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یادداشت روز

مجازات سنگین درانتظار محتکران و واحدهای بدون قیمت کاال پیش بینی شده است

پایان مهلت تعزيرات بهواحدهای صنفی

دهه کرامت
و درسهايي از کريمان

اول مــاه ذيالقعدهالحــرام مصــادف
اســت با والدت با سعادت حضرت فاطمه
معصومه(س) که به حــق کريمه اهل بيت
لقب گرفته است.بانوي بزرگواري که علماي
و فضالي حوزه علميه قــم همواره خود را
ريزهخوار خان نعمت او ميدانند.
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رئيس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي
شهرداري همدان پیشنهاد داد

تدوینطرحجامع
گردشگريمادستان

■ خوشبخت :با فضای خالی گفتگو بين مردم و مسئوالن مواجهیم
4
استقبال از پرچم رضوی در قهاوند/عکس :ایمان حامی خواه

بکارگیریبازنشستگان

در دستگاه های اجرایی ممنوع شد
4

هوالباقی
t

t

جناب آقای مهندس
محمد ناصر نیکبخت

استاندار محترم استان همدان

عرض نموده ،از خداوند تبارک و تعالي براي آن
مرحوم علو درجات و رحمت واسعه براي شما و
ساير بازماندگان صبر جزيل مسألت داريم.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
t

جناب آقای مهندس
محمد ناصر نیکبخت

استاندار محترم استان همدان
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ
نشستن صبری می خواهد عظیم  ،برای
شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی
و برای آن عــزیز در گذشته غفران و
رحمت واســعه الـهی را خواستاریم
شرکت تعاونی خوراک آفرین(سکالو)1

کانال خبری

جناب آقاي مهندس نيکبخت
استاندار محترم همدان

با نهايت تأسف و تأثر مصيب وارده را تسليت

هوالباقی

هوالباقی
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جناب آقاي مهندس نيکبخت
استاندار محترم همدان

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت
حضرتعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده از درگاه
خداوند متعال براي آن مرحوم غفران واسعه الهي و براي
جنابعالي و بازماندگان صبر جميل مسألت مينماييم.
مدیریت و کارکنان شرکت گلخانه ای ارکیده کشت نهاوند -بهروز ظفری

شرکت بارادگستر الوند -غفاري

تسلیت

جناب آقاي مهندس
محمد ناصر نيکبخت

t

استاندار محترم استان همدان

جنـاب آقـاي
مهندس نيکبخت

استاندار محترم همدان

با نهايت تأسف و تأثر مصيب وارده را
تسليت و تعزيت عرض نموده از خداوند
تبارک و تعالي براي آن مرحوم علو
درجات و رحمت واسعه براي شما و ساير
بازماندگان صبر و بردباري مسألت داريم.

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت داماد گراميتان
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسليت
عرض نموده از درگاه خداوند منان براي آن
مرحوم رحمت واسعه الهي و براي جنابعالي و
تمامي بستگان صبر وسالمتي مسألت داريم.

شرکت فرآوردههاي لبني احسان سپيده
احســان ظــــفري

همراهتان هستیم

هوالباقی

گروه صنعتي پيروي
t

هوالباقی

جنــاب آقـاي
محمـد رستگار

در تلگرام

@HAMEDANPAYAM

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را
خدمت حضرتعالي و خانواده محترمتان
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي
آن مرحومه غفران الهي مسألت مينماييم.
مديرعامل شرکت فناوران زرين
سينا محمدی اتحاديه توليدکنندگان و صادر کنندگان
طال و جواهر ،نقره و سنگهاي قيمتي ايران
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هوالباقی

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را خدمت
حضرتعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده از درگاه
خداوند متعال براي آن مرحوم غفران واسعه الهي و براي
جنابعالي و بازماندگان صبر جميل مسألت مينماييم.

شهردار محترم قهاوند

C M

t

 210برنامه
و جشن
آستان قدس
در دهه کرامت
برگزارمی شود

آگهي فراخوان پيمانكار

اتحاديه لوازم خانگي همدان جهت احداث مجتمع پ

برندينگ لوازم خانگي غرب كشور واقع در ابتداي
جاده تهران ،از پيمانكاران استان همدان كه واجد
شرايط ذيل ميباشند ،دعوت به همكاري مينمايد.

 -1متقاضيان محترم ميبايست پيمانكار ابنيه
با گريد حداقل  2باشند.
 -2متقاضيان محترم تاكنون مشمول مواد  46و  47شرايط عمومي پيمان
نشده باشند.
 -3تمكن مالي مناسب جهت ارائه ضمانتنامه معتبر

*هيأتامناي پروژه در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.
*هزينه چاپ آگهي بر عهده شركت پذيرفته شده توسط
هيأ تامناميباشد.
پيمانكاران واجد شرايط ميتوانند مدارك و رزومه خود
را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه 10 ،مردادماه 1397
بــه آدرس :همــدان ،سر پل يخچال ،پاساژ امام رضا،
طبقه دوم ،دفتر اتحاديه لوازم خانگي همدان تحويل فرمايند.
هيــــأتامـنـاي پـروژه

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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خبـر

شماره 3248

khabar@hamedanpayam.com

همدان در اجرای برنامه مدیریت اضطرار بار کشور مشارکت دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت :همدان در اجرای برنامه مدیریت اضطرار بار کشور مشارکت دارد.
به گزارش مهر ،محمدمهدی شهیدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت نیرو هر سال در ایام تابستان طرحهای تشویقی کاهش
پیک را تدوین و اعالم می کند ،گفت :امسال با توجه به افزایش دمای هوا و باال رفتن مصرف برق در کشور و لزوم مشارکت استانها
برای کاهش پیک بار کشور؛ استان همدان نیز با توجه به درخواست مدیریت شبکه برق ایران در راستای توازنسازی در برنامه مدیریت
اضطرار بار مشارکت دارد.
وی بابیان اینکه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان مشترکان غیر حساس را در سه گروه «الف»« ،ب» و «ج» تقسیمبندی کرده
است ،گفت :بر اساس تقسیم بندی انجام شده در صورت اضطرار ،مدیریت بار اعمال میشود.
شــهیدی بابیــان اینکــه ســاعات خاموش ـیهای احتمالــی در طــول ایــام هفتــه بــه مشــترکان اطالعرســانی شــده اســت ،گفــت:
آدرس تمــام مناطــق مشــمول نیــز همــراه بــا گروهبندیهــا اطالعرســانی شــده کــه در صــورت هــر گونــه تغییــری در ایــن
برنامــه موضــوع بروزرســانی و اطالعرســانی میشــود.

حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان به  ۲۸.۵میلیون متر مکعب رسید

مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با بیان اینکه روزانه  ۱۲۰۰لیتر برای مصرف شرب از سد اکباتان خارج میشود ،گفت :حجم
مخزن ذخیره آب سد اکباتان به  ۲۸.۵میلیون متر مکعب رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ،منصور ستوده اظهار داشت :در حال حاضر مقدار ذخیره سد اکباتان  ۲۸میلیون
و  ۵۰۰هزار متر مکعب معادل  ۸۳درصد حجم آن است.
وی بیان کرد :مقدار خروجی آب در هر روز از سد برای مصرف شرب یک هزار و  ۲۰۰و برای کشاورزی  ۲۴۰لیتر در ثانیه است.
ســتوده با اشــاره به ثبت بارش  ۳۹۹میلیمتری برای همدان گفت :از ابتدای سال آبی  ۹۷-۹۶تاکنون  ۳۳میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر آب
وارد سد شده که سال گذشته در این زمان ۵۷ ،میلیون و  ۲۷۰هزار لیتر بوده و ورودی امسال نسبت به سال گذشته  ۴۱درصد کاهش
داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان اعالم کرد :از ابتدای سال آبی تاکنون نیز مقدار آب مصرفشده برای شرب در شهر همدان و
اطراف  ۹میلیون و  ۹۰۰هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته  ۱۰درصد کاهش داشته است.

رئیس شورای شهر همدان خبرداد

يادداشت روز

دهه کرامت و درسهايي از کريمان
»»فيضا ...مظفرپور

اول مــاه ذيالقعدهالحرام مصادف اســت با والدت با ســعادت
حضــرت فاطمه معصومه(س) که به حق کريمه اهل بيت لقب گرفته
است.
بانوي بزرگــواري که علماي و فضالي حوزه علميه قم همواره خود
را ريزهخــوار خان نعمت او ميدانند .و حوزه علميه شــريف قم در
جوار بارگاه ملکوتي آن بانوي گرانقدر ارج و اعتبار بيشــتري به خود
گرفته است.
بزرگاني چون مرحوم آيتالعظمي مرعشي نجفي(ره) که هنگام سحر
و در ســرماي زمســتان اولين نفري بودند که فيض تشرف او را پيدا
ميکردند .و ســامش ميکردند و عرض ارادات و همچنين مرحوم
آيتالعظمي بهجت (ره) که هنگام ورود به حرم مطهر با حالت تضرع
و نهايت اداب و احترام وارد ميشدند .و از فيوضات معنوي آن بانوي
شريف بهرهمند ميشدند.
به همين مناسبت جا دارد از علماي بزرگ همدان حضرت آيتالعظمي
مالعلي معصومي همداني(ره) و آيتا ...علي عراقچي که اين روزها
سالگرد عروج ملکوتي آنان نيز ميباشد ياد کنيم .اين دو بزرگوار نيز از
انسانهاي وارستهاي بودند که حضور در جوار بارگاه ملکوتي فاطمه
معصومــه(س) را درک کردند .و به برکت آن بانوي کريم به مقامات
عالي فقهي و عرفاني رسيدند.
حجتاالسالم و المسلمين سيدهاشم موسوي نقل ميکرد که مرحوم
آخوند مالعلي فرزندان حضرت زهرا(س) ســادات را بسيار تکريم
ميکردند .حال با اين توصيف ادب حضور اين روحاني وارســته در
بارگاه ملکوتي کريمه اهل بيت خود حديث مفصلي دارد.
کما اينکه مرحوم عراقچي همداني نيز در طول زندگي پر برکت خود
از کرامات معنوي بانــوي بزرگوار و کريمه اهل بيت بهرهها بردند و
ســرانجام نيز در جواد مرقد مطهر حضرتش آرميدند .عالم بزرگواري
که به گفته حجتاالســام ملکيان به معناي واقعي زاهد بود و در قم
از محضــر بزرگاني چون امام راحــل (ره) و آيات عظام بروجردي،
گلپايگاني و عالمه طباطبايي بهرهها برده بود .روح همه عالمان رباني
غريق رحمت حق باد.
در خصوص دهه کرامت و والدت با ســعادت ســلطان سرير ارتضا
حضرت عليابن موسيالرضا المرتضي و خواهر گرامياش حضرت
معصومه(س) قلم زدن و سخن گفتن براي افرادي چون نويسنده اين
سطور کاري بس سخت است.
ولــي از آنجايي که آن بزرگواران در حد اعــاي کرامت قرار دادند.
سخن و قلم ناقص ماها را نيز بدون پاسخ نميگذارند.
همانگونه که ميدانيم دهم ذيالقعده الحرام مصادف است با والدت با
سعادت عالم آل محمد عليابن موسيالرضا عليه آالف التحيه و الثناء
و اين دهه ،دهه کرامت است.
بايد از زندگي و سخنان امام رئوف نکتهها بياموزيم .و برخود بباليم که
امام رضا(ع) را داريم .عيون اخبار الرضا احاديث آن حضرت است.
کتابي مشحون از معرفت.
حجتاالسالم و المســلمين محمد جوادي از اســاتيد حوزه علميه
همدان و امام جمعه موقت شــهر همدان در نمــاز جمعه همدان به
حديثي از آن حضرت اشــاره کردند .که خوش خلقي در خانواده را
محور قرار داده بود .زيرا که قرآن پيامبر عظيمالشأن خويش را با صفت
خلق عظيم ستوده است.
حجتاالســام جوادي در يک مجلس ديگر ايــن روايت را از امام
رضا(ع) نقل کرد که مومن بايد ســه چيز را از سه کس به ارث ببرد.
عيب پوشي را از خدايش ياد بگيرد زيرا که خداوند ستارالعيوب است.
و با وجود اينکه عيوب بندگان را ميبيند آنها را فاش نميکند .دومين
چيزي که مومن بايد از پيامبر به ارث ببرد مردمداري است زيرا پيامبر
ما مردمدارترين فرد بود و با مردم مدارا ميکرد.
حتي با دشمنان خودش و ســومين صفتي که مومن بايد از امامان به
ارث ببرد صفت صبر اســت .مومن بايد صبور باشد امامان شيعه در
مقابل مشکالت صبر پيشه ميکردند.
همين حديث شريف را اگر سرلوحه زندگي خود قرار دهيم بسياري
از مشــکالت را ميتوانيم با صبر و تحمل پشــت سر بگذاريم .چه
مشــکالت زندگي فردي و چه مشکالت اجتماعي پس دهه کرامت
بايد فرصتي باشــد براي شناخت امام رضا و ائمه معصومين سالم اهلل
عليهم اجمعين و الگو گرفتن از راه و روش آن بزرگواران در زندگي.
تا از اين طريق ارادت قلبي خود را به آن امام همام ثابت نماييم.
اللهم صل علي عليابن موســيالرضا المرتضــي االمام التقي النقي و
حجتک علي من فوق االرض و من تحت الثري

صدا و سیمای همدان در معرفی
توانمندیهای تویسرکان همکاری کند

تعامل تنگاتنگ و مســتمر و همافزایی رسانه ملی و صدا و سیمای
مرکز همدان با مســئوالن تویسرکان زمینه ساز معرفی بیش از پیش و
بهتر ظرفیتهای متنوع شهرستان است.
فرماندار تویسرکان با اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی مسئوالن
ارشد شهرستان تویسرکان با مدیر کل و معاونان صدا و سیمای استان
همدان اظهار داشــت :شهرستان تویسرکان از ظرفیتها و قابلیتهای
متنوع و متعددی در حوزههای مختلف فرهنگی ،تاریخی ،کشاورزی،
گردشــگری ،اجتماعی ،علمی و ادبی و مفاخر برجسته ،مشهور و اثر
گذاری برخوردار است که معرفی و شناساندن آنها به مردم ایران زمین
یک ضرورت در جهت شــتاب بخشــی به روند توسعه شهرستان به
شمار میرود.
حبیب مومیوند در گفتوگو با تســنیم افزود :شهرســتان تویسرکان
حرفهــای زیادی برای گفتن در زمینههــای مختلف از جمله تولید
محصول گردو با کیفیتی جهانی ،تولید صنایع دســتی به ویژه صنایع
مبل و منبت ،فرش دست باف ،و شــاخههای متنوع گردشگری دارد
که همگرایی و همکاری رسانه ملی از اثر گذاری بی بدیلی در معرفی
آنها برخوردار است.
مومیوند از پوشش رسانهای و تالشهای صدا و سیمای مرکز همدان
در جشــنواره ملی گــردو ،صنایع مبل و منبت و فرش دســت باف
تویســرکان در سال گذشــته تقدیر و تصریح کرد :این جشنواره ملی
همزمان با برگزاری رویداد بزرگ همدان  ،2018شهریورماه امسال نیز
همراه با جشنواره مبل و منبت روستایی در تویسرکان برگزار میشود
و بدون تردید توانمندی صدا و ســیمای مرکز همدان در پوشش این
رویدادهای ملی را بیش از سال گذشته خواهیم دید.

نامگذاری یکی از میادین شهر
به نام شهدای خلبان

یکی از میادین شهر همدان به نام شهدای
خلبان مزین می شود.
روز گذشــته جلســه ای با حضور جمعی
از مســئوالن استان از جمله نماینده فرمانده
ســپاه انصارالحســین (ع) اســتان همدان،
جانشــین فرماندهی پایگاه هوایی شــهید
نوژه ،مدیرکل بیناد شــهید و امور ایثارگران
استان ،مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
های دفاع مقدس اســتان ،رئیس بنیاد شهید
و امورایثارگــران شهرســتان ،معاون برنامه
ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرســتان
همدان در راستای هم اندیشی و هم افزایی
برگزار شد.
رئیس شورای شهر همدان در این دیدار بر
لزوم تعیین مکان مناســبی برای نامگذاری
شهدای خلبان و نصب المانهای فاخر تاکید
کرد و یادآور شد :یکی از میادین شهر به نام
شهدای معزز خلبان استان مزین می شود.
ابراهیم مولوی با بیان اینکه امروزه امنیت و
آسایش کشــور را مدیون خون پاک شهدا
و ایثارگران هستیم ،افزود :در راستای زنده
نگهداشتن یاد و خاطره شهدای خلبان باید با
طراحی و ساخت المانی فاخر در این زمینه
اقدام و ســردیسهایی در مکانی مناســب
نصب و معابری را نیز به نام این شــهدای
معزز مزین کرد.
مولــوی به نقشآفرینــی پایگاه نــوژه در
دوران دفــاع مقدس اشــاره کــرد و اظهار
داشت :حضور نیروی هوایی در عرصههای

-1تغييرات گســترده مديريتي در اســتان پيشبيني ميشود .گفته

ميشــود با تصويب ممنوعيت به كارگيري بازنشستهها در مجلس،

بسياري از مديران كه سن بازنشستگي آنها گذشته است ،در ليست

وداع بــا ميزهاي خود قرار ميگيرند .گويا برخي از مديران اســتان
عالوه بر سن باالي  ،60سنوات خدمتي باالي  35سال را در كارنامه
-2انتخابــات خانه احزاب بدون حضور احــزاب اصولگرا برگزار

ت مركزي خانه
خواهد شــد .گفته ميشود در حالي كه انتخاب هيأ 

بايد با مشاركت اكثر احزاب باشد ،گويا در نبود گروههاي اصولگرا
اين انتخابات برگزار خواهد شد .گويا اين اقدام در جهت در دست

گرفتن مديريت خانه با حضور گروههاي مورد توجه دولت خواهد
بود.

-3تفکیک جنســیتی درپارکها به استان رسیده است.گفته می شود

وسایل ورزشی موجود دریکی ازپارکهای استان برای استفاده آقایان

وخانم ها تفکیک شده است.گویا این اقدام از سوی شهرداری یکی
از شهرهای استان انجام شده است.

مختلف مایه مباهات بوده چنان که شهدای
معزز نیروی هوایی در دوران سخت جنگ
تحمیلی از عظمت ،شرافت و تمامیت ارضی
و حاکمیت دینی دفاع کرده و جان عزیزشان
را نثار کردند و بر این اساس زنده نگهداشتن
یــاد و خاطره این شــهدای بزرگوار وظیفه
همه ما اســت .وی به دالوری و رشادتهای
شــهدای خلبــان در دوران دفــاع مقدس
از جمله شــهید معزز عباس دوران اشاره
و تاکیــد کرد :باید بــه روشهای مختلف
سبک زندگی و رشادتهای شهدای نیروی
هوایــی و خلبانــان ایثارگــر را در جامعه
بــه عنوان فرهنــگ ایثار و شــهادت پویا
نگهداشته و در رواج آن کوشید.
مولوی اضافه کرد :همه باید قدردان خانواده

های معزز شــهدا بوده و تا زمانی که در قید
حیات هستند در کنار آنها باشیم.
مولوی در ادامه آمادگی شــورا و شهرداری
همدان را برای نامگــذاری یکی از میایدن
شهر به نام شهدای خلبان اعالم کرد.
خانواده شهدا به ابزاری برای ارائه عملکرد
مدیران تبدیل نشوند
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های
دفاع مقدس اســتان همدان نیز تاکید کرد:
خانواده شــهدا نباید به ابــزاری برای ارائه
عملکرد مدیران تبدیل شوند.
مهدی ظفــری بابیان اینکه شــهدا جایگاه
واالیی دارنــد و همه آنهــا را باید با یک
نگاه دید ،گفت :در بیان ارزشــها و زیبایی
های دوران دفاع مقدس ،نباید اجازه دهیم

شــهداء عامل و ابزاری برای عملکردهای
مدیران باشند.
ظفری تاکید کرد :نباید در ارج نهادن به مقام
شهداء تنها به بعضی از این بزرگواران توجه
کرده و بقیه شــهدای معزز را نادیده گرفت
چراکه این عمل اشــتباه است و همه شهدا
جایگاه واالیی دارند.
ظفری اضافه کــرد :در خصوص نامگذاری
مکانی مناسب در شهر به نام شهدای خلبان
باید طرح جامعی ارائه داد و محلی مناسب
را انتخاب کرد.
گفتنی است در ادامه مقرر شد ضمن انتخاب
مکانی مناســب در سطح شهرهمدان و طی
مراحل قانونی ،میدانی به نام شهدای خلبان
نامگذاری شود.

مهــارت  50درصــد مســیر دسترســی
بــه شــغل میســر مــی شــود چنانچــه بــا
بررســی هــای انجــام شــده از مهــارت
آموختــگان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 60
درصــد شــاغل شــدند.
مختــاران بیــان کــرد :اشــتغال در حــال
حاضــر معضــل اصلــی جامعــه بــه شــمار
مــی رود در حالیکــه مقولــه اشــتغال،
اقتصــاد و مهــارت از هــم جــدا نیســتند
و افرایــش مهــارت مســاوی بــا کســب
شــغل و افزایــش درآمــد اســت.
وی ادامــه داد :بــرای دســت یابــی بــه
اقتصــاد مقاومتــی و اجــرای سیاس ـتهای
اقتصــادی دولــت نیــز بایــد بــه ســمت
مهــارت آمــوزی رفــت.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
همــدان بیــان کــرد :اســتان همــدان
بــه همــت مربیــان توانمنــد و سیســتم
آموزشــی قــوی موفــق بــه کســب رتبــه
چهــارم کشــور در حــوزه مهــارت شــد و
در ایــن زمینــه چندیــن مــدال رنگارنــگ
را نیــز کســب کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  8هــزار و 706
نفــر در ســه ماهــه آمــوزش دیدنــد گفــت:
 3500تــن از آمــوزش دیــدگان را بانــوان
تشــکیل دادنــد .و در بخــش خصوصــی
و آموزشــگاه نیــز بیــش از  3هــزار نفــر
آمــوزش دادیــم .

مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــهای
اســتان همــدان گفــت 126:روســتا
تحــت پوشــش داریــم کــه اجــرای کمــی
و کیفــی آمــوزش در روســتاها مــد نظــر
اســت.
مختــاران افــزود :ششــم مــرداد ســالجاری
در آخریــن روز از هفتــه ملــی مهــارت در
آئینــی بــا حضــور رئیــس جمهــوری از
کارآفرینــان برتــر فنــی و حرفـهای کشــور
تقدیــر مــی شــود کــه یکــی از بانــوان
فعــال در رشــته ســفال ایــن اســتان نیــز از
کارآفرینــان برتــر کشــور اســت و از ایــن
فــرد در ایــن آئیــن تجلیــل خواهــد شــد.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
همــدان بیــان کــرد :طــرح آمــوزش زنــان
و بانــوان سرپرســت خانــوار بــا انعقــاد
تفاهــم نامـهای بــا وزارت کشــور از ســال
گذشــته آغــاز شــده اســت.
مختــاران افــزود :اولویــت فنــی و حرفــه
ای ،آمــوزش افــراد در معــرض آســیب
اســت چــون اثــرات مثبــت باالیــی در
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی دارد.
وی اضافــه کــرد :تاکنــون  850تــن
از زنــان سرپرســت خانــوار در ایــن
دورههــای آموزشــی شــرکت کردنــد؛ در
ایــن راســتا رشــتههایی پیشبینــی شــده
کــه منجــر بــه اشــتغال شــود.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای

همــدان یکــی از تفاوتهــا دورههــای
فنــی حرفــه ای در ســال اخیــر را چرخش
فرمــان آموزشهــای مهارتــی از آمــوزش
بــه ســمت اشــتعال عنــوان کــرد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه ظرفیــت
هــای همــدان در حــوزه گردشــگری،
چــرم ،گــردو و مبــل و منبــت ،فنــی و
ح رفــه ای همــدان بــرای تقویــت ایــن
حــوزه هــا دوره هــای آموزشــی برگــزار
کــرده اســت.
مختــاران توضیــح داد :بــا توجــه بــه
برگــزاری رویــداد  2018در همــدان
دوره هــا و کالس هــای آموزشــی بــرای
فروشــندگان ســفال برگــزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســامانه رصــد فنــی
و حرفـهای  160نفــر پیــش بینــی اشــتغال
کــرده بودیــم کــه تاکنــون  200تــن شــغل
ایجــاد شــده اســتد امــا بــه ایــن آمــار
اکتفــا نکردیــم  ،بیــش از  100تفاهــم
نامــه آموزشــی بــا نهادهــا ،ارگان هــا و
دانشــگاه هــا مختلــف داشــتیم و نهادهــا
بــر اســاس نیــاز کــه دارنــد از مــا دوره
آموزشــی مطالبــه مــی کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :در اســتان
همــدان 20مرکــز ثابــت داریــم و
واحدهــای ســیار آمــوزش فنــی و حرفــه
ای بــه تناســب زمــان راه انــدازی مــی
شــوند.

کاهش چمشگیر تکدیگری در همدان
سخنگوی شــورای شــهر همدان از
کاهش تکدیگری در ســطح شهر همدان
خبرداد و گفت :خوشبختانه در سال جدید
شاهد تعداد چمشگیر تکدیگران در سطح
استان هستیم.
کامــران گردان با اشــاره به شــایع نبودن
تعداد تکدیگران در ســطح شهر همدان
به ویژه در چهــار راهها ،تصریح کرد :این
ی هســتند که
تکدیگــران تعداد محدود 
بهطور فصلــی از اســتانهای دیگر وارد
شــهر همدان میشــوند ،با این وجود اگر
شهرداری متکدی را مشاهده کند به سرعت
اقدام به جمعآوری آن میکند.
وی در خصوص مســئولیت ســاماندهی

شنیدهها

خود دارند.

فنی حرفهای به دنبال ارتقای کیفیت آموزشی است

آنچــه در آموزشهــای فنــی و
حرفــهای مهــم اســت ارتقــای کیفیــت
آموزشهایــی اســت کــه باعــث مهــارت
آمــوزش و اشــتغال میشــود.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
اســتان همــدان بــا بیــان ایــن مطلــب در
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :رفــع
مشــکل و دغدغــه اشــتغال جوانــان
نیازمنــد توجــه و تقویــت فرهنــگ
مهــارت آمــوزی اســت.
وهــب مختــاران خاطــر نشــان کــرد:
ســهم مــردم همــدان بــه نســبت جمعیــت
از آموزشهــای فنــی و حرفــهای بــا
انچــه مــد نظــر مــا اســت فاصلــه دارد
کــه امیدواریــم جوانــان ،بــرای اینکــه
راحتتــر بــه اشــتغال برســند ایــن نــوع
آموزشهــا را در برنامــه داشــته باشــند.
وی ادامــه داد :گســترش تکنولــوژی
موجــب کمرنــگ شــدن فرهنــگ مهــارت
آمــوزی ،زبردســتی و چیــره دســتی شــده
و افــراد تمایلــی بــه کســب مهــارت نشــان
نمــی دهنــد.
وی اضافــه کــرد :بایــد فرهنــگ مهــارت
آمــوزی در ســبد خانوادههــا بــه ویــژه
جوانــان قــرار گیــرد تــا جایــی کــه قبــل
از اشــتغال دنبــال کســب مهــارت باشــند.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای
همــدان اظهــار داشــت :بــا کســب

shenide@hamedanpayam.com

تکدیگــران ،بیــان کرد :شــهرداری تنها
مسئول جمع آوری این افراد است و پس از
جمع آوری آنان از سطح شهر ،تکدیگران
را برای ســامان بخشیدن به اداره بهزیستی
میسپارد.
سخنگوی شورای شــهر در رابطه با افراد
فعال این گروها اشــاره کرد :متأسفانه 30
درصد کودکان 50 ،درصد زنان و 20درصد
متکدیان را مردان تشکیل میدهند.
گــردان با بیــان اینکه بــرای جمعآوری
همیشــگی متکدیــان نیازمند مشــارکت
همگانی مردم هستیم ،گفت :بیشتر این افراد
درآمدهای باالیی دارند و اگر فرهنگسازی
درســتی شــکل گیرد و مــردم پولهای

خیرخواهانه خــود را به جای تکدیگران
به صندوق صدقات بسپارند ،میتوان امید
داشت که این افراد دیگر در سطح شهر قابل
مشاهده نیستند و این فرهنگسازی نیازمند
تالش کمیته امداد امام خمینی(ره) اســت.
وی در تشریح مسئله فالگیران خاطرنشان
کرد :این افراد به دلیل اینکه این کار را پیشه
خود قراردادهاند ،طبق قانون مجرم شناخته
میشــوند و جمعآوری آنان به دلیل اینکه
نیازمند دستور قضایی است .این مسئولیت
هم بــه عهده نیروی انتظامی قرار میگیرد.
رئیس بهزیستی اســتان همدان با اشاره به
این که همه تکدیگران به اداره بهزیســتی
سپرده نمیشوند ،بیان کرد :تعداد محدودی

از ایــن افراد یعنی معلولین ،کودکان کار و
زنان سرپرست خانوارکه تحت پوشش این
اداره هســتند از طریق شهرداری و نیروی
انتظامی به بهزیستی منتقل میشوند.
شــیران درباره پیگیری این افــراد اضافه
کرد :پس از انتقال این افراد به بهزیســتی،
مددکاران واحد امداد این اداره به بررســی
علل این رویداد میپردازند و در کمیتههای
مخصوص مورد بررســی و تصمیمگیری
قرار میگیرد.
وی در مورد افراد پذیرفته شــده در سال
جدید بیان کرد :به طــرز دقیقی نمیتوان
تعــداد را گفــت چرا کــه این افــراد به
واحدهای شهرستانی سپرده میشوند.

خبـر

عکس رسانه فرهنگساز است

عکس به عنوان یک رســانه قابل اتکا در حوزه فرهنگســازی
شناخته میشود و سرعت اثرگذاری آن بر هیچکس پوشیده نیست.
شهردار همدان با حضور در دبیرخانه جشنواره عکس شهروندان
برگزیده همدان با اشــاره به ویژگیهای توصیف شده در جامعه
شهری برای افراد شاخص و برگزیده ،افزود :یافتن سوژههای ناب
در میان شهروندان همدانی ،اقدام غیرممکن نیست؛ زیرا در بطن
جامعه شهری همدان ،روح انسانیت و وجدانمداری زنده است.
عباس صوفی بیان کرد :جشنواره اصلی شهروندان برگزیده همدان
و برنامههای جانبی پیوسته به آن نقطه عزیمت به شمار میرود که
از این مبدأ به دنبال تداوم برنامههای فرهنگی و اجتماعی هستیم.
مدیر ارشــد شــهری همدان با تأکیــد بر اینکه مــردم ما جزو
خوبترینها هستند ،یادآور شد :ما تمام توان و تالش خود را به
کار گرفتهایم که شهری خوب برای این مردم بسازیم و در حفظ
خوبیهای گذشته کوشا باشیم.
مدیر درمان تامین اجتماعی همدان خبر داد

كسب اطالع غيرحضوری از وضعیت
رسیدگی به پرونده کمیسیون پزشکی
وضعیت رســیدگی به پرونده کمیسیون پزشکی به صورت
غیرحضوری در همدان اطالعرسانی می شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان با اشاره به موفقیت اداره
کمیسیونهای پزشــکی مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان،
اظهار کرد :تجربه موفق این اداره در توسعه سیستمهای نرمافزاری
طی سالهای گذشته از سوی ستاد مرکزی سازمان ،در سال  96به
عنوان مرکز اصلی پایلوت طرح اتوماسیون و مکانیزاسیون فرآیند
درخواست ،بررسی ،صدور و ابالغ رای انتخاب شد.
علیرضا صفری در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه این طرح با
موفقیت اجرا شده است،گفت :ارتقای کیفی ،شفافیت فرآیندهای
رسیدگی ،سرعت ،دقت و سهولت در بررسیها و ارائه خدمات
از جمله دستاوردهای اجرای طرح مورد نظر بوده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان همدان به توسعه خدمات
غیر حضوری در کمیســیونهای پزشکی اشاره کرد و افزود:
کمیســیون پزشــکی یکی از نهادهای مؤثر بر ارائه تعهدات
کوتاهمدت و بلندمدت ســازمان به شــمار میآید که گستره
قابل توجهی از بیمهشــدگان متقاضی ارائه خدمات این نهاد
هستند.
وی با بیان اینکه ســال  95برای نخستین بار امکان اعالم نوبت
و اطالعرســانی از وضعیت رســیدگی به پرونــده به صورت
غیرحضوری فراهم شــد ،خاطرنشــان کرد :ســال گذشته این
خدمات توسعه یافت به نحوی که اکنون بیمهشدگان میتوانند
از خدمات ابالغ رأی کمیســیون پزشــکی بدوی و تجدید نظر
هم بهرهمند شوند.
صفری بیان کرد :به عبــارت دیگر به جرأت میتوان گفت میز
خدمت الکترونیکی این نهاد از سال  95به شکل مؤثری مستقر
است.
وی با اشــاره به طرح رجیســتری بیماریها و استراحتهای
پزشکی مورد نیاز بیمهشدگان ،گفت :سال گذشته با اجرای این
طرح امکان ثبت دقیق بیماریها و استراحتهای پزشکی مورد
نیاز بیمهشدگان با در نظر گرفتن شرایط خاص افراد نیازمند به
استراحت پزشکی فراهم شد.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

معرفی 20نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی
در راســتای اجــرای طــرح تشــدید نظــارت و بازرســی از نانواییهــای ســطح
شــهر نهاونــد توســط بازرســین اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت شهرســتان  ۲۰واحد
نانوایــی بــا تنظیــم فــرم تخلفــات بــه اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان نهاونــد
معرفــی تــا برابــر مقــررات جریمــه و قطــع ســهمیه آرد دولتــی شــوند.
سرپرســت اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت نهاونــد گفــت :بدیهــی اســت در اجــرای
ایــن طــرح در صــورت تکــرار تخلفــات جرائــم ســنگینتری برابــر قانــون نظــام
صنفــی بــرای متخلفیــن اعمــال خواهــد شــد.
بیــژن تربیــان در گفتوگــو بــا ایســنا ،افــزود :در یــک مــاه گذشــته ۵۵۰

مــورد بازرســی از واحــد هــای صنفــی صــورت گرفتــه کــه  ۱۰۰مــورد
بازرســی از واحدهــای نانوایــی صــورت گرفتــه اســت و  ۵۴مــورد تخلفــات
صنفــی منتــج بــه تشــکیل پرونــده در اداره تعزیــرات حکومتــی و اعمــال
قانــون شــده اســت.
ترابیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه نانواییهــای ســطح شــهر همــه موظــف بــه افزایــش
کیفیــت نــان هســتند ،گفــت :در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف بــا متصدیــان
نانواییهــا برخــورد میشــود و شــهروندان نیــز در صــورت مشــاهده تخلــف و بــی
کیفیتــی در نــان ،میتواننــد بــا شــماره  124تمــاس بگیرنــد.
وی اظهــار کــرد  :تعــداد شــکایات رســیده بــه ســتاد خبــری  ۱۵مــورد بــوده اســت

کــه ۱۰مــورد بــه صــورت تلفنــی و  ۵مــورد بــه صــورت کتبــی اعــام شــده اســت.
سرپرســت اداره صنعــت ،معــدن و تجــارت شهرســتان نهاونــد بیــان کــرد :عــاوه بــر
بازرســیهای روزانــه از واحدهــای نانوایــی ،گشــتهای مشــترکی بــا همــکاری
نماینــدگان فرمانــداری ،اتــاق اصنــاف ،نیــروی انتظامــی ،شــرکت نفــت و شــبکه
بهداشــت و درمــان انجــام میشــود.
ترابیــان عمد هتریــن تخلــف نانواییهــا را در زمینــه کمفروشــی ،تعطیلــی
غیــر مجــاز ،عــدم رعایــت کیفیــت و ســاعت پخــت نــان عنــوان کــرد و
افــزود :بــر اســاس نظــر تعزیــرات حکومتــی و نــوع تخلــف بــرای آنهــا
حکــم صــادر میشــود.
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خبـر

استقبال مسئوالن از
پرچم حرم مطهر امام رضا(ع)
کبودراهنگ -خبرنــگار همدانپيام :خادمان امام رضا(ع) با حمل
پرچم حرم مطهر آن امام همام به سايت رادار سوباشي به شهداي اين
سايت اداي احترام کردند و مسئوالن و فرماندهان منطقه پدافند هوايي
شهداي سوباشي از اين پرچم استقبال کردند.
جانشــين منطقه پدافند هوايي غرب کشور (شهداي سوباشي) در اين
مراسم اظهار داشت :اين سايت راداري در دوره جنگ ضمن رهگيري
هواپيماهاي دشمن ،کنترل و هدايت هواپيماهاي ورودي و خروجي
به مرزهاي غرب کشــور ،کنترل آتش ســايتهاي موشکي ارتش و
سپاه ،کنترل و هدایت پدافند هوايي مستقر در منطقه (اعم از زميني و
هوايي و )...و اعالم وضعيت (سفيد ،زرد يا قرمز) به  13استان کشور
را بر عهده داشت.
نظــري افزود :با توجه به اهميت منطقه به عنوان معبر نفوذ هواپيما و
بالگردهاي دشــمن از قويترين نفرات در سطح آموزش باال و مهارت
بينظير در اين سايت راداري استفاده ميشد و به دليل عملکرد مناسب
اين ســايت راداري که همچون يک دژ مســتحکم در برابر حمايت
هوايــي عراقيها بود ،خلبانان عراقي همواره از نزديک شــدن به اين
سايت راداري و مواضع پدافندي در هراس بودند.
وي خاطرنشــان کــرد 157 :مرحله حمله عراقيها به ســايت رادار
سوباشي و اســتفاده آنها از موشکهاي ضد رادار و ناکامي در مختل
کردن عملکرد اين سايت گواهي بر هوشياري دليرمردان پدافند هوايي
است.
وی در پايان بيان داشت :در نهايت سايت سوباشي توسط عراقيها با
چند موشک هوا به زمين که از راه دور شليک شده بود اتاق عمليات
سايت سوباشي را منهدم کرده و  19نفر از کارکنان اين سايت از جمله
سرهنگ دستنبو فرمانده سايت را به شهادت رساند.
شايان ذکر است در حاشــيه اين مراسم يکي از خادمان امام رضا(ع)
مديحهسرايي کرد.

خرید بیش از  ۶۰هزار تن گندم در رزن
تا به امروز بیش از  ۶۰هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان رزن
خریداری شده است.
رئیس اداره تعاون روســتایی شهرستان رزن از خرید بیش از  60هزار
تن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان توســط اداره تعاون روستایی این
شهرســتان خبر داد و اظهار کرد :این میزان گندم در  14مرکز خریدی
که توسط اداره تعاون روســتایی شهرستان پیشبینی شده ،خریداری
شده است .رضا وثاقتی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه از  14مرکز
خرید پیشبینی شده بیش از  30درصد از ظرفیت آنها تکمیل شده و
بــا این وجود همچنان خرید گندم ادامه دارد ،گفت :فضا مراکز خرید
گندم شهرستان رزن در حال پر شدن است که نیاز به حمل گندم بسیار
محسوس است .رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن با بیان اینکه
تا اتمام کامل برداشــت گندم روند خرید ادامه خواهد داشت ،افزود:
با پر شــدن انبارهای مراکز خرید گندم ،گندمهای جمعآوری شده به
سیلوها انتقال داده خواهد شد .وی با اشاره به ظرفیت انبارهای مسقف
و روباز شهرستان رزن گفت :ظرفیت انبارهای مسقف شهرستان رزن
 80هزار تن و ظرفیت انبارهای روباز شهرستان  100هزار تن است.
وثاقتی از انتقال بیش از  3هزار تن گندم به سیلوها خبر داد و ادامه داد:
قیمت خرید تضمینی گندم در ســال جاری توسط دولت در بهترین
شــرایط یکهزار و  300تومان تعیین شــده که با توجه به کیفیت و
میزان سنزدگی ،قیمت نهایی آن تعیین می شود .وی خاطرنشان کرد:
مراکز خرید به صورت  24ساعته آمادگی دارند تا گندم کشاورزان را
خریداری کنند .رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن با اشاره به
اینکه سال گذشته  90هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری
شده بود خاطرنشان کرد :شهرستان رزن در سال گذشته رتبه نخست
استان در خرید تضمینی گندم را به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد :امســال پیشبینی میشود بیش از  150هزار تن
گندم از کشاورزان شهرستان رزن خریداری شود.

رشد  6درصدی
بیمه شدگان تامین اجتماعی مالیر
در حال حاضر تعداد بیمه شــدگان اصلی زیر پوشش این سازمان
در مالیر  41هزارو  668تن اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل تعداد بیمه شدگان  6درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان تامین اجتماعی مالیر گفت :تعداد بیمه شدگان اصلی و
تبعی زیر پوشش تامین اجتماعی در این شهرستان  130هزار تن است
و از خدمات این سازمان بهره مند می شوند.
محمدتقی نجارزاده در گفت و گو با ایرنا تعداد مستمری بگیران زیر
پوشــش سازمان را  65هزار و  805تن عنوان کرد و افزود :در مقایسه
با ســه ماهه سال گذشته تعداد مستمری بگیران این سازمان در مالیر
 9درصد رشد یافته است .وی ادامه داد :میانگین تعداد مقرری بگیران
بیمه بیکاری  284تن اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با
 302تن کاهش هشت درصدی داشته است .نجارزاده بیان کرد :در سه
ماهه نخست امسال بیش از  562میلیون ریال برای کمک هزینه پروتز
و اروتز برای  481تن پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشدی بیش از  73درصدی را نشان می دهد .وی همچنین به پرداخت
بیش از  2میلیارد ریالی کمک هزینه های غرامت دســتمزد برای 277
تن از بیمه شــدگان و کاهش پرداختی بیش از  13درصد نســبت به
مدت مشابه سال قبل و پرداخت بیش از  596میلیون ریال کمک هزینه
بارداری بیمه شدگان برای  375تن با رشد چهار درصدی اشاره کرد.
رئیس سازمان تامین اجتماعی مالیر افزود :در سه ماهه ابتدای امسال
بیــش از  377میلیون ریال کمک هزینــه ازدواج برای  27تن از بیمه
شــدگان این سازمان در مالیر پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه
سال قبل بیش از  50درصد کاهش داشته است.
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پوشش روی نهرم آرزوست!

آرزوی برخــی از شــهروندان ســاکن
شهرک ولیعصر(عج) پوشاندن نهری عریض
اســت که از میانه خیابانهای این شــهرک
عبور میکند و مشكالت بســياری را رقم
زده است ،آرزويی كه نه براي اين روزها كه
مربوط به خيلی سالها پيش است.
خیابانهــای باریک و البته بــدون پیادهراه،
ســاختمانهایی که بدون توجه به مقررات
قد علم کردند و مشــخص نیست در کدام
حادثه طبیعی و غیر طبیعی آوارهای آنها بر
ن صاحبان آن سنگینی کند ،تصاویری
روی ت 
هستند که هر لحظه رخ دادن یک سانحه و
جان دادن یک انســان یا کودک را در ذهن
تداعی میکند.
در این میــان وجود نهــری تقریبا عریض
وســط خیابان نیز دردی به درها میافزاید.
قطعا تصحیح ساختمانهای یکشبه ساخته
شده ،خیابانهای باریک غیر استاندارد بدون
پیادهراه هزینه بســیاری بــه دنبال دارد و به
ســادگی نمیتوان آن را انجــام داد اما نهر
عریض میانه خیابان را میتوان اصالح کرد و
با لولهگذاری کردن آن میتوان حداقل یکی
از این ترسها را ریخت .اما سالهاست که
این اتفاق رخ نداده و هر چه حساســیتها
بیشتر میشود کمبود اعتبارات مناسب برای
انجام پروژهها بیشــتر نمایان میشود و بر
نگرانیها دامن میزد.
یک شهروند ساکن شــهرک ولیعصر(عج)
ـ دیــزج ـ اظهار کرد :دیــزج به عنوان یک
محله حاشیه شهر ،از مشکالت و آسیبهای
اجتماعی بسیاری رنج میبرد که ساماندهی
آن بیش از اعتبارت مالی به مدیریت مناسب
نیاز دارد.
هادی که تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل
کرده و در کنار خانواده خود در دیزج زندگی
میکنــد ،افزود :فرصتهــا و ظرفیتهای
بســیاری در اهالی شــهرک ولیعصر(عج)
وجود دارد که با یک برنامهریزی درســت
میتوان آن را شــکوفا کرد و باعث خدمت
به شهر و کشور شد.
وی تصریح کرد :مشــکالت شهری در این
منطقه بســیار زیاد است ،به حدی که باعث
شــده مطالبات اجتماعــی ،فرهنگی مردم
فرصت ظهور و بروز نکند و مسائل عمرانی
خواسته اولیه مردم باشد.
توگو با فارس
این شهروند همدانی در گف 

ادامه داد :پوشاندن نهر وسط خیابان در دیزج
شاید یکی از کوچکترین مطالباتی باشد که
در این شــهرک وجود دارد و امیدواریم تا
باعث رخ دادن حوادث بیشــتری نشــده،
اجرایی شود.
یک شهروند دیگر که به گفته خودش پس
از ازدواج در دیزج ســاکن نیست اما هنوز
پدر و مادرش در این شهرک زندگی میکنند
توگو با فارس اظهار کرد :نبود فضای
در گف 
ســبز ،معابر عبور و مرور مناسب و پیادهراه
در خیابانهای شــهرک ولیعصــر از جمله
مشکالت اولیه این منطقه است.
مصطفی که  37سال سن دارد ،افزود :نوابغ
بســیاری از این کوچه و خیابانهای دیزج
در ســطح کشــور ظهور و بروز کردند که
نشاندهنده ظرفیتهای این منطقه است.
وی تصریح کرد :اگر به وضعیت فرهنگی،
عملی و اجتماعی این مناطق بیشــتر توجه
میشد میتوانست باعث بروز استعدادهای
بیشتری شود.
این شهروند همدانی ادامه داد :پوشاندن نهر
وسط خیابانهای شــهرک ولیعصر یکی از
سادهترین پروژههایی است که میتوان انجام
داد و در راه اهمیت دادن به مردم این منطقه
گام برداشت.
وی خاطرنشان کرد :سالهاست این مطالبه
را مطــرح میکنیم اما هنوز اتفاقی رخ نداده
اســت و تنها در ایام انتخابات وعدههایی از

سوی برخی افراد میشنویم.

پوشاندن نهر دیزج در دستور کار
شورای پنجم

نایب رئیس شورای اســامی شهر همدان
اظهار کرد :ساماندهی نهر شهرک ولیعصر یا
دیزج و پوشــاندن آن از آغاز به کار شورای
پنجم در دستور کار قرار گرفته است.
علی فتحی افزود :طبق برنامهریزیهای انجام
شده قرار است که گودبرداری در مسیر نهر
انجام شود و سپس لولهگذاری صورت گیرد
و در نهایت روی نهر پوشانده شود.
وی تصریح کرد :اعتبار مورد نیاز این طرح
در بودجه ســال  97آمده است و قرار است
شهرداری منطقه  4این پروژه را اجرا کند.
نایب رئیس شورای اســامی شهر همدان
با بیان اینکه تمام تالش شــهرداری و شورا
بر این اســت که تا پایان سال این اتفاق رخ
دهد ،ادامه داد :اگر بنا به دالیل اعتباری این
مهم رخ نداد ،قطعا در سال  98شاهد اجرا و
اتمام این پروژه خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد :به نظر میرسد بودجه
در نظــر گرفته برای این طرح پاســخگوی
اجرای بهینه آن نباید و به همین دلیل شاید
در سال جاری به اتمام نرسد.
فتحی گفت :از محل بودجه متفرقه نیز برای
این پروژه در نظر گرفته شــده است تا در
نهایت این پروژه اجرایی شود اگر چه توجه
الزم به آن مبذول نشد.

با پایان فصل کشاورزی عملیات لولهگذاری
آغاز میشود
مدیر منطقه  4شــهرداری همدان نیز اظهار
کرد :جــوی نهر شــهرک ولیعصر(عج) به
کشاورزان تعلق دارد که از شهرک الوند آغاز
و به انتهای شهرک متصل شود.
مســعود دهبانیصابر افزود :در سال جاری
لولهگذاری و اجرای این طرح در دستور کار
شهرداری قرار دارد و انجام می شود.
وی تأکیــد کــرد :در حــال حاضر فصل
کاری کشــاورزان اســت و امکان قطع آب
و اجــرای پــروژه وجود نــدارد و پس از
پایــان فعالیتهای کشــاورزی لولهگذاری
و پوشاندن نهر شــهرک ولیعصر(عج) آغاز
میشود.
مدیر منطقه  4شهرداری همدان تصریح کرد:
تمام تالشها و برنامهریزیهای انجام شده
برای اجرای این طرح در سال جاری به کار
گرفته شده است.
همــه امیــدوار هســتند تــا پیــش از وقــوع
حادث ـهای دلخــراش ایــن پــروژه اجرایــی و
یکــی از مطالبــات مــردم ایــن منطقــه پاســخ
داده شــود .امــا بــه نظــر میرســد ایــن طــرح
در برنامهریزیهــای انجــام شــده قــدری
مغفــول مانــده و توجــه الزم بــه آن نشــده
اســت .بــا ایــن وجــود از مســؤوالن شــهری
انتظــار مــیرود بــه ایــن پــروژه عمرانــی
اولویــت بخشــیده و آن را اجــرا کننــد.

