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دهه کرامت 
و درس هايي از کريمان

 اول مــاه ذي القعده الحــرام 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 

ريزه خوار خان نعمت او مي دانند.

کانال خبