اين توافق شده است.
گوترش در ادامه گزارش خود آورده اســت كه پس از بررسى بخشى 
از موشــك زمين به هواى از هم تفكيك شده كه توسط ائتالف تحت 
رهبرى سعودى به دست آمده است، دريافته كه ظاهرا اين موشك مطابق 

با يك موشك ايرانى بوده است.

كارت دانشجويى عاطفه ملكى كالكر  فرزند مرتضى به 
شماره شناسنامه/ملى 2741348340 رشته روانشناسى 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9612328049 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى آرش زوارى  فرزند محمد به شماره 
شناسنامه/ملى 0590254243 رشته حسابدارى 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9613281001 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پ

آگهي مزايده حضوري ماشين آالت سنگين نوكاويان

 محمد حسين پور  - شهردار نهاوند

اداره  و  قراردادها  امور  به  نهاوند  شهرداري  به  توانند  مي  نام  وثبت  مزايده  اسناد  گرفتن  بيشترو  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان   *
مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري نهاوند ( آقاي ابوالفتحي ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 208 

تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدظهرها از ساعت 14 لغايت 

17 عصر به شهرداري نهاوند اداره مهندسي،كنترل و ايمني ترافيك شهرداري مراجعه نمايند.
* مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و قطعات و 

متعلقات خودرو نداشته و الزم است شركت كننده در هنگام بازديد دقت الزم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد.
* كليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* هزينه انتشار آگهي رزونامه و همچنين هزينه كارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را طبق جدول براي يك يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش نقدي به شماره 
حساب 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده 

 شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند. و فيش 
واريزي را در زمان برگزاري كميسيون عالي معامالت و يا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند.

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* كليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد.
* مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در كميسيون فيش سپرده شركت در مزايده را به همراه 

داشته باشند در غير اينصورت از ورود متقاضيان به كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد.
* متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/9 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) را 
به امور قراردادهاي شهرداري تحويل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد كپي ضمانتنامه را 

تحويل دهد.
* كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/10 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه براي هر خودرو حداقل 

سه شركت كننده باشد پيشنهاد قيمتها توسط شركت كنندگان اعالم و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد.
* چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعالم كميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با 
نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورتيكه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط 

و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود./غ 
تاريخ آگهي نوبت اول: 97/9/20 

تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم : 97/9/28  

قابليت شماره شماره شاسىشماره موتورمدل و رنگشماره انتظامىنوع ماشينرديف
گذارى

مبلغ سپرده شركت قيمت پايه
در مزايده (ريال)

2/600/000/000150/000/000دارد--سفيد375فاقد پالكتريلى1
1/000/000/000100/000/000دارد78232794884042سفيد135K112ع17ايران55خاور تك2
1/000/000/000100/000/000دارد78232804884040سفيد127K112ع174ايران55خاور تك3
1/000/000/000100/000/000دارد78232807884035سفيد158K112ع17ايران55خاور تك4
1/000/000/000100/000/000دارد78232781884043سفيد118K112ع17ايران55خاور تك5
1/000/000/000100/000/000دارد78231219884031سفيد142K112ع17ايران55خاور تك6
1/000/000/000100/000/000دارد78232772884042سفيد113K112ع17ايران55خاور تك7
1/000/000/000100/000/000دارد78232785884032سفيد159K112ع17ايران55خاور تك8
1/000/000/000100/000/000دارد78232797884033سفيد147K112ع17ايران55خاور تك9
1/000/000/000100/000/000دارد78232775884029سفيد765K112ع16ايران55خاور تك10
1/000/000/000100/000/000دارد78232790884034سفيد144K112ع17ايران55خاور تك11

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يك از بيست و ششمين 
و بند يك از يكصد و دهمين جلسه شوراي اسالمي شهر تعداد يازده دستگاه  ماشين آالت سنگين نو(كاويان) 
خود را كه مشخصات آنها طبق جدول ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه 

كارشناسي رسمي دادگستري و با شرايط وضوابط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:
پ

عمـومى مناقصـه  گهــى  آ 

 محمد حسين پور  - شهردار نهاوند

سپرده شركت در مناقصه قيمت پايهشرح پروژه عمرانىرديف
(ريال)

تكميل پارك نوارى چهار باغ1
شامل:زيرسازى-بتن ريزى-اجراى انواع جدول-كف پوش و ...

250/000/000 ريال5/000/000/000 ريال

مربوطه مقررات  و  قوانين  رعايت  و  شهرداريها  مالى  نامه  آيين   13 ماده  اجراى  در  دارد  نظر  در  نهاوند  شهردارى 
مطابق   ... و  پوش  كف  و  جدول  انواع  اجراى   – ريزى  بتن   – سازى  زير  شامل  كه  چهارباغ  نوارى  پارك  تكميل  پروژه   
فهرست بها ابنيه سال 97 را طبق جدول ذيل و از طريق آگهى مناقصه عمومى به شركتهاى صالحيت دارو واجد شرايط 
(حداقل داراى گريد پنج ابنيه) و داراى تاييديه از سازمان برنامه و بودجه كه در سامانه ساجار صالحيت آنها تاييد شده 

است را با شرايط ذيل واگذار نمايد: 

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه وبرگه هاى برآورد قيمت مى بايست به امور قراردادها و اداره فنى ومهندسى 
شهردارى (مهندس نسارى)مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 7-54473233 داخلى  105واحد عمران و 208 امور قراردادها تماس حاصل 

نمايند.
متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را كه مبلغ 250/000/000 ريال مى باشد را به حساب 0104868466003 بانك ملى 
شعبه شهردارى واريز و فيش واريزى را داخل پاكت الف قرار داده و يا بجاى فيش نقدى از ضمانتنامه بانكى يا اسناد خزانه كه اعتبار آن 
از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مى باشد استفاده نمايند و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و مشخصات كامل ،آدرس،تلفن 

تماس را بر روى پاكت قيد نمايند 
متقاضيان مى بايست فرم پيشنهاد قيمت را در داخل پاكت ج قرار داده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند.

متقاضيان مى بايست رزومه كارى ،آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمى ،صالحيت شركت كه مورد تائيد سامانه ساجار باشد ،فتوكپى 
شناسنامه مدير عامل ،رئيس هيئت مديره و اسناد مزايده كه تمامى صفحات آن به امضا و تائيد آن صاحبان امضا رسيده باشد را در پاكت 

ب قرار دهند و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند.
هزينه چاپ آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.

شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
به پيشنهادهاى مخدوش- مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى ميباشد.
كليه كسورات قانونى برعهده برنده مناقصه مى باشد.

متقاضيان بعد از چاپ آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز كارى مهلت دارند كه اسناد مناقصه را تا پايان وقت ادارى مورخ 97/10/12 تحويل 
دبيرخانه شهردارى نموده و رسيد دريافت نمايند.

كميسيون عالى معامالت شهردارى در مورخ 97/10/13 تشكيل و پيشنهادهاى رسيده را كه حداقل سه پيشنهاد باشد بازگشايى و برنده 
مناقصه را اعالم نمايد.

چنانچه برنده مناقصه بعد از اعالم كميسيون ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم 
قرارداد منعقد مى گردد و چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز نگردد سپرده وى نيز به نفع شهردارى ضبط و 

تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود. 
چاپ آگهى نوبت اول: 97/9/22
چاپ آگهى نوبت دوم: 97/10/1

 پــس از حضور موفــق «مركز چاپ و 
بســته بندي همدان» در 24مين نمايشــگاه 
بين المللي چــاپ و بســته بندي تهران كه 
آذرماه سال گذشــته در تهران برگزار شد، 
اين بار پيام رسانه در نمايشگاه بيست وپنجم 

حضور متفاوتي دارد.
در  پيام رســانه  حضــور  20ميــن  ايــن 
نمايشــگاه هاي داخلي و خارجي محسوب 
مي شــود. «مركز چاپ و بسته بندي همدان» 
در آذرماه سالجاري در نمايشگاه هاي چاپ 
گرجستان، عراق و اراك حضور داشت و در 
همين ماه در دو نمايشــگاه داخل استان نيز 

به معرفي محصوالت خود پرداخته است.
از آنجــا كه صنعت چــاپ صنعت مادر در 
دنيا به حساب مي آيد و پيام رسانه نيز همواره 
به دنبال توسعه اين صنعت در همدان بوده 

است.
دســتگاه  مدرن ترين  مركز  ايــن  بطوريكه 
چــاپ و بســته بندي اروپا را وارد اســتان 
كرده است، بنابراين الزم است تا مسئوالني 
كه دلســوز اقتصاد و اشتغال همدان هستند 
بــا حمايت هاي معنوي خــود حتي با يك 
حضور در غرفه هايي كه مركز چاپ و بسته 
بندى پيام رســانه در نمايشگاه هاي مختلف 
برپا مي كند به ايــن چاپخانه در طي كردن 
مســير و رســيدن به اهداف استاني و ملي 

كمك كنند.
حضور چاپخانه اي كه در غرب كشور حرف 
نخســت در بخش چاپ ليبل و بسته بندي 
مي زند در نمايشگاه هاي مختلف مي تواند نام 
همدان را بيش از گذشته سربلند كند زمانيكه 
مســئوالن وارد غرفه مي شوند و نام همدان 
در بلندگوهاي نمايشگاه شنيده مي شود اين 
موضوع مي تواند تبليغي براي معرفي و حتي 

رشد گردشگري در استان شود.
اينجا نام سازمان و گروه مطرح نيست بلكه 

نمايشگاه فرصتي شده است تا همراهي و و 
برنامه ريزي مســئوالن براي تبليغ همدان به 

صورت ويژه مطرح شود. 
پيام رسانه از سال 91، اين هشتمين بار است 
كه در نمايشگاه بين المللى صنعت چاپ و 

بسته بندي ايران حضور مى يابد.
مركز چاپ و بســته بندي همدان به عنوان 
بزرگتريــن مجتمع چاپ در غرب كشــور 
اســت. در اين نمايشــگاه مركــز چاپ و 
بســته بندى همدان به ارايــه توانمندى هاى 
خود خواهد پرداخت و در حوزه توســعه 
فعاليــت چاپخانــه در فاز 4 كه بــه ارايه 
اطالعات و بازاريابى در غرفه 63 سالن 38

مى پردازد.
در اين نمايشگاه كه با هدف ارايه جديدترين 
خدمات و محصوالت در راستاي حمايت از 
توليد داخل و انتقال دانش تكنولوژي برگزار 
مي شود شركت هاي داخلي و خارجي ضمن 

عرضه جديدترين و نوين ترين دستگاه هاي 
دستگاه ها  بســته بندي،  دستگاه هاي  چاپ، 
و تجهيزات كدگذاري، دســتگاه هاي پلمب 
صادراتــي و كاالها و اجنــاس مخصوص 

بســته هاي داخلــي و صادراتي، روش هاي 
نوين بسته بندي كاالها براي جذب مخاطبان 

و بازارهاي صادراتي ارايه خواهند كرد.
نمايشــگاه صنعت چاپ و بسته بندي ايران 
نيــز از برند 25 ســاله برخوردار اســت و 
مي توان گفت بزرگترين نمايشگاه در منطقه 

محسوب مى شود.
در اين نمايشــگاه 400 شــركت داخلي و 
50 شــركت خارجي شــركت كرده اند كه 
كشــورهاي چين، تركيه، آلمان، فرانســه و 

ايتاليا در آن حضور دارند.
25ميــن نمايشــگاه بين المللــي چاپ و 
بســته بندي تهران از امــروز 22 آذر ماه 
كار خود را آغــاز مى كند و تا 25 آذرماه 
ســالجاري در محل دايمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهــران ادامه داد عالقمندان مى 
توانند از ســاعت 9 صبح تــا 18 از اين 

نمايشگاه بازديد كنند.

بيستمين حضور در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

همدان ليبل نماد استان 
در صنعت چاپ و بسته بندي

سال آينده چه كسانى مشمول دريافت يارانه مى شوند؟ 
 استاندارى ها مسئول حذف دهك هاى پر درآمد

 در حالــى كمتر از دو هفته به زمــان واريز نود و چهارمين مرحلــه يارانه نقدى به 
حساب سرپرستان خانوار باقى مانده كه همچنان دولت برنامه اى براى شناسايى و حذف 

دهك هاى پردرآمد جامعه ندارد.
به عالوه مبلغ 45 هزار و 500 تومان طى ســال هاى واريز يارانه با وجود تورم و افزايش 
قيمت ها در قبوض و كاال هاى ضروروى هيچ تغيير نداشــته و در سال جارى تنها دولت 
به ناچار اقدام به واريز كمك هزينه براى اقشــار كم درآمد جامعه از قبيل اعضاى كميته 
امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى كرده و در ادامه نيز كمك هزينه 200 هزار تومانى براى 

حقوق كارمندان و بازنشستگان و ساير مشاغل آزاد در نظر گرفته است؛ نكته قابل توجه 
اينجاست كه جزئيات واريز و نوبت افراد از سوى دولت شفاف سازى نشده است و هنوز 

مردم نمى دانند مشمول دريافت بسته حمايتى مى شوند يا خير؟
با اين وجود محمد باقر نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه در نشست خبرى اخير 
خود در خصوص جزئيات بودجه يارانه در ســال آينده گفت: در ســال آينده 142 هزار 
ميليارد تومان يارانه نقدى توزيع خواهد شد كه در كنار اين مسئله يارانه غير نقدى و غير 

مستقيم نيز لحاظ شده است.
به گزارش ميزان، وى افزود: 14 ميليارد دالر با نرخ 4200 تومانى براى كاال هاى اساسى در 
نظر گرفتيم و همچنين يارانه هاى نقدى به مانند سابق همان 42 هزار ميليارد تومان مانند 

ســال گذشته است؛ به عالوه مقدار يارانه نقدى اعم از آنچه كه نقدى به خانوار مى دهيم 
و به بخش هاى ديگر مى دهيم را ما تعيين نمى كنيم بلكه بر اساس مابه التفاوتى است كه 

قانون هدفمندى مشخص كرده است.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه يادآور شد: امسال يك رالن از خزانه براى واريز يارانه ها 

برداشت نكرديم.
نوبخت با اشــاره به مكانيزم حذف يارانه غير نيازمندان در بودجه ســال 98 اظهار كرد: 
در نظر گرفتيم كه منابع يارانه هاى نقدى را كه به مردم پرداخت مى شــود به استاندارى ها 
واگذار كنيم تا بهتر بتوانند افراد نيازمند را شناسايى كنند و افراد غيرنيازمند را حذف كنند 

چرا كه خود استاندارى ها در اين قضيه از وزارت رفاه بهتر عمل مى كنند.

وفور ميوه شب يلدا در بازار همدان
 رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با تأكيد بر اينكه در شب يلدا 
افزايش قيمت نداريم، از وفور ميوه شب يلدا در بازار همدان خبر داد.

عليرضا شــمس ، اظهار كرد: در زمينه تأمين ميوه شــب يلدا مشكلى 
نداريم و در بازار كمبودى وجود ندارد و ذخيره سازى به نحو احسن 

صورت گرفته است.
وى بــا بيان اينكه عرضه و تقاضاى ميوه در شــب يلدا زياد اســت، 
افزود: هنوز چند روز تا بازار شــب يلــدا باقيمانده و هيچ كمبودى 
نداريم، ضمن اينكه بســيارى از اقالم در چند روز اخير كاهش قيمت 

داشته است.
شــمس در گفت وگو با ايســنا با بيان اينكه كاهش قيمت در بعضى 
از اقالم وجود دارد، عنــوان كرد: گوجه فرنگى در هفته قبل با قيمت 
6000-7000 تومــان به فروش مى رســد و در حال حاضر با قيمت 

4000 تومان عرضه مى شود.
وى بــا بيان اينكه آرامش خوبــى در بازار عرضه ميوه و تره بار وجود 
دارد، گفت: همه اقالم با قيمت مناســب در بازار عرضه مى شــود، به 
اســتثناء بادمجان كه بحث كاهش توليد وجــود دارد به طوريكه تنها 
منطقه بندرعباس كاشت بادمجان در كشور را دارد و تقاضا زياد بوده 

و مشكل عمده افزايش قيمت اين محصول است.
شمس با بيان اينكه در شب يلدا افزايش قيمت ميوه نداريم، خاطرنشان 
كرد: هندوانه شب يلدا از 2000-3000 تومان در بازار عرضه مى شود 
و هنوز قيمت قطعى هندوانه براى شــب يلدا قطعى نشــده است و 

پيش بينى مى كنيم براى شب يلدا افزايش قيمتى نداشته باشيم.
وى با اشــاره به اينكه از لحاظ فراوانى در همه نوع ميوه زياد اســت، 
اظهار كرد: اگر هم افزايش قيمت داشته باشيم بسيار ناچيز خواهد بود 
به طوريكه در نهايت بين 5 تا 10 درصد افزايش خواهد داشت كه اين 

افزايش به علت تقاضا و هزينه حمل ونقل است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان با اشاره به قيمت انار در بازار بيان 
كرد: قيمت انار از 2500- 10 هزار تومان عرضه مى  شود كه اين قيمت 

بستگى به كيفيت انار دارد.
وى با بيان اينكه نظارت و بازرسى اتحاديه ميوه و تره بار در بازار فعال 
اســت، تصريح كرد: تشديد بازرســى از شنبه هفته آينده آغاز شده و 

نظارت مستمر خواهد بود و با متخلفان به شدت برخورد مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه ســعى و تالش ما بر اين اســت كه دو اكيب در 
بازار مستقر شــود، افزود: به طور قطع نسبت به سال گذشته افزايش 
قيمت ميوه داشته ايم و خريد مردم نسبت به قبل بسيار كمتر شده است 
و اميدواريم با اين آرامشــى كه در قيمت ارز در بازار اتفاق افتاده، به 

خوبى مديريت شود.
شمس در پايان از بازاريان و كسبه خواست تا جانب انصاف را رعايت 
كنند و يادآور شــد: كســبه بازار رعايت حال مردم را كرده و توصيه 

مى كنم در معامالت خود انصاف داشته باشند.
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بهداشتنكتهدانشگاه

توانمندسازى معلمان در دستوركار است
 كارشناس مســئول گروه هاى آموزشــى دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش گفت: بحث نظارت و توانمندسازى معلمان در وزارت آموزش و 
پرورش در دســتور كار است.به گزارش ايسنا، اشرف السادات فاطمى، اظهار كرد: در 
گروه هاى آموزشى شــعار و هدف و رويكرد بحث كيفيت بخشى به آموزش است و 
بحث نظارت و بحث توانمندسازى معلمان در وزارت آموزش و پرورش را در دستور 
كار قــرار داده ايم.وى ادامه داد: معلمان پــس از ورود به آموزش و پرورش بايد علم 
خود را به روز كنند كه تحقق اين مهم توانمندسازى رسالت گروه هاى آموزشى است.

وى بيان كرد: ما در وزارت دغدغه آموزش داريم و اميد است، بتوانيم معلمانى تربيت 
كنيم كه بتوانند با ارتقاى علمى خود دانش آموزانى متناسب براى كشور تربيت كنيم.

امكان درآمدزايى مدارس با تدوين نظام"اقتصاد مدرسه"
 معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه برگزارى 
كالسهاى جبرانى، تقويتى و كنكور از جمله برنامه هايى است كه مى تواند در راستاى 
كمك به درآمد زايى مدارس انجام داد گفت: اينها مواردى هستند كه مدرسه تكليف 

قانونى نسبت به انجام آن ندارد و مى تواند از طريق آن درآمدزايى كند.
على الهيار تركمن در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: توجه به اقتصاد مدرسه به اين معنا 
نيست كه لزوماً بخواهيم مدرسه اى را اجاره دهيم و يا يك سرى بنگاه هاى اقتصادى 

كه در داخل مدرسه نيستند را وارد كنيم.
وى گفت: در نظام اقتصاد مدرسه پكيج را تهيه خواهيم كرد كه طبق قانون مى توانيم 

آنها را در مدرسه انجام دهيم.

آموزش، مهم ترين راهكار براى رفع خشونت است
 دبير كل جمعيت حمايت از حقوق بشــر زنان معتقد است كه هنوز زنان انواع و 
اشكال خشونت هاى سنتى را كه خشونت هاى نوظهور و مدرن هم به آن اضافه شده 

است، تجربه مى كنند.
به گزارش ايسنا، شهيندخت موالوردى در ادامه، دولت خوب، فضاى مناسب كسب 
و كار، توزيــع عادالنه منابع، گردش آزاد اطالعات، پذيرش حقوق ديگران، ســطح 
باالى ســرمايه انسانى اجتماعى، ارتباط خوب با همســايگان و سطح پايين فساد را 
هشــت ركن صلح خوب برشمرد، تصريح كرد: طرح «تاب آورى اجتماعى» به همت 
معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهورى براى همه اعضاى خانواده است كه 

بايد به آن توجه شود.

غده چركين تكدي گري در همدان مي رود
 تا دهان باز كند 

ناصرنژاد  »
 مدتي بود عمــل مزموم تكدي گري در معابر عمومي و كوچه پس 
كوچه هاي همدان به هر دليل كمتر به چشم مي آمد و يا كمتر شده بود، 
اما متأسفانه اخيراً نيز جماعت متكدي پيشه به نحو به نحوه چشمگيري 
در انظار عمومي ظاهر هســتند و شــغل نه چندان شــريف خود را با 
ســماجت ادامه مي دهند، البته در اين برهه از فصل هاي دايمي فعاليت 
متكديان، تغيير شــيوه محســوي هم در كار آنها به چشم مي خورد، به 
گونه اي كه اين جماعت اغلب بيشترين وقت گرانبهاي خود را در نقاط 
مسكوني و كوچه ها مي گذراند و با قيافه ها و ژست هاي حق به جانبي 
در خانه هاي مردم را در تمام طبقه هاي آپارتمان به صدا در مي آورند و 
اگر هم سوال كني كيست؟ با جديت مي گويد: حاج خانمم! يا با حاج 
آقا كار دارم! اين از كار توسعه يافته امر تكدي گري در همدان كه ادامه 
چنين وضعيتي از جهت اينكه تعداد افراد متظاهر به گدايي رو به افزايش 
مي باشــد، جاي نگراني هاي بســيار و قابل تأمل دارد، حاال بايد از يك 
پديده تقريبا نوظهور هم بر اين معضل اضافه كرد و آن طيف گســترده 
زباله گردها و يا همان زباله دزدها است كه به يك شغل ثابت و رقابتي 
و بعضاً نيز پردرآمد تبديل شده است، بدون شك بخشي از حرفه ورود 
به حوزه طالي كثيف ناشي از بيكاري در جامعه است، اما بخش عمده 
اين حرفه در انحصار افرادي است كه مشاغل ديگري هم دارند و داراي 
شغل دائمي هستند و به همين علت اغلب در ساعات آخر شب با پرسه 
زدن در سطح شهر به جان كيسه هاي زباله و سطل هاي عمومي مي افتند 

و همه چي را بهم مي ريزند.
 پديده و يا معضل زباله گردي چندان هم مختص جامعه شهري همدان 
و يا كل شهرهاي ايران نيست و در جوامع ديگر هم با شدت و ضعف 

جريان دارد. 
چنين رويكردي در جوامع انســاني از دو جنبه متفاوت قابل بررسي و 
موشكافي و تحليل مي باشد و بايد اذعان داشت تا جايي كه زباله گردي 
به تفكيك زباله و جداســازي اشياء قابل بازيافت و وارد ساختن آن به 
چرخــه توليد مجدد كمك كند، مي توانــد در نوع خود مفيد و كارآمد 
باشد، اما اينكه زباله گردي عاملي باشد براي پخش و پالي آت و اشغال 
خانگي وصنعتي در سطح محيط زيست و معابر و انظار عمومي، بسيار 
زشــت و نكوهيده و حتي جرمي در حــد و اندازه پيگيري و مجازات 

مي باشد. 
متأســفانه بســياري از افراد بي خانمان و معتاد متجاهــر نيز در حرفه 
زباله گردي فعاليت دارند كه چندان مقيد به حفظ حريم پاكيزگي شــهر 
و مقابل خانه هاي مردم نيســتند و بيشتر از سر بي حوصلگي و خماري 
و عجله در مواقع جستجو كيسه يا سطل هاي زباله،محيط را بهم ريخته 

و آلوده مي كنند.
يك شــهروند همداني مي گفت: فرد معتادي را مشاهده كردم كه چون 
درون سطل زباله اي كه جستجو مي كرد شي به درد بخوري را به دست 
نياورد، شــروع كرد به بد و بيراه گفتن و بد زباني نســبت به بخت و 
اقبال خود كه دير رســيدم و هر چه بــوده را از قبل من خالي كرده اند! 
به هر صورت زباله گردي نيز مي تواند در زمره اعمال نكوهيده باشــد 
كه چنانچه از كنترل خارج شود به يك معضل بزرگ و منشاء بسياري 
از ناهنجاري ها تبديل شــود و پي آمدهاي منفي و اجتماعي آن كمتر از 

تكدي گري نيست. 
با وجود چنين موضوعات نچســبي در چرخه اجتماعي بايد دزدي از 
صندوق هــاي كميته امداد در معابر عمومي را هــم اضافه كنيم كه در 
ساعات خلوت شبانه روزي به منبع درآمد دله دزدها و افراد معتاد تبديل 
شده است. دزدي اعانات مردم از صندوق هاي كميته امداد هم موضوع 
تازه اي نيست و ليكن با توجه به اينكه مشاهده شده اين عمل زشت به 
صورت خيلي آشكاري حتي مقابل انظار مردم صورت مي گيرد بايد در 

دستور كار و رسيدگي مسئوالن مربوطه قرار گيرد.

شرق: ترامپ از ايران چه مي خواهد؟
 دست از سر ايران بر نمى داره!!

گل ورزشي: جنگ سنگ!
 از جنگ با تفنگ رسيديم به جنگ سنگ

هگمتانه: استاندار همدان به دنبال احياي دوباره پاس 
 بدون شرح!!

هدف ورزش: قلعه نويي: پرچم سپاهان از پرچم ژاپن قشنگ تر است 
 چه عجب اينا به مرغ همسايه غاز نگفتن

ايران ورزشي: حمله به اتوبوس پرسپوليس با سنگ دو كيلويي 
 ورزشكار شدن هم اين مشكالت رو داره!!

همدان پيام: شتاب گيرى قطار توسعه همدان
 قطار با سوتش اومده يا...؟

ايلنا: موزه ميدان شهر گرفتار كشمكش ادارى
 هر چى گرفتارى داريم مربوط به اين اداراِت

جمهوري اســالمي: خودروســازان قيمت هــا را بي ضابطه افزايش 
داده اند

 هر چى دلشون بخواد شده ديگه!!
خراسان: كاهش 7 تا 11 درصدي قيمت لبنيات 

 مگه داريم مگه مى شه!!
هگمتانه: عراق بازار خوب صنايع دستي همدان 

 اونم از دستمون نگيرن صلوات!!
رويش ملت: دانشــگاه صداي مردم را به گوش كم شنواي مسئوالن 

برساند 
 نميشنون اصرار نكن!!

شرق: رخنه فساد در تناقض بخشنامه ها 
 بدون شرح!!

اصالحات: نفس هاي آخر مطبوعات  
 سياه سفيد كه شديم حاال داريم ميريم رو به موت!!

شروع: اصرار امير كويت بر گسترش روابط با ايران 
 حواستون باشه از قديم گفتن سالم گرگ بى طمع نيست!!

برقرارى 445 تماس بامركز 125 همدان و 
انجام تنها 5 عمليات در يك روز

 رئيس ســازمان آتش نشانى همدان از برقرارى 445 تماس بامركز 
125 همدان و انجام تنها 5 عمليات طى يك روز خبر داد.

محمدرضا بياناتى در گفتگو با مهر اظهار داشت: شركت در 2 عمليات 
اطفاى حريق و 3 عمليات امداد و نجات حاصل تالش پرســنل آتش 

نشانى همدان در 24 ساعت بوده است.
بياناتى با بيان اينكه شــهروندان در يك روز 445 مرتبه با سامانه 125

تماس گرفته اند، گفت: از اين تعداد تماس 5 مورد منجر به عمليات 
شــده، 16 تماس براى مشــاوره و راهنمايى برقرار شده، 105 تماس 

اشتباه بوده و متاسفانه 319 مورد ايجاد مزاحمت بوده است.
بياناتى گفت: عمليات انجام شــده در اين مدت 2 مورد آتش سوزى 
شــامل 2 مورد حريق انبارى در مجتمع سعيديه و خيابان تختى بوده 
اســت.رئيس ســازمان آتش نشــانى همدان گفت: همچنين 3 مورد 
عمليات امداد و نجات شــامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور 
در شيرسنگى، نجات افراد محبوس شده در خودرو در خيابان طالقانى 
و نجات افراد محبوس شــده در منزل در كوچمشــكى توسط آتش 

نشانان به انجام رسيد.
بياناتــى اضافه كرد: تعداد 4 نفر نجات يافته طى اين عمليات گزارش 

شده است.