رئیس جهاددانشگاهی همدان خبرداد

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی پایان نامه نویسی درهمدان
رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان از
برگزاری رویداد مهم علمی و فرهنگی در
استان خبر داد و گفت :اختتامیه هفدهمین
جشنواره پایان نامه سال دانشجویی کشور
امســال برای اولین بار به میزبانی اســتان
همدان و به همت جهاد دانشــگاهی این
اســتان در روز چهارشنبه 3 ،مرداد برگزار
میشود.
به گزارش ایســنا  ،اکبر اســدی در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :گردهمایی معاونان
فرهنگی جهاد دانشگاهی سراسر کشور3 ،
و  4مرداد ماه در همدان برگزار خواهد شد.
وی افزود :این گردهمایی با حضور رئیس
جهاد دانشگاهی کشور ،معاونان و مدیران
فرهنگی جهاد دانشــگاهی ،مدیر عامل دو
خبرگــزاری ایکنا و ایســنا در قالب ارائه
گزارش اهم فعالیتهای جهاد داتشگاهی
همدان و بحث و بررســی برنامههای سال
آتی این مجموعه و تبادل نظر مسئولین این
حوزه برگزار میشود.
اســدی از برگــزاری رویــداد علمــی و
فرهنگی در اســتان خبر داد و اضافه کرد:
اختتامیه هفدهمین جشنواره پایان نامه سال
دانشجویی کشور امســال برای اولین بار
به میزبانی اســتان همدان و به همت جهاد
دانشگاهی این استان در روز چهارشنبه3 ،
مرداد برگزار میشود.
رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان ادامه داد:
پایان نامهها در دو مقطع کارشناسی ارشد
و دکتری در رشتههای علوم انسانی ،فنی و
مهندسی ،هنر و معماری ،کشاورزی و منابع
طبیعی ،پزشکی ،دام پزشکی و علوم پایه در
جشنواره شرکت داده شده است.

وی عنــوان کــرد :بخش ویــژه اختتامیه
جشنواره پایان نامه ســال دانشجویی نیز،
به موضوعات اقتصــاد مقاومتی ،معماری
و شهرسازی اسالمی ،طراحی و مد لباس
ایرانی ،تجاری ســازی ،فناوریهای نوین،
مطالعات فرهنگ دانشــگاهی ،سیاســت
گــذاری فرهنگی و فرهنــگ و مدیریت
جهادی اختصاص یافته اســت .اسدی با
بیان اینکــه  905پایان نامــه در دو مقطع
ارشد و دکتری به دبیرخانه جشنواره ارسال
شده اســت گفت :از این تعداد  473پایان
نامه در حوزه علوم انســانی 60 ،پایان نامه
در بخش علوم پزشــکی 48 ،پایان نامه در
حوزه کشــاورزی 83 ،پایان نامه در حوزه
فنی و مهندســی 47 ،پایان نامه در بخش
علوم پایه 69 ،پایان نامه در ارتباط با رشته
هنر و معماری و  125پایان نامه در بخش
ویژه شرکت کرده اند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان ابراز کرد :از
 905پایان نامه شــرکت شده در جشنواره
پایان نامه سال دانشجویی 12 ،اثر برگزیده
اصلــی و  28پایان نامه قابل تقدیر خواهد
بود ،گفتنی اســت  60تن از اساتید داوری
پایان نامههای مذکور را بر عهده داشته اند.
وی اظهار کرد :در این دوره از جشــنواره،
 905پایان نامه به دبیرخانه جشنواره ارسال
شده اســت که این رقم نسبت به دوه قبل
خــود که  420پایان نامه اســت رشــد 2
برابری داشــته است .اســدی از برگزاری
مســابقه دفاع  3دقیقــه ای خبر داد و بیان
کرد :در اختتامیه هفدهمین جشنواره پایان
نامه سال دانشجویی کشور ،مسابقه دفاع 3
دقیقه ای از پایان نامه نیز برگزار میشــود

گفتنی است در این مسابقه  2تن از دانشجو
مقطع ارشد و  2دانشجو درمقطع دکتری به
رقابت با یکدیگر میپردازند.
اجرای  38هزار نفر ساعت برنامه فرهنگی
در جهاد دانشگاهی همدان
این مقام مسئول اشــاره ای به برنامههای
حوزه معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی
در یک سال اخیر داشت و گفت :برگزاری
اردوی منطقه ای «طریق جاوید» با حضور
 300دانشــجو از اســتانهای کرمانشــاه،
کردســتان ،لرســتان ،زنجان و همدان در
راســتای تبیین آرا و اندیشههای امام(ره)
در جهت توســعه تربیت اخالق از جمله
برنامههای این حوزه است.
اســدی خاطر نشــان کرد :در حاشیه این
اردو ،بازدید از جاذبههای گردشــگری و
طبیعی اســتان نیر انجام گرفت ،اجرای 2
طرح مطالعاتــی در حوزه ازدواج و طالق
و  20طرح نظرســنجی در ســطوح درون
سازمانی ،ملی و مشترک با برخی ادارات از
دیگر فعالیتهای حوزه معاونت فرهنگی
جهاد دانشگاهی استان در سال اخیر است.
رئیس جهاد دانشگاهی اســتان اشاره ای به
آمار اخبار خبرگزاری ایسنا و ایکنا داشت و
گفت :طی یک سال گذشته ،دو خبرگزاری
ایســنا و ایکنا به ترتیب 7 ،هزار و  2هزار و
 400خبر ،گزارش خبری و تصویری توسط
این دو مجموعه بروی ســایت قرار گرفته
است .وی ادامه داد :برگزاری مسابقه استانی
مناظره دانشجویی و طرح دانشجو معلم قرآن
با حضور  40تن از دانشــجویان مســتعد و
عالقمند به قرآن در راستای ترویج مفاهیم و
ارزشهای واالی قرآنی در سطح دانشگاهها و

جامعه از برنامههای دیگر این مجموعه است.

مرکز سفال جهاد دانشگاهی گامی
در جهت ارتقای تولیدات استان

اســدی ادامه داد :ایجــاد مرکز تخصصی
ســفال و ســرامیک با  100عضو از دیگر
فعالیتهــای بخش صنعــت و پژوهش
جهاد دانشــگاهی استان است که با هدف
ارتقاء صنعت سفال و رقابت با محصوالت
خارجی دایر شده است که تاکنون موفق به
اشتغالزایی مستقیم برای  40نفر شده است.
این مقام مسئول گفت :یکی از ظرفیتهای
اســتان ،تولید سفال و ســرامیک است که
نیازمند انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی
جهــت ارتقاء این صنعــت در بخشهای
مختلف مــواد ،فعالیتهای هنری تجاری
ســازی و  ...است که این مهم نیز کمک و
حمایت جدی مسئولین استان را میطلبد.
مرکز مشــاوره در راســتای تحکیم بنیاد
خانواده در استان فعالیت میکند
اســدی افزود :مرکز تخصصی مشاورههای
قبل از طــاق از دیگــر برنامههای بخش
آموزشی این مجموعه است که در این راستا
سال گذشــته  355پرونده قضایی از سوی
دادگاههــای خانواده به این مرکز ارســال و
تحت مشــاوره روان شناسان این حوزه قرار
گرفت .این مقام مســئول یادآور شد :اجرای
طرح آموزشی -فرهنگی «بی زباله ،از خودمان
شروع کنیم» ،با همکاری آموزش و پرورش،
سازمان محیط زیست ســال گذشته در 36
مدرسه استان با محورهای نقاشی ،کاردستی،
کتاب خوانی و تجهیز کتابخانههای مدارس با
کتابهای با موضوع محیط زیست و در پایان
تقدیر از برگزیدگان دانش آموزی و فرهنگی.

خبـر

توسعه کارخانه قند دوآیس
شهرک صنعتی سامن

نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اینکه
عملیــات اجرایی فاز دوم کارخانه قنــد دوآیس با اعتباری معادل 15
میلیارد ریال آغاز شده است ،گفت :این واحد تولیدی که با اجرای فاز
دوم خود زمینه اشــتغال مستقیم بیش از 100نفر را فراهم میکند ،در
زمینه بستهبندی مواد غذایی فعال است.
محمد کاظمی در گفتوگو با ایسنا ،در این رابطه افزود :در اردیبهشت
ماه ســالجاری از این کارخانه بازدید کردیم و پس از آن پیگیریها و
اقدامات الزم برای توســعه این واحد صنعتی صورت گرفت و چند
روز قبل عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه قند دوایس آغاز شد.
وی خاطرنشــان کرد :این طرح در شهرک صنعتی سامن و در زمینی
به مســاحت  ۷۲۰مترمربع و  15میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است و
هم اکنون روزانه  ۱۸تن تولید و بستهبندی قند دارد که با اجرای طرح
توســعه در این کارخانه ،تولید و بسته بندی محصوالت به روزانه ۳۰
تن افزایش مییابد.
کاظمی اظهارکرد :قرار اســت بســتهبندی محصوالتی همچون نمک
طعام ،سویا ،زعفران ،برنج  ،چای ،شکر ،گشنیز و حبوبات هم به این
کارخانه اضافه شود.
رئيس بهزيستي کبودراهنگ:

اميدوارم خدمات بهتري به افراد تحت
پوشش ارائه دهيم
کبودراهنگ -خبرنگار همدانپيام :بيش از  60برنامه فرهنگي ،هنري،
اجتماعي و ...در هفته بهزيستي در شهرستان کبودراهنگ اجرا شد.
رئيس بهزيستي شهرستان کبودارهنگ با بيان اين مطلب در گفتوگو
با خبرنگار ما اظهار داشــت :اين برنامه شامل غبارروبي مزار شهداي
گمنام ،ديدار با امام جمعه توســط رئيس و کارکنان بهزيستي ،حضور
کارکنان ،بازنشستگان ،رئيس بهزيستي در نماز عبادي سياسي جمعه،
شرکت بانوان اداري و جامعه هدف بهزيستي در همايش پيادهروي به
مناسبت هفته بهزيستي ،برگزاري غرفههاي صنايع دستي و اورژانس
اجتماعي در کبودراهنگ جهت آگاهسازي از خدمات گروه جامعههاي
هدف بهزيستي ،بازديد مسئوالن شهرستان از غرفههاي صنايع دستي
و اورژانس اجتماعي ،تقدير برخي مسئوالن گلتپه از خيرين بهزيستي
و بانوان برتر عفاف و حجاب در همايش گلتپه ،بازديد و سرکشي از
منازل توانخواهان به مناسبت هفته بهزيستي ميباشد.
جعفري همچنين ادامه داد :بازديد مسئوالن شهرستان از مرکز کلينيک
همــراه ،برگزاري همايــش مهارتهاي دهگانه زندگي توســط اداره
بهزيستي شهرستان ،بخشداري ،آموزش و پرورش شهر گلتپه جهت
 500نفر از والدين با حضور مســئوالن ،بازديــد از کمپ کاروان به
ســوي اميد شهرستان توسط امام جمعه و مســئوالن ،بازديد از مرکز
شبانهروزي توانبخشــي بابالحوائج با حضور مسئوالن به برگزاري
جلسات عفاف و حجاب با حضور معاون فرهنگي و مسئول آموزش
حوزه فاطمهالزهرا(س) به مناســبت هفته بهزيســتي و هفته عفاف و
حجاب ،ديدار و تقدير کودکان مهد کودک بچههاي آسمان از رئيس
و کارکنان بهزيســتي ،بازديد از کارگاه خياطي ندايه مهر مائده توسط
مســئوالن ،بازديد مســئوالن از مجتمع خدمات اجتماعي نداي مهر
شهرستان ،بازديد مسئوالن از کارگاه توليدي پوشاک ،نشست صميمانه
دادستان شهرستان به همکاران اورژانس اجتماعي نيز از جمله مهمترين
برنامههاي هفته بهزيستي در شهرستان کبودراهنگ ميباشد.
وي همچنين در پايان خاطرنشــان کرد که ما همه توان خود را براي
رفاه افراد تحت پوشش به کار ميگيريم و اميدواريم با حمايت بيشتر
مسئوالن استاني و کشوري بتوانيم خدمات بهتر و بيشتري براي افراد
تحت پوشش داشته باشيم.

مراسم ازدواج  80نفر درنهاوند
رئیــس اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نهاونــد از برگــزاری
مراســم ازدواج  80زوج در آســتان مقــدس امامــزاده شــاهزاده
محمــد و علــی(ع) نهاونــد خبــر داد.
حجتاالســام فیــضا ...اســدپور از برگــزاری مراســم اســتقبال
از پرچــم گنبــد امــام رضــا (ع) در شهرســتان نهاونــد خبــر داد
و اظهارکــرد :مراســم اســتقبال از پرچــم گنبــد امــام رضــا(ع)
در شهرســتان نهاونــد در شــب میــاد ایــن امــام رئــوف برگــزار
میشــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراســم اســتقبال از پرچــم
گنبــد امــام رضــا(ع) در روز سهشــنبه دوم مردادمــاه ســاعت
 17تــا  19در آســتان مقــدس شــاهزاده محمــد و علــی(ع) شــهر
نهاونــد برگــزار خواهــد شــد ،گفــت :ایــن مراســم بــا اجــرای
برنامههــای معنــوی و فرهنگــی همــراه خواهــد بــود.
رئیــس اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نهاونــد در گفتوگــو بــا
فــارس ،بــا اشــاره بــه اینکه این مراســم بــا همراهی موسســه ترنــم باران
حضــرت رقیــه (س) ،آســتان مقدس شــاهزاده محمد(ع) و بســیج ســپاه
ناحیــه نهاونــد برگــزار میشــود ،خاطرنشــان کــرد :طرحــی بــه نــام «بــا
اجــازه امــام رضــا(ع) بلــه» را در ایــن روز برگــزار خواهیــم کــرد.
وی بــا اشــاره برگــزاری مراســم ازدواج  80زوج نهاونــدی در
آســتان مقــدس امامــزاده شــاهزاده محمــد و علــی(ع) نهاونــد،
گفــت :جشــن بــزرگ ازدواج زوجهایــی کــه میخواهنــد زیــر
ســایه امــام رضــا(ع) زندگــی خــود را آغــاز کننــد را طــی در روز
میــاد امــام رضــا(ع) در برنامــه داریــم.
اســدپور بــا بیــان اینکــه ایــن مراســم بــا حضــور پرچــم گنبــد
امــام رضــا(ع) و خادمــان آن حضــرت و جــاری کــردن خطبــه
عقــد بــر ســر ســفره متبــرک آن حضــرت همــراه خواهــد بــود،
افــزود :افــراد بــرای ثبتنــام در ایــن برنامــه بــه دفتــر آســتان
مقــدس شــاهزاده محمــد(ع) مراجعــه کننــد یــا بــا شــماره تلفــن
 33222866و  09185903905تمــاس بگیرنــد.
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گزارش

احتمال رفع فیلتر تلگرام
در چند ماه آینده
رئیـــس کمیتـــه مخابـــرات مجلـــس رفـــع فیلتـــر تلگـــرام
را مشـــروط بـــه بهبـــود و افزایـــش امکانـــات و قابلیتهـــای
اپلیکیشـــنهای داخلـــی دانســـت.
رمضانعلـــی ســـبحانیفر بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان ابوالحســـن
فیروزآبـــادی دبیـــر شـــورای عالـــی فضـــای مجـــازی ،گفـــت:
بـــه صـــورت طبیعـــی وقتـــی توانمندیهـــا و امکانـــات
اپلیکیشـــنی بیشـــتر میشـــود اســـتقبال و رضایـــت عمومـــی

نیـــز از آن افزایـــش مییابـــد و فیلتـــر مانـــدن اپلیکیشـــنهای
مش ــابه خارج ــی نی ــز معنای ــش را از دس ــت م ــی ده ــد .در پ ــی
افزایـــش تدریجـــی امکانـــات و قابلیتهـــای اپلیکیشـــنهای
داخلـــی کـــه طـــی چنـــد مـــاه آینـــده اتفـــاق خواهـــد افتـــاد،
رفـــع فیلتـــر تلگـــرام نیـــز قـــوت خواهـــد گرفـــت.
نماین ــده م ــردم س ــبزوار در مجل ــس در گفتوگ ــو ب ــا ایس ــنا،
ادامـــه داد :در پـــس ســـخنان چنـــدی قبـــل مقـــام معظـــم
رهب ــری درخص ــوص ل ــزوم حف ــظ حری ــم خصوص ــی اف ــراد
و امنیـــت دادههـــا در فضـــای مجـــازی ،وزارت ارتباطـــات و
فنـــاوری اطالعـــات در حـــال تهیـــه الیحـــه مذکـــور اســـت

ک ــه ب ــا تهی ــه و تصوی ــب آن در مجل ــس و مش ــخص ش ــدن
چارچـــوب فعالیـــت کاربـــران اپلیکیشـــنها در فضـــای
مجـــازی هـــم نگرانیهـــای امنیتـــی بـــه اپلیکیشـــنهای
خارجـــی و فضـــای مجـــازی و هـــم بیاعتمـــادی افـــکار
عمومـــی بـــه اپلیکیشـــنهای داخلـــی از بیـــن مـــیرود.
ب ــه گفت ــه رئی ــس کمیت ــه مخاب ــرات مجل ــس براس ــاس آم ــار
غیررســـمی تعـــداد کاربرانـــی کـــه اپلیکیشـــنهای داخلـــی را
روی گوشـــیهای خـــود نصـــب کردهانـــد کمتـــر از 24
میلی ــون نف ــر و کارب ــران فع ــال در ای ــن اپلیکیشــنها کمت ــر
از  10میلی ــون نف ــر هس ــتند.

gozaresh@hamedanpayam.com

ايران و جهان

بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های
اجرایی ممنوع شد

بــا اکثريــت آرا طــرح اصالح قانــون ممنوعيت بــه کارگيري
بازنشستگان تصويب شد.
به گزارش ایلنا ،در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی
نمایندگان ملت با اکثریت آرا به طرح منع به کار گیری بازنشســتگان
در دستگاه اجرایی را ممنوع شد .مقاماتی که از این قانون مستثنی می
شــوند عبارتند از روسای سه قوا و معاون اول  ،نواب رئیس مجلس،
اعضای شــورای نگهبان ،وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس
جمهور که می وانند در دستگاه های اجرایی فعالیت کنند.
ماده واحــده -تبصره ( )1ماده واحده قانــون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان مصوب  1395/2/20به شرح ذیل اصالح می شود:
تبصره  -1به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای
(الــف)( ،ب) و (ج) مــاده ( )71قانون مدیریت خدمات کشــوری
مصــوب  1386/7/8و همچنین به کارگیری بازنشســتگان نیروهای
مســلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرف ًا در دستگاه متبوع خود
مجاز است .بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطالعات تا سقف یک
درصد ( )%1از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر
رده مدیریتی صرف ًا در وزاتخانه مذکور مجاز می باشد.
دارنــدگان اجازات خاصه مقام معظم رهبــری ،جانبازان باالی پنجاه
درصد ( ،)%50آزادگان باالی ســه سال اســارت و فرزندا شهدا از
شمول این قانون مستثنی می باشند.
دســتگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ الزم
االجرا شــدن این قانون آن دســته از افرادی را که برخالف مفاد این
قانون به کار گرفته شده اند ،از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب
کنند .افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی ،از ســمت و پست خود
کناره گیری کنند .پرداخت هرگونه وجه پس از این مهلت از هر محل
و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

خجسته :نتیجه پرونده بنیاد شهید
بزودی اعالم میشود
رییس فراکســیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پرونده
تخلفات بنیاد شهید در شعبه ویژهای در دستگاه قضایی رسیدگی شده
اســت ،اظهار کرد :قرار است در آینده نزدیک نتیجه رسیدگی به این
تخلفات اعالم شود؛ تخلفاتی که حاصل بررسی  ۳۶پرونده و موضوع
بانک دی است.
به گزارش ایسنا ،امیر خجسته در نشستی به توضیح اقدامات فراکسیون
مبارزه با مفاســد اقتصــادی پرداخت و گفت :این فراکســیون بدون
رودربایستی شــفاف و با دوری از مسائل جناحی و گروهی با فساد
مبارزه میکند و بدون توجه به جایگاه افراد این کار را انجام میدهد.
وی بررســی تخلفات بنیاد شــهید را یکی از کارهای این فراکسیون
عنــوان و اظهار کرد :علیرغم تمامی هجمههــا علیه ما این کار را از
دوره قبل در مجلس شورای اســامی شروع کردیم کار سنگینی دو
ساله که آن را با  ۳۶پرونده به قوه قضاییه تحویل دادیم .بانک دی نیز
با قریب به  ۵۰۰۰میلیارد دالر پول مشکوک الوصول پروندهاش را به
قوه قضاییه با نامه رسمی رییس مجلس شورای اسالمی به قوه قضاییه
دادیم .در ابتدا این دســتگاه بررسیهای الزم را انجام نداد که بعد از
مکاتبات مستمر پرونده بنیاد شهید در شعبه ویژهای در حال رسیدگی
است که نتیجه آن در آینده نزدیک اعالم میشود.
خجسته افزود :شرکتهای بزرگی در بنیاد شهید مشکالت عدیدهای
ایجاد کردند که این موارد نیز در دســت بررســی است از جمله آن
پروژههای ســوهانک ،الماس و آهاب اســت که در این پروندهها نیز
فراکســیون تحقیق و تفحص کرده و آن را به قوه قضاییه دادند و قول
دادند در چند هفته آینده نتیجه تفحص و احکام جاری درباره پرونده
بنیاد شهید جاری شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی وضعیت فرودگاهها
و بانکها را از دیگر اقدامات این فراکسیون عنوان و خاطر نشان کرد:
ما به وضعیت بانکها و موسســات آرمان ،فرشته ،کاسپین و وحدت
ایرانیان و ســایر بانکها ورود کرده و آن را با جدیت پیگیری کردیم،
اما متاســفانه عزمی در بانک مرکزی برای بررسی وضعیت بانکها و
نظارت بر آنها ندیدیم .این موارد باعث بروز مشــکالت عدیدهای در
بانکها به خصوص بانکهای خصوصی شده است.
وی گفت که قرار است تعداد زیادی از بانکهای خصوصی در آینده
با یکدیگر ادغام شوند .بانکهای نظامی در حال ادغام هستند و سایر
بانکها در شرف هستند تا این ابرچالش مدیریت شود ،چون شاهدیم
 ۲۰هزار میلیارد تومان ســرمایه مردم در بانکها غارت شــد .تالش
صورت گرفت تا حق مردم از اموال بانکها و حاکمیت داده شود که
به زودی تمام آنها برگردانده خواهد شــد .اموال غارتگران شناسایی
شده و حق حاکمیتی از محل آن پرداخت میشود.

بازداشت مدیر سازمان توسعه تجارت
و معاونش
معاون اول قوه قضاییه از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت
و معاونش خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محســنی اژهای در نشست خبری پلیس آگاهی از
بازداشت مدیرکل سازمان توســعه تجارت و معاونش ،مسئول ثبت
سفارش و طراح سامانه در ماجرای واردات خودرو خبر داد.
وی همچنین درمورد واردات موبایل گفت :حدود  40شرکت تخلفاتی
داشتند .بعضیها فاکتور صوری برای فروش موبایل صادر کرده بودند
که فهمیدیم اصال فردی که فاکتور براش صادر شــذده خبر نداشــته
است.
معاون اول قوه قضاییه از احضار مدیرعامل شستا درباره شرکتهای
وابســته به آن خبر داد و گفــت :مدیرعامل گفت خبر ندارد و رفت
تحقیق کند که ما البته به تحقیقات او اکتفا نخواهیم کرد.

رئيس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري همدان پیشنهاد داد

تدوین طرح جامع گردشگري مادستان
■ خوشبخت :با فضای خالی گفتگو بين مردم و مسئوالن مواجهیم

اکرم چهاردولی

ســازمان فرهنگــي ،اجتماعي و
ورزشــي شــهرداري همدان از جمله
سازمانهايي است که در حوزه مدیریت
اجتماعی زير مجموعه شهرداري همدان
محسوب می شود.
این سازمان از ديرباز در راستاي فراهم
کردن بســترهاي الزم براي توسعه در
حوزه مديريت شهري گام برداشته و با
فراز و نشــیبهای چندی در دورههای
مختلف همواره توانسته نقش شهرداری
را به عنوان یک ســازمان خدمتگزار در
عرصههای مختلف شهری نمایان کند.
اين حوزه به دليل شــاخصهاي خاص
خودش به نوعــي در همه امور زندگي
اجتماعي و ســاختار فيزيکي شــهر
تأثيرگذار و با اهمیت است.
تعیین اهداف سیاستها و تعیین راهبردها
و خط مشیهای مربوط به امور اجتماعی
و فرهنگی شــهر با توجه به ویژگیهای
خاص منطقه ای و محلی ،انجام مطالعات
و بررسیهای الزم در زمینههای مختلف
اجتماعی ،فرهنگــی و هنری در جهت
ارایه طرحها و برنامههای مورد نیاز برای
توسعه فرهنگی ،انجام اقدامات الزم در
جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی ،ورزشی،
مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسراها،
کتابخانه ها ،خانههای فرهنگی ،ســینما
و توانمندســازی و ترغیــب جوانان
و نوجوانــان در عرصه مشــارکت در
فعالیتهای فرهنگی و اجتماع ،همکاری
و حمایــت از ســازمانهای غیردولتی
( )NGOو جلــب مشــارکت آنها در
راســتای اهداف و وظایف شــهرداری
از جمله وظایفی اســت که این سازمان
درصدد تحقق تمام یا برخی از آنهاست.
پس از آنکه عباس صوفی توسط شورای
شهر به این ســمت گمارده شد ،برخي
تغييرات در بدنه شهرداري همدان رخ داد
که از آن جمله سپردن مسئولیت سازمان
فرهنگی – اجتماعی شهرداری به عليرضا
خوشبخت بود تا با توجه به تجربه ای که
در این زمینه دارد ،به ایفای نقش بپردازد.
اين مدير جوان هفته گذشــته با حضور
در دفتــر همدانپيام به بيــان اقدامات
صورت گرفته در مدت کوتاه حضورش
و برنامههای آینده پرداخت.
خوشبخت در این نشست از موضوعاتی
چون تبدیل فرهنگ ســرا بــه پاتوق
فرهنگی ،تاکید بر آموزش شــهروندی
و تعالی شــهر همــدان ،تقویت حوزه
گردشگری شهری و تدوین طرح جامع
گردشگری همدان سخن گفت.
افزایش نشــاط اجتماعــی و توجه به
ســرمایههای اجتماعی ،تقویت کلیت
ورزش اســتان و پرهیز از موازی کاری
و تاکیــد بر هم افزایی ســاير نهادها و
ارگانهاي زيربط به عنوان یک دغدغه
از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری
همدان به آن تاکید داشت.
ماحصــل این گفتگــو را در ادامه می
خوانید.