بيشتر معلوليت ها با مشاوره پيش از 
فرزندآورى قابل پيشگيرى است

 برخى معلوليت ها قبل و حين باردارى غيرقابل تشخيص يا پيشگيرى 
است اما بيشتر آنها را مى توان با يك مشاوره ساده مامايى شناسايى كرد و 

افراد پرخطر را براى غربالگرى هاى پيشگيرانه به متخصصان ارجاع داد.
رئيس انجمن علمى مامايى گفت:  زوج ها بايد براى پيشگيرى از مشكالت 
مادرزادى نوزاد و همچنين ايجاد ســبك زندگى مناسب براى پدر و مادر 

شدن پيش از فرزندآورى به مراكز مشاوره مامايى مراجعه كنند.
ناهيــد خداكرمى بيان كرد: همه زوج هايى كه قصــد ازدواج يا فرزندآورى 
دارند بايد به يك مركز مشاوره مامايى مراجعه كنند تا در اين مراكز اقدامات 
پيشگيرانه اوليه و غربالگرى انجام شود. همچنين بايد سبك زندگى زوج ها 
بهبود پيدا كند؛ زيرا مصرف سيگار، مواد مخدر، مشروبات الكى و غيره نيز 
مى تواند زمينه ســاز تغييراتى روى DNA جنين شده و در نتيجه جنين را 
مشــكل دار كند.به گفته وى، زوج ها در مراجعه به مراكز مشاوره مامايى، 
اگر تست هاى تكميلى قبل از فرزندآورى نياز باشد، به متخصص معرفى 

مى شوند.
خداكرمى توضيح داد: براى نمونه در مورد غربالگرى تاالسمى برنامه هاى 
خوبى اجرا و تا حد زيادى از تاالســمى ماژور جلوگيرى شــده، درباره 
ســندروم داون نيز اين اتفاق افتاده اســت. همچنين درباره 2 ناهنجارى 
كروموزومى ديگر آزمايشــى براى سه ماهه اول باردارى وجود دارد. اگر 
ناهنجارى با تست هاى تكميلى شناسايى شود، مجوز سقط داده مى شود.

خداكرمى يادآورى كرد: ساليانه حدود 30 هزار تا 40 هزار نوزاد معلول 
به دنيا مى آيد. البته پيشــگيرى درباره تولد معلول با معلوليت هاى ذهنى 
بســيار دشوارتر است و بيشتر از طريق مشــاهده فرد معلول در خانواده 
صورت مى گيرد. همچنين آزمون هاى تشــخيص ناهنجارى در باردارى 
جامع نيســت و فقط چندين معلوليت را مى تواند نشــان دهد كه با 10

درصد خطا همراه است.

آزمون كارشناسى ارشد فراگير نمره منفى ندارد
 آزمون كارشناســى ارشــد فراگير در روز جمعه 23 آذرماه برگزار مى شود و نمره 

منفى ندارد.
آزمون دوره هاى فراگير كارشناسى ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1397 صبح روز 

جمعه 23 آذر 97 با حضور 52 هزار داوطلب برگزار مى شود.
بــه گــزارش مهر، 52 هزار و 502 داوطلب كه از اين تعداد 28 هزار و 69 نفر زن و 24
هزار و 433 نفر مرد هستند در آزمون دوره هاى فراگير كارشناسى ارشد دانشگاه پيام نور 
بهمن ماه ســال 1397 به رقابت مى پردازند.اين آزمون در پنج گروه علوم انسانى، علوم 
پايه، فنى و مهندســى، كشاورزى و منابع طبيعى، هنر در 116 رشته امتحانى و در حوزه 
هاى امتحانى 81 شهرستان برگزار خواهد شد.كارت شركت در آزمون دوره هاى فراگير 
كارشناســى ارشد دانشگاه پيام نور براى مشاهده و پرينت از امروز سه شنبه 20 آذر 97

بر روى سايت سازمان سنجش قرار گرفته است و داوطلبان تا ساعت 24 روز پنجشنبه 
22 آذر مى توانند پرينت كار خود را دريافت كنند.

كشف خطرات تازه نمك براى قلب
 پژوهش هــاى تازه نشــان مى دهــد رژيم غذايــى پرنمك مى تواند خطــر ابتال به 

فيبريالسيون دهليزى و آريتمى را افزايش دهد.
به گزارش سالمت نيوز، فيبريالسيون دهليزى نوعى ضربان قلبى نامنظم است كه منجر 
به لخته شــدن خون و مشكالت ديگر مى شــود. ميليون ها نفر در جهان به اين مشكل 

دچارند و در معرض ريسك بيشترى نسبت به سكته و نارسايى قلبى هستند.
اين پژوهش 716 مرد و زن ميانسال در فنالند را انتخاب كرده و به مدت 19 سال بررسى 
كرده است. در بازه مورد بررسى 74 نفر از مشاركت كنندگان دچار فيبريالسيون دهليزى 
شــدند.پس از بررسى چندين عامل محتمل ديگر شامل سن، چربى بدن، فشار خون و 
استعمال دخانيات پژوهشگران متوجه شدند كه مصرف نمك به تنهايى نسبت مستقيمى 
با ابتال به اين عارضه دارد و كسانى كه ميزان نمك بيشترى در غذاى آنها داشتند صرفنظر 
از عوامل ديگر نسبت به كسانى كه نمك كمتر مصرف مى كردند دچار درجه باالترى از 

فيبريالسيون دهليزى بودند.

توسعه خدمات بهداشتى و درمانى از اقدامات دولت 
تدبير و اميد است

 وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى با بيان اينكه يكى از كارهاى انجام شده 
در دولت تدبير و اميد، توســعه خدمات بهداشــتى و درمانى است، گفت: هدف اصلى 
اين اقدامات كاهش پرداختى هاى مردم و افزايش دسترســى آنها به خدمات درمانى و 

بهداشتى مى باشد.
به گزارش ايلنا، ســيد حسن قاضى زاده هاشمى افزود: افزايش 25 درصدى تخت هاى 
بيمارستانى كشور نسبت به ميانگين ســال هاى پس از پيروزى انقالب اسالمى يكى از 

دستاوردهاى اجراى طرح تحول نظام سالمت در كشور به شمار مى رود.
قاضــى زاده هاشــمى اظهارداشــت: وى بــر مديريــت منابــع موجــود و اولويــت بنــدى 
بــراى صــرف اعتبــارات موجــود تاكيــد كــرد و گفــت: ســعى مــى كنيــم كوتاهــى در 
ارائــه خدمــات ايــن وزارتخانــه بــه مــردم نداشــته باشــيم و اگــر نقصــى هــم وجــود 

داشــته باشــند، عامدانــه نباشــد.

 رئيس مركز مديريــت پيوند و درمان 
بيمارى هاى وزارت بهداشــت با اشاره به 
دغدغه خريد و فــروش غيرقانونى كليه، 
تاكيد كرد كه تبليغ درباره فروش كليه يا 
ايجاد سايت و شبكه و آگهى كردن در اين 

زمينه  تخلف است.
مهدى شــادنوش در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه در حوزه بيماران كليوى حدود 
8600 بيمار در ليست انتظار پيوند داريم، 
گفت: 60 درصد از پيوندهايمان در پيوند 
اتفاق  مرگ مغزى  اهداكننــدگان  از  كليه 
مى افتد. اگر اين فرهنگســازى بيشتر شود 
و افراد بيشــترى حاضر شوند در صورت 
مرگ مغــزى اعضاى عزيزان شــان را به 
بيماران اهدا كنند، از تعــداد افراد منتظر 
در ليست انتظار بيماران پيوند كليه كاسته 
مى شود و بيماران هم مى توانند با كيفيت 

باالترى به زندگى شان ادامه دهند.
وى تاكيــد كرد: در حــال حاضر حدود 
40 درصــد از اهداى كليه در كشــور از 
اهداكننــدگان زنده انجام مى شــود. بايد 
توجه كرد كه كســانيكه بســتگان درجه 
يك بيمار نيازمند پيوند كليه هســتند،  به 
راحتى مى توانند به بيمارشــان كليه اهدا 
كنند. غيروابستگان نيز بايد زير نظر انجمن 
حمايت از بيماران كليوى اين اقدام را انجام 
دهند. مدل ديگر هم اين است كه اگر كسى 
در ميان آشنايان و بستگانش اهداكننده اى 
همخوانى هاى  نظــر  از  اما  مى شناســد، 
خونى شان دچار مشــكلند، مى توانند در 
صورت تمايــل اهداكننده كليه، با گيرنده 

ديگرى جابجا كنند.
 چالش كليه فروشى غيرقانونى

شــادنوش درباره بحث خريد و فروش غير 
قانونى كليه در حوزه پيونــد، ادامه داد: اين 
موضوع يكى از دغدغه هاى ما نيز هست. در 
گذشته در كشور پيوند كليه از اهداكننده زنده 
اتفاق مى افتاد كه در حال حاضر تناســب آن 
تغييــر كرده و 60 درصد پيوند كليه از طريق 
بيماران مرگ مغزى و 40 درصد آن از سوى 
اهداكنندگان زنده انجام مى شود. از طرفى در 
حوزه خريد و فروش كليه مقدارى بزرگنمايى 
بيش از اندازه  هــم اتفاق افتاد؛ به گونه اى كه 
به جاى اينكــه اهداى كليه امــرى بزرگ و 
ايثارگرانه تلقى شــود، آنقدر تبليغات بد شد 
كه برخى اهداكننــدگان مى گويند ما ترجيح 
مى دهيم هيچ  وقــت نگوييم كه اهداى كليه 
انجام داده ايــم و اين موضوع مى تواند ضرر 

بزرگى را به جامعه وارد كند.
 پيوند كليه در ايران از مرز 50 هزار 

پيوند گذشت

وى با بيــان اينكه به هر حــال در اقدامات 
گســترده ، درصدى خطا هم ممكن اســت 
وجود داشــته باشــد، افزود: در حال حاضر 
پيوند كليه در كشور ما از مرز 50 هزار پيوند 
گذشته است. حال ممكن است درصدى هم 
خطا اتفاق افتاده باشــد، اما بايد بدانيم كه در 
دنيا روى مــدل ايرانى پيوند كليه  مطالعات 
زيادى شده و مقاالت متعددى در اين زمينه 
داريــم. بايــد توجه كرد كه در بســيارى از 
كشــورها بيماران كليوى در ليست انتظار، از 
دنيا مى روند، زيرا اهداكننده اى وجود ندارد. 
اما در سيستم ايران با يك همفزايى بين دولت 
و سازمان هاى مردم نهاد و با نظارت هاى دقيق، 

بسيارى از بيماران از مرگ نجات يافته اند.
رئيــس مركــز مديريــت پيونــد و درمان 
بيمارى هاى وزارت بهداشت تاكيد كرد: الزم 
است كه حوزه سالمت هميشه از آفت هاى 
مسائل سياســى و اجتماعى به دور باشد. در 
مــوارد متعدد وقتــى مى خواهند نهايت فقر 
كسى را نشان دهند، مى  گويند حاضر است 
كليه اش را هم بفروشد، اما اين عنوانى است 
كه با ســالمت جامعه بازى مى كند و به اين 
كار نيكوكارانه جنبه اى منفى مى دهد. بايد در 
اين مــوارد مراقبت كنيم. همچنين در حوزه 
رســانه اى بايد تخصصى تر برخورد كرده و 
مراقب باشيم كه براى تشريح برخى پديده ها 
به مفاهيم ارزشــى ديگرى لطمــه نزنيم كه 
متاسفانه در حال حاضر چنين اتفاقاتى را در 

اين حوزه شاهديم.
 تبليغ فروش كليه؛ ممنوع!

شــادنوش در ادامه صحبت هايش به برخى 
تبليغات مجازى بــراى خريد و فروش كليه 
و يا آگهى دادن براى اين موضوع اشــاره و 

اظهار كرد: از طرفى بايد توجه كرد كه تبليغ 
درباره فروش كليه يا ايجاد ســايت و شبكه 
و آگهى كردن در اين زمينه تخلف اســت و 
وزارت بهداشــت روى اين موضوع نظارت  
دارد، اما حتما دستگاه هاى ديگر هم بايد در 
حوزه نظارتى اين پديده كمك كنند. همچنين 
بايد قوانينى هم ايجاد شــود تا كســى حق 
نداشته باشد در اين باره تبليغات انجام دهد. 
به عنوان مثال گاهى مى بينيم پشت ديوار يك 
بيمارستان آگهى فروش كليه چسبانده اند يا 
كسى در شبكه هاى مجازى اين اقدام را انجام 

مى دهد.
 نظارت بر خريد و فروش غيرقانونى 
كليه فراتر از توانايى وزارت بهداشت 

است
وى تاكيد كرد: نظارت بــر خريد و فروش 
غيرقانونــى كليه و تبليغــات در اين حوزه 
فراتر از توانايى هاى وزارت بهداشت است. 
بنابراين ساير ارگان هاى ذيربط هم بايد پاى 
كار بياينــد. بايد قوانين اين موضوع مصوب 
شــود تا كسى حق نداشته باشد آگهى خريد 
و فــروش عضو تبليغ كند.  زيرا اگر كســى 
نيازمند باشد و كسى هم بخواهد چنين ايثارى 
را انجام دهد، كانالش مشخص است و مسير 
مشخصى دارد. هم ما در اينجا ليست انتظار 
از اهداكنندگان مرگ مغــزى را داريم و هم 
ليست انتظار براى اهداى كليه از افراد زنده در 
وزارت بهداشت و انجمن حمايت از بيماران 
كليوى وجــود دارد و افراد مى توانند به آنجا 

مراجعه كرده و در ليست انتظار قرار گيرند.
بافتى  سازگارى  آزمايشات  انجام   

در حوزه پيوند كليه الزامى شد
رئيــس مركــز مديريــت پيونــد و درمان 

بخش  در  بهداشــت  وزارت  بيمارى هــاى 
ديگــرى از صحبت هايش نيز گفت: يكى از 
اقدامات خوب در حوزه پيوند كليه كه از نيمه 
HLA آبان ماه اجرايى شــده است،  بحث
سازگارى  مجموعه  )آنتى ژن هاى   Typing
بافتى اصلــى ملكول هــاى پروتئينى روى 
سلول هاى مختلف بدن) است. بر اين اساس 
از نيمه آبان ماه كليه مراكز پيوند در تهران را 
الزام كرديم كــه در حوزه اهداى كليه از فرد 
زنده حتما بايد اين تست را انجام دهند. زيرا 
در اين صورت بهترين اهداكننده براى بهترين 
گيرنده مشخص و طبق ضوابط، پيوند انجام 

مى شود.
شادنوش با بيان اينكه اين موضوع در حفظ 
پيوند موثر اســت، گفت: حتى قرار است 
براى كســانيكه ممكن است بضاعت كافى 
براى انجام اين آزمايش ها نداشــته باشند، 
اين اقدامات با حداقل هزينه انجام شــود 
و براى افراديكــه همان ميزان هزينه را هم 
نداشته باشند، اين تدبير انديشيده شده كه 
تحــت حمايت قرار گيرنــد. بنابراين قرار 
اســت با كمك انجمن حمايت از بيماران 
كليوى اين اقدامات انجام شــود. اين اقدام 
در گام اول در 12 مركــز پيوند كليه تهران 
انجام مى شود و در گام هاى بعدى با توسعه 
زيرساخت ها، در كل كشور الزامى خواهد 

شد.
شادنوش افزود: در عين حال 18 مركز پيوند 
كليه هم در ساير استان ها داريم. بر اين اساس 
در مناطقى كه نياز به ايجاد مراكز پيوند كليه 
جديد باشــيم،  آنها را توسعه خواهيم داد. به 
عنوان مثال به زودى در اردبيل و بندرعباس 

هم مراكزى در اين حوزه ايجاد خواهد شد.