در خصوص آموزش شهروندان
خصوصاً برای بزرگساالن پیرامون
احترام به قانون وحقوق شهروندی
چه برنامه ای دارید؟

آغاز فعاليت در حوزه آموزش شهروندي
با نوجوانان اســت و در ادامه به جوانان و
بزرگساالن بسط پيدا ميکند .سن جمعيتي
ما باالخره به ســمت ســالمندي ميرود
بنابراين عالوه بر مســائل عمران شهري
براي مثال مناسبسازي پيادهراهها ،معابر
شهري براي سالمندان ،بحثهاي مربوط
به اوقات فراغــت ،فرهنگي اجتماعي را
بايد بسيار پررنگتر ببينيم.
امسال بناي ما تقویت فرهنگسراها نيست
از نظر تعداد همدان از شهرهاي پيش رو
در اين زمينه هست اما اين فرهنگسراها
بايد غنيسازي شــوند در آينده به سمتي
خواهیــم رفت که بــراي ســالمندان و
خانوادهها هم فرهنگســراهاي ويژه در
نظر بگيريم.
البته سياست شــهردار اين است که براي

غنيســازي اوقات فراغت سالمندان در
پارکهــا و فضاهاي عمومــي اقدامات و
زيرساختهايي مناسب فراهم شود.

آموزش شــهروندی در مناطق
توانمند ســازی چه میزان مد نظر
قرار گرفته است؟

اکثر فرهنگسراها در مناطق توانمندسازي
قرار دارند برای مثال ليک محالت از اين
مناطق استارد خورده اســت .البته از نظر
مديريت شــهري مساواتي بين شهروندان
وجود دارد يعني از نظــر برخورداري از
امکانات عمراني ،خدمات شــهري هيچ
تفاوتي بين آن  600هزار شــهروند وجود
ندارد .ممکن اســت تفاوت نيازها وجود
داشــته باشــد پس با توجه به نيازسنجي
اقدامات را پيگيري ميکنيم.

به دليــل اينکه اکثر ســاکنان
مناطق توانمندســازي از مهاجران
هســتند با توجه به تنوع قوميتها
شــاهد مشــکالتي در حوزههای
اجتماعــی ،اقتصــادي و فرهنگي
در این مناطق هســتیم ،در حوزه
مديريت فرهنگي شــهر چه برنامه
ای دارید اين فضا تعديل شود؟

در ابتــداي کار تکليف را روشــن کرديم
سازمان فرهنگي و ورزشي همدان محور
نيســت ،ما دستگاهي هســتيم همکار در
کنار ســاير دســتگاهها ،يعني امکانات و
پتانسيلها مشخص ميشــود .برای مثال
يک طبقه از فرهنگسراي واليت در منطقه
خضر قرار است به فرهنگسراي کسب و
کار اختصاص یابد .در اين مناطق ممکن
است خشونت و جرايم و ...زياد باشد پس
موضوع مهم در اين مناطق ایجاد اشــتغال
است ،فرهنگسرا کسب و کار با همکاري
آموزش و پرورش ،سازمان فني و حرفهاي
و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فضا
در اختيار اين سازمان قرار داده می شود تا
دورههاي توانمندسازي در حوزه اشتغال
برگزار کنند .همچنین قرار است دورههای
آموزشــی براي خانوادههاي آسيب ديده،
بانوان سرپرست خانوار و جوانان جوياي
کار برگزارشــود و در خاتمه از ســوی
اداره تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و فني
و حرفهاي به اين افراد مدارک استاندارد و
وامهاي اشتغالزايي اعطا خواهد شد.
همچنين برنامهريزي کرديم در ســالهاي
آينــده کارگاه صنايع دســتي که ميتواند
زنان آســيب ديده و سرپرســت خانوار
را به ســمت اشــتغال خانگي سوق دهد
ايجاد کنيم .پس با این تفاســیر در مناطق
حاشــيهاي عالوه بر فعاليتهاي عمراني،
فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي را هم به
صورت جدي دنبال خواهيم کرد.
تنــوع قوميتها از نظر ما فرصت اســت
براي مثال در حوزه گردشــگري ميتوانيم
فضاهايــي ايجــاد کنيم کــه قوميتها و
گويشهــاي زبانــي مختلف بــراي مثال
در نمايشــگاهها حضور يابند تا حســن
شهروندي آنها را تقويت شود و به هويت
خود افتخارکننــد .بزرگترين کاري که در
مناطق آسيبپذير ميتوانيم انجام بدهيم اين
است که آنها را تشويق کنيم تا خودشان را
به عنوان شهروند همدان بدانند.

همدان یک شــهر گردشــگر
پذیر محســوب می شود اما بعضا
شاهد رفتارهای نامناسب از سوی
برخــی شــهروندان در برخورد با
گردشــگران هســتیم از آنجا که
امسال رويداد  2018قرار است در
همدان برگزار شــود چه برنامه ای
برای آموزش شــهروندان در این
بخش دارید؟

معتقديم يکي از بهترين راهبردهاي توسعه
همدان (توســعه گردشــگري) است .به
مناسبت رویداد همدان  2018و با زحمات
اســتاندار ،معاونين ،نماينــدگان مجلس،
شهرداري همدان و شــوراي شهر عزمي
به وجود آمده که يک بار براي هميشه از
مسير عريض و طويل گردشگري به سمت

توسعه همدان حرکت کنيم .پس در کنار
اداره کل ميراث و ســاير دستگاههايي که
دخيل هستند بايد "طرح جامع گردشگري
شــهر همدان" یا "اطلس گردشگري شهر
همدان" تدوين شود.
مراکز اقامتي و دســتگاههايي که ميتوانند
همراهي کنند یا ســهم وبودجه دستگاهها
در ایــن زمینه باید مد نظر قرار بگیرد چرا
که معتقدیم اين اطلس گردشگري به فهم
گردشــگران داخلي و خارجي از فضاي
گردشگري شهر همدان کمک می کند.
اقدامات شهرداري همدان در زمينه احداث
بوستانها ،فضاي شهري و توجه به عالئم
راهنمايــي و رانندگي  ،امتياز دادن و ايجاد
بستر مناســب براي هتلســازي و مراکز
اقامتي در جذب گردشــگر موثر اســت
بطوریکه باعث شده است همدان ظرف 3
سال متحول شــود .به دنبال آن هستيم که
در تورهاي گردشگری ،آموزش شهروندي
را نیز مد نظر قرار بدهیم و يکي از آيتمها
استفاده ازگروه نمايشي (عمو صفا) است
در این نمایشها شــيوه برخورد نوجوان و
جوانان به گردشگران آموزش داده می شود.
چرا که گردشــگر قرار است براي همدان
توليد ثروت کند تولیــد ثروتی منافع آن
به همه شــهروندان ميرسد .همچنین هر
شهروند به عنوان يک رسانه بايد کار خود
را در توسعه گردشگري انجام دهد.
بــه اعتقاد مــن میزان ســرمايه اجتماعي
در شــهر همدان باید افزايــش یابد ما به
لحاظ سرمايه مالي کمبود نداريم ميدانيد
بانکهاي همدان به لحاظ ســرمايه مالي
جز بانکهاي رده دوم يا ســوم کشــور
هستند اقتصاد ما به دلیل اينکه بانک محور
اســت ميتوانند در حوزههــاي مختلف
ســرمايهگذاري کنند اما به لحاظ سرمايه
اجتماعي و مشــارکت اجتماعي بايد اين
دو را بــا هم باالنس کنيم تا در ادامه اتفاق
خوبی برای شهر رقم بخورد.
بــرای مثال برنامه ریزی شــده دورههاي
آموزشــي در حــوزه گردشــگري براي
راننــدگان برگــزار کنیم ،بــا اصناف هم
قطعــا همين برنامــه را خواهیم  .يکي از
ضعفهايي گذشته این بود که در ايام عيد
مغازههاي همــدان تعطيل بودند در حالي
که اين مغازههــا ميتواند يکي از مقاصد
گردشــگران داخلي و خارجي باشــند.
خوشبختانه اصناف همدان هم به اين درک
مشترک رسيدند که تعداد گردشگران زياد
باشد نفع مالي به توليد ثروت ميرسد.

در حال حاضر جامعه با موضوع
ســرمايههاي اجتماعــي درگيــر
اســت اين نگراني وجود دارد که
ســرمايههاي اجتماعي از دســت
نروند در اين زمينه نقش ســازمان
فرهنگي چگونه خواهد بود تا کمک
کند این سرمايهها تقويت شوند ؟

آغاز کار در این حوزه را بر اساس برگزاري
"جشنواره شهروند برگزيده" گذاشتيم ،از
سال گذشته شوراها ،شهرداري در راستاي
برگزاري اين جشــنواره تالش ميکنند و
قرار اســت شهريور ماه اختتاميه جشنواره
شــهروند برگزیده برگزار شــود .ضمن
اينکه در همین راستا جشنواره عکس هم
رونمايي شد.
مهمترين کار ما به عنوان نمايندگان مديريت
شهري ايجاد تعامل با شهروندان است  .در
شهر همدان در سطح مسئوالن بين مردم و
مردم بين مردم خال گفتگو داريم .با اين کار
در يک سطح يکديگر را ببينيم و منافع ما هم
در يک سطح تعيين می شود.
هم مسئوالن و هم شهروندان يک بار براي
هميشه بايد به اين درک مشترک برسند که
اين شهر براي همه شهروندان تعريف شده
است و هر کاري انجام بدهيم در راستاي
تعالي شهروندان است .فضايي بايد فراهم
کنيم تا شــهروندان هم در مسائل شهري
مشــارکت کنند .اگر باب ايــن تعامل باز
شود کمکم ميزان اعتماد و رضايت افزايش
مييابد و این روند مشــارکت اجتماعي

را در بــر خواهد داشــت و در به نهايت
همبســتگي اجتماعي میرسیم .نکته ديگر
اینکه ما بايد شــبانهروز کار کنيم نشــاط
اجتماعي را در شهر همدان ارتقا ببخشيم.
شــهر همدان فضاي عمومي کم ندارد آن
چيزي که به نظر ميرسد کم است نشاط
اجتماعي است نشاط اجتماعي هم از نظر
ما تنها موســيقي یا برگــزاری برنامههاي
شــاد نيست يک بخش آن مراسم مذهبي،
مولودي خواني و برگزاري جشنوارههاي
جمعي در مــکان هایی چون پیــاده راه
بوعلی و اکباتان است.

چقدر توسعه جشنوارهها مالک
قرار گرفته است مراسمها معموال
اسمش مردميست اما مردم چندان
حضور ندارند در حالي که در ساير
کشــورها اينگونه نيست .چقدر به
مشارکت شهروندان توجه داريد؟

الزمه تحقــق این موضوع اعتمــاد ما به
شهروندان اســت تا فضاهايي موجود را
در اختیــار آنها قرار دهیــم .براي مثال به
لحاظ مالي حمايت ميکنيم فرهنگســرا
در اختيار شــهروندان قرار مــی گیرد يا
بــه ارگانها هماهنــگ ميکنيم مديريت
را بــه مــردم ميســپارند .همچنین بايد
تعداد جشــنوارههايي مانند تئاتر کودک و
نوجوان ،برگزاری نمايشــگاههایی چون

هدف ما بسترسازي براي
فعاليت شهروندان است.
به اين نتيجه بايد برسيم
که فرا دست شهروندان
نيســتيم در کنــار آنان
قرار داریــم .توليد فکر و
اجرا از آنهاســت ما فقط
بسترسازي ميکنيم

صنايع دستي را در ايام سال افزايش بدهیم.

شهرداری در سالهای گذشته
ایجاد پیاده راه در همدان را یکی از
اولویت کاری خود قرار داده اســت
نظر شــما درباره ایجــاد پيادهراه
چيست؟

براي پيادهراهها مدیر تعيين شــده اســت
يکي از اقدامات ما غنيسازي فعاليتهاي
فرهنگي ،اجتماعي و گردشگري است به
اعتقاد من هر چه تعداد عرصههاي عمومي
در ســطح شــهر افزایش یابد ،به فراخور
آسيبهاي اجتماعي نیز کاهش مييابد و
شاهد تعامل بیشتر با يکديگر خواهیم بود.
پيادهراه یک فضاي خوب آموزشــی برای
کودکان در حوزه مختلف زيست محيطي
و ...است ،تالش ما دخل و تصرف در اين
فضاها نيســت ،هدف ما بسترسازي براي
فعاليت شهروندان است .به اين نتيجه بايد
برسيم که فرا دست شهروندان نيستيم در

کنار آنان قرار داریم .توليد فکر و اجرا از
آنهاست ما فقط بسترسازي ميکنيم.

در پيادهراه با معضلی به اســم
دستفروشان مواجه هستیم برای
ســاماندهی دســت فروشان چه
برنامه ای دارید؟

دست فروشان در حال ساماندهي هستند،
جلسات متعدد برگزار شده مکانهايي را
براي آنها در نظــر گرفتند تا کمکم به آن
سمت سوق مييابند .اما به دليل معضالت
اقتصادي موجود مســئوالن و شــهردار
نظرشان بر اين است چندان سختگيري
صورت نگیرد بــه نظر بنده هــم قاعده
عقالني فعال همين است.

ساخت پيادهراه حرکت خوبي
بود اما احساس ميشود رها شده به
نوعي پيوستهاي فرهنگي مدنظر
برای این پیاده راه به فراموشــي
سپرده شده است چگونه این فضا
را مدیریت می کنید؟

ما معموال يک قاعده در کشــور داريم اول
يک تکنولوژي را وارد می کنیم بعد فرهنگ
اســتفاده از آن تکنولوژي جا می افتد ،اين
پياده راه بنا شــده پس دستگاههاي زيربط
بايد براي آن برنامهريزي کنند منتها معتقديم
اين برنامهريزي جبري نيست کمکم به اين
سمت ميرويم که مديريت آن به مردم سپرده
شود .اما در چارچوب قواعد ،عرف مذهبي و
فرهنگي شهر همدان بايد باشد.

در حــال حاضــر وضعيت تيم
شهرداري چگونه است؟

شهرداريها از تيمداري و ورود به ورزش
قهرمانی منع شــدند  ،اما بــه دلیل اینکه
شهردار همدان ســالها مدير عامل پاس
بودند .اين يــک دغدغه براي خود ما هم
هســت نميتوانيــم ورزش را رها کنيم،
شهرداري همدان امکاناتی دارد همچنین از
محل تشکلهاي مردم نهاد امکاناتی براي
هيأتهاي ورزشي در نظر گرفتيم.
هدف مــا تقويت کليت ورزش اســتان
اســت  ،از آنجا که  70درصد تيم فوتبال
شهرداري بومي خواهد بود .عزمي ايجاد
شــده اين تيم به ليگ دســته يک صعود
کند شــايد اين انتقاد وجود داشــته باشد
شــهرداري همدان براي چــي هزينهاي
صرف ميکند ؟!
اين تيــم اســتعداديابي شــده از فوتبال
محالت و از اســتعدادهاي همدان اگر به
ليگ يک صعود کنيم اين خودش افتخاري
براي شهر و استان همدان هست.
برنامهريــزي کرديــم ورزش محالت در
حوزههــاي مختلف توســعه ببخشــيم.
نشســتهاي همانديشــي با هيأتهاي
ورزشــي در ســطح محــات را برگزار
ميکنيم .امسال در حوزه ورزش همگاني
ورود جــدي خواهيم داشــت با توجه به
اينکه در اساســنامه سازمان هم ذکر شده
است.

اطلس گردشگري در حد ايده
اســت يا اقدامي صــورت گرفته
است؟

يکــي از اولويتهاي پژوهشــی ما طرح
جامع گردشگري شــهر همدان است در
نقطه آغاز است .در حال حاضر اين طرح
جز اولويتها قرار دارد.

ســاز و کار اختصــاص بودجه
برای امور فرهنگی در شــهرداری
چیســت و آیا این بودجه در دوره
جدید کم نشده است؟

خدا رو شــکر شــرايط خوب است ،از
آنجایی که شهردار معتقد هستند شهرداري
نهاد اجتماعي است بنابراین هم شهردار و
هم اعضاي شــورا عنايت ويژهاي دارند با
این موضوع و عالوه بر وظيفه نظارتي که
دارند به ما خيلي کمک ميکنند.
استخر شــهرداري یکی از منابع درآمدی
ما هســت به ايــن ســمت ميرويم که
پروژههاي گردشــگري و رفاهي تفريحي
را تعريف کنيم که عالوه بر ارائه خدمات
به شــهروندان ،درآمد پايــداري هم براي
شهرداري فراهم شــود هر چه تعداد اين
درآمدهاي پايدار بيشتر باشد از آن طرف
هزينه کرد در شهرداري بيشتر خواهد بود.
و از آنجا که اين استخر کفاف هزينههاي
ما را نميدهد کمک خوبي را از محل ماده
 16شــهرداري داريم .همچنین شــهردار
همــدان  ،مهندس درويشــي و مهندس
نصري در اين زمينه به ما کمک ميکنند.

آیا تاالر قــرآن را نمی توان به
شــکل دیگری نامگــذاری کرد تا
بتوان همه نــوع برنامه در آن اجرا
کرد چرا که ممکن اســت اجرای
برخی برنامهها جسارت به ساحت
قرآن است پس چه اصراری هست
اسم این تاالر قرآن باشد؟

از ابتدا به نام تاالر قرآن قرار شده راهاندازي
شود منافاتي با ساير فعاليتها ندارد در فضاي
ايجاد شده فعاليتهاي قرآني پررنگتر انجام
می شــود .اتفاقا فعاليتهــاي فرهنگي که
در عرف مذهبي و شــهر همدان ميگنجد
هم انجــام ميدهيم ،ضمن اينکه تاکنون در
اين مکان ســاختار شــکني صورت گرفته
مورد ديگر اينکه ذهنيت باز و مناعت طبع
روحانيت معزز و علماي شهر را ميرساند
که عالوه بر فعاليتهــاي قرآني اين اجازه
را به ما دادند ســاير فعاليتهاي فرهنگي و
هنري با لحاظ همه ضوابط شهري و عرض
شــهر همدان در اين مکان اتفاق بيافتد .اين
تاالر موقعيت خوبي را براي مباحث قرآني
بينالمللي براي ما ايجاد خواهد کرد.

از وضعیــت تعاملی با ســایر
دستگاههای فرهنگی سخن گفتید
بــرای پرهیز از مــوازی کاری چه
برنامه ای دارید؟

تالش ميکنيم درگير موازي کاري نشويم و
این موضوع دغدغه شخصي بنده محسوب
ميشــود از ســال  86در حــوزه فرهنگي
شهرداري همدان مشغول به کار شدم مسائل
را با پوســت و استخوان درک کردم .بايد به
اين نتيجه برسيم که توسعه همدان از رهگذر
گردشگري است و دستگاههاي فرهنگي هم
بايد به اين نتيجه برسند که همافزايي تنها راه
کمک و توسعه فرهنگي شهر همدان است.
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ممنوعیت فروش اسباببازیهای شبهسالح

فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ از ممنوعیــت فــروش اســباب بازیهــای
شــبه ســاح در فروشــگاهها خبــر داد.
بــه گــزارش ایسنا،حســین رحیمــی دربــاره فــروش اســباببازیها و اقــام
شــبیه بــه هفــت تیــر و  ...در فروشــگاهها بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن
وســایل ممکــن اســت ســبب شــود تــا شــهروندان در روبــه رو شــدن بــا
افــراد زورگیــر دچــار اشــتباه شــده و گمــان کننــد کــه ســاح واقعــی اســت،
گفــت :اصنــاف آگاه هســتند و ایــن مــوارد بــه واحدهــای صنفــی نیــز اطــاع
داده شــده اســت.
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ افــزود :اگــر ایــن قبیل ســاحها در مغــازهای
باشــد ،خــاف قانــون و جــرم اســت و طبیعتــا اگــر پلیــس نیــز از وجــود آنها
بــا خبــر شــود ،برابــر قانــون بــا ایــن تخلــف برخــورد خواهد شــد.

درنگی در مفهوم زیارت

علی حیدری

بــرای مــا ایرانیهــا حضــرت رضــا علیه الســام
جایــگاه خاصــی دارد و هــر ســاله میلیونهــا ایرانــی
در مناســبتهای مختلــف بــه قصــد زیــارت امــام
هشــتم(ع) عــازم مشــهد میشــوند .هــر کســی کــه
بــه زیــارت مــکان مقدســی م ـیرود بــدون تردیــد
قصــدی از ایــن کار دارد و بــه دنبــال دســت یافتــن
بــه هدفــی اســت .زیــارت امــام رضــا (ع) نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و خیــل مشــتاقان آن
حضــرت در پــی بــرآوردن نیــازی بــه آســتان بوســی
علــی بــن موســی الرضــا (ع) میرونــد .بــه نظــر
میرســد مقولــه زیــارت را میتــوان یــک مفهومــی
تشــکیکی لحــاظ کــرد ،یعنــی مفهومــی کــه دارای
مراتــب گوناگــون اســت و در اثــر عوامــل مختلــف،
درجــات آن متفــاوت میشــود .بنابرایــن شایســته
اســت به مناســبت میالد هشــتمین ســتاره درخشــان
ســپهر والیــت و امامــت ،نگاهــی بــه مقولــه زیــارت
داشــته باشــیم.
از منظــر آموزههــای شــیعی دو مقولــه امامــت و
والیــت پیوســتگی معنــاداری بــا یکدیگــر دارنــد
بــه طــوری کــه میتــوان گفــت والیــت از ارکان
ســازنده مقولــه امامــت اســت .بــه بیــان دیگــر،
ویژگیهایــی ماننــد عصمــت ،علــم ،والیــت و...
از مفهــوم امامــت جدایــی ناپذیــر اســت و همیــن
خصوصیــات ذکرشــده را میتــوان فصــل ممیّــز
باورهــای شــیعی بــا دیگــر فرقههــای اســامی
بیــان کــرد .والیــت در یــک تقســیم بنــدی بــه
دو مرتبــه ظاهــری و باطنــی تقســیم میشــود.
والیــت ظاهــری همــان بحــث حکومــت و
زمامــداری اســت ،و والیــت معنــوی بنــا بــه
تعریــف اندیشــمندان شــیعی ،مقامــی معنــوی
اســت کــه شــخص در اثــر پیمــودن مســیر
عبــادت خداونــد بــه مقــام قــرب الهــی میرســد
و در اثــر رســیدن بــه ایــن مقــام میتوانــد در
امــور جهــان تصرفاتــی انجــام دهــد .ایــن یــک
مقــام روحانــی و معنــوی اســت و بــر همیــن مبنــا
حضــور امــام معصــوم در عرصــه زندگــی امــری
انــکار ناپذیــر اســت .بنابرایــن هنگامــی کــه بــه

مجلس

سطح خودمراقبتی در ایران پایین است

ســطح خود مراقبتی پایین اســت و متاسفانه این آموزشــها در ارگانهای
تاثیرگذار نظیر ادارات و آموزش و پرورش کمتر دیده میشود.
رئیــس ســمپوزیوم و جشــنواره خودمراقبتــی اظهــار کــرد :تغذیــه مناســب
در موضــوع خودمراقبتــی مســئله مهمــی اســت .در کشــور مــا ســطح
خــود مراقبتــی پاییــن اســت و متاســفانه ایــن آموزشــها در ارگانهــای
تاثیرگــذار نظیــر ادارات و آمــوزش و پــرورش کمتــر دیــده میشــود و از
جملــه پیامدهــای عــدم خودمراقبتــی بیماریهــای غیرواگیــر هســتند کــه
هزینههــای زیــادی را بــرای بیمــار و خانــواده اش بــه دنبــال دارد.
بــه گــزارش مهــر ،عبدالرحمــان رســتمیان افــزود :مشــاورهها و سیاســتگذاریها
شــکل دیگــر خودمراقبتیهــا هســتند .بــه عنــوان مثــال مــا دو ســوم معلولیتهــا را
بــا مشــاروهها و آزمایشــهای پیــش از ازدواج میتوانیــم کاهــش دهیــم .

پیش بینی ساعات حقالتدریس

یک میلیون و  ۷۰۰هزار ســاعت حقالتدریس برای سال تحصیلی جدید
پیش بینی شد.
رئیس مرکز برنامهریزی و نیروی انســانی آموزش و پرورش گفت :برای سال
تحصیلی جدید یک میلیون و  ۷۰۰هزار ســاعت حقالتدریس پیشبینی کردیم
که  ۶۰۰هزار ســاعت به نیروهای آزاد و یک میلیون و  ۱۰۰هزار ســاعت به
حقالتدریس شاغالن رسمی و بازنشستگان اختصاص دارد.
به گزارش فارس ،اسفندیار چهاربند در واکنش به این موضوع که حقالتدریس
معلمان رســمی همواره با تأخیر پرداخت میشود و این موضوع موجب گالیه
آنان شده است ،اظهار کرد :در این خصوص با سازمان برنامه و بودجه صحبت
کردیم و خوشــبختانه امسال نسبت به ســال گذشته جلوتر هستیم و پرداخت
حقالتدریس معلمان رسمی در حال بهروز شدن است.

زیــارت ائمــه معصومیــن(ع) میرویــم ،بــر ایــن
بــاور هســتیم کــه امــام مــا را میبینــد و کالم
مــا را میشــنود .ایــن تعبیــر در برخــی زیــارت
نامههــا نیــز آمــده اســت «:أَشْ ــ َهدُ أَنَّ َ
ــك تَشْ ــ َهدُ
َم َقامِــي َو ت َْسـ َمع َك َلم ِـي» ،شــهادت میدهــم کــه
تــو مــرا میبینــی و ســخن مــرا میشــوی.
اصــوالً هنگامــی کــه قصــد ورود بــه حــرم
امــام رضــا علیــه الســام را داریــم میگوییــم:
الرضــا»،
«الســام عليــك يــا
ّ
علــى بــن موســى ّ
ّ
ایــن عبــارت یعنــی مــن شــهادت میدهــم
کــه تــو مــرا میبینــی و ســام مــرا میشــنوی
و پاســخ آن را میدهــی .بــا ایــن اوصــاف
زیــارت در باورهــای شــیعی یــک امــر موهــوم

و خیالــی نیســت و اگــر بخواهیــم از زاویــه
هســتی شناســانه بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم
بایــد گفــت در هــر زیارتــی ســه رکــن وجــود
دارد :شــخص زیــارت کننــده یــا همــان زائــر،
شــخص زیــارت شــونده و گرایــش قلبــی همــراه
بــا احتــرام و اکــرام .زیــارت راســتین زیارتــی
اســت کــه همــه ارکان آن تحقــق یابــد و هرچــه
ایــن ارکان از عمــق بیشــتری برخــوردار باشــد،
آن زیــارت در درجــه باالتــری قــرار میگیــرد.
مثـ ً
ا اگــر زائــر معرفــت و ایمــان باالتــری داشــته
باشــد ،یــا شــخص زیــارت شــونده شــخصیتی
الهــی و دارای قــدرت تأثیــر در جهــان خلقــت
باشــد ،همچنیــن گرایــش قلبــی همــراه بــا قصــد

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

جــدی و کمــال معرفــت باشــد ،بــدون تردیــد
جلوههــای باالتــری از زیــارت تحقــق مییابــد.
پــس زیــارت یــک ارتبــاط واقعــی و مؤثــر بین دو
موجــود زنــده اســت.
امــام معصــوم بــه جهــت بندگــی خالصانــه
خــدا و اطاعــت تمــام و کمــال فرامیــن حــق
تعالــی ،روحــش بــه چنــان درجــهای میرســد
کــه گویــی در عرصــه هســتی گســترده اســت و
فــارغ از قیــود زمانــی و مکانــی در عالــم هســتی
تصرفاتــی میکنــد .نکتــه مهــم در اینجــا توجــه
بــه ایــن حقیقــت اســت کــه چنیــن قدرتــی ناشــی
از بندگــی خداونــد اســت؛ یعنــی هــر اتفاقــی کــه
از ایــن مســیر در جهــان هســتی رخ میدهــد بــه

خواســت و اراده حــق تعالــی اســت .از همیــن
جاســت کــه راه بــر طعــن و تلــخ گویــی پــارهای
از منتقــدان باورهــای شــیعی بســته میشــود کــه
مســئله زیــارت و توســل تشــیع را نافــی توحیــد
حــق تعالــی پنداشــته انــد .آموزههــای راســتین
تشــیع بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت کــه
نبــض هســتی بــه دســت قــدرت خداونــد اســت
و اساســ ًا هیــچ تأثیــری در عالــم خلقــت نمــی
توانــد فراتــر از اراده الهــی باشــد .شــرک در جایــی
اســت کــه بــرای اعمالــی ماننــد شــفا دادن بیمــاران
و حــل مشــکالت گوناگــون تأثیــر مســتقلی بــرای
امــام قائــل شــد و ائمــه را تــا مقــام الوهیــت بــاال
بــرد و جــای خالــق و مخلــوق را بــا هــم عــوض
کــرد! بــر همیــن اســاس ،توســل بــه حضــرت رضا
علیــه الســام یعنــی بــاور بــه تأثیــر روح بــزرگ آن
حضــرت در جهــان طبیعــت و بــرآوردن نیازهــای
مــادی و معنــوی مردم امــا در راســتای اراده و اجازه
الهــی .در ایــن تصویــر از زیــارت ،امــام حقیقــت
زنــدهای اســت کــه واســطه در تدبیــر و تأثیــر
خداونــد اســت و خواســتههای مــردم بــه اذن الهــی
از مجــرای امــام معصــوم اســت کــه تحقــق مییابد.
ـي ِعنْــدَ َربِّ َ
بــه تعبیــر امــام صــادق(ع)َ «:و أَنَّ َ
ك
ك َحـ ٌّ
اسـ َ
ـأ ْل َربَّـ َ
ـك َو َربِّــي فِــي َق َضــاءِ َح َوائ ِ ِجـي»
ـرز َُق َف ْ
تُـ ْ
شــهادت مىدهــم کــه تــو زنــده مىباشــى و از
ِ
روزى خــاص الهــى بهرهمنــدى ،پــس از خــدا
تقاضــا كــن كــه خواســتههای مــرا بــر آورده ســازد.
آری! آســتان بوســی امــام رئــوف بــه معنــای ســر
ســاییدن بــه درگاه بنــده خــاص خــدای رحمــان
اســت کــه بــه خواســت الهــی واســطه در برطــرف
ـم و غــم پناهجویــان بــه بــارگاه ملکوتــی
نمــودن هـ ّ
اش اســت .در آخــر بــا لســان الغیــب ،حافــظ
شــیراز هــم نــوا میشــویم کــه:
فقیر و خسته به درگاهت آمدم
رحمی که جز ِ
والی توام نیست هیچ دستاویز
■ منابع:

عدة الداعي و نجاح الساعي ،ابن فهد حلی
امامت و رهبری ،شهید مطهری
فلسفه زیارت ،آیت اهلل جوادی آملی

 210برنامه و جشن آستان قدس رضوی در دهه کرامت برگزارمی شود

 210برنامــه و جشــن بــراي دهــه کرامت با
محوريت حکمت کريمانه برگزار ميشود.
مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس
رضوي همدان با بيان این موضوع گفت :برنامههاي
دهــه کرامت از  24تيرماه مصادف با اول ذيالقعده
شــروع شده اســت و تا  4مرداد ماه مصادف با 11
ذيالقعده ادامه دارد.
روحا ...عروجي خاطرنشــان کرد :اين جشــنها با
حضور خدام امام رضا(ع) به همراه پرچم سبز حرم
عليبن موســيالرضا (ع) در سراسر استان برگزار
ميشود.
وي مهمتريــن برنامهها و جشــنهای دهه کرامت
را جشــن برهان ،گردهمايي بانوان رهروان انقالب
اسالمي و بانوان فرهيخته است دانست که  27تيرماه
در سالن شهرداري همدان برگزار شد.
مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس
رضــوي همدان اضافه کرد :جشــن دهه کرامت با
حضور بيش از هزار نفر از خادم ياران آستان قدس
رضوي نيز صورت ميگيرد.
عروجي اظهار کرد :جشــن بزرگ ميالد امام هشتم
در  3مرداد ماه در بقعه متبرکه امامزاده عبدا ...انجام
خواهد شد.
مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس
رضوي همدان بيان کرد :همچنین کانونهاي خادم

ياري محلي اقدام به برپايي جشــنهاي شــبانه در
مساجد سراسر استان کردهاند.
عروجي سرکشــي از خانوادههاي معظم شــهدا با
حضور خدام رضوي به همراه پرچم امام رضا(ع) و
حضور در گلزار شهدا و يادمانهاي شهداي گمنام
را از ديگر برنامههاي دهه کرامت اعالم کرد.
وي گفت :ســبد غذايي بين نيازمندان و محرومين
و کارت هديه بين ايتام ســادات و بيماران نيازمند
توزيع ميشود.
مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس
رضوي همــدان اعزام رائرين محروم و زائر اوليها
به مشــهد مقدس يکي ديگر از برنامههاي آســتان
قدس رضوي دانســت که اين زائرين مهمان آستان
قدس رضوي هستند .همچنين يک کاروان از دانش
آموزان محروم به مشهد مقدس اعزام ميشوند.
عروجي ســرکش از بيمارستانهاي سطح استان به
خصوص بيمارستانهاي شــهيد بهشتي و بعثت و
همچنین حضور در مراکز نظامي و انتظامي و اجراي
برنامه جشــن کرامت در اين مکانهــا را از ديگر
برنامههاي خدام رضوي دانست.
وي افزود :همچنين تيمهاي پزشــکي خادم ياران
سالمت آستان قدس رضوي به مناطق محروم اعزام
ميشــوند و محرومان را به صورت رايگان ويزيت
ميکنند.

آگهي فقدان سند مالكيت

حس نوع دوستی و خدمت به مردم مرا
به این راه کشاند

مسئول واحد خواهران آستان قدس رضوي نيز بيان
کرد 5 :کميته کاري در واحد خواهران آستان قدس
رضوی داريم ،که شامل :کميته خادم ياران ثبتنام و
آزموندهي ،آموزش و به کارگيري ،کيمته شناسايي
محرومين و کمک به آنها(کميته امداد مستضعفان)،
کميته فرهنگي و اجتماعي و کميته نذر و وقف.
زهرا موســوي ادامه داد :در هر کدام از اين کميتهها
کار گروههايي داريم که خادم ياران در آنها فعاليت
ميکنند.
وي افزود :در کميته امداد و مســتضعفان بستههاي
حمايتي و کاالیی بين مستضعفان توزيع ميشود و
در کميته فرهنگــي و اجتماعي نيز در زمينه اموری
مانند تســهيلگري در امر ازدواج زوجهاي جوان
فعاليت ميشود.
موسوي روند کميته ثبتنام را به اين شکل دانست
که پــس از ثبتنام ،آموزش به مشــهد ميروند و
آزمونــی برای آنها برگزار ميشــود و نهايت ًا پس از
پذيرفته شدن ميتوانند خادم امام رضا(ع) باشند.

آگهي حصر وراثت

نظر به اينکه آقاي سيد تراب حسيني برابر سند وکالت نامه شماره -15660مورخ  1397/4/2دفتر
اسناد رسمي  102اســدآباد به وکالت از طرف بانو مولود نعمتي با تسلیم دو برگ استشهاد محلي
مصدق دفتر اسناد رسمي  102اسدآباد مدعي است که يک جلد سند مالكيت مقدار سهدانگ مشاع
از شش دانگ يک باب ساختمان به مساحت شــشدانگ چهارصد و هفتاد و نه و مترمربع پالک
 88فرعي مجزي شــده از پالک  2220اصلي واقع درشهرستان اسداباد خيابان  15خرداد بخش
شــش همدان که در ذيل ثبت  25251صفحه  31دفتر  163به شــماره چاپي  537787به نام بانو
مولود نعمتي داراي سابقه ثبت و سند مالکيت بوده است و سهدانگ مرقوم برابر نامه شماره 961027
مورخ  1396/12/28بازپرس محترم شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب اسدآباد در قبال مبلغ شش
ميليارد ريال در بازداشت ميباشد به علت سرقت مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده
 120آييننامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي ميشود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند
مالكيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك
اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت
ارائه نشود سند المثني به نام مولود نعمتی صادر و تسليم خواهد شد( .مالف )313

خانم مريم رجبي دارای شــماره شناســنامه  1260به شــرح دادخواست کالسه
114/970225ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان شــيرخدا هودرجي به شماره شناســنامه  11463در تاريخ
 97/4/6در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به-1 :حســين هودرجي فرزند شيرخدا به شماره شناسنامه
 4000297686پسر متوفي -2ابوالفضل هودرجي فرزند شيرخدا به شماره شناسنامه
 4000547577پسر متوفي -3حسن هودرجي فرزند شيرخدا به شماره شناسنامه
 4000367692پســر متوفي  -4مريم رجبي فرزند احمد به شماره شناسنامه 1260
همسر متوفي  -5نيمتاج امدادي واحد فرزند عزيز به شماره شناسنامه  553مادر
متوفي  -6اسداله هودرجي فرزند لطفاله به شماره شناسنامه  446پدر متوفي اينك
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد 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( .مالف )308

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد
کامران متقي

برابر رأي شــماره  139760326009000108مورخــه  97/3/18هيأت موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي
شهرستان فامنین تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي روحاله حاتمگويا فرزند يداله به شماره
شناســنامه  5838صادره از فامنين به شماره ملي  5029448731در شش دانگ يك باب
خانه و مغازه متصل به آن به مساحت چهل و هشت مترمربع و بيست صدم مترمربع قسمتي
از پالك  104اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنين خريداري از مالك رسمي آقاي
صفرعلي شاکري محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشــته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد(.مالف )83
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/18 :

رضا بيات -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

C M

عروجــي در پايان صحبتهايش به برگزاري عصر
شعر معنوي در ســالن سازمان تبليغات اسالمي که
با حضور شعراي برجسته در يک مرداد ماه برگزار
شد ،اشاره کرد.

رئیس حوزه شماره  114شوراي حل اختالف اسدآباد

برابر رأي شــماره 1397/4/4 -139760326006000422هيــأت اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملک مالیر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقاي عباس حيدريان فرزند عربعلي به
شماره شناسنامه  1190صادره از تويسرکان در شش دانگ يك باب کارگاه تجاري به مساحت
 193/62مترمربع قســمتي از پالك يک اصلي اراضي دولتآباد واقع در بخش چهار مالير
خریداری از مالک رسمی آقاي محمد روســتايي محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود ،در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد
شد(.مالف )346
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/18 :

محمدرضا اميني ،رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

وي افزود :دو نوع کانون در آســتان قدس رضوي
وجــود دارد ،کانونهــاي موضوعــي و محلي که
کانونهاي محلي در محالت تشــکيل ميشــود و
کانونهــاي موضوعي؛ تخصصي هســتند همانند
کانون شاعران ،هنرمندان ،متخصصين.
مسئول واحد خواهران آستان قدس رضوي به اعزام
زائر اوليها به مشهد مقدس اشاره کرد و گفت :افراد
خير هزين ه اين سفر را تقبل ميکنند و زائران  3روز
در مشهد مقدس خواهند بود.
موســوي هدف آســتان قدس رضوي را کمک به
محرومين عنــوان کرد و در این حمايتها ســهم
آستان قدس رضوي  50درصد است و استانها نيز
 50درصد از هزينهها را تامین میکنند.
وي در پایــان علت خادم يار شــدن خود را حس
نوعدوســتي و خدمت به مردم ابراز کرد و عشق به
امام رضا را مهمترين عامل يک فرد براي خادمي اين
حضرت دانست.
موســوي تأکيد کرد :در اي مســير يک ريالي به ما
پرداخت نميشــود حتي خانه و ماشين و خانواده
خود را هم در اين راه گذاشتهايم.

اگر جاروکش هم بخواهید به عشق امام
رضا آمادهام

همچنین خادمیار وقف و نذر آستان قدس رضوی
استان همدان گفت :آستان قدس رضوی با همکاری

آگهي حصر وراثت

آقاي فتحا ...يادگاري فرزند وليا ...دارای شماره شناسنامه  2355متولد  1344به شرح دادخواست
کالســه  970259ح  127از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان متوفي وليا ...يادگاري فرزند هادي به شماره شناسنامه  156متولد  1308در تاريخ
 96/12/20در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر
است به :يک همسر دائمي  3فرزند پســر و  3فرزند دختر به اسامي ذيل والغير -1زهرا سيفعلي
فرزند ارجلي به شماره شناسنامه  170متولد  1312صادره از حوزه مرکزي همدان -2فتحا ...يادگاري
فرزند وليا ...به شماره شناسنامه  2355متولد 1344صادره از حوزه  19همدان -3خيرا ...يادگاري
فرزند وليا ...به شماره شناســنامه  10متولد 1334صادره از حوزه مرکزي همدان -4امير يادگاري
فرزند وليا ...به شماره شناسنامه  63متولد 1341صادره از حوزه مرکزي همدان -5فاطمه يادگاري
فرزند وليا ...به شماره شناسنامه  34متولد 1347صادره از حوزه  4مالير -6سهیال يادگاري فرزند
وليا ...به شماره شناسنامه  326متولد 1354صادره از حوزه  4مالير -7شوکت يادگاري فرزند وليا...
به شماره شناســنامه  247متولد 1348صادره از حوزه مرکزي همدان ارزش ماترک متوفي وليا...
يادگاري فرزند هادي بيش از سي ميليون ريال ميباشد .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست
مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد 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( .مالف )1745

رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت

آقاي محمد طيبي محمود دارای شماره شناسنامه  15042به شرح دادخواست کالسه 970242
از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا
طيبي محمود به شماره شناسنامه  2156در تاريخ جمعه4مرداد 1387در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :جعفر طيبي محمود
فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 4050170493فرزند متوفي -2محمد طيبي محمود
فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 15042فرزند متوفي -3مظفر طيبي محمود فرزند
محمدرضا به شماره شناسنامه 15041فرزند متوفي -4صفرعلي طيبي محمود فرزند محمدرضا
به شماره شناسنامه 4050120992فرزند متوفي -5معصومه مهرپور فرزند محمدرضا به شماره
شناسنامه 10545فرزندمتوفي-6منصورطيبيمحمودفرزندمحمدرضابهشمارهشناسنامه668
فرزند متوفي-7نصرتاله وجدانيوقار فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 4051394743فرزند
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد 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( .مالف )350

رئیس حوزه شماره  111شوراي حل اختالف بهار

نمایندگی دفتر آســتان قدس رضوی در همدان 2
سال گذشته اقدام به توزیع بستههای ارزاق عمومی
کرده است.
احمــد توکلیان بیان کــرد :در حــال حاضر 750
بســته ارزاق عمومی تهیه شــده که امروز در بین
خانوادههای نیازمند شناسایی شده ،توزیع میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــهی هــر یــک
از بســتههای ارزاق تهیــه شــده حــدود 200
هــزار تومــان اســت ،بیــان کــرد :ایــن بســتهها
شــامل یــک کیســه برنــج  10کیلوگرمــی 5 ،نــوع
حبوبــات ،ســویا ،ماکارانــی ،یــک بطــری روغــن
و یــک بســته گوشــت گوســفند یــک کیلوگرمــی
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  50درصــد هزینــه بســتههای
ارزاق عمومــی تهیــه شــده توســط خیــران اســتان
تأمیــن شــده اســت ،ابــراز کــرد 50 :درصــد باقــی
مانــده نیــز توســط آســتان قــدس رضــوی از
مشــهد تأمیــن شــده اســت.
توکليــان در ارتبــاط بــا خادميــار شــدن خــود
گفــت :وقتــي شــنيدم دفتــر نمايندگــي آســتان
قــدس رضــوي در همــدان شــکل گرفتــه اســت
گفتــم اگــر جاروکــش هــم بخواهيــد مــن ميآيــم
و فعاليــت ميکنــم ،عشــق مــن ايــن بــوده اســت
کــه بــه عشــق امــام رضــا خدمتــي ارائــه دهيــم.
آگهي حصر وراثت

آقاي محمد عليخاني دارای شــماره شناســنامه  20به شــرح دادخواست
کالســه 389/97ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان بتول خانم عليخاني به شماره شناسنامه
 421در تاريــخ  1374/11/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به-1:محمــد عليخاني فرزند
قنبرعلي به شماره شناسنامه  20متولد 1329پسر متوفي -2براتعلي عليخاني
فرزند قنبرعلي به شماره شناسنامه  1273متولد 1321پسر متوفي -3معصومه
عليخاني فرزند قنبرعلي به شماره شناسنامه  1187متولد 1313دختر متوفي
-4زرينتاج عليخاني فرزند قنبرعلي به شــماره شناســنامه  7متولد1334
دختر متوفي اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك
نوبت آگهي مينمايد 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( .مالف )346

رئیس حوزه شماره  112شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت

خانم مريم بشار فرزند محمدعلي دارای شماره شناسنامه  1645متولد  1364به
شرح دادخواست کالسه 970309ح 127از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلي بشار فرزند غالمرضا به شماره
شناسنامه  218متولد  1317/3/5در تاريخ  1397/4/17در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به-1 :مليحه
جهانگرد فرزند کاظم به شــماره شناســنامه  97872متولد -2 1320مرتضي
بشار فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه  89متولد-3 1355امير بشار فرزند
محمدعلي به شماره شناسنامه  96متولد-4 1351منيره بشار فرزند محمدعلي به
شماره شناسنامه  3989متولد-5 1360منصوره بشار فرزند محمدعلي به شماره
شناسنامه  262متولد-6 1349مريم بشار فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه
 1645متولد 1364ارزش ماترک متوفي محمدعلي بشار فرزند غالمرضا بيش از
سي ميليون ريال ميباشد .اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را
در يك نوبت آگهي مينمايد 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( .مالف )1753

رئیس حوزه شماره  127شوراي حل اختالف همدان
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نیش و نوش
ایرنا :بیمه تکمیلی رایگان رانندگان حمل و نقل جادهای کشور آغاز شد
خدا کنه به سرانجام برسه
فارس :دنیا در کنار ایران خواهد بود
خدا کنه ما که بخیل نیستیم
مهر :الریجانی :ترامپ حرف مفت زده است/نباید جواب حرفهای مفت
را داد
چقدر حرف مفت ،بسه دیگه
تسنیم :به تورم  8درصدی بخندیم یا گریه کنیم
معلومه که باید بخندیم بعد گریه کنیم
ایسنا :احتمال رفع فیلتر تلگرام طی چند ماه آینده
ان شاا ...به زودی رفع فیلتر بشه
آرمان امروز" :بحران آفرینی" کار دولت پنهان است
بدون شرح
ایسنا:اعاده حیثیت علیخانی چند میلیارد آب خورد
خوش به حال علیخانی
فارس :رانت 100میلیون تومانی معاون ضد رانت شهردار
بدون شرح
مذاکره با آمریکا اکنون خطرناک است
مذاکره با آمریکا همیشه خطرناک است
مهر :داروی چینی وارد نمیکنیم
خداروشکر این یه مورد وارد نمیشه
قانون :امیدی که نا امید شد
امیدهای زیادی از این مردم ناامید شد
آفتاب :بازار سکه و ارز در تب میسوزد
یهویی آمپر میسوزاند و انقد میره باال که دیگه کاریش نمیشه
کرد
مهر :اهرم استیضاح بی اثر شده است
آره واال دیگه استیضاح هم جوابگو نیست
مهر :نشتی دارو داریم
حاال کجا نشت میکنه بریم سراغش
آرمان امروز :نمایندگان اتهام همراهی با مفسدان را از خود دور کنند
بدون شرح

درشهر
شهردار منطقه يك در پاسخ به درخواست مردم ساكن
در بلوار كاشاني:

كمبود فضاي سبز شهري را جبران ميكنيم

كمبود فضاي سبز شهري مسألهاي است كه بسياري از مناطق شهر
همدان بويژه مناطق مركز شهر و مردم ساكن در خيابانهاي اصلي شهر
با آن مواجه هستند.
از جمله اين مناطق ،بلوار كاشــاني اســت كه با زدن پل در اين بلوار
برخي درختان قطع و فضا تنگتر از گذشته شد.
سالهاي گذشته نيز با توجه به فرار برخي مالكان از ايجاد فضاي سبز
برخالف قانون ،بسياري از محالت ،مناطق و حاشيهها از وجود فضاي
ســبز عاري شدند هرچند در خصوص بلوار كاشاني زمينهاي بلوك
 18و  19در زمان بهنامجو ،شهردار وقت تملك و به فضاي سبز تبديل
شد اما پس از آن اين ملك به دانشگاه بوعلي همدان فروخته شد تا اين
دانشگاه براي دانشجويان خوابگاه دخترانه احداث نمايد.
اما هماينك با حصاركشي فضاي سبز اين خوابگاه مردم ساكن در آن
از نبود فضاي ســبز در بلوار كاشــاني و نيز اين اقدام دانشگاه بوعلي
گاليه دارند .مراجعات و تحقيقات خبرنگار ما به شهردار و مصاحبه
با بانك و دانشــگاه بوعلي نشــان داد كه اين ملك مربوط به دانشگاه
بوعلي اســت و طبق قانون مالك ميتواند اقدام به ديواركشي نمايد و
اينجا وظيفه شهرداري است كه با تملك ملك يا زميني خواسته مردم
اين بلوار ار براي داشتن فضاي سبز برآورده سازد.
در همين ارتباط مدير شــهرداري منطقه يك همدان گفت :اين ملك
متعلق به دانشگاه است و ما جازه ورود به سند شخصي افراد و مالكان
را نداريم كه بخواهيم مانع ديواركشي دانشگاه بوعلي شويم.
امير فتحياننســب با بيان اينكه بلوار كاشاني فضاي بستهاي است كه
بــراي جبران آن اقدام به نورپــردازي و تقويت مبلمان موجود در آن
نموديــم ،افزود :تنها پارك موجود در اين بلوار ،پارك الله اســت كه
برنامــه خوبي براي آن داريم و قطع ًا اين پــارك به يك پارك بزرگ
منطقهاي تبديل خواهد شد.