دادگاه هاى درمان 
مدار معتادان بايد 
تقويت شوند
 الگوى دادگاه هــاى «درمان مدار» كه 
با همكارى قوه قضاييه در 6 استان كشور 
اجرا مى شود، الزم است به منظور كمك به 
ترك اعتياد و توانمندسازى همزمان معتادان 

تقويت شود.
به گزارش ايلنا، رئيس ســازمان بهزيستى 
كشــور گفت: در پنجمين جلســه كميته 
كشــورى هماهنگى مراكز ماده 16 افزود: 
اگر ايــن الگو، كمبــود منابــع دارد بايد 
حمايت شــوند. براى پيشــگيرى، درمان 
و غربالگرى اعتيــاد راهكارهاى علمى با 

همكارى نهادهاى مختلــف از جمله قوه 
قضاييه طراحى شده است.

انوشيروان محسنى بندپى با تاكيد بر لزوم 
افزايش ســرانه معتادان در مراكز ماده 16
گفت: اگر اين مراكز نياز به گسترش داشته 

باشند، ظرفيت آنها را افزايش مى دهيم.
محســنى بندپى افــزود: بهزيســتى براى 
پذيرفتــن كار معتادان متجاهر، يك ســال 
مقاومت كرد و دســت آخر هم 10 پيش 
شــرط براى پذيرفتن آن ارائــه داد و در 
نهايت صدور مجوز براى مراكز ماده 16 و 
نظارت بر آنها طبق آيين نامه اى با امضاى 

رئيس جمهورى به بهزيستى واگذار شد.
رئيس ســازمان بهزيســتى ادامه داد: براى 
انجــام امور معتادان متجاهــر بايد از همه 
ظرفيت ها از جمله بســيج مســتضعفين 

استفاده كرد.
وى با اشــاره به راه انــدازى مراكز تبصره 
2 گفــت: اين مراكــز، مراكــز صيانت و 
از  پس  متجاهــر  معتادان  توانمندســازى 
خروج از مراكز ماده 16 است. مراكز تبصره 
2، حلقه مفقوده اقدامات بهزيســتى بود و 
بعد از درمان، افراد با درمان موقت ناپايدار، 
بيكار و بدون مهارت رها مى شــدند و با 
اولين يا در نهايت دهمين تعارف دوباره به 

چرخه اعتياد بازمى گشتند.
* دادگاه درمان مدار حالل مشــكل 

معتادان متجاهر است
مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى و اجتماعى 
معاونــت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم قوه قضاييه نيز در اين جلســه گفت: 
الگوى دادگاه درمان مدار حالل مشــكل 

معتادان متجاهر اســت اما متاسفانه به اين 
مدل بى توجهى مى شود.

على محمد زنگانه در ادامه به طرح مديريت 
موردى معتادان متجاهر اشاره كرد و گفت: 
هر طرح و مراقبت بعد از خروج از مراكز 
درمانى بايد براســاس پروتكل و آيين نامه 
مراقبت بعد از خروج قوه قضاييه اجرا شود 

و كارهاى خارج از آن مشروعيت ندارد.
زنگانه در پاسخ به انتقادهاى انجام شده در 
اين جلســه در خصوص لزوم جداسازى 
نگهدارى خرده فروشان از معتادان متجاهر 
نيز افزود: نمى توانيد به ضابط بگوييد كه 
براى خرده فروشان مركز راه بيندازد. طبق 
قوانين بخشى از محكومين مواد مخدر در 
اردوگاه هاى خاص با شــرايط ســخت و 

آسان نگهدارى مى شوند.

تبليغ كليه فروشى ممنوع شد!

كارت هاى ملى قديمى تا چه زمانى اعتبار 
دارند؟

 سخنگوى سازمان ثبت احوال با تاكيد بر اينكه كارت هاى ملى قديم 
در ســال 98 فاقد اعتبار خواهند بود به هموطنان توصيه كرد كه ثبت نام 
و دريافت كارت ملى هوشــمند را به پايان سال موكول نكنند.به گزارش 
خبرآنالين، سيف ا... ابوترابى با اعالم اينكه بيش از 47 ميليون نفر ثبت نام 
خود را تكميل كرده و در ليست دارندگان كارت ملى هوشمند قرار گرفته 
اند، ادامه داد: حدود  45 ميليون و 500 هزار كارت براى مردم ارسال شده 
اســت و همين تعداد كارت نيز با تفاوت اندك، تحويل مردم شده است.

وى با بيان اينكه كارت هاى ملى به دفاتر درخواســت شــده، ارسال مى 
شــوند، افزود: هنگام ثبت نام اسكن اثر انگشت دريافت مى شود و براى 
فعال ســازى كارت، بايد به همان دفتر و تطبيق مجدد اثر انگشت، فرد به 

دفاتر ثبت نامى مراجعه كنند.
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 بسمه تعالي 

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى همدان

دانشــگاه علــوم پزشــكى و خدمــات بهداشــتى و درمانــى همــدان جهــت تكميــل ظرفيــت نيروهــاي تحــت پوشــش شــركت آســياكاران عظيــم در نظــر دارد بــراي تأميــن نيــروي 
پرســتار مــورد نيــاز جهــت خدمــت در بيمارســتان هــا در مركــز اســتان و شهرســتان هــاى تابعــه از محــل باقــى مانــده مجــوز شــماره 209/1672/د مورخــه 93/4/3 معاونــت محترم 
توســعه مديريــت و منابــع وزارت متبــوع تعــداد 32 نفــر، افــراد واجدالشــرايط را بــا اخــذ امتحــان كتبــي و مصاحبــه تخصصــي پــس از طــي كــردن مراحــل گزينــش بــه صــورت 

شــركتي بــه شــرح ذيــل بكارگيــري نمايــد. 

برگ درخواست شغل

دراين قسمت چيزى ننويسيد

2-  نام :1-  نام خانوادگى :
4- جنس :     1- مرد              2-  زن3-  نام پدر:

6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :5- تاريخ تولد :       روز                   ماه                سال 
8- 7- شماره شناسنامه :

شماره 
ملى: 

9- محل صدورشناسنامه:

11-وضعيت تأهل:      متأهل             2- مجرد10- دين :                            مذهب :      
 2- داراى معافيت قانونى دائم                12- وضعيت نظام وظيفه :       1- داراى كارت پايان خدمت

13- وضعيت ايثارگرى :
       -1      جانباز                          درصد جانبازى .................. درصد 

        -2     رزمنده        (براى حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه)      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          
سال 

         -3     آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 
         همسر           4- فرزند وهمسر شهداء:      فرزند

     همسر           5- فرزند وهمسر جانبازان 25٪ وباالتر:           فرزند
    همسر           6- فرزند وهمسر آزادگان باالى يكسال اسارت:    فرزند

     همسر           7- فرزند وهمسر رزمنده داراى سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند
   فرزندآزاده          8- فرزند جانبازان زير25٪ وآزادگان زير يكسال اسارت :      فرزند جانباز

    برادر           9- خواهروبرادر شهدا: خواهر
10-   فرزند ايثارگر(شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(25٪) و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر) بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه/

 دانشكده
14- ساير موارد :

            4- افراد بومى استان     3- افراد بومى محل مورد تقاضا     2- معلولين عادى     1- سهميه آزاد 
5- غير بومي       6- مشمولين خدمت پزشكان و پيراشكان كه خدمت مازاد را اختياري انجام ميدهند    7- داراي گواهي 

 پايان طرح اجباري
     كارشناسى ارشد     15- آخرين مدرك تحصيلى: كارشناسى

گرايش تحصيلى :                           معدل :16- رشته تحصيلى : 
استان محل تحصيل :17- دانشگاه محل تحصيل :

18- تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلى :    /    /       13 
20- محل جغرافيايى مورد تقاضا (فقط يك محل) 19- شغل مورد درخواست :                             

21- نشانى كامل : محل سكونت :
استان ............... شهرستان ..............خيابان .......................كوچه ................................پالك ........كدپستى .............................. 

شماره تلفن ثابت ............................. كد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
22- شماره تلفن براى تماس ضرورى :

اينجانب .............................................. متن آگهى مربوطه را با دقت وبه طور كامل مطالعه وسپس تقاضاى فوق را تكميل نموده ام 
ومسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مى گيرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطع زمانى (قبل و بعد 

از اشتغال ) هر گونه حقى را براى جذب درآن شركت از خود سلب مى نمايم 

23- تاريخ تنظيم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضى

محل الصاق 
عكس

1- شرايط عمومى 
1/1- تدين به دين مبين اسالم يا يكى از اديان رسمى كشور مصرح درقانون اساسى. 

1/2- داشتن تابعيت ايران.
1/3- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومى يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) تا تاريخ آزمون.

1/4- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان.
1/5- عدم سابقه محكوميت جزايى موثر .

1/6- نداشتن منع اشتغال دردستگاههاى دولتى بهموجب آراى مراجع قانونى .
1/7- داوطلبان نبايد مستخدم رسمى، ثابت و پيمانى ساير دستگاههاى دولتى و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند. 

1/8- التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران .
1/9- داشتن سالمت جسمانى وروانى وتوانايى براى انجام كارى كه براى آن استخدام ميشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوى هيأت امناء موسسه. 

2- شرايط اختصاصى 
2/1- داشتن حداكثر 40 سال سن براى مدارك كارشناسى و كارشناسى ارشد تا تاريخ آزمون. 

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاى معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانى كه در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل (ازتاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان 

بسترى ويا استراحت پزشكى رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه هاى نبرد حق عليه باطل. 
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25٪) و باالتر، همسر و فرزندان يك سال و باالى يك سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداكثر سن معاف مى باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد( 25٪)، همسر و فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت تا ميزان 5 سال .

د) داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غيررسمى آنها. 
هـ) مدت خدمت سربازى.

و) داوطلبانى كه طرح خدمت نيروى انسانى موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق. 
2/2- مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان طرح اجبارى مى بايست داراى معافيت يا گواهى پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره 1- در خصوص داوطلبانى كه به استناد بخشنامه شماره  100/854 مورخ 93/7/16 نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازى به ارائه گواهى پايان طرح نداشته و ارسال 
گواهى اشتغال به طرح اينگونه افراد كفايت مى نمايد. 

ضمناً داوطلباني كه تا تاريخ آزمون طرح موظفي خود را به پايان نرسانده و موفق به دريافت گواهي يايان اليحه نباشند مجاز به شركت در آزمون نخواهندبود.

3- نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز 
اينترنتى آدرس  به  الكترونيكى  نام  ثبت  به  نسبت   1397/9/25 مورخ  (يكشنبه)  روز   24 ساعت  لغايت  حداكثر   97/9/21 تاريخ  از  هستند  ملزم  شرايط  واجد  متقاضيان   -3/1

 azmoon.umsha.ac.ir   اقدام نمايند.
3/2- مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتى: 

الف) تكميل برگ درخواست شغل 
ب) رسيد بانكى مبنى بر پرداخت مبلغ 335000 ريال به حساب شماره 2138065684007  (بنام دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى همدان  ) نزد بانك رفاه كارگران 

شعبه شريعتى با كد713  بهعنوان حق شركت در آزمون قابل پرداخت ميباشد، ايثارگران پنجاه درصد(50٪) مبلغ مذكور را ميپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف 
مى باشند. 

ج) يك قطعه عكس 4×3 كه بايستى متناسب با توضيحات سايت اينترنتى بانضمام فيش بانكى اسكن و ارسال شود.
3/3- به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختى به هيچ وجه مسترد نميشود.

3/4- مدارك مورد نياز پس از قبولى درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك ذيل را در زمان بندي كه متعاقباً در سايت دانشگاه اعالم مي گردد پس از اعالم نتايج به همراه اصل مدارك به مديريت 

منابع انسانى دانشگاه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند . 
مديريت منابع انسانى موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نمايد.

- اصل آخرين مدرك تحصيلى به همراه تصوير آن.
- اصل كارت ملى به همراه تصوير آن.

- اصل شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن .
- اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومى يا معافيت دائم به همراه تصوير آن(ويژه برادران).

- اصل پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن يا اشتغال به طرح به همراه تصوير آن.
– اصل مدارك دال بر بومى بودن به همراه تصوير آن.

- اصل مدارك دال بر ايثارگرى و معلوليت عادى حسب مورد از مراجع ذيربط به همراه تصوير آن.
- اصل سايرمدارك طبق مفاد آگهى حسب ضرورت به همراه تصوير آن.

تبصره : مدرك تحصيلى وگواهى انجام خدمات قانون پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعالم خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعى براصالت 
مدارك نخواهد بود.

4- زمان ومحل توزيع كارت 
كارت ورود به جلسه امتحان درروز چهارشنبه  مورخ 97/9/28 از طريق سايت اينترنتى به آدرس azmoon.umsha.ac.ir   قابل چاپ و دريافت خواهد بود همچنين زمان برگزارى امتحان 

كتبى روز جمعه مورخ 97/9/30 و مكان برگزارى آزمون در هنگام توزيع كارت بهاطالع داوطلبان خواهد رسيد . 
مواد آزمون كتبى شامل :

سئواالت تخصصى متناسب با رشته شغلى.
 5- تذكرات 

5/1- ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانى كه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاى جنگ تحميلى دارند و نيز خانواده هاى معظم شهداء، جانبازان، مفقودين، 
آزادگان يك سال و باالى يك سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاى جنگ تحميلى، درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهى با رعايت 

قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانونى برخوردار خواهند بود.
5/2- از كل تعداد نيروى مورد نياز اعالم شده سى (30) درصد آن برابر قوانين ومقررات براى پذيرش ايثارگران اختصاص مى يابد. از 30درصد فوقالذكر، بيست وپنج (25) درصد آن به 
جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست وپنج (25) درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يكسال و باالى يكسال اسارت و 
خواهر و برادر شهيد با معرفى از سوى بنياد شهيد و امور ايثارگران بدون شركت در آزمون كتبى كه از كل تعداد مجوز اعالم شده در جدول رشته هاى شغلى مورد نياز كسر گرديده است 
و پنج(5) درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج (25) درصد وآزادگان 

زير يك (1) سال اسارت اختصاص مى يابد كه درصورت شركت در آزمون و دارا بودن شرايط مندرج درآگهى با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانونى برخوردار خواهند بود..
تبصره: فرزندان (شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(25٪) و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر) بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه/دانشكده نيز مشمول بند فوق هستند.

5/3- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلى از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. 
5/4-  پذيرش مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت. 

5/5- معلولين عادى به شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهى به ترتيب نمره فضلى ازسه (3) درصد سهميه قانونى مربوطه برخوردار خواهند بود.
5/6- تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مييابد. 

5/7- داوطلب بومى به ا فرادى اطالق مى گردد كه واجد يكى از شرايط ذيل باشد:
الف) شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وى با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا يكى باشد.

ب) همسر و فرزندان كارمندان رسمى و پيمانى دولت و يا نيروهاى مسلح(اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان يا استان محل خدمت فعلى يا بازنشستگى آنان با شهرستان يا استان 
محل مورد تقاضا يكى باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلى(ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان ) را به صورت متوالى يا متناوب در شهرستان ويا استان محل مورد تقاضا طى كرده باشد.
د) داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وى، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا منتهى به تاريخ آزمون را داشته باشند.(پرداخت حق بيمه 

به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكى از موارد مذكور قابل احتساب است).
تبصره1: مبناى استان و شهرستان براى تعيين بومى بودن، تقسيمات كشورى در زمان ثبت نام مى باشد.

تبصره2: درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين 
انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

5/8- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك محل جغرافيايى خواهند بود.
5/9- مدارك تحصيلى باالتر يا پائينتر از مقاطع تحصيلى اعالم شده درشرايط احراز مشاغل در آگهي و همچنين  مدارك معادل، براي شركت در امتحان معتبر نميباشد.

5/10- مسئوليت ناشى از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهى برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب 
اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهى است داوطلب از انجام مراحل بعدى محروم خواهد شد، حتى در صورت اشتغال ،  از ادامه خدمت وى جلوگيرى خواهد شد.

5/11-انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده ميباشد. در مواردى كه نمره كل دو داوطلب (كتبي و مصاحبه) يكسان و مازاد بر 
تعداد ظرفيت اعالم شده در آگهى استخدامى باشد، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، مالك عمل قرار خواهد گرفت. 

5/12- داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامى مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمى درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براى تكميل پرونده گزينشى مراجعه نمايند. 
درصورت عدم مراجعه، قبولى فرد كان لم يكن تلقى شده واز افراد ذخيره بهجاى وى به گزينش معرفى خواهد شد.

5/13-  زمان تحويل مدارك پذيرفته شدگان اوليه  پس از اعالم ، متعاقباً اطالع رسانى خواهد شد . 
5/14- هرگونه اطالع رسانى درخصوص مراحل آزمون از طريق سايت اينترنتى دانشگاه علوم پزشكى همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند 

كرد.
15 /5- باتوجه به اين كه مالك ثبت نام ازمتقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مى باشد الزم است درتكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصالحاتى پس از ثبت نام قابل 

پذيرش نخواهد بود.
نحوه پذيرش و اعالم نتيجه :

از بين داوطلبان كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند به ميزان 3 برابر ظرفيت هر محل از باالترين نمره مكتسبه مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آند.
نمره نهايي هر داوطلب از مجموع 50 درصد نمره آزمون كتبي و 50درصد آزمون مصاحبه تخصصي بدست خواهد آمد.

حد نصاب هر محل = 50٪ ميانگين نمره كل اوليه 3 نفر داراي باالترين نمره.

دوم دومنوبت  نوبت  شركتـي نيـروي  جذب  گهـي  شركتـيآ نيـروي  جذب  گهـي  آ

جدول رشته هاى شغلى مورد نياز

محل جغرافيايي عنوان شغل
تعداد مورد نيازخدمت

شرايط احراز از نظر جنسيت
توضيحاتمدرك و رشته تحصيلي

آقاخانم

پرستار

رزن                   
فامنين 

كبودرآهنگ 
همدان 

نهاوند   
مالير     

بهار                       

1
1
2
16
 10
1
1

*
*
*
*
*
*
-

-
-
-
*
*
*
*

دارا بودن مدرك 
تحصيلي كارشناسي 
و كارشناسي ارشد 
در رشته پرستاري

-
-
-

اولويت با آقايان 
است

-
-
-
-
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آگهي مزايده اتومبيل 
مزايده مورد بازداشت پرونده اجرايي 9700047

به موجب پرونده اجرايي كالسه 9700047 ششدانگ يك دستگاه خودروي 
پژو 206 به رنگ خاكستري متاليك متعلق به آقاي اميد اميني كه برابر گزارش 
مورخه 97/7/27 كارشناس رسمي دادگستري مشخصات و وضعيت ظاهري 
و فنيان عبارت است از: خودروي به رنگ خاكستري متاليك تيپ 206، مدل 
1385 نوع سواري هاچ بك سيســتم پژو نوع سوخت بنزين ظرفيت چهار 
نفر تعداد چرخ چهار عدد به شــماره انتظامي 826ص65ايران 18 به شماره 
شاسي 10862314 به شماره موتور 13085041103 وضعيت ظاهري آن: موتور 
سالم چهار حلقه الستيك سالم و هر كدام 40 درصد اند و اتاق و داشبورد و 
صندلي و تودوزي سالم اند و داراي رينگ هاي آلومينيومي (اسپرت) مي باشد 
كليه شيشــه ها و چراغ هاي جلو و عقب و سپر جلو و عقب سالم هستند كه 
طبق نظر كارشناس رســمي ارزش پايه آن به مبلغ يكصد و هشتاد ميليون 
ريال (180/000/000 ريال) مي باشــد كه از ساعت 9 الي 12 روز دوشنبه مورخ 
97/10/10 در اداره ثبت اسناد و امالك واقع در شهرستان بهار از طريق مزايده 
به فروش مي رســد. مزايده از مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود و كليه هزينه هاي قانوني به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. ضمنًا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعالم گردد مزايده روز اداري بعد از تعطيلي 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 695)
تاريخ انتشار: 97/9/22

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326005000367 مورخ 1397/7/4هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عباس علي بخشــي فرزند 
شيرولي به شماره شناسنامه 677 شــماره ملى 3961820791 صادره از نهاوند در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 3/14 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده 
فرعي از 3772 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در ميدان عارف نرســيده به پل 
ظفري حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رســمي محمدمراد عباسي و غيره 
تصرف مالكانه متقاضي نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 167)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/7

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/22
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا كرمي داراى شــماره شناســنامه  801 به شرح 
دادخواست كالسه 114/970687ح از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد كرمي 
به شماره شناسنامه  3 در تاريخ 92/2/16 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
است به: 1-محمدحسين كرمي فرزند احمد به شماره شناسنامه 
616 پســر متوفي 2-محمدجعفر كرمي فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 617 پســر متوفي 3-غالمرضا كرمي فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 801 پسر متوفي 4-ابراهيم كرمي فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 5 پسر متوفي 5-محمد كرمي فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 25 پســر متوفي 6-مصطفي كرمي فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 98 پسر متوفي 7-اعظم كرمي فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 799 دختر متوفي 8-محمدرضا كرمي 
فرزند احمد به شماره شناســنامه 800 پسر متوفي 9-خديجه 
كرمي فرزند احمد به شماره شناسنامه 618 دختر متوفي اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 582)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
داراى شــماره شناســنامه  2009  وقار  مريــم قهرماني  خانم 
به شــرح دادخواســت كالســه 114/970725ح از اين حوزه 
داده  توضيح  چنيــن  و  نموده  حصروراثت  گواهى  درخواســت 
شناسنامه   شماره  به  وقار  مهرباني  محمداســمعيل  شادروان  كه 
29 در تاريخ 66/6/27 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثه حين الفــوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 
1-ابراهيــم قهرماني وقار فرزند محمد اســماعيل به شــماره 
فرزند  اكبريان  2-ناصر  متوفي  پســر   4010404744 شناسنامه 
محمد اســماعيل به شــماره شناســنامه 4011033774 پسر 
متوفي 3-مهدي مهرباني وقار فرزند محمد اســماعيل به شماره 
شناســنامه 4010115361 پسر متوفي 4-افســانه مهرباني وقار 
فرزند محمد اسماعيل به شــماره شناسنامه 1403 دختر متوفي 
5-مريم قهرماني وقار فرزند محمد اسماعيل به شماره شناسنامه 
2009 دختــر متوفي 6-ليلي تركمني فرزند خيراله به شــماره 
شناسنامه 4011612383  همسر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 584)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

تيم بدمينتون استان راهى مسابقات رنكينگ 
كشورى مى شود

 تيم بدمينتون استان براى حضور در مسابقات رنكينگ كشورى اعزام 
مى شود.

حمدا... چاروســايى سخنگوى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
گفت: تيم بدمينتون اســتان همدان براى حضور در مســابقات رنكينگ 
كشــورى در رده ســنى بزرگســاالن به اســتان گلســتان و شهرستان 

گنبدكاووس اعزام خواهد شد.

وى تصريح كرد: اين مسابقات از چهارم دى ماه به مدت سه روز برگزار 
مى شود. 

سخنگوى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان كرد: امير 
جبارى ورزشــكار ارزنده اســتان به همراه اميرمحمد كامرانى در بخش 
انفرادى و در بخش دوبل اميرمحمد كامرانى و بصير ملكى به سرپرستى 

امير جبارى در اين مسابقات حاضر مى شوند.
وى در ادامه به اعزام تيم اســاللوم موتورسوارى و اتومبيلرانى استان به 
مســابقات چندجانبه كشورى اشــاره كرد و افزود: اين تيم به مسابقات 
چندجانبه كشورى در رده سنى آزاد كه از امروز به مدت دو روز در كرج 

برگزار خواهد شد، اعزام شده است. 
چاروســايى اضافه كرد: متين كوچك عظيمى تنها نماينده استان در اين 

مسابقات است.
سخنگوى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با بيان اينكه 
جودوكاران همدانى به اردوى تيم ملى دعوت شــدند، گفت: اميرمحمد 
بهمنى و محمد خمسه ئى دو جودوكار استان به اردوى تيم ملى دعوت 

شده اند. 
وى بيان كرد: اردوى تيم ملــى جوانان در گروه اول از امروز آغاز و به 

مدت 10 روز به ميزبانى تهران ادامه خواهد داشت.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

اهداى دوبنده باشگاه آمريكايى 
به ميثم جوكار

 دوبنده يك باشــگاه مطرح آمريكايى به صورت نمادين به قهرمان 
ارزنده كشتى استان اهدا شد.

روز سه شــنبه "هومن توكليان" سرپرســت تيم ملى كشتى آمريكا در 
جام جهانى كرمانشــاه، رابط رسمى فدراسيون كشتى ايران و آمريكا، 
عضو تاالر افتخارات و مشــاهير كشتى آمريكا و خير بزرگ ورزشى 
در محل تمرينات "ميثم مصطفى جوكار" عضو ماليرى تيم ملى كشتى 
كشــورمان در المپيك 2008 پكن و قهرمان بازى هاى آسيايى 2014

اينچئون حاضر شد.
در اين ديدار كه در يكى از سالن هاى پايتخت صورت گرفت، بازيار 
ســردبير مجله دنياى كشتى، رجبى از كشتى نويسان باسابقه كشور كه 
فرزندش از شاگردان ميثم جوكار است و حاتمى خبرنگار شبكه خبر 

همراه با كشتى گيران و عالقمندان به ورزش اول هم حضور داشتند.
در اين برنامه دوبنده باشــگاه "نيويورك اتلتيك كالب" كه تحت نظر 
توكليان هدايت مى شــود، به ميثم مصطفى جــوكار پهلوان بااخالق و 

ارزنده استان اهدا شد.

دكتر بيژن دوباره به شجاعى و تراكتور 
رسيد!

 كميتــه داوران در حالــى بيــژن حيــدرى را به عنــوان قاضى 
تراكتورسازى و فوالد انتخاب كرده كه هواداران سرخپوش خاطرات 

خوشى از اين داور ندارند.
بــا اعــالم اســامى داوران ديدارهــاى باقــى مانــده از هفتــه پانزدهــم 
ليــگ برتــر مشــخص شــد كــه بيــژن حيــدرى مســابقه بيــن تيــم 
هــاى تراكتورســازى تبريــز و فــوالد خوزســتان را ســوت مى زنــد. 
ايــن اتفــاق در حالــى رخ خواهــد داد كــه هــواداران تبريــزى روى 
حيــدرى حساســيت ويــژه اى دارنــد و هميــن موضــوع مــى توانــد 

كار ايــن داور باتجربــه را ســخت كنــد.
حيــدرى در مســابقه مرحلــه يــك شــانزدهم نهايــى جــام حذفــى 
در آبــادان ديــدار صنعــت نفــت و تراكتورســازى را ســوت زد كــه 
در آن بــازى مســعود شــجاعى از زميــن بــازى اخــراج شــد و البتــه 
تراكتــور نيــز بــا شكســت از دور رقابــت هــاى حذفــى كنــار رفــت. 
در همــان مقطــع اعتــراض هايــى از ســوى مســئوالن تراكتــور بــه 
نحــوه قضــاوت حيــدرى انجــام شــد امــا اوج ماجــرا آنجــا بــود كــه 
كميتــه انضباطــى بــا تكيــه بــر گــزارش حيــدرى دربــاره اســتفاده از 
الفــاظ نامناســب، مســعود شــجاعى را يــك جلســه محــروم كــرد.

واكنــش مســعود شــجاعى بــه حيــدرى و پاســخ كميتــه داوران در 
ايــن بــاره حواشــى اى را ايجــاد كــرد كــه در نهايــت بــا پادرميانــى 
ــاره غائلــه ختــم  ــران تراكتــور و انتشــار يــك بيانيــه در ايــن ب مدي

شــد.
ــا گذشــت حــدود 3 مــاه از آن اتفاقــات كميتــه داوران  حــاال امــا ب
بــا علــم بــه اينكــه تراكتــورى هــا روى بيــژن حيــدرى حساســيت 
دارنــد، ايــن داور را بــراى مصــاف حســاس تبريــز انتخــاب كــرده 

اســت.
ــراى قضــاوت  ــختى ب ــدرى كار س ــد حي ــرايط بى تردي ــن ش ــا اي ب
تراكتورســازى و فــوالد مقابــل چشــمان ده هــا هــزار هوادار پرشــور 
تبريــزى خواهــد داشــت و بايــد ديــد از ايــن ميــدان دشــوار چطــور 

ــد. ــرون مى آي بي

واكنش فيفا به درگذشت دانايى فرد: 
"خبر بد از ايران"

 صفحه رسمى فيفا در توييتر به خبر درگذشت پيشكسوت فوتبال 
ايران واكنش نشان داد.

به گزارش ايســنا، ايرج دانايى فرد، نخســتين گل زن ايــران در ادوار 
جام جهانى، روز گذشــته  به دليل مشكل كبد در 67 سالگى دار فانى 

را وداع گفت.
فيفا در واكنش به درگذشــت اين پيشكســوت فوتبال فوتبال ايران 
در صفحه رســمى خودش در توييتر نوشت: "خبر بد از ايران؛ ايرج 
دانايى فرد، نخســتين گل زن تيم ملى ايران در ادوار جام جهانى در سن 

67 سالگى درگذشت."