هشت زندانی همدان
در دهه کرامت آزاد شدند
به مناســبت دهه کرامت و در آستانه فرا رسیدن میالد هشتمین اختر
تابناک امامت و والیت امام رضا (ع) هشــت زندانی جرائم غیرعمد
این استان آزاد شدند.
مدیرعامل ســتاد دیه استان همدان با بیان اینکه این افراد شامل هفت
زندانی سرپرست خانواده و یک زندانی جوان بود اضافه کرد :بخشی
از بدهی این افراد توســط شاکیان پرونده بخشیده و مابقی آنها توسط
خیران تامین و پرداخت شد.
مدیرعامل ستاد دیه همدان با بیان اینکه تمامی این افراد زندانیان مالی
هستند اظهار داشــت 2 :میلیارد و  140میلیون ریال برای آزادی این
تعداد زندانی جرائم غیر عمد پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا ،یداهلل روحانــی منش بیان کرد :یکی از این زندانیان
جرائــم غیرعمد همدان به علت ناتوانــی در تامین بدهی  35میلیون
ریالی زندانی شده بود.

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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اقتصـاد

با نامه وزیر صنعت

ش کاال تغییر یافت
نحوه انجام ثبت سفار 

محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در نامــهای بــه رییــس
ســازمان توســعه تجــارت مــواردی را در خصــوص ثبــت ســفارش کاال بــرای
جلوگیــری از هــر گونــه ســوء اســتفاده ابــاغ کــرد.
طبــق ایــن ابالغیــه خدمــات الکترونیکــی ثبــت ســفارش دایمــا توســط یــک
کارشــناس فنــی رصــد و هرگونــه حفــره امنیتــی و امــکان تقلــب و سوءاســتفاده بایــد
از میــان بــرود .همچنیــن لیســت اقــام وارداتــی کــه قبــل از ممنوعیــت ورود دارای
قبــض انبــار معتبــر گمرکــی بــوده انــد و یــا تامیــن ارز شــده باشــند بــا اســتعالم از
گمــرک در اختیــار ســازمانهای حمایــت و امــور مالیاتــی قرارگیــرد تــا مابــه التفــاوت

قیمــت تمــام شــده و حاشــیه بــازار و مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی محاســبه شــود.
همچنیــن بــر اســاس ابالغیــه جدیــد شــریعتمداری و بــا توجــه بــه اعتــراض برخــی
وارد کنندگانــی کــه بــا اســتناد مــدارک قبــل از تاریــخ ممنوعیــت ورود اقــام  ،اقــدام
بــه ســفارش گــذاری غیــر قابــل فســخ کــرده انــد و یــا کاالی خریــداری شــده شــان
در راه بــوده اســت ،بایــد ایــن اعتراضــات در کمیســیون مــاده  ۱۴مطــرح شــود و در
صــورت صــدور جــواز ورود و ترخیــص ،لیســت اقــام وارداتــی مشــمول بنــد ۲
خواهــد بــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن دســتور داد اطالعــات مربــوط بــه کلیــه
کاالهــای وارداتــی از ابتــدای ســال جــاری تــا زمــان ممنوعیــت از گمــرک اســتعالم
شــود و جهــت رســیدگی در اختیــار ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیــد

کننــدگان قرارگیــرد.
وی در پاســخ بــه ســوالی بــا ایــن مضمــون کــه چــرا در ســال  ۹۶بــا وجــود ا
طــاع از ممنوعیــت واردات خــودرو در تیرمــاه آن ســال یــک وارد کننــده خــاص
را از رونــد ممنوعیــت خــودرو معــاف کردهایــد ،بــه مهرگفــت :در دیمــاه ســال
 ۹۵بــه دنبــال احســاس تقاضــای مــازاد ارز واردات خــودرو از ســوی اشــخاص
ممنــوع اعــام شــد دو گــروه امــکان واردات خــودرو داشــتند دســته اول شــرکت
هایــی کــه نماینــده کمپانــی خارجــی بــوده و دســته دوم اشــخاص حقیقــی و
شــرکتهای غیرنمایندگــی بــا تصمیــم دولــت در آن زمــان تنهــا وارد کننــدگان
خــاص کــه نمایندگــی کمپانــی خارجــی راداشــتند در آن ســال مجــاز بــه واردات
خــودرو شــدند.

eghtesad@hamedanpayam.com

مجازات سنگین درانتظار محتکران وواحدهای بدون قیمت کاال پیش بینی شده است

مسکن

بازار مسکن بالتکلیف است
یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن گفــت :بــا توجــه بــه
بیتعادلــی نــرخ ارز و ســکه ،فروشــندگان و خریــداران مســکن در
انجــام معامــات مــردد هســتند و تاثیــر ایــن موضــوع بــا کاهــش
قراردادهــا در تیرمــاه خــود را نشــان داد.
مهــدی روانشــادنیا اظهــار کــرد :کلیــه بازارهــا از جملــه مســکن بــا
یــک بالتکلیفــی مواجــه هســتند .امــا در بــازار مســکن بــه دلیــل
اینکــه ســهم ســرمایهگذاری از هزینههــای خانــوار عــدد قابــل
توجهــی اســت و قــدرت خریــد مــردم نتوانســته بــا وضعیــت
جدیــد قیمتهــا تطابــق پیــدا کنــد بــا کاهــش معامــات بــه دلیــل
بالتکلیفــی فروشــندهها و خریــداران مواجــه هســتیم.
وی افــزود :بحــث فقــط خریــداران نیســت قشــر بزرگــی از
فروشــندهها کــه مترصــد تبدیــل بــه احســن واحدهــای خــود
هســتند یــا ســرمایهگذارانی کــه واحدهــای آمــاده فــروش دارنــد
نمیتواننــد تصمیمگیــری کننــد کــه اگــر خانههــای خــود را
بفروشــند میتواننــد مابــهازای آن را پیــدا کننــد یــا خیــر.
ایــن کارشــناس مســکن بــه ايســنا گفــت :در شــرایط موجــود،
پیشبینــی از وضعیــت آینــده بــازار مســکن مقــداری مشــکل
شــده امــا آنچــه مســلم اســت تــا زمانــی کــه وضعیــت نــرخ ارز
و بازارهــای مــوازی بــه یــک ثبــات نســبی نرســد همیــن وضعیــت
کـجدار و مریــز ادامــه خواهــد یافــت و پــس از خــروج از وضعیــت
فعلــی میتــوان افــق بــازار مســکن را واضحتــر مشــاهده کــرد.
روانشــادنیا دربــاره پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی بــه دولــت
بــرای تعییــن ســقف  ۱۰درصــد بــرای افزایــش قراردادهــای اجــاره
اظهــار کــرد :ایــن موضــوع بــا سیاســتهای چنــد ســال اخیــر
وزارتخانــه مطابقــت نــدارد و از ایــن جهــت مقــداری عجیــب
اســت.
بــه نظــر میرســد کــه اجرایــی هــم نباشــد؛ زیــرا چــون
مکانیزمهــای عرضــه و تقاضــا در بــازار اجــاره تعیینکننــده
اســت .مــا هــر زمــان توانســتیم ارزش پــول ملــی را در یــک دامنــه
مشــخصی نگــه داریــم بعــد میتوانیــم درخصــوص ایــن مــوارد
تصمیمگیــری کنیــم.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس ،در شــرایطی کــه رونــد مشــخصی بــرای
کلیــه بازارهــا وجــود نــدارد و ارزش آینــده پــول ملــی هم مشــخص
نیســت ،تصمیــم بــرای نرخگــذاری کاالهــا قابلیــت اجرایــی نــدارد.

خودرو

حذف نام برخی شرکتها در لیست ثبت
سفارش خودرو
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو در واکنــش بــه انتشــار
لیســت شــرکتهای دخیــل در پرونــده ثبــت ســفارش و واردات
غیــر قانونــی خــودرو بــا اســتقبال از ایــن اقــدام خواســتار برخــورد
شــدید بــا شــرکتهای متخلــف شــد .مهــدی دادفــر همچنیــن
اظهــار کــرد کــه بــه نظــر میرســد نــام برخــی شــرکتهای
متخلــف در ایــن لیســت وجــود نــدارد.
وي افــزود :مــا از شفافســازی صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه
حمایــت میکنیــم .ایــن متخلفــان چــه عضــو انجمــن مــا باشــند چه
نباشــند هــر فــرد و شــرکتی کــه تخلــف کــرده بایــد تــاوان بدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا شــرکتهای متخلــف بــه ســختی برخورد
کننــد تــا بــرای همــه درس عبــرت شــود ،بــه ايســنا گفــت :البتــه
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه چنیــن تخلفــی حاصــل تصمیــم برخــی
مســووالن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــود کــه یــک شــبه با
بســتن ســایت ثبــت ســفارش ،یــک کســب و کار را تعطیــل کردنــد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو ادامــه داد :بــا بررســی اجمالــی
لیســت منتشــره از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
میتــوان گفــت کــه حــدود  ۲۰درصــد شــرکتهای دخیــل در
پرونــده واردات غیرقانونــی خــودرو جــزو نمایندگیهــای رســمی
و از اعضــای ایــن انجمــن بــوده و مابقــی جــزو واردکننــدگان غیــر
رســمی هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد :مــا پیــش از ایــن بــا اطالعاتــی کــه داشــتیم از
اعضــای متخلــف خــود توضیحاتــی در ایــن رابطــه خواســتیم کــه
آنهــا توضیحاتــی دادنــد بــا ایــن حــال تصمیــم گیرنــده نهایــی در
ایــن زمینــه دســتگاه قضایــی و مراجــع قانونــی هســتند.
دادفــر ادامــه داد :بــا بررســی لیســت منتشــره بــه نظــر میرســد کــه
جــای بعضــی از شــرکتها در ایــن لیســت خالــی اســت ضمــن
آنکــه اگــر مرجــع قضایــی براســاس ایــن لیســت میخواهــد اقــدام
کنــد پــس تکلیــف شــرکتهای متخلــف احتمالــی کــه اسمشــان
در ایــن لیســت نیامــده ،چیســت!؟
وی اظهــار کــرد :از ابتــدای اســفند  ۱۳۹۵ثبــت ســفارش واردات

خــودرو بــرای شــرکتهای غیــر نمایندگــی رســمی ممنــوع شــد.
از  ۲۴تیــر  ۱۳۹۶نیــز ممنوعیــت ثبــت ســفارش واردات خــودرو

شــامل شــرکتهای نمایندگــی رســمی نیــز شــد کــه در لیســت

پایان مهلت تعزيرات به واحدهای صنفی
از ايــن پــس اگــر اصنــاف قيمتهــا
را بــر روي کاالهــا درج نکننــد عــاوه بــر
مجــازات اصلــي واحدشــان تعطيــل و بــر
روي آن پــاکارد نصــب ميشــود.
مديــر کل تعزيــرات حکومــت اســتان
همــدان گفــت :بعــد از جلســاتي کــه در
اســتان تشــکيل داديــم قــرار بــر ايــن شــد
کــه نظــارت بــر اصنــاف شــدت پيــدا
کنــد از ايــن رو يــک هفتــه بــه اصنــاف
مهلــت داديــم تــا قيمتهــا را بــر روي
کاالهــا درج کننــد کــه ايــن مــدت در روز
يکشــنبه بــه پايــان رســيد و از روز دوشــنبه
گشــتها در حــال کارنــد و بــا شــدت
ايــن قانــون را اجــرا خواهيــم کــرد.
عليرضــا حســنپور ادامــه داد :چــون
تاکنــون بــه انــدازه کافــي بــه اصنــاف
اخطــار دادهايــم ديگــر بــه مجــازات اصلــي
اکتفــا نخواهيــم کــرد و اگــر کســي رعايت
نکنــد تعطيلــي واحــد و نصــب پــاکارد
بــر روي در آن هــم بــه جريمههــا اضافــه
خواهــد شــد.
وي افــزود :بــه صنــف پوشــاک و کيــف
و کفــش هــم نامــه مکتــوب زديــم کــه در
ايــن مــدت قيمتهــا بــر روي اجنــاس
خــود درج کننــد.
بــه گفتــه حســنپور ،عــاوه بــر درج
قيمتهــا ،صــدور فاکتــور هــم مــورد
توجــه مــا اســت و از شــهروندان خواهــش
ميکنيــم پــس از خريــد فاکتــور آن را
مطالبــه کننــد و اگــر صاحــب فروشــگاه آن
را صــادر نکــرد بــا ســامانه  124تمــاس و
مــورد را اطــاع بدهيــد.
وي در پاســخ بــه ســوال ديگــري دربــاره
ممانعــت از فــروش کاال توســط مغــازهدار
بــه مشــتريان هــم گفــت :اگــر شــهروندي
اعــام کنــد کــه مغــازهداري از عرضــه کاال
خــودداري کنــد تخلــف اســت و بــه آن
رســيدگي مــي شــود و اگــر اطــاع بدهنــد
کــه انبــاري وجــود دارد کــه کاال در آن
احتــکار شــده شــديدترين برخوردهــا بــا
احتــکار کننــده صــورت ميگيــرد.
حســنپور در ادامــه بيــان کــرد :در بــاال
رفتــن قيمــت هــر کااليــي اگــر پــاي
دالل در ميــان باشــد تمــام تــاش خــود

را ميکنيــم تــا بــا آن برخــورد کنيــم .بــه
طــوري کــه اتحاديــه قصابــان وکميســيون
نظــارت را مجبــور کرديــم کــه نرخنامــه
رســمي بدهنــد.
مديــر کل تعزيــرات حکومتــي اســتان
همــدان بــه پرتخلفتريــن صنــوف در
اســتان اشــاره کــرد و گفــت :نانواييهــا
بــا  321پرونــده بيشــترين شــکايتها را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد و بعــد از آن
خواربارفروشهــا بــا  290فقــره پرونــده،
ميوهفروشهــا بــا  160پرونــده ،مــرغ
و ماهــي  ،125پوشــاک بــا  113پرونــده
و آرايشــگاههاي زنانــه بــا  103پرونــده
جــزو متخلفتريــن اصنــاف هســتند.
وي بــا اعــام اينکــه بيشــترين تخلــف
بــا  917فقــره پرونــده مربــوط بــه عــدم
درج قيمــت اســت گفــت :گرانفروشــي،
کمفروشــي ،تقلــب و عــدم صــدور
فاکتــور در رتبههــاي بعــدي قــرار دارنــد.
وی بیــان کــرد :در چهــار مــاه نخســت
امســال در مجمــوع 3هــزار و  182فقــره
پرونــده توســط شــعبههای تعزیــرات
حکومتــی اســتان همــدان مختومــه شــده
کــه از ایــن تعــداد  2561فقــره در حــوزه
کاال و خدمــات 389 ،فقــره قاچــاق232 ،
فقــره نیــز مربــوط بــه بهداشــت ،دارو و

درمــان بــوده اســت.
حســن پــور اعــام کــرد :میانگیــن
زمــان رســیدگی بــه پرونــده هــای کاال و
خدمــات  12روز ،پرونــده هــای قاچــاق
 50روز و پرونــده هــای دارو ،درمــان و
بهداشــت نیــز  11روز اســت.
حســنپور بــا بیــان اینکــه مجمــوع کل
محکومیــت هــا  39میلیــارد ریــال بــوده
اســت افــزود :بیــش از پنــج میلیــارد ریــال
آن در بخــش کاال و خدمــات ،حــدود 33
میلیــارد ریــال در بخــش قاچــاق و 403
میلیــون ریــال نیــز در بخــش دارو ،درمــان
و بهداشــت بــوده اســت .ضمــن اینکــه
بیــش از  25میلیــارد از مجازاتهــا وصــول
شــده کــه  64درصــد محکومیتهــا را
تشــکیل میدهــد.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان
همــدان عنــوان کــرد :بخشــی از پروندههــا
زمانــی کــه اجــرا میشــوند مشــمول یــک
ســری معافیتهــای قضایــی میشــوند
کــه قانــون بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه و
بــه همیــن ســبب اختــاف آمــاری بیــن
محکومیتهــا و وصولیهــا وجــود دارد
و همــدان در میــزان وصولیهــا وضعیــت
خوبــی را در کشــور دارد.
حســنپور گفــت :در مــدت زمــان یــاد

تعدادی از سانس های سالن ورزشی باغچه بان
واقع در انتهای جوالن ،بلوار آیت ا ...تالهی
شماره تماس  - ۳۸۲۶۴۰۴۱-۶داخلی ۱۳۵۴

کارت دانشجويي سارا شيخاالسالمي فرزند جمال
به شماره ملي  3810363863رشته مهندسي-
علوم صنايع غذايي دانشگاه بوعليسينا
به شماره دانشجويي  9112920038مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

کارت دانشجويي سينا سلطانينژاد فرزند نــعمتاله
به شماره ملي  3120015465رشته باسـتان شنــاسي
دانشگاه بوعليسينا به شماره دانشجويي 9112851026
مفقود گــرديده و از درجـــه اعتبار ساقط ميباشد.

ديروز در بازار ســهام خودروها ،فلزات اساســی و محصوالت
شیمیایی روند کاهش قیمت را تجربه کردند و شاخص کل با کاهش
 ۲۶۳واحدی رو به رو شد.
به گزارش ایســنا ،شــاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق
بهادار ديروز  ۲۶۳واحد افت کرد و به رقم  ۱۰۸هزار و  ۳۹۵رسید.
همچنین شــاخص کل هم وزن با  ۱۲واحد افت تا رقم  ۱۸هزار و
 ۲۷۰واحدی افت کرد .شــاخص آزاد شــناور نیز  ۳۸۶واحد پایین
رفت و تراز  ۱۱۷هزار و  ۳۸۵را تجربه کرد .در عین حال شــاخص
بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب  ۱۳۷و  ۷۹۱واحد افت کردند.
سایپا سرمایهگذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تأمین و فوالد خوزستان
ســه شرکتی بودند که معامالت سهامشان بیشــترین تأثیر کاهنده را
روی شاخصهای بازار داشت اما در طرف مقابل نفت سپاهان ،ملی
صنایع مس ایران و پتروشــیمی فناوران بــه ترتیب با  ۳۲ ،۳۷و ۲۹
واحد تأثیر افزاینده ســعی کردند که نگذارند شاخص بازار بیش از
این کاهش پیدا کند.
ديــروز در نمــاد ســاپیا کــه بیشــترین تأثیــر کاهنــده را روی
شــاخصهای بــازار داشــت ،شــاهد صــف میلیونــی فــروش
بودیــم بهطــوری کــه پــس از پایــان معامــات تعــداد ۱۶۶
ســفارش بــا حجــم بیــش از  ۱۰میلیــون و  ۶۶۶هــزار ســهم در
صــف فــروش ایســتاده بودنــد .در ایــن نمــاد صددرصــد خریدهــا
را ســهامداران حقوقــی انجــام دادنــد و همچنیــن  ۳۶درصــد از
عرضههــا مربــوط بــه ســهامداران حقیقــی بــود.
در گــروه خــودرو در اکثــر نمادهــا شــاهد رونــد کاهشــی قیمــت
بودیــم .در ایــن گــروه  ۲۴۴میلیــون ســهم بــه ارزش نزدیــک بــه
 ۳۲میلیــارد تومــان مــورد دادوســتد قــرار گرفــت.
در گــروه فلــزات اساســی نیــز بیشــتر ســهمها بــا کاهــش قیمــت
مواجــه شــدند .عــاوه بــر آن گــروه فراوردههــای نفتــی ،کــوک
و ســوخت هســتهای نیــز وضعیــت مشــابهی بــا گــروه فلــزات
اساســی داشــتند.
ديــروز فعــاالن بــازار در اکثــر نمادهــا در حالــی شــاهد افــت
قیمتهــا بودنــد کــه در دو روز ابتدایــی هفتــه تقاضــا بــر عرضــه
پیشــی گرفتــه بــود و شــاخص کل توانســت تــا حــدی رشــد را
تجربــه کنــد.
وضعیــت کلــی اقتصــاد از جملــه نــرخ ارز در بازارهــای
غیررســمی ایــران در ایــن روزهــا بازیگــر اصلــی بــازار ســهام
اســت .از طرفــی بــا بــاال گرفتــن تهدیدهــای لفظــی میــان آمریــکا
و ایــران ،فعــاالن بــازار شــاهد افزایــش ریس ـکهای سیســتماتیک
هســتند و ایــن موضــوع بــه تصمیمگیــری آنهــا در خریــد و
فــروش تأثیرگــذار بــوده اســت.
ارزش معامــات بــورس ديــروز بــه رقــم  ۲۷۰میلیــارد تومــان
رســید کــه ایــن رقــم ناشــی از دســت بــه دســت شــدن ۱/۱
میلیــارد ســهم و اوراق مالــی قابــل معاملــه طــی  ۸۱هــزار و ۶۱۷
نوبــت دادوســتد بــود.
آیفکــس نیــز ديــروز بــا  43درصــد کاهــش مواجــه شــد و بــه
رقــم  1218/69رســید .ارزش معامــات فرابــورس ایــران بــه
نزدیــک  ۱۷۹میلیــارد تومــان رســید و حجــم معامــات رقــم ۲۲
میلیــون ســهم و اوراق مالــی را تجربــه کــرد.

آگهي منـاقصه

بر اساس ماده  5آييننامه مالي شهرداريها ،شهرداري زنگنه در نظر دارد پروژه پ
زيرگذر تقاطع غيرهمسطح بلوار امام خميني(ره) شهر زنگنه (جاده مالير اراک) را

با عقد قرارداد وبراساس قوانین و مقررات اجاره داده می شود.

کارت دانشجويي روح الدین پور زرین فرزند
سبزعلی به شماره ملي 4070755675
رشته فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه
بوعليسينا به شماره دانشجويي 9413270002
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

قیمت سهام فلزیها
خودروییها و نفتیها با هم افت کرد

شــده تعــداد  124فقــره تعطیلــی واحدهــا
را داشــتیم کــه عمــده آنهــا بــا همــکاری
دانشــگاه علــوم پزشــکی و بیشــتر در
حــوزه بهداشــت ،درمــان و دارو و
دامپزشــکی شــامل مراکــز غیــر قانونــی
ســقط جنیــن ،لیــزر درمانــی و غیــره بــوده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه گشــتهای ســیار
گفــت :از مجمــوع  2193پرونــده کاال و
خدمــات و بهداشــتی تعــداد  1124فقــره
توســط گشــت هــای ســیار تشــکیل و
مختومــه شــده کــه بیــش از  40درصــد
وظیفــه نظارتــی ســازمان انجــام گرفتــه
در حالــی کــه ایــن ســازمان رکــن قضایــی
تنظیــم بــازار اســت.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان
همــدان بــا بیــان اینکــه  329اکیــپ
بازرســی در چهــار مــاه گذشــته در همــدان
تشــکیل شــده اعــام کــرد :ایــن تعــداد
اکیــپ  1877مــورد بازرســی را انجــام داده
کــه از ایــن تعــداد  1124واحــد صنفــی
متخلــف شــناخته شــده 446 ،مــورد بــدون
تخلــف و  307مــورد بــا تذکــر رفــع شــده
اســت .مجمــوع محکومیتهــا در حــوزه
گشــتهای ســیار بیــش از  4میلیــارد و
 250میلیــون ریــال اســت.

اطالعیه

منتشــره اســامی ایــن دو گــروه شــرکت متخلــف قیــد شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،صبــح ديــروز وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت
لیســت شــرکتهای دخیــل در پرونــده ثبــت ســفارش و واردات
غیرقانونــی خــودرو را منتشــر کــرد .در ایــن لیســت نــام چنــد
شــرکت رســمی واردکننــده خــودرو شــامل پرشــیا خــودرو ،آســان
موتــور و ایرتویــا بــه چشــم میخــورد .باقــی شــرکتهای حاضــر
در ایــن لیســت نیــز واردکننــدگان غیــر رســمی خــودرو هســتند.

بورس

با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي دعوت سهامداران جهت تشکيل
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شرکت درخشان شيمي همدان (سهامي خاص)

بدينوسيله از سهامداران شرکت
درخشان شيمي همدان سهامي خاص
به شماره ثبت  172و شماره ملي
 10820010069دعوت به عمل
مي آيد تا در جلسه عمومي عادي
به طور فوقالعاده شرکت که در
ساعت  13صبح مورخ 1397/5/11
در محل شرکت تشکيل ميشود
حضور بهم رسانند.

دستور جلسـه مـجمع عـمومي
عــادي به طــور فـوقالعاده

 -1انتخاب مديران
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
 -4تصويب ترازنامه حساب سود و زيان

هيأت مديره

نام پروژه

محل اجرا

حداقل رتبه مورد نياز

مدت اجرا

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شرکت
در مناقصه (ريال)

رتبه  5ابنيه
يا راه از
 6ماه شمسي از
260/000/000 5/046/474/977
شهر زنگنه
احداث زيرگذر تقاطع بلوار
معاونت برنامهريزي تاريخ صورتجلسه
ريال
ريال
امام خميني(ره) و بلوار شهدا (جاده مالير اراک)
راهبردي
نظارت
و
تحويل زمين
رئيس جمهور

شرايط مناقصه:

 -1متقاضيان ميبايست جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه از تاريخ  97/5/3لغایت  97/5/22به شهرداري زنگنه
مراجعه و پس از تکميل تا پايان وقت اداري مورخ  97/5/22به واحد حراست شهرداري زنگنه تحويل و رسيد دريافت
نمايند.
 -2متقاضيان ميبايست مبلغ  26/000/000ريال را جهت تضمين شرکت در مناقصه را به حساب شماره  636855308بانک
کشاورزي به نام شهرداري زنگنه واريز و يا ضمانت بانکي و يا اسناد خزانه در وجه شهرداري زنگنه تهيه نمايند.
 -3تاريخ و محل بازگشايي پاکتها روز سه شنبه مورخ  97/5/23ساعت  10صبح در محل ساختمان اداري شهرداري
زنگنه ميباشد.
 -4سپرده نفر اول و دوم و سوم تا زمان تنظیم قرارداد در حساب شهرداری باقی خواهد ماندو چنانچه برنده مناقصه ظرف
مدت مقررنسبت به انعقاد قرارداداقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد و با
نفرات دوم و سوم نيز به همين صورت ميباشد.
 -5پيشنهادات بايد کامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند يک هيچگونه پيشنهادي اعم از کتبي يا
شفاهي خواه قبل از تصميم کارفرما و يا بعد آن پذيرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد
تضمين الزم و کافي و الک و مهر نشده معذور است.
 -6شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
 -7به پيشنهاد مخدوش و قلم خورده و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8به پيشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر به شهرداري واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزييات مربوط به پروژه و مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -10هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.

جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص سايــر شـرايط مناقصه به شهرداري زنگنه مراجعه
يا با شماره تلفن 081-32362470تماس حاصل نمايند.

شهـرداري زنـگنه

Y K

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

 18/000/000/000برای رضایتنامه جوان همدانی

وقتی تبریزی عاقبت بهخیر شد!

باشــگاه ذوبآهــن اصفهــان بهمنظــور انتقــال بازیکــن همدانــی
خــود بــه اســتقالل تهــران مبلــغ قابــل توجهــی بــرای صــدور
رضایتنامــهاش درخواســت کــرده اســت.
مرتضــی تبریــزی مهاجــم همدانــی تیــم ذوبآهــن اصفهــان حــاال
دیگــر در فوتبــال ماجراجوییهــای جذابــی را دنبــال میکنــد .جــوان
جاهطلبــی کــه بــازی چشــمنوازش بهقــدری چشــم ســرخابیهای
پایتخــت را ظــرف یکــی دو ســال اخیــر گرفتــه کــه ذوبیهــا بــرای

صــدور رضایتنامــهاش مبلــغ یکمیلیــارد و  800میلیــون تومــان
را درخواســت میدهنــد و هیــچ بعیــد نیســت کــه وینفــرد شــفر،
مدیــران اســتقالل را بــرای انجــام ایــن ماموریــت دشــوار و فقــط برای
بــه خدمــت گرفتــن مرتضــی تبریــزی مجــاب کنــد.
اســتقاللیها کــه در فصــل نقــل و انتقــاالت انتظــارات هــواداران خــود
را بــرآورده نکردنــد ،مدتــی اســت کــه بــه دنبــال تبریــزی هســتند
تــا بتواننــد بــا جــذب ایــن بازیکــن کمــی آتــش شــعلهور هــواداران
معتــرض خــود را آرام کننــد.
بــه گــزارش فــارس بــر همیــن اســاس باشــگاه ذوب آهــن رســما
شــرایط خــود بــرای انتقــال مرتضــی تبریــزی بــه اســتقالل را اعــام

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

کــرده کــه طــی آن یکمیلیــارد و  800میلیــون تومــان پــول رضایتنامــه
تبریــزی بــرای حضــور در اســتقالل مشــخص شــده اســت.
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پســر ترکـهای و بلندقامــت فوتبــال همــدان کــه در روزهای درخشــش
در پســت هافبــک هجومــی پــاس همــدان ،لقــب مجتبــی جبــاری

شــماره دو فوتبــال ایــران را بــه خــود اختصــاص داد ،حــاال فقــط

چهارشنبه

بــرای رضایتنامــهاش مبلغــی نزدیــک بــه  2میلیــارد تومــان ارائــه

میشــود تــا همــای ســعادت روی شــانههای جــوان خوشمهــارت
فوتبــال هگمتانــه نقــش ببنــدد.

 3مرداد ماه 1397

شماره 3248

ورزشی

varzesh@hamedanpayam.com

تیراندازی که افتخاراتش روز به روز بیشتر میشود

نکته
در ستایش مردی که به حقش رسید

ت ِبدون سوتی!
سو 

بیژن حیدری شب گذشته به عنوان برترین داور لیگ هفدهم فوتبال
ایران انتخاب شد تا به کمترین حقش در دنیای قضاوت رسیده باشد.
به گزارش فارس  ،مراسم معرفی برترینهای فصل هفدهم لیگ برتر
فوتبال باشگاههای کشور شب گذشته در سالن همایشهای برج میالد
تهــران برگزار و طی آن بیژن حیدری داور ارزنده اســتان همدان به
عنوان بهترین قاضی این فصل از رقابتها معرفی شد.
معرفی برترین داور فصل هفدهم شــاید یکی از معدود انتخابهای
سازمان لیگ بود که برخالف بخشهایی چون بهترین گلر و بهترین
پاســور حتی ذرهای حاشیه هم نداشت ،چراکه متفقالقول همگی بر
این عقیدهاند که برای انتخــاب بهترین داور فصل هفدهم لیگ برتر
با هر خط کشــی که اندازهگیری کنیم به نامی جز دکتر بیژن حیدری
نمیرسیم!
دکتر به همان اندازه که در برخورد با بیماران یک شــخصیت آرام و
محجــوب به منصه ظهور میگذارد ،در زمیــن باصالبت و مقتدرانه
سوت میزند .سوتهایی بدون کمترین سوتی و تصمیماتی منطقی
در مستطیلسبز که در نهایت او را در برج میالد به کمترین حقش در
دنیای قضاوت رساند.
آبانماه پارسال وقتی از قضاوت در شهرآورد جنجالی تهران سربلند
بیرون آمد و تقریبا تمامی کارشناسان نمره قبولی به او دادند ،دیگر نام
بیژن حیدری برای جامعه داوری و فوتبال ایران یک اســم ساده نبود
که بتوان بهراحتی از آن عبور کرد.
از طرفی برای کمیته داوران هم دیگر واضح بود که در مقاطع حساسی
که بازیهای جنجالی میتواند تمام معادالت را بر هم بزند ،میتوانند
روی نام حیدری حســابی خاص باز کنند تا از گردنههای دشــوار و
پرحاشیه ،کمیته داوران به سالمت عبور کند.
فارغ از دنیای دشــوار قضاوت ،آنها که بیرون از مستطیلسبز با دکتر
در ارتباط هستند به خوبی واقفند که برای توصیف شخصیت بهترین
داور فصل هفدهم فوتبال ایران ،میتوان کلکسیونی از واژههای ناب
را کنار هم به صف کرد.
جراح ارتوپد سال گذشته بعد از زلزله وحشتناک کرمانشاه ،قضاوت
دیدار پیکان و صنعت نفت آبادان را درســت چند روز بعد از داوری
دربی لغو کــرد تا در همدان بماند و با توجــه به نزدیکی همدان و
کرمانشاه به مداوای مصدومان آن اتفاق دلخراش بپردازد.
حیــدری ،حاال چه در دنیای قضاوت و چــه در دنیای طبابت یکی
از بهترینهای ایران اســت و هگمتانه میتواند به داشــتن چنین فرد
گرانمایهای به خود افتخار کند.

قرارداد  9بازیکن فوتبال شهرداری همدان
منعقد شد
قرارداد  9بازیکن فوتبال شهرداری برای حضور در فصل جدید
رقابت های لیگ دسته  2کشور منعقد شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان گفت :با تصمیم
کادر فنی تیم فوتبال شــهرداری همدان  ،احمد فالح بازیکن ســابق
شاهین بوشهر به این تیم پیوست.
سعید خوشبخت در گفت و گو با ایرنا افزود :همچنین قرارداد کاظم
صالحی ،هــادی بلوری ،مصطفی قیصری ،پیمــان احتظاظی ،حامد
میرزایی ،رضا کوهی ،مهدی توکلیان و امین سوهانیان بازیکنان موثر
فصل قبل تیم فوتبال شهرداری همدان نیز منعقد شد.
خوشــبخت خاطرنشــان کرد :هم اینک نیز چند بازیکن جدید در
اردوی تمرینی تیم شــهرداری همدان حضــور دارند که در صورت
صالحدید کادر فنی نسبت به عقد قرارداد با آنان اقدام می کنیم.
وی با ابراز رضایت از شــرایط تمرینی تیم فوتبال شهرداری همدان
گفت :تمرین تیم به صورت منظم همه روزه پیگیری می شود و قرار
است سه شنبه هفته جاری نیز دیداری دوستانه در نهاوند داشته باشیم.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان یادآور شد:
همچنین اردویی چنــد روزه را در یکی از نقاط خوش آب و هوای
کشــور برگزار می کنیم و چند بازی دوستانه نیز در دستور کار کادر
فنی تیم شهرداری است.
وی افــزود :هــم اکنــون در حــال پیگیــری بــرای جــذب بازیکــن
در پســت هــای دروازه بــان ،هافبــک و مهاجــم هســتیم و تــا قبــل
از شــروع مســابقات لیــگ دســته  2فوتبــال کشــور نیــز نســبت بــه
تکمیــل لیســت مــورد نظــر اقــدام مــی کنیــم.
سرمربی تیم شهرداری همدان نیز با ابراز رضایت از روند تمرینی این
تیم گفت :فردا سه شنبه نخستین دیدار دوستانه شهرداری در نهاوند
مقابل تیم دسته سومی گرین کشاورز برگزار می شود.

رویاپردازی جامبزرگ در جاکارتا

مهلقا جامبزرگ این روزها خود را گرم
حضور در بازیهای آسیایی  2018جاکارتا
میکنــد .او در  2010گوانگجــو و 2014
اینچئون هم حضور داشت و حاال میخواهد
برای سومین بار در این رویداد مهم تیر بزند.
برعکس نجمه خدمتی کــه تجربه چندانی
ندارد ،جامبــزرگ با کولهبــاری از تجربه
که ماحصل حضور چندســاله در تیم ملی
و شرکت در مســابقات مختلف جهانی و
آسیایی است ،حاال مهیای حضور در جاکارتا
میشود تا افتخاری هیجانبرانگیز برای خود
و تیم ملی تیراندازی کشورمان رقم بزند.
تیم ملی تیراندازی ایران در هجدهمین دوره
بازیهای آسیایی  2018اندونزی با ترکیب
 19ملیپــوش در دو بخــش زنان و مردان
 23مردادماه راهی پالمبانگ میشــود که در
مقایسه با دوره قبل بازیها تعداد آنها کاهش
یافته است.
ترکیــب تیم ملــی تیراندازی ایــران برای
جارکارتا در حالی اعالم شــده که تنها 10
ملیپوش مرد در مــواد مختلف بدون هیچ
تغییری از نظر کمی در مقایسه با بازیهای
اینچئون راهی اندونزی محل برگزاری این
رویداد خواهند شد.
بر این اساس در رشته تفنگ مردان «مهیار
صداقت»« ،پوریا نوروزیــان»« ،امیرمحمد

نکونــام» و «امیرســیاوش ذوالفقاریــان»،
در تپانچــه «جــواد فروغــی» و «ابراهیم
برخورداری» و در اهــداف پروازی «علی
حافظی»« ،محمدحسین پرورشنیا»« ،علی
دوستی» و «رامتین بشارتی» حضور دارند،
اما تنها نوروزیان و برخــورداری از دوره
قبل در ترکیب جدید قرار گرفتند.
در بخــش زنان این دوره  9ورزشــکار به
جاکارتــا اعزام میشــوند ،در حالی که در
دوره قبل  12بانوی تیرانداز حضور داشتند،
اما در فهرست نهایی این دوره که در تفنگ
زنــان «الهه احمــدی»« ،نجمــه خدمتی»،
«مــه لقا جام بــزرگ» و «آرمینا صادقیان»،
تپانچه زنان «آمیتیــس جعفری»« ،گلنوش
سبقتالهی»« ،هانیه رستمیان» و در اهداف
پروازی «سپیده سیرانی» و «شیوا فرح پور»
در مصاف با حریفان آسیایی در خط جوخه
آتش قرار میگیرند تنها خدمتی ،احمدی،
جامبزرگ و فرحپور از ترکیب قبلی در این
مقطع حضور دارند.
خدمتی یکی از مدالآوران این رشــته در
مــاده  10متر تپانچه تفنگ بادی با کســب
عنوان قهرمانی ،توانســت نخســتین مدال
طــای کاروان ایــران را در بازیهــای
اینچئون به ثبت برســاند و عالوه بر آن در
بخش تیمی همراه با احمدی و امامقلینژاد

رئیس گــروه جامپینگفیتنــس کمیته آمادگی جســمانی هيات
ورزشهای همگانی اســتان همــدان گفــت :جامپینگفیتنس برای
سالخوردگان فواید بسیار زیادی دارد.
لیال توکلی در گفتوگو با فارس ،با بیان اینکه جامپینگفیتنس مملو از
حرکات زیبا همراه با ساعتها تمرین ،بدون احساس خستگی است
و بــه صورت آکادمیک آموزش داده میشــود ،اظهار کرد :بازیهای
فراوانی در جامپینگ وجود دارد که توســط مربیان برای کودکان اجرا
میشود .وی با بیان اینکه جامپینگ جزو پرطرفدارترین ورزشها برای
کودکان محسوب میشود ،عنوان کرد :این رشته سبب ترشح هورمون
رشــد و تقویت حرکات بنیادی ،هماهنگی عصب عضالنی ،پیشرفت
در ورزشهای قهرمانی و حتی یادگیری تحصیلی فرزندان میشود.
رئیس گروه جامپینگفیتنس کمیته آمادگی جسمانی هیات ورزشهای
همگانــی همــدان در ادامــه با بیان اینکــه ایــن ورزش حتی برای
سالخوردگان نیز بسیار مفید است ،افزود :افرادی که ورزش نمیکنند
و در مقابل با درد و آسیبهای مفصل مواجه هستند به مراتب گرایش
بسیار خوبی به جامیپنگفیتنس پیدا کردهاند.
توکلــی با بیــان اینکه ایــن روش تمرینی به طور رســمی زیر نظر
فدراســیون ورزشهای همگانی فعالیت دارد و دارای کمیته و انجمن
اســت ،تصریح کرد :تجهیزات این ورزش شامل ریباند دایرهای یا 6
ضلعی با  6پایه ،دسته حفاظتی ،کش یا فنر و کفی با دوام است.
وی با اشــاره به فواید جامپینگفیتنس گفت :افزایش تراکم استخوان،
بهبود عملکرد قلب و عروق ،ســمزدایی و پاکســازی بدن ،تقویت
تعادل و گیرندههای حســی عمقی و جذب شوک ناشی از دویدن به
مفاصل که  85درصد از فشــارهای وارد بر بدن را تعدیل میکند ،از
مزایای این ورزش است.
رئیس گروه جامپینگفیتنس کمیته آمادگی جسمانی هیات ورزشهای
همگانی استان همدان یادآور شد :این ورزش با وجود فعالیت کوتاه،
در همدان از اســتقبال خوبی برخوردار شــده و از کودک  6ساله تا
سالمند  70ساله وارد این رشته شدهاند.

 22نفر در بازی های  2014یک طال و دو
نقره کسب کردند.
تیم اعزامی کشــورمان پــس از پایان این
بازی هــا ،از پالمبانگ راهی چانگوان کره
جنوبی خواهد شد تا از  9تا  24شهریورماه
نیز برای کسب ســهمیه المپیک  2020در
مصاف با مدعیان جهانی قرار گیرند.
هجدهمیــن دوره بــازی هــای آســیایی
اندونــزی از  27مرداد تا  11شــهریور ماه
امسال در  40رشته 67 ،ماده و  463رویداد
ورزشــی برگزار خواهد شــد که با پیش
بینیهای شــورای المپیک آســیا  15هزار
ورزشــکار و همراه از  45کشــور در این
رویداد حضور می یابند.
دوچرخه ســواری ،تیراندازی ،تیراندازی
باکمان ،قایقرانی ،شــنا ،شیرجه و واترپلو،
دوومیدانی ،سوارکاری ،جودو ،ژیمناستیک،
انجمن های ورزشــی ،فوتبال ،تنیس روی
میز ،بوکس ،رزمی (کوراش ،سامبو ،پنچاک
سیالت ،ووشو) ،کوهنوردی ،کشتی ،وزنه
برداری ،تکواندو ،کاراته ،ووشو ،بسکتبال،
کبدی ،شمشیربازی ،والیبال (داخل سالن)،
هندبال ،اســکواش ،ســه گانه ،بدمینتون و
پاراگالیدر رشته هایی است که نمایندگان
ایــران در آنها مقابل حریفان آســیا صف
آرایی خواهند کرد

برترینهای فوتبال ایران با رای کارشناسان
انتخاب شدند
برترینهای فوتبال ایران با نظر و رای کارشناسان انتخاب شدند و
ما امانتدار رای صاحب نظران بودیم.
رییس ســازمان لیگ فوتبال ایران در مورد برگزاری ســمینار اجرایی
مسابقات برای فصل آینده ،بیا ن کرد :کالس خوبی برگزار شد شماری
از ناظران ارتقا پیدا کردهاند و شــرایط سنی نیز برای مدیران اجرایی
مسابقات طبق آیین نامه لحاظ شده است.
به گزارش ایسنا ،حیدر بهاروند افزود :تمامی ناظران مسابقات سازمان
لیگ تحصیلکرده ،فوتبالی و آگاه به قوانین هستند.
رییس سازمان لیگ در مورد برگزاری مراسم برترینهای فوتبال ایران
که شب گذشته (دوشــنبه) برگزار شــد ،اظهار کرد :یکی از بهترین
مراســم سالهای اخیر برگزار شد .سازمان لیگ نشان داد که در عمل
به تیمهای پایــه توجه دارد و به همین دلیل هم اهدای جوایز ابتدا به
برگزیدههای ردههای سنی پایه و بانوان انجام شد .متاسفانه در رسانهها
کمتر به فوتبال پایه و فوتبال بانوان توجه میشــود و ما میخواستیم
برای بانوان و ردههای سنی و تیمهای پایه انگیزه بیشتری بدهیم.
وی در مورد برخی انتقادها در مورد انتخاب برخی از آیتمها به ویژه در
مورد پاسور برتر لیگ برتر ،گفت :معموال در مراسم انتخاب برترینها
همیشه برخی از تیمها که نفراتشان انتخاب نشدهاند ناراضی هستند.
با این حال در مراسم برترینها سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هیچ
دخل و تصرفی در رای کارشناسان نداشته است.
بهارونــد در ادامه ،بیا ن کرد :برترینهای فوتبال ایران با رای رییســان
هیاتهای فوتبال ،مدیران باشــگاهها ،ســرمربیان تیمها ،ســردبیران
رسانههای ورزشــی و کارشناســان خبره فوتبال انتخاب شدهاند ما
امانتدار این آرا هستیم و به این رای خیانت نمیکنیم.

صعود تیم ملی اسلحه سابر ایران به جمع  ۸تیم برتر جهان
تیم ملی اسلحه ســابر ایران با پیروزی
برابر اوکراین به جمع هشت تیم برتر جهان
راه یافت.
به گزارش ایســنا ،در ادامــه رقابت های
شمشــیربازی قهرمانی جهان که به میزبانی
ووژی چیــن در حــال برگزاری اســت
رقابتهای اســلحه سابر در بخش انفرادی
بانوان و بخش تیمی مردان پیگیری شد.
در رقابتهای اســلحه ســابر تیمی مردان
تیم ملی شمشــیربازی ایران با ترکیب علی
پاکدامن ،مجتبــی عابدینی ،محمد رهبری
و فــرزاد باهــر در دور نخســت با قرعه
استراحت روبرو شــد و راهی مرحله یک
هشتم نهایی شد .در این مرحله سابریست
های ایران موفق شــدند برابر تیم اوکراین

بــا نتیجه  ۴۵بر  ۳۴به برتری دســت یابند
و به جمع هشــت تیم برتر جهان راه یابند.
تیم ملی اســلحه سابر ایران در مرحله یک
چهارم نهایی رو در روی گرجســتان قرار
می گیــرد و در صورت پیــروزی باید در
نیمه نهایی به مصــاف برنده کرهجنوبی و
فرانسه برود.

بر اساس تبصره  2ماده  7آييننامه هيأتهاي ورزشي در نظر دارد از متقاضيان احراز پست رياست هيأت جانبازان و معلولین :
طبـــق شـــرايط ذيـــل ثبـــت نـــام بـــه عمـــل آورد .لـــذا از عالقمنـــدان واجـــد شـــرايط دعـــوت ميگـــردد
جهـــت ثبـــت نـــام و ارائـــه مـــدارک از تاريـــخ نشـــر آگهـــي روز چهارشـــنبه مورخـــه  1397/5/3لغايـــت
چهارشـــنبه  1397/5/9بـــه مـــدت يـــک هفتـــه کاري بـــه دفتـــر امـــور مجامـــع مســـتقر در اداره کل ورزش و
جوانـــان اســـتان مراجعـــه نماينـــد.

 -2فتوکپي از تمام صفحات شناسنامه
 -3فتوکپي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت
رسمي در نيروهاي مسلح
 -4فتوکپي از آخرين مدرک تحصيلي(حداقل لیسانس)
 -5دو قطعه عکس  4*3پشتنويسي شده
 -6ارائـــه برنامـــه پيشـــنهادي شـــامل (ميـــان مـــدت و
بلنـــد مـــدت) و نحـــوه تأمیـــن منابـــع مالـــي هيـــأت بـــه
صـــورت مکتـــوب
 -7معرفي و پيشنهاد دبير و نايب رئيس بانوان

ستاد مجمع انتخابات رياست هيأتهاي ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

C M

فعالیت کودک  6ساله تا سالمند  70ساله
در جامپینگفیتنس

شمشیربازی قهرمانی جهان  -چین

اطالعيه فراخوان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

شرايط احراز:
 -1اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران
 -2تابعيت جمهوري اسالمي ايران
 -3اعتقاد به يکي از اديان رسمي کشور
 -4عدم سوء سابقه کيفري
 -5دارا بودن حداقل  25سال سن
 -6دارا بودن تحصیالت حداقل لیسانس
مدارک مورد نياز
 -1تکميل فرم ثبت نام

نقره تیمی تفنگ بــادی 10متر زنان را هم
به افتخارات این رشــته اضافــه کرد .البته
امامقلینژاد در انفرادی همین رشــته نقره
گرفت تا شــمار مدالهای این رشــته در
اینچئون به نام زنان ثبت شود.
خدمتی که  4ســال پیش بــا تجربه اندک،
در بازیهای آســیایی اینچئون کره جنوبی
شــرکت کرده بــود معتقد اســت :حاال با
تجربهای از چهار ســال گذشته می خواهم
موفقیتهایم را در بازیهای جاکارتا تکرار
کنم.
تیم مردان با حضور  10تیرانداز در اینچئون
مدالی کسب نکرد ،این بار با همان تعداد و
ترکیبی متفاوت راهی جاکارتا میشود .در
حالی که شمار تیراندازان زن از  12نفر در
اینچئون به  9نفر در جارکاتا کاهش یافت.
نوروزیان ملی پوش رشته تیراندازی که در
این دوره هم حضور دارد در صدد است تا
انتقام مقام چهارمی اینچئون را در بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا بگیرد.
حــال باید منتظــر ماند و دید کــه مردان
تیرانــداز چه رهآوردی در جاکارتا خواهند
داشت.
تیراندازان اعزامی در روزهای  27مرداد تا
 5شــهریورماه امسال برابر حریفان آسیایی
خود به خط میشوند .ملیپوشان با ترکیب

خبـر

همچنیــن روز دوم از رقابتهــای
انفــرادی ســابر بانــوان پیگیــری شــد کــه
کیانــا باقــرزاده و فائــزه رفیعــی دو بانــوی
ایــران در جــدول اصلــی بودنــد کــه بــا
قبــول شکســت برابــر رقبــا از گردونــه
رقابتهــا حــذف شــدند.
کیانــا باقرزاده در نخســتین دیــدارش در دور

فراخوان مناقصه

حذفــی برابــر دســپینا جورجیــادو از یونــان
بــا نتیجــه  ۱۵بــر  ۹شکســت خــورد و از
صعــود بــه جمــع  ۳۲شمشــیربازی برتــر
جهــان بازمانــد .فائــزه رفیعــی هــم بــا
نتیجــه نزدیــک  ۱۵بــر  ۱۳برابــر آنامارتــون
از مجارســتان مغلــوب شــد تــا او هــم از
دور رقابــت هــا کنــار رود.