راه اندازي هيأت گلف در شهرستان 
كبودراهنگ 

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيام: عليرضا نــوروزي به عنوان 
سرپرســت جديد هيأت گلف شهرســتان كبودراهنگ معرفي شد و 

مسئوليت اين هيأت را عهده دار شد.
مراسم معارفه سرپرست هيأت گلف شهرستان طي جلسه اي با حضور 
رئيــس اداره ورزش و جوانــان و دبير هيأت گلف در محل ســالن 
جلسات اين اداره برگزار شد كه رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
كبودراهنگ در اين مراسم اظهار داشت: كبودراهنگ ظرفيت هاي بسيار 
بااليي در رشــته هاي مختلف ورزشــي دارد با انگيزه باال و درايتي كه 
سرپرســت جديد هيأت گلف دارد اميدواريم اين ظرفيت ها در رشته 

گلف هم استفاده شود.
شكري در ادامه خاطرنشان كرد: از جوانان و نوجواناني كه عالقه مند به 
اين رشته ورزشي هستند دعوت مي كنيم تا به اين رشته ورزشي روي 

آورند براي موفقيت در اين رشته تالش كنند.
سرپرســت هيأت گلف شهرستان نيز در اين مراسم با اشاره به 5 سال 
تجربه خود در اين رشــته گفت: با همه توانم ســعي مي كنم در اين 
مدت در جهت بهبود شرايط گلف شهرستان قدم بردارم و اميدوارم با 
حمايت هاي رئيس اداره كل و شهرســتان و رئيس هيأت استان بتوانم 

شاهد پيشرفت اين رشته ورزشي در كبودراهنگ باشيم.

كردستان با تكيه بر همدانى ها
 دنبال درخشش در واليبال

 براى واليبال همدان كه تا همين چندوقت پيش به دنبال تيمدارى در 
ليگ برتر هم بود، شايد جالب باشد كه يك تيم دسته دومى از كردستان 
با سرپرستى، كادرفنى و حمايت مالى اسپانسر همدانى گرم حضور در 

ليگ دسته دوم مى شود.
تيم كردســتان كه مدتى است كار خود را با مالكيت عادل لقمانيان كه 
اصالتا همدانى اســت و اسپانسرى گروه هتل هاى بين المللى باباطاهر 
همدان شــروع كرده، چند روزى اســت به كار خود جديت بيشترى 
بخشيده و تازه ترين خبر از اين تيم انتصاب سرمربى، مربى و كادرفنى 

است.
روز گذشــته با صدور احكامى از ســوى لقمانيان مديرعامل اين تيم، 
محمدرضا ســاده به عنوان سرپرست و مديررســانه اى، اميد اسمى از 
قهرمانان نامدار واليبال همدان به عنوان ســرمربى تيم، پوريا حصارى 
به عنوان مربى بدنســاز و نادر قرايى به عنوان روانشناس تيم منصوب 

شدند.
على امراللهى (پشت خط، قدرت)، حسام فريدى (پشت خط)، وحيد 
يعقوبى (پاسور)، رضا سليمى (سرعت)، آشنا اردالن (قدرت)، عرفان 
فضلعلى (قدرت)، صهيب اهللا ويسى (قدرت، پشت خط)، معين آزادى 
(پاسور)، اميررضا لقمانيان (پاسور)، محمدجابر بياتيان (ليبرو)، محمد 
حيدرى (ليبرو)، سجاد ميرزايى (قدرت)، ارسالن اسدى (قدرت)، على 
اميرى (سرعت)، محمد براتى (سرعت)، اميرعلى كاظمين (پشت خط) 
و فريبرز فوالدسرشت (قدرت) هم اعضاى اين تيم كردستانى هستند 

كه استخوان بندى آن را واليباليست هاى همدانى تشكيل مى دهند.
گفتنى اســت؛ لقمانيان سال هاست كه در كنار تيم هاى واليبال همدان، 
بازيكنان و اهالى اين رشته ورزشى بوده و بدون چشم داشت وقت خود 
را صرف حمايت از واليبال همدان در رده هاى سنى مختلف كرده است 
و بعد از اينكه همدان از حضور در ليگ هاى برتر و يك محروم شــد، 
حاال با حمايت مالى خود، دلگرمى زيادى براى اهالى واليبال كردستان 
ايجاد كرده است. در اين تيم اميد اسمى بازيكن نام آشناى واليبال همدان 
و كشــور كه سال ها نامش بر ســر زبان ها بوده و مدت هاست كه در 
كنار بازى براى تيم هاى مطرح كشور، در كسوت مربى نيز نقش آفرينى 

مى كند، نقش خطير سرمربى گرى را بر عهده گرفته است.
امــا در ايــن قصه شــايد از همه جالب تــر حمايت مالــى مرد خير 
و ورزش دوســت اســتان همدان باشــد كه اين بار بــراى حمايت از 

واليباليست هاى همدانى، پا فراتر از استان گذاشته است. 
شــهرام شــيروانى مديرعامل گروه هتل هاى بين المللــى باباطاهر و 
نايب رئيس جامعه هتل داران ايران سال هاســت كه حمايت خود را از 
واليبال استان همدان دريغ نكرده است.محمدرضا ساده سرپرست اين 
تيم دســته دومى با بيان اينكه مدعى اصلى صعود به ليگ دســته اول 
هستند، گفت: تيم با مالكيت و حمايت عادل لقمانيان، مربى گرى اميد 
اسمى بازيكن نامى و حرفه اى واليبال و اسپانسرى مرد نام آشناى ورزش 
همدان شهرام شيروانى مديرعامل گروه هتل هاى بين المللى باباطاهر كار 
خود را شــروع كرده است.وى با بيان اينكه ميزبانى دور اول بازى ها با 
استان كردستان است، عنوان كرد: هيأت واليبال استان كردستان به وعده 
خود در مورد گرفتن ميزبانى دور اول بازى ها عمل كرد و اين موضوع 

نقطه قوتى براى كادرفنى و بازيكنان است.

توضيحات رئيس 
بيمارستان نمازى  
در مورد درگذشت 

دانايى  فرد
  رئيس بيمارستان نمازى اعالم كرد 
كه ايرج دانايى فرد، بازيكن اســبق تيم 
ملى فوتبال ايران، در بيمارستان نمازى 

فوت كرد.
 به گزارش ايســنا، احمد حســين زاده 
چهارشنبه 21 آذر در جمع خبرنگاران 
گفت: دانايى فر كمتر از يك هفته قبل و 
با شرايطى بســيار وخيم به بيمارستان 

نمازى شيراز منتقل شد.
او ادامه داد: مرحوم دانايى فرد در حالى 
به بيمارســتان نمازى رســيد كه دچار 
ايســت قلبى هم شــده بود اما در اين 
بيمارستان با اقدامات احيايى كه انجام 

شد، بار ديگر به زندگى بازگشت.
حسين زاده خاطرنشان كرد: دانايى فرد 
به ســيروز مزمن كبدى دچــار بود و 

بيمارى او پيشرفت زيادى كرده بود.
عرض  با  نمــازى   بيمارســتان  رئيس 
تاســف از اين واقعه و اعالم تســليت 
بــه بازماندگان و دوســتداران ورزش 
فوتبال و اين بازيكن اســبق تيم ملى، 
گفت: متاسفانه، على رغم تمام اقدامات 
پيشرفته درمانى كه براى احياء و بهبود 
آقــاى دانايى فرد انجام شــد، به دليل 

پيشرفت بيمارى  فوت كرد.

زالتان در ليگ آمريكا 
ماندنى شد

 بازگشت ســتاره سوئدى به ميالن 
منتفى شد و او قراردادش را يك فصل 
ديگر با لس آنجلس گلكســى تمديد 

كرد.
بــه  گــزارش  مهر، بــا وجــود اينكه 
خبرهــاى زيــادى درباره بازگشــت 
زالتان ايبراهيموويچ به ميالن به گوش 
مى رسيد اما اين بازيكن در ليگ آمريكا 

ماندنى شد.
ستاره ســوئدى لس آنجلس گلكسى 
قراردادش را با اين تيم يك فصل ديگر 
تمديد كرد و به اين ترتيب بازگشــت 
او به ميالن و فوتبال اروپا رسما منتفى 

شد.

نيمار ركورد ريوالدو را 
پشت سر گذاشت

 ســتاره برزيلى پارى  سن  ژرمن با 
گلى كه در ديدار برابر ســتاره سرخ به 
ثمر رســاند ركورد گلزنى ريوالدو را 

پشت سر گذاشت.
به  گزارش فارس، پارى سن ژرمن در 
آخرين بازى خــود در مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان اروپا توانســت با نتيجه 
چهار بر يك ســتاره ســرخ بلگراد را 
شكســت داد. نيمــار در ايــن ديدار 
توانست گل دوم تيمش را در دقيقه 40 

به ثمر برساند.
نيمار با گلى كــه در اين ديدار به ثمر 
رســاند تعداد گل هاى خود را در ليگ 
قهرمانــان اروپا به عدد 32 رســاند و 
توانست ركورد گلزنى ريوالدو برزيلى 
را پشت سر گذارد. ريوالدو پيش از اين 
بــا 31 گل زده در ليگ قهرمانان اروپا 
بيشــترين گل را به عنوان يك برزيلى 
در تاريخ اين رقابت ها به ثمر رســانده 
بود اما نيمار اين ركورد او را پشت سر 
گذاشت و در حال  حاضر تنها برزيلى 
است كه توانسته در ليگ قهرمانان اروپا 
32 گل به ثمر برســاند و به اصطالح 
ركــورددار گلزنى برزيلى هــا در اين 

رقابت بزرگ اروپايى است.
نيمار در فصل جارى عملكرد بســيار 
خوبى در پارى سن ژرمن داشت و در 
6 بازى مرحله گروهى ليگ قهرمانان 5

گل به ثمر رسانده است.

 از روز گذشــته جام جهانى او-اسپرت 
در تــداوم برنامه هاى "همــدان 2018" كه 
مصوب اين رويداد گردشــگرى بود، آغاز 
شد. مسابقه اى كه اگرچه تا همين چند روز 
پيش دچار يكســرى كشمكش  و چالش ها 
بود اما باالخره از ديروز با حضور 15 كشور 

آغاز به كار كرد.
آسيايى  فدراسيون  رئيس  كارخانه اى  بهروز 
او-اسپرت و رئيس انجمن او-اسپرت كشور 
در همين بــاره به خبرنگار مــا گفت: ما با 
برگزارى اين رويداد كه با حضور كشورهاى 
مختلف انجام خواهد شــد به دنبال معرفى 
ظرفيت هاى خوب گردشگرى استان هستيم. 
وى عنوان كرد: شــهرهايى مثل استانبول و 
آنتاليا براى برگزارى اين رويداد با هم رقابت 
داشــتند اما به دنبال اين بوديم تا در راستاى 
ســال خوب اســتان در عرصه گردشگرى، 

همدان ميزبان اين رويداد جهانى باشد. 
كارخانه اى تصريح كرد: ما بايد در راســتاى 
معرفى ظرفيت هاى گردشگرى استان تالش 
كنيم تا ســال خوب استان در اين عرصه، با 
برگزارى يك رويداد مهم ورزشى با حضور 

چندين كشور خارجى به اتمام برسد.
با تمام اين اوصاف رقابت هاى جام جهانى 
رشته ورزشى او-اسپرت از ديروز به ميزبانى 
مجموعه ورزشى كارگران همدان آغاز شد. 
مســابقات بخش بانوان از صبح ديروز آغاز 
شد و قرار اســت در حاشيه اين رقابت ها، 
مجمع عمومى او-اســپرت هم در ســالن 
كنفرانس مجموعه شهيد آوينى برگزار شود.

مراســم افتتاحيه ايــن دوره از رقابت ها هم 
عصر ديروز در مجموعه ورزشــى كارگران 

برگزار شد.

كشورهايى چون آمريكا، سوريه، افغانستان، 
اوگاندا، عراق، قبرس، فنالند، هند، فيليپين 
و پاكســتان در اين رويداد حضور خواهند 

داشت.
امير خجسته نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اسالمى سه شنبه شب از 
دبيرخانه اين دوره از مسابقات بازديد و در 
جريان آخريــن اقدامات به منظور برگزارى 

هرچه بهتر رويداد در همدان قرار گرفت.
 آشنايى با او-اسپرت

ايران  اسالمى  جمهورى  او-اسپرت  انجمن 
داراى 9 سيستم مسابقه اى است. او-اسپرت 
را مى توان در بخش هاى هنرى، ســاحلى، 

رزمى و ذهنى به شرح ذيل بيان كرد:
در بخــش هنــرى آن عمومــاً آيتم هــاى 
ســرعتى لحاظ گرديده كه توانايى، چابكى، 
انعطاف پذيرى، عكس العمل و چاالكى توأم 
با تمركز ورزشــكاران مدنظر قرار گرفته و 
ورزشكار برتر در جريان يك سرى جابجايى 

و تكنيك هاى سرعتى شناخته مى شود. 
ايــن بخــش شــامل روش هاى آمــاداى 
ايســتاتيس  ســرعتى)،  (مهارت هــاى 
(مهارت هاى نمايشى)، اسپدان (مهارت هاى 
تعادلى، تركيبى)، انشان (مهارت هاى تيمى) 
و اوتيان (مهارت هاى ذهنى) اســت كه در 

داخل سالن انجام مى شود. 
بخش ســاحلى آن شــامل روش كاسپين 
(مهارت هاى ســاحلى) كــه تركيبى از مچ 
انــدازى، دو بــا مانــع همراه بــا حركات 
آكروباتيــك و شــناكردن و تيراندازى در 

ساحل دريا برگزار مى شود. 
بخش مبارزه اى آن هم به سه روش اوكسيان 
(نبرد آزاد) و آكسايا (نبرد تركيبى) صورت 

مى گيرد كه در روى ســكو و يا ميدان نبرد 
انجام مى شود. 

آخرين بخــش آن روش اهمتان (نيمه آزاد) 
اســت كه قابليت اجرا در تشــك در داخل 
سالن، كنار ساحل دريا و فضاى باز و روى 

برف در زمستان را دارد.
 تاريخچه او-اسپرت

او-اسپرت از مخفف واژه اورجينال پرشين 
اسپرت يعنى ورزش پارسيان اصيل آمده كه 
در ســال 1378 توســط برادران منوچهرى 
ملى پوشــان و قهرمانان اســبق ورزش هاى 
رزمى ايــران و جهان در همدان پايه گذارى 
شد و در سال 1385 توسط سازمان تربيت 
بدنى و كميته ملى المپيك جمهورى اسالمى 
ايران، ســبك او-اســپرت شناســايى و به 

رسميت شناخته شد. 
همچنين پس از طى فراز و نشيب هاى فراوان 
و توسعه اين رشته ورزشى در سطوح ملى و 
بين المللى و سپرى شدن هشت سال فعاليت 
ثمربخش آن، ســرانجام عطف به دســتور 
محمود گــودرزى وزير وقــت ورزش و 
جوانان، كارشناسى و بررسى مجدد و با يك 
پله ارتقاء، تحت عنوان انجمن او-اســپرت 

ايران به فعاليت خود ادامه داد.
او-اســپرت  جهانى  فدراســيون  به عالوه 
در   1384 ســال  آذرمــاه   24 در  (ووف) 
همدان تأســيس و سپس توسط كميته ملى 
المپيك جمهورى اسالمى ايران شناسايى و 
طى نامهٴ شماره 16/174 مورخ 1389/2/6
رســما، محمدقاســم منوچهرى به عنوان 
بنيانگذار و دبيركل آن به جوامع بين المللى 
ورزش و ســاير كميته هاى ملــى المپيك 

كشورها معرفى شد.

به جا مانده از مصوبات همدان 2018

جام جهانى او- اسپرت 
در همدان كليد خورد

ورزشكاران همدانى 
به ميادين كشورى 
اعزام شدند

 مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و 
جوانان همدان گفت: ورزشــكاران مستعد 
اين استان به ميادين قهرمانى كشور و اردوى 

تيم ملى اعزام شدند.
حمــداهللا چاروســايى در گفــت و گو با  

ايرنا اظهار داشــت: اين ورزشــكاران براى 
حضــور در اردوى تيم ملى جــودو و نيز 
مســابقات اتومبيلرانى و بدمينتون قهرمانى 
كشور برگزيده شدند.وى بيان كرد: اردوى 
تيــم ملى جــودو جوانان كشــور از عصر 
امروز بــه ميزبانى تهران برگزار مى شــود.

چاروسايى افزود: در اين اردوى آماده سازى 
محمد بهمنى و محمد خمســه ئى 2 تن از 
جودوكاران مســتعد همدانى دعوت شــده 
اند كه در قالب گروه اول رده ســنى جوانان 

حضور مى يابند.وى اضافه كرد: اين اردوى 
آماده سازى به مدت 10 روز در تهران داير 
خواهد بود.مدير روابــط عمومى اداره كل 
ورزش و جوانان همدان خاطرنشــان كرد: 
همچنين سه بدمينتون باز مستعد اين استان 
براى حضور در مسابقات رنكينگ كشورى 
انتخاب شدند.وى افزود: پيكارهاى بدمينتون 
رنكينگ رده ســنى بزرگســاالن كشور از 
چهارم دى ماه امســال به ميزبانى شهرستان 
گنبد كاووس استان گلستان برگزار مى شود.
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■ حديث:
امام هادي(ع):

اگر قبر عبد العظيم را در شهر خود زيارت كنى، چنان است كه گويى امام حسين 
عليه السالم را زيارت كرده اى. 

كامل الزيارات ص 324

احمدرضا دالوند، گرافيست و نويسنده 
مطبوعاتى در خانه ابدي  آرام گرفت 

 احمدرضا دالوند، گرافيســت و 
نويســنده مطبوعاتى بعــد از تحمل 
مراسم  درگذشــت  بيمارى  دوره اى 
تشــييع احمدرضا دالوندگرافيست و 
فعال مطبوعاتــى  20 آذرماه از مقابل 

خانه هنرمندان برگزار شد
دالوند بر اثر ديابت شديد يك جراحى 
را چند روز پيش پشــت سر گذاشته 
بود كه روز گذشــته نيز براى سپرى 

كردن دوران نقاهت از بيمارستان مرخص شده بود.
طبق گفته پزشــك دالوند، روند درمانى آقاى دالوند چهار روز پيش به 
پايان رسيده بود و با وجود پيشنهاد پزشك براى ماندن در بيمارستان، او 
ترجيح داد كه به منزل برود.زنده ياد احمدرضا دالوند، گرافيست و نويسنده 

مطبوعاتى و پژوهشگر هنر از مدتى پيش تحت درمان قرار داشت..
پيكر احمدرضا دالوند گرافيســت و فعال مطبوعاتى به سوى خانه ابدى 
خود بدرقه شد.  سيروس على نژاد سردبير مجله آدينه در دوران همكارى 
دالوند در ابتداى اين مراســم اظهار كــرد: دالوند يك جوان تپل خوش 
صورت كه در تصويرسازى خالقيت داشت. او مى توانست هر صفحه اى 
را كه عكس نداشت زنده كند. تعداد تصويرهايى كه مى كشيد زياد بود. 
او خود در صفحاتى كه مى كشــيد حضور داشت و نيازى نبود امضايش 

هرجا باشد.
على نــژاد اظهار كــرد: او در آدينه بود كــه نام آور شــد. در آدينه تنها 
تصويرسازى كارش نبود و گاهى طرح جلد هم مى زد. او نجابت داشت 
و اگــر پول هم نمى داديم، چيزى نمى گفت. در ســطوح مختلف هنرى 

كارآمد بود. از معدود كسانى بود كه سواد بصرى داشت.
او بيان كرد: روزگار با او ســر سازگارى نداشــت. آالم ايوب را با خود 
داشــت و يك روز خوش به خود نديــد. در اين اواخر وضع او از همه 

خراب تر بود. هر چيزش سقوط كرد اما آدميتش سقوط نكرد. 

گل حنا
 گل حنــا گياهى 
چند ســاله است كه 
با عنوان امپاتيانس و 
نيز   Busy Lizzy
شــناخته ميشود،اين 
يــك گيــاه 15 تــا 
60 ســانتى متر بلند 
ميشود و داراى برگ 
12-3 طول  با  هايى 
عرض  و  متر  سانتى 
2-5 ســانتى متر مى باشد، د ر هر موقع از سال قلمه آن د ر ماسه شسته 

به خوبى ريشه مى د هد . 
براى آنكه بوته پرپشــت و انبوه شــود ، الزم است به طور مرتب نوك 
شــاخه هاى جوان را ببند يم تا شاخه انبوه شود . د ر اول بهار يك هرس 
كامل روى سرشــاخه ها انجام مى د هند ، شاخه هاى اين گياه آب د ار و 
ترد  اســت و چنانچه برگ ها كم رنگ شد ه و شاخه ها، ترد ى خود  را از 
د ست بد هند ، گياه احتياج به تقويت د ارد .د ر تمام طول د وره رشد  بايد  
بــا كود هاى تقويتى مايع، آن را تغذيه كرد  و چنانچه هواى محيط  گرم 
شود ، بايد  آن را به محل خنكى منتقل كرد  و د ر تمام فصل تابستان بايد  

خاك گلد ان مرطوب باشد.
شرايط نگهدارى

■ دما
د رجه حرارت محيط رشد گل  حنا 16 تا 20 د رجه است و چنانچه د ر 
محيط گرم ترى قرار گيــرد ، به گل د هى خود  اد امه مى د هد ، ولى د ر هر 

صورت گياه احتياج به استراحت زمستانه د ارد .
■ نور

اين گياه بايد  از تابش مســتقيم آفتاب محفوظ بماند ، ولى د ر زمستان، 
نگهــد ارى آن براى چند  ســاعت د ر آفتاب بــراى اد امه گل د هى مفيد  

خواهد  بود .
■ آبيارى و رطوبت

د ر فصل تابســتان هر روز احتياج به آبيارى د ارد  و د ر زمستان هفته اى 
د و روز و همچنين رطوبت هوا، محيط مرطوب براى گل حنا بســيار 
مفيد  اســت، ولى از پاشــيد ن آب روى بوته، به خصوص گل ها بايد  

خود د ارى كرد .

مسوول مركز آفرينش هاى ادبى حوزه 
هنرى همدان مطرح كرد

4 كتاب كودك و نوجوان 
در آستانه چاپ

 مســوول مركــز آفرينش هــاى ادبــى حــوزه 
ــوزه  ــاب در ح ــار كت ــت: چه ــدان گف ــرى هم هن
ــر چــاپ اســت.  انتشــارات كــودك و نوجــوان زي
ــر  ــاب زي ــد كت ــه چن ــان اينك ــا بي ــدى ب ــم زن مري
چــاپ قــرار دارد، اظهــار كــرد: «موســيقى ديوارهــا» 
ــم نويســندگان  ــه قل ــه داســتان نوجــوان ب مجموع

ــى اســت. همدان
وى ادامــه داد: محمدرضــا يوســفى، عــزت اهللا 
ــى  ــه رحمان ــاك، فرزان ــدى، على اصغــر عزتى پ الون
ــن  ــويان اي ــم موس ــيد ميث ــى زاده و س ــاز ضراب بهن
ــه در حــال چــاپ اســت و  ــاب را نوشــته اند ك كت
كار تصويرگــرى نيــز انجــام شــده اســت. مســوول 
ــرى همــدان  ــى حــوزه هن ــز آفرينش هــاى ادب مرك
ــوان  ــه عن ــودك ب ــاب ك ــه كت ــرد: مجموع ــان ك بي
ــم  ــندگى مري ــه نويس ــار» ب ــود قط ــه مى ش «غنچ
و  مى كنــد  طــى  را  پايانــى  مراحــل  زرنشــان 
ــت.  ــده اس ــام ش ــز انج ــرى ني ــاى تصويرگ كاره
ــا اشــاره بــه زيــر چــاپ بــودن يــك كتــاب  وى ب
ــا  ــه شــعر نوجــوان ب ــز گفــت: مجموع ــودك ني ك
عنــوان «كاشــكى» اجــازه داشــتم بــه قلــم حجــت 
يحيــوى در حــال تصويرگــرى اســت. زنــدى بيــان 
كــرد: مجموعــه چهــار جلــدى داســتان تصويــرى 
ــرى  ــال تصويرگ ــز در ح ــى ني ــه رحمان از فرزان

ــد. ــد ش ــر خواه ــه زودى منتش اســت و ب

مدير روابط عمومى سازمان 
ميراث فرهنگى تغيير كرد

ميــراث  ســازمان  عمومــى  روابــط  مديــر   
ــن  ــاى در اي ــا ب ــرد و عليرض ــر ك ــى تغيي فرهنگ
ســمت قــرار گرفــت. روح اهللا مهــدى نــژاد مديــر 
روابــط عمومــى ســازمان ميــراث فرهنگــى مدتهــا 
پيــش از ســمت خــود اســتعفا داده بــود تــا اينكــه 
ــا اســتعفاى او  رئيــس ســازمان ميــراث فرهنگــى ب

ــرد. ــت ك موافق
ــازمان  ــه س ــى ب ــراد مختلف ــز اف ــدت ني ــن م در اي
ــد  رفــت و آمــد داشــتند و در حــال بررســى بودن
تــا اينكــه از امــروز مشــخص شــد عليرضــا بــاى از 
خبرنــگاران ســازمان صــدا و ســيما در ايــن ســمت 
قــرار خواهــد گرفــت. حكــم عليرضــا بــاى امــروز 
از ســوى رئيــس ســازمان ميــراث فرهنگــى صــادر 

و ابــالغ مــى شــود.

رونمايى از قرآن زعفرانى
 در موزه رضا عباسى

 آيين معرفــى و رونمايى از كهن ترين نســخه 
قرآنى كامــل، تاريخ دار و حاوى ترجمه فارســى، 
مشهور به «قرآن زعفرانى»، روز يكشنبه 25 آذر در 

موزه رضا عباسى برگزار مى شود.
ــراث  ــى اداره كل مي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــران،  ــگرى ته ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي فرهنگ
قــرآن زعفرانــى يكــى ازمهــم تريــن نســخه هــاى 
قرآنــى همــراه بــا ترجمــة فارســى از قــرن ششــم 
اســت. ايــن اثــر ارزشــمند نســخة كاملــى از قــرآن 
ــه  ــت ك ــى اس ــردان فارس ــا برگ ــراه ب ــم هم كري
ــه دســت كاتــب  در ســال 546 هجــرى قمــرى ب
كتابــت  الزعفرانــى  ابى الفضــل  بــن  ابوالفخــر 
شــده اســت. قــرآن زعفرانــى، كهــن تريــن نســخة 
قرآنــى كامــل، تاريــخ دار و حــاوى ترجمــه 

ــى اســت. فارس
آئين رونمايى و معرفى نسخه  قرآن زعفرانى با ترجمه 
پارســى كهن موجود در مخزن موزه رضا عباسى كه 
همزمان با روز پژوهش و با ســخنرانى آقاى آذرتاش 
آذرنوش( استاد دانشگاه)، على اشرف صادقى( عضو 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسى) مرتضى كريمى نيا 
(پژوهشــگر مطالعات قرآنى) در تاريخ 25 آذرماه از 

ساعت 15 در موزه رضاعباسى برگزار مى شود .

تخليه ساختمان هاى مركزى فيس بوك از 
ترس بمب گذارى

 كاركنــان فيس بوك مجبور به تخليه بخشــى از ســاختمان هاى 
مركزى اين شركت به علت تهديد به بمب گذارى شده اند.به گزارش 
ياهونيوز، پليس در ملنو پارك كاليفرنيا پيام هشــدارى را منتشر كرده 
كه بر اساس آن از همه افراد خواسته شده تا از حضور در اين منطقه 
خوددارى كنند.بر اســاس هشدار پليس واحدهاى خنثى سازى بمب 
وارد ساختمان فيس بوك شده اند و ويدئويى كه توسط يك ايستگاه 
تلويزيونى محلى منتشــر شده نشان مى دهد كه خودروهاى پليس و 
يك خودروى آتش نشانى در محوطه ساختمان هاى فيس بوك پارك 
شــده اند.ظاهرا تهديدكنندگان با مقر پليس در شهر نيويورك تماس 

تلفنى گرفته اند. 

سريع ترين حيوان جهان شناسايى شد
 دانشــمندان اعالم كرده اند ســريعترين موجــود جهان مورچه 
«دراكوال» اســت كه مى تواند با ســرعت 320 كيلومتر برساعت گاز 
بگيرد.به گزارش تلگراف، تحقيقات جديد نشــان داده ســريع ترين 
حيوان جهان چيتا نيست بلكه يك مورچه است!مورچه «دراكوال» مى 
تواند فك خود را با سرعت خارق العاده 320 كيلومتربرساعت(200 
مايل برســاعت) ببندد كه 5 هزار بار سريع تر از پلك زدن است. اين 
درحالى اســت كه چيتا فقط با سرعت 96 كيلومتر برساعت(60 مايل 
برساعت) مى دود.به اين ترتيب اين موجود كوچك چند ميلى مترى 
سريع ترين حيوان زنده دنيا لقب گرفته است. فك هاى  مهره دارانى 
ماننــد موريانه و مورچه ها چنان قدرتمند اســت كه انگار داراى فنر 
است و به همين دليل سريع ترين حركات را در دنياى حيوانات دارند.