نوبت اول

(م .الف )1749

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث بندهای رسوبگیر طبق جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/5/3می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14/15روز دوشنبه مورخ 1397/5/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14/15روزپنجشنبه مورخ 1397/5/17
حجم عملیات ( ) m3

ردیف

موضوع پروژه

شهرستان

بندهای خشکه
چین

بندهای گابیونی

بندهای مالتی

مبلغ برآورد اولیه
( ریال )

مدت اجرا ( ماه)

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
( ریال )

رتبه و پایه پیمانکار

1

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه کنجوران

تویسرکان

1000

1000

1000

7/420/218/224

8

372/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

2

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه باشقورتاران

کبودراهنگ

1500

1100

732

7/414/600/220

8

371/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

3

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه ایالنلو

کبودراهنگ

1805

1300

157

7/246/085/440

8

363/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

4

احداث بندهای رسوبگیر درحوزه نعمت آباد

اسدآباد

434

2363

0

6/003/713/477

8

301/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

5

احداث بندهای رسوبگیر درحوزه کالن پاتپه

مالیر

1000

1000

1400

8/586/567/972

8

430/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

6

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه قره کند

اسدآباد

744

1307

565

5/803/301/174

7

291/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

7

احداث بندهای رسوبگیر در حوزه دره میرزا

نهاوند

800

474

950

5/060/270/154

7

255/000/000

حداقل  5کشاورزی با آب

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8/30روز شنبه مورخ 1397/5/18اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس :همدان – بلوار فلسطین -اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان-
امور قراردادها تلفن  08134222288اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

روزنامه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي
www.HamedanPayam.com

مالیر
همدان
شهرستان

نهاوند

تویسرکان

رزن

کبودراهنگ

»»منبع :موسسه ژئوفیزیک تهران

صاف تا کمي ابري  -وزش باد

قهاوند

اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
نيمه شب شرعي

 25جوالي 2018

04:37
06:16
13:22
20:28
20:48
00:32

فامنین

 3مردادماه 1397

 11ذي القعده 1439

■ اوقات شرعي

بهار

چهارشنبه

ارتباط با روزنامهinfo@Hamedanpayam.com..........................
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
ارتباط با مدیرمسئولmodir@Hamedanpayam.com................
ارتباط با سردبیرsardabir@Hamedanpayam.com................
سرویسآگهیagahi@hamedanpayam.com.............................
سرویس اشتراکeshterak@hamedanpayam.com................
چاپخانه پیام رسانهlitohoma@yahoo.com.....................................

■ آب و هوا

پيشبيني وضع هوا:
اسدآباد

روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول :نصرت ا ...طاقتي احسن
سردبير :يدا ...طاقتي احسن
مدیراجرائی:سیده ثریا جاللی
نشاني :همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي
ساختمان پيام
65155 - 666
صندوق پستي:
نمابر38279013 :
تلفن( 38264433:ويژه)
آگهي38264433 :
سردبير09183151437 :
()081 - 34586731
ليتوگرافي و چاپ :پيام رسانه

پایگاه اینترنتیwww.Hamedanpayam.com...............................
ارتباط با روزنامه10006066 ......................................................................

■ حدیث:

امام صادق(ع):

گلتپه

پيام تاريخ ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

32 37 38 37 38 37 37 37 36 37 37
15 12 13 15 15 15 15 19 19 19 14

20 20 30 20 25 25 25 35 20 25 25

از خدا پروا كنيد و برادرانى نيكوكار باشيد بهخاطر خدا يكديگر را دوست
بداريد ،با هم ارتباط داشتهباشيد ،به هم مهر بورزيد ،به ديدار و مالقات يكديگر
برويد ،و در باره قض ّيه ما (امامت و واليت) گفتگو كنيد وآن را زنده بداريد.

الكـافـي  :ج  ۲ص  ۱۷۵ح ۱

■ 2018
همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی 2018

شماره 3248

خبـر

 ۹۰درصد زبالههای اقیانوس آرام
جمعآوری میشود

محققان در حال ساخت یک سیستم جمعآوری زبالههای پالستیکی
هستند تا زبالههای شناور در سطح اقیانوس آرام راجمع آوری کنند.
به گزارش ایسنا  ،محققان طرح نهایی سیستمی را منتشر کردند که با
هدف جمعآوری زبالههای پالستیکی اقیانوس آرام تولید شده است
و  ۶۰۰متر طول دارد.
این لوله در سطح آب شناور میشود و در سطح زیرین خود پوششی
با عمق  ۳متر دارد که زبالههای پالستیکی را درون خود جمع میکند.
ایــن سیســتم بــا انــرژی بــاد و موجهــای ســطح دریــا کنتــرل
میشــود و بــا حرکــت در ســطح اقیانــوس ،زبالههــا را بــه طــور
خــودکار جمــع آوری میکنــد.

کشف همزاد کهکشان راه شیری

شبیهسازی قلب با استفاده از سلولهای انسان

دستگاه کارت خوان با اثر انگشت ساخته شد

محققان در مطالعات اخیرشــان اظهار کردهاند که کهکشــان راه
شیری یک همزاد از دست رفته دارد.
به گزارش مهر  ،کهکشــان راه شیری یک همزاد از دست رفته دارد
که این همزاد سومین کهکشان بزرگ در میان خوشه کهکشانی محلی
به شمار میرود.
محققان کشــف کردهاند که این کهکشــان از دســت رفته ،نخست
جدا شــده و دو میلیارد ســال گذشته توسط "کهکشــان آندرومدا"
( )Andromeda galaxyبلعیده شده است.
محققان نشانههایی از جدا شدن این کهکشان از هم گسیخته کشف
کردهاند .آنها دریافتند که این کهکشان  ۲۰برابر از هر کهکشان دیگری
که کهکشان راه شیری با آن ادغام شده است ،بزرگتر است.

پژوهشــگران دانشــگاه "هاروارد" موفق شــدند با اســتفاده از
سلولهای قلب انسان ،قسمتهایی از قلب را شبیهسازی کنند.
به گزارش ایرنا  ،قلب مهمترین اندام بدن است اما بررسی واکنش آن
به بیماریها و درمانها ،دشواریهای بسیاری در پی دارد.
پژوهشــگران "دانشــگاه هــاروارد"()Harvard University
آمریکا ،مدلی از بطن چپ انســان ارائه دادهاند که به صورت خودکار
ن گونه ،گام قابل توجهی به ســوی مهندســی قلب در
میتپــد و ای 
آزمایش درمانهای جدید برداشــتهاند .در روشهای قدیمی ،عالوه
بر مدلســازی بیماری در حیوانات ،داروهــا و درمانهای جدید نیز
آزمایش میشوند .مشکل اینجاســت که نتایج به دست آمده همیشه
به انسان مرتبط نیستند .راه حل این مشکل ،مدلهای واقعی هستند.

دســتگاه کارت خوان با استفاده از ویژگی اثر انگشت در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خمینی شهر طراحی و تولید شد.
به گزارش مهر  ،مهدی مارانی دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شــهر موفق به طراحی و تولید
دستگاه کارت خوانی شــده است که کاربر آن می تواند با استفاده از
ویژگی اثرانگشت خود به حساب بانکی متصل و از آن برداشت کند.
ســرعت باالی انتقال اطالعات ،پرتابل و کوچک بــودن ،دوام و عمر باالی
قطعات ،حذف هزینه صدور کارت ،قابلیت قرار گرفتن در کنار کارت خوان
های فعلی ،کاهش قابل توجه هزینه های تعمیر و نگهداری ،به روزرسانی نرم
افزار دستگاه از راه دور ،حذف مراجعه افراد به شعب بانک ها و امکان حذف
ماژول های حفاظتی کارتخوان از مزایای این دستگاه است.

دستگاه بررسی کیفیت آب پس از سیل
ساخته شد

محققان دانشگاهی دستگاهی ساخته اند که پس از قرار گرفتن در
آب ،می تواند اطالعات مربوط به سیل مانند کیفیت و سرعت آب را
در رودخانه ها اندازه گیری کند.
به گزارش مهر  ،محققان دانشــگاه کویینزلند گجتی به نام Drifter
ساخته اند که در مناطق مستعد سیل می تواند جان افراد را نجات دهد.
پروفسور ریچارد براون همراه گروهی از محققان دستگاهی است که
اطالعات مربوط به کیفیت و سرعت آب را منتقل می کند و می تواند
سیالب ،رسوبات آلوده و رشد جلبک ها را هشدار دهد.
این گجت درون یک لوله پی وی سی قرار داد و پس از قرار گرفتن
در آب سیل اطالعات را جمع آوری می کند.

گزارش
فرهنگ

معاون امور عمرانی استاندار همدان:

اجرای برنامههای گردشگری
«رویداد  »2018سرعت بگیرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:

ت کاری
شایستهساالری در اولوی 
فرهنگ و هنر همدان است

فرهنگی ،صنایعدستی و جاذبههای گردشگری استان
همدان با عنوان «گنجینــه آمادای» تولید و رونمایی
شد.
علــی مالمیر اظهار کرد :مجموعــه فیلمهای کوتاه
معرفی میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و جاذبههای
گردشــگری استان همدان با عنوان «گنجینه آمادای»
به مناسبت همدان پایتخت گردشگری آسیا در سال
 ۲۰۱۸تولید و رونمایی شد.
وی ادامه داد :مجموعه فیلمهای کوتاه معرفی میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و جاذبههای گردشــگری
اســتان همدان با عنوان «گنجینه آمادای» به مناسبت
همدان پایتخت گردشــگری آسیا در سال  ۲۰۱۸به
ســفارش ادارهکل میراث فرهنگی میراث فرهنگی،
صنایعدستی و جاذبههای گردشگری استان همدان،

چهارم مرداد
همدان میزبان شهدای تازه تفحص شده

همدان همزمان با برگزاری یادواره شهدای عملیات
رمضان به حضور دو تن از شهدای تازه تفحص شده
هشت سال دفاع مقدس عطرآگین میشود.
مســؤول امور شــهدای گمنام بنیاد حفظ آثار و نشر

ارزشهای دفاع مقــدس همدان در جمع خبرنگاران
با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع
مقدس اظهار کرد :همزمان با برگزاری یادواره شهدای
عملیات رمضان فضای همدان به حضور پیکر مطهر

توسط موسسه هنری رسانهای (نامیرا) تولید شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همــدان بیان کرد :این مجموعه برای نخســتین بار
با  41عنــوان موضوع مختلف ،بــا تصاویری زیبا،
متفاوت و هنرمندانه ،مــروری کوتاه بر تمام هنرها
و ثروتهــای فرهنگی و تاریخی هگمتانه ،پایتخت
مادهــا دارد .وی با بیان اینکه فرآیند تولید این اثر از
اسفندماه سال  96آغاز و تا اواسط تیرماه  97به طول
انجامید ،بیان کرد :کارگردانی این اثر نیز به صورت
گروهی توسط میثم ماه انباری ،حمید ارشادی و رضا
ینگجه انجام شده است.
مالمیر یادآور شد :این مجموعه حدود  451لوکیشن
مختلف از جاذبههای تاریخی و گردشــگری استان
همدان به صورت  FULLHDتصویربرداری و با
دو تن از شــهدای هشت سال دفاع مقدس عطرآگین
میشود .به گزارش فارس  ،بهرام دوستپرست گفت:
این شهدای بزرگوار به تازگی توسط کمیته جستجوی
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تفحص شدهاند که
فضای دارالمجاهدین همدان را عطرآگین میکنند.
مســؤول امور شــهدای گمنام بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفــاع مقدس همدان با بیــان اینکه این
شهدای معزز چندی پیش در منطقه عملیاتی کوشک

تفحص شــده و متعلق به عملیات رمضان هســتند
افزود :پیکرهای مطهر این شهد عصر روز چهارشنبه با
استقبال مردم ،وارد همدان شده و صبح روز پنجشنبه
چهارم مردادماه به محل برگزاری یادواره شــهدا در
حسینیه امام خمینی(ره) منتقل میشوند .وی در پایان
سخنانش اظهار کرد :پیکر مطهر این شهدا پس از پایان
مراسم برای انجام مراحل شناسایی به معراجالشهدای
تهران منتقل میشوند.

عک
س
روز

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همــدان بــا تأکیــد
بــر اینکــه شایســته ســاالری بایــد در اولویــت کاری فرهنــگ و
هنــر قــرار گیــرد ،گفــت :بنــده نــگاه سیاســی نــدارم و در همــه
بخشهــا بایــد عدالــت رعایــت شــود.
بــه گــزارش فــارس ،علیرضــا درویشنــژاد در نشســت بــا
کارکنــان ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی همــدان اظهــار
کــرد :جایــگاه فرهنــگ و هنــر بــرای مــردم شــناخته شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ و هنــر پایــه همــه جریانهــای
جامعــه اســت ،گفــت:وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بزرگتریــن دســتگاهی اســت کــه در ایــن حــوزه فعــال بــوده و
مشــکالت خــاص خــود را دارد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان همــدان بــا بیــان
اینکــه در فرهنــگ و ارشــاد اســامی دو بخــش مهــم و تأثیرگــذار
وجــود دارد ،خاطرنشــان کــرد :انجمنهــا ،تشــکلهای وابســته،
هنرمنــدان و اهالــی فرهنــگ و رســانه یــک بــال فرهنــگ و
ارشــاد اســامی و کارکنــان ،بــال دیگــر ایــن مجموعــه هســتند
کــه مــن معتقــدم بــرای تقویــت بخــش نخســت بایــد بــه بخــش
دوم توجــه ویــژهای داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد :کارمنــد بایــد بــه انــدازهای آســوده خاطــر باشــد
کــه دغدغــه معیشــتی نداشــته و فقــط بــه پیشــبرد اهــداف
ســازمانی بیاندیشــد.
درویشنــژاد اضافه کرد :اگر به دنبال ایجاد نشــاط اجتماعی و تقویت
حوزههای مختلف فرهنگی و هنری هســتیم ،باید مشکالت کارکنان را
از میان برداریم.
وی ســرعت کار و تکریم ارباب رجوع را از مهمترین نکات در حوزه
فرهنگ و هنر برشــمرد و گفت :باید این مقولههــای مهم همواره در
سرلوحه امور قرار داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با بیان اینکه اخالقمداری،
صداقت ،ســامت و اندیشــه کارآمد در حوزه اداری باید لحاظ شود،
خاطرنشان کرد :در این حوزه به نگاه کارشناسی و برنامهمحور نیاز داریم
زیرا بنده نگاه سیاســی ندارم و شایستهساالری باید در اولویت برنامهها
بوده و عدالت رعایت شود.
درویشنــژاد با تأکید بــر اینکه به هیچ هنرمندی با دید سیاســی نگاه
نمیکنم ،تصریح کرد :کسی که در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی
فعالیت میکند ،باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه از نقد سازنده استقبال میکنیم ،افزود :از اینکه مورد نقد
قرار بگیریم ،نباید نگران باشیم زیرا اگر قرار است برنامهها را پیش ببریم
باید از نقدهای سازنده استقبال کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان اقتدار دستگاه فرهنگ
و هنر ،تعامل با ســایر دستگاهها و رعایت تعادل را نکات مهمی عنوان
کرد که برای پیشبرد اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید مورد
توجه قرار بگیرد.

روز گذشته در زمینه بررسی چگونگی پیشرفت
برنامــه های اجرایی کمیته هــای فعال در دبیرخانه
همدان  21018نشستی در سالن جلسات معاون امور
عمرانی استاندار همدان برگزار شد .
محمودرضا عراقی در این نشست گفت :با توجه به
نزدیکی رویدادهای گردشگری «همدان »2018 ،باید
کارها از حالت عادی خارج شود و سرعت بگیرد.
وی در شورای سیاستگذاری رویداد همدان  2018با
تأکید بر اینکه با توجه به نزدیکی رویدادهای 2018
باید کارها از حالت عادی خارج و ســرعت بگیرد،
اظهار کرد :باید در ســال  2018برنامههای شــاد و
امیدبخش برای شهروندان برگزار شود.
عراقی با اشــاره به اینکه باید سال  2018را مدنظر
قــرار داد و تنهــا به برگزاری رویداد ســه روزه در
شهریورماه بسنده نکرد ،افزود :هدف از برگزاری این
رویدادها معرفی همدان در عرصه ملی و بینالمللی
است.
معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه
همدان دارای استعداد و ظرفیتهای فراوانی است،
بیــان کرد :با برگزاری ایــن رویدادها امیدواریم که
رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد شود.
محمود رضــا عراقی با بیان اینکــه رویداد همدان
 2018باید زمینهساز رونق اقتصادی و سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف به ویژه گردشــگری در این
اســتان باشــد ،گفت :برنامههای رویداد  2018تنها
مختص همدان نیســت و در این ایام برنامههایی نیز
در شهرستانها برگزار خواهد شد.
«گنجینه آمادای» تولید و رونمایی شد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همدان در حاشــیه شورای سیاســتگذاری همدان
 2018گفت :مجموعه فیلمهای کوتاه معرفی میراث

اصالح رنگ و نور سینمایی تدوین شده است.
این مجموعه شامل عناوینی همچون
 -1تاریخ مادها ،شــهرهای زیرزمینــی ،کتیبهها و
دستکندها
 - ۲مشاهیر استان همدان
 - ۳صنایعدستی و محصوالت فرهنگی استان همدان
 - ۴غذاهای محلی ،سوغات و خوراکیهای استان
همدان
 - ۵شهرستانهای استان همدان
 - ۶موزههای استان همدان
 - ۷غارها و ژئوتوریسم استان همدان
 - ۸طبیعت گردی ،کوه ها ،تاالبها و دشــتهای
استان همدان
 - ۹سراب ها و آبشارهای استان همدان
 - 10حیات وحش و محیط زیست استان همدان
-11کودک و نوجــوان در جاذبههــای تاریخی و
گردشگری
 - ۱۲شادی و هیجان
 - ۱۳صخره نوردی ،اسکی و کوهنوردی در زمستان
 - ۱۴همدان در گذرفصلها
این مجموعه در شــبکههای ملی ،فضای مجازی و
شــبکههای اجتماعی و شبکه ریلی و هوایی کشور
انتشار داده میشــود و در قالب یک پک زیبا نیز به
سفرای خارجی و گردشگران داخلی و خارجی اهدا
خواهد شد.
گفتنی است  ،پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین از 5
تا  7شهریور ماه میزبان وزرای گردشگری کشورهای
آســیایی و رویداد همدان پایتخت گردشگری آسیا
اســت.همچنین اجالس سازمان جهانی گردشگری
نیــز از 21تا  23آبان ماه بــه میزبانی همدان برگزار
خواهد شد .

کاروان

«زیر سایه خورشید»

سینـما

همزمان با دهه کرامت

با حضور در روستاهای

≡≡سینما

■ قدس������������������� 1تگزاس  -به وقت خماري

قهاوند همدان میهمان

■ قدس�����������������2خاله قورباغه  -در وجه عامل

مردم این منطقه شد.

■فلسطین�����������������������������1دارکوب  -خاله قورباغه
فلسطين ����������������������������������������������������������2دشمن زن
■ سينما کانون������������خجالت نکش  -لونه زنبور

■بهمن مالير���������.چهارراه استانبول  -دشمن

زن  -خجالت نکش

■ فرهنگ کبودراهنگ���������������������به وقت شام

■ اندیشه رزن ������������������������������������������فيلشاه

کاروان زیر سایه خورشید در همدان

عكس :مهر

خبـر
تیرماه صورت گرفت

پذیرایی سینماها
از  22هزار تماشاگر

تیرماه امســال با پذیرایی از حــدود  ۲۲هزار و
 900نفر در سینماهای زير پوشش با رشد  ۵۰درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شديم.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان گفت :تیرماه
امسال ســینماهای همدان پذیرای حدود  22هزار و
 900نفر بودند که از فیلمهای سینما دیدن کردند.
ســعید شــرفی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه
تماشاگران سینما رشــد قابل توجهی داشته است،
تصریح کــرد :در تیرماه شــاهد رشــد حدود 50
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری همدان به فیلمهای
در حال اکران اشــاره کرد و گفت :ســینما فلسطین
همدان هم اکنون فیلمهای ســینمایی دشــمن زن،
هزارپا ،مرداد و شماره  17سهیال را برای اکران دارد.
وی ادامه داد :سینما قدس همدان نیز هزارپا ،تگزاس
و خاله قورباغه و سینما بهمن مالیر نیز هزارپا و خاله
قورباغــه را اکران میکند که هزارپا از فروش خوبی
برخوردار بوده است.

ارسال بیش از  50اثر
به جشنواره استانی
نمایشنامهخوانی
کارشــناس مسئول هنرهای نمایشــی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان از ارسال
بیش از  50اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره استانی
نمایشنامهخوانی خبر داد.
حســین صفی در گفتوگو با فارس ،از ارســال
بیش از  50اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره استانی
نمایشنامهخوانی خبر داد و اظهار کرد :آثار ارسالی به
دبیرخانه از شهرستانهای همدان ،بهار ،کبودراهنگ،
تویسرکان ،رزن و مالیر است.
وی با بیان اینکه مشــارکت هنرمندان در برگزاری
جشنواره و تعداد آثار نسبت به دوره گذشته افزایش
قابل توجهی دارد ،گفت :متون نمایشــنامههای این
جشنواره بومی بوده و از آثار نویسندگان استان است
که اکثر شرکتکنندگان نیز از هنرمندان و هنرجویان
جوان هستند .کارشــناس مسؤول هنرهای نمایشی
ادارهکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان همدان با
بیان اینکه آخرین مهلت ارســال آثــار تا  ۲۰تیرماه
بود که با توجه به اســتقبال شــرکتکنندگان تا ۲۵
تیر تمدید شد ،گفت :هنرمندان تا  ۱۲مرداد فرصت
دارند که  ۳نسخه لوح فشرده آثار خود را به دبیرخانه
جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
تحویل دهند .وی با بیــان اینکه تا  15مردادماه بین
 ۱۲تا  ۱۵اثر برای شــرکت در جشــنواره انتخاب
و معرفی خواهد شــد ،افزود :هشــتمین جشنواره
نمایشنامهخوانی استان همدان  ۱۷و  ۱۸مردادماه در
فامنین برگزار میشود.

طوالنی ترین خسوف یک قرن
اخیر در کجا رصد می شود
روز جمعه طوالنی ترین خسوف جهان در صد سال
اخیر رخ خواهد داد و بســیاری از مردم عالقمند به
تماشای این پدیده جذاب و منحصر به فرد هستند.
به گزارش مهر ،اما خســوف یادشده در همه نقاط
جهان قابــل دیدن نخواهد بــود و در عوض مردم
برخی کشــورهای جهان از فرصت استثنایی برای
مشاهده آن برخوردارند.
خســوف جمعه هفته آینده بر اســاس برآوردهای
به عمــل آمده بیش از  ۱۰۰دقیقــه به طول خواهد
انجامید ولی پدیده مذکور در آمریکای شمالی قابل
رویت نخواهد بود و لذا شهروندان آمریکا و کانادا
برای مشاهده آن چاره ای جز سفر به دیگر کشورها
ندارند .عالقمندان به تماشای این خسوف منحصر
به فرد باید در زمان وقوع این رویداد در خاورمیانه،
شــرق آفریقا یا غرب و جنوب شرق آسیا و هند به
سر ببرند.
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