نرم افزار ضدفيشينگ درگاه بانكى توليد شد
افزونه نرم افزارى ضد فيشــينگ درگاه بانكى با همكارى مراكز آپا و 
ماهر و با هدف شناسايى صفحات جعلى درگاههاى بانكى پرداخت 
الكترونيك توليد شــد.به گزارش مهر، حفظ امنيت اطالعات كاربران 
در خريد و پرداخت اينترنتى امرى بســيار مهم و جدى محســوب 
مى شــود و اغلب كاربران در زمان استفاده از اينترنت براى عمليات 
پرداخت، نگران به سرقت رفتن اطالعات و رمزعبور كارتهاى بانكى 
خود هســتند.از اين رو مركز آپا (مركز گاهى رسانى، پشتيبانى، امداد 
رايانه اى) دانشگاه سمنان با حمايت مركز ماهر (مركز مديريت امداد 
و هماهنگى عمليات رخدادهاى رايانه اى) با هدف شناســايى و آگاه 
ساختن ســرويس گيرنده وب از درگاه هاى جعلى پرداخت اينترنتى، 

افزونه تشخيص صفحات جعلى (فيشينگ) را توليد كرده است.

بازيافت زباله چاپگرهاى سه بعدى 
با دستگاه جيبى

 چاپگرهاى ســه بعدى بعد از استفاده مقدار زيادى زباله در قالب 
پالستيك هاى دور ريز توليد مى كنند و يك شركت نوپا براى استفاده 
مجدد از اين پالســتيك ها يك دســتگاه جيبى توليد كرده است.به 
گزارش نيواطلس، دســتگاه يادشده با ذوب كردن پالستيك هاى دور 
ريز، آنها را مجددا به شكل يك صفحه پالستيكى درمى آورد تا براى 
توليد محصوالت سه بعدى مختلف قابل استفاده باشند.دستگاه يادشده 
كه فلفيل اوو نام دارد، توســط شركت ايتاليايى فلفيل توليد شده و به 
كاربران امكان مى دهد تا از توليدات پالســتيكى سه بعدى به اشتباه 
چاپ شــده، مواد اوليه پالستيكى يا گلوله هاى صنعتى براى بازتوليد 

صفحات پالستيكى استفاده كنند.

جاسوسى بى پايان اپليكيشن ها
 از موقعيت مكانى افراد

 همــه كاربران از رصد فعاليــت هاى خود در زمان اســتفاده از 
اپليكيشن هاى تلفن همراه مطلع هستند. اما نتايج يك بررسى جديد 
نشان مى دهد اين برنامه ها تشــنه اطالع از موقعيت مكانى كاربران 
هستند.به گزارش گيزمودو، تحقيقاتى كه در اين زمينه توسط روزنامه 
نيويورك تايمز صورت گرفته نشــان مى دهد جمع آورى داده هاى 
مربوط به موقعيت مكانى توسط اپليكيشن ها به شكلى بسيار گسترده 

تر از حد تصور كاربران در حال انجام است.
به عنوان مثال حداقل 75 شــركت بزرگ فناورى اطالعات مربوط به 
موقعيــت مكانى كاربران را با حداكثر دقــت ممكن ولى به صورت 

ناشناس جمع آورى مى كنند.

مريم مقدم»
 اين روزها يكى از نگرانى هاى دوستداران ميراث 
فرهنگى در همدان مســئله ى عمــارت "جنانى" يا 
مســافرخانه آبادان اســت بنايى كه نمونه اى از آثار 
معمارى دوره پهلوى اول اســت. ايــن بنا در نيمه 
خيابان شــهدا كه در گذشته با نام خيابان "شورين"

شناخته مى شد، واقع شده است.
از حدود ســه دهه ى قبل اين مســافرخانه تعطيل 
شــده و به حال خود رها شــده است، نه تنهامالك 
خصوصى توجهى به اين بنا نداشــته اســت، بلكه 
تالشهاي نهادهايى مانند شهردارى و ميراث فرهنگى 
نيز  براى حفاظت اين بناى كم نظير به جايي نرسيد .

شــواهد موجود و پيگيري هاي رسانه اي بيانگر آن 
است كه مدتى اســت مالك جديد بنا به بهانه هاى 
مختلف قصــد دارد اين بنا را تخريــب كند، گفته 
مى شود مالك بنا در نظر دارد پس از تخريب بنا، آن 
را به يــك مركز تجارى تبديل كند. حتى به گفته ى 
همسايه هاى اين عمارت تاريخى، بي توجهي به بنا و 
رسيدن فصل بارش  باعث شده است  به تازگى نيز 

بخشى از بنا در معرض تخريب قرار گيرد . 
گرچه  اين بنا پيشينه مطلوبي در حوزه ى گردشگرى 
دارد و به عنوان يك اقامتگاه و مسافرخانه مي تواند 
بــه يك برند تاريخي در حوزه اقامت گردشــگردر 
همدان تبديل شود اما اين مهم مغفول مانده است . 

 امروز مى توان با مرمت و بازسازى اين بنا را به يك 
هتل سنتى تبديل كرد به شرطى كه مديران شهرى، 
مالك مســافرخانه آبادان را ترغيــب كنند تا براى 

حفاظت آن تالش كند.
به نظر مى رسد مالك فعلى عمارت "جنانى" نمى داند 
چــه گنجى در اختيار دارد و بــه راحتى مى تواند با 
تبديل آن به يك اقامتگاه بومى يا هتل سنتى، درآمد 
كالنى از آن به دســت  آورد.يكــي از راهكارهاي 
حفظ بنا مي تواند ثبت ملي اين عمارت باشــد اما 
اين فرآيند هم سالهاســت به تاخير افتاده است اما 
حاال خبر ميرسد بناى جنانى در آستانه ثبت ملى قرار 
دارد و با رقم خوردن اين اتفاق ميتوان شــاهد ورود 
بنا به ليســت آثار ملي زيرمجموعه سازمان ميراث 

فرهنگي بود . 
معاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگردى اســتان همدان گفت: 
جداره عمارت جنانى ارزشمند است و مراحل ثبت 
آن در سازمان مركزى ميراث فرهنگى درحال انجام 

است.
احمد ترابى با بيان اينكه عمارت جنانى، نخســتين 
بنــاى چند طبقه همدان اســت كه بــه عنوان يك 
اقامتگاه و مســافرخانه به يك برند در همدان تبديل 
شده است، ادامه داد: عمارت جنانى، قدمتى بيش از 
80 ســال دارد و يكى از بناهاى دوران پهلوى بوده 

كه در خيابان شهداى شهر همدان واقع شده است.
معاون ميراث فرهنگى اســتان همدان درباره آخرين 
پيگيرى هــا درباره عمارت جنانــى اظهار كرد: اين 
عمارت داراى بافتى اســت كه جــداره بيرونى آن 
داراى ارزش است و به عنوان يك بناى ارزشمند در 

دست ثبت ملى قرار دارد.
وى افــزود: به منظــور جلوگيــرى از تخريب اين 
عمــارت، چندين مرحله تيم حفاظتــى يگان ويژه 
ميراث فرهنگى به محل اعزام شــد و كارشناســان 
فنى نيز نظرات خود را با مكاتبات متعدد به شهردار 
همدان، شهردارى منطقه 2 و معاونت شهرسازى و 
معمارى شــهردارى و مديركل دفتر حفظ و احياى 
بناها، بافت ها و مديركل دفتر امور پايگاه هاى جهانى 

اعالم شده است.
ترابى عنوان كرد: طى دو مرحله از كارشناسان دفتر 

حفظ و احياى ســازمان ميراث فرهنگى براى اعالم 
نظر كارشناسى و پيگيرى مراحل ثبت ملى بنا دعوت 
به عمل آمده كه در نهايت اين كارشناســان موافقت 

خود را در مهرماه اعالم كردند.
وى اعالم كرد: در اين راســتا مذاكرات متعددى 
نيز با مالك بنا و تشــريح وضعيــت بنا به منظور 
جلوگيــرى از تخريب آن و كســب رضايت ثبت 
ملى جداره بنا انجام شــده كه متأسفانه مالك اين 
بنا در ســال 96 مخالفت خود را كتبى اعالم كرده 
اما ميراث فرهنگــى درصدد جلب رضايت مالك 

است.
ترابى با بيان اينكه اين بنا در سالجارى مستندنگارى 
شده است، تصريح كرد: به منظور مرمت، بازسازى 
و توســعه عمارت و حفاظت بنــا در مقابل عوامل 
بيولوژيك و تهديدات مربــوط به قنات موجود در 

زير بنا توسط اين اداره كل تهيه شده است.
وى بيان كرد: صورتجلسه  بررسى اعتراض مالك در 
شوراى ثبت اســتان مطرح و با رأى اعضاى شورا، 
داليل و اعتراض مالك مورد قبول واقع نشــد و با 
توجه به ارزشــمند بودن بنــاى مذكور و ضرورت 
حفظ آن به عنوان بخشــى از بافت تاريخى شــهر 

همدان، مقرر شــد اقدامــات الزم در زمينه تكميل 
پرونده ثبتى به انجام و به ســازمان ميراث فرهنگى 

كشور ارسال شود.
گفتني اســت ، ســبك معمــارى ايــن عمارت  
شــيروانى كوبى بــوده و طرح هاللى در ســطح 
فوقانــى بنا، كه روزگارى در همــدان محبوب و 
فراگير شــده بود، چشم انداز بيرونى آن را در نگاه 
عابران خاص و متفاوت كرده اســت. عمارتى كه 
حتى با گذر زمان و خســتگى اش هنوز صبورانه 

چشم انتظار  توجه است.
به هر ترتيــب ، توجه به اين عمــارت و احياى 
آن مى توانــد براى حفظ و بقاى هويت شــهرى 
و حتى جذب گردشــگر بســيار موثر باشد، البته 
مشروط بر اين كه براى مردم، با هدف مشاركت و 
براى ســازمان هاى مرتبط، از نظر تسهيل در اجرا، 
ضرورت حفظ بنا درك و مهم در نظر گرفته شود 
تا بــار ديگر تجربه تلخ تخريــب خانه هاى محله 
كبابيان تكرار نشــود، بنايى كــه مى تواند با حفظ 
و احيــاى آن و كاربرى متناســب با آن زندگى را 
دوباره بــه  كالبد آدم هاى آن خيابان و آن شــهر  

برگرداند.

داليل و اعتراض مالك مورد قبول واقع نشد

ارسال پرونده«جناني» براي ثبت
داليل و اعتراض مالك مورد قبول واقع نشد

ايران آئين هايش را به اشتراك گذاشت

«يلدا» امسال 
به يونسكو 
مى رسد؟

ــا ارائــه ى چنــد   ســازمان ميــراث فرهنگــى ب
ــر  ــا ديگ ــده ى ناملمــوس مشــترك خــود ب پرون
ــراث  ــه ى مي ــو كميت ــش عض ــه ش ــورها ب كش
ــا در صــورت  ناملمــوس جهانــى پيشــنهاد داد ت
ــران  ــوس اي ــده ى ناملم ــج پرون ــه پن ــل ب تماي
بپيوندنــد و از ســوى ديگــر پرونده هــاى مشــابه 
كشــورهاى ديگــر بــا كشــورمان نيــز در كميتــه ى 
ــى  ــى بررس ــراث فرهنگ ــازمان مي ــورتى س مش

شــود.
 هر چند ســازمان ميراث فرهنگى در سيزدهمين 
نشست كميته ى بين دولت هاى حراست از ميراث 
ناملموس نتوانست از سهميه ى خود استفاده كند، 
اما دســت كم با به اشتراك گذاشتن برخى ميراث 
ناملموس كشــور با تعدادى از اعضاى اين كميته 
كه حــدود 15 روز قبل در جمهورى موريس در 
جنوب غربى اقيانوس هند برگزار شــد، آئين هاى 

ملى مانند «يلدا»، «عود»  و «عروســك هاى بدون 
صورت» را به اشــتراك گذاشــت تا در صورت 
تمايــل به پرونده هاى ايران بپيوندند و اين آئين ها 

در قالب پرونده هايى مشترك، جهانى شوند.
ــى  ــاون ميراث فرهنگ ــان، مع ــن طالبي محمدحس
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى،  ســازمان 
گردشــگرى بــا بيــان اين كه كارشناســان ســازمان 
ــا  ــاتى ب ــه در جلس ــى در آن كميت ميراث فرهنگ
كشــورهاى تاجيكســتان، آذربايجــان، ارمنســتان، 
مــورد  در  ســوريه،  و  مكزيــك  اســپانيا، 
پرونده هــاى مشــترك كشــورها بــا يكديگــر 

بــه تبــادل اطالعــات پرداختنــد، اظهــار مى كنــد: 
ــران  ــه اي ــر ب ــورهاى ديگ ــه كش ــى ك پرونده هاي
پيشــنهاد كننــد، نخســت در شــوراى ثبــت 
ناملمــوس ســازمان ميراث فرهنگــى بررســى 
و پــس از مذاكــره بــا شــوراى ثبــت ايــران 
نتايــج آن اعــالم مى شــود، امــا در صورتــى 
بــه  ايــران  معرفى شــده ى  پرونده هــاى  كــه 
كشــورهاى ديگــر توســط آن كشــورها بررســى 
انجــام  زودتــر  پرونــده  تهيــه ى  كار  شــود، 

مى شــود.
او با بيان اين كه كشــورمان پيشنهاد ثبت مشترك 

پرونده ى «شــب چلــه» را به تاجيكســتان داده 
اســت، مى گويد: ممكن اســت هنوز در مناطقى 
مانند «بََدخشــان» و اطراف آن، اين آئين اجرايى 
شود. براساس مذاكرات تاجيكستان يك ليست از 
آثار ناملموس ثبت ملى شــده ى خود را در اختيار 
ايــران قرار مى دهد، ايران نيز چنين ليســتى را به 
تاجيســكتان مى دهد تا در صــورت نياز و تمايل 
هر دو طرف با درخواســت به كشــور مقابل به 

پرونده هاى مشترك با يكديگر بپيوندند.
طالبيــان همچنين با اشــاره به حضور نداشــتن 
نماينده ى كشــور افغانســتان در اين كميته ادامه 
مى دهد: با اين وجود ازطريق ســفارت افغانستان  
قرار شــد با مركز ميراث ناملموس غرب ايران كه 
افغانستان نيز در ان عضو است، در تماس باشيم تا 
در صورت تمايل اين كشور به پرونده ى مشترك 

«شب چله» با ايران بپيوندد.
 در مــورد افغانســتان كه از طريــق مركز ميراث 
ناملموس ما بتوانيم با آن ها در تماس باشــيم و از 
طريق سفارت افغانستان در ايران كه به يلدا بتوانند 
بپيوندند، موارد مشترك فراوانى داريم اما يكى از 

مهمترين نمونه ها همين است.
او اضافه مى كند: ايران به يونســكو اعالم كرد در 
صورتى كه كشــورى براى پرونــده ى يلدا وارد 
مذاكره شده و اعالم امادگى كند، مى توانيم تا پايان 
امسال پرونده ى «شب چله» را به يونسكو بفرستيم.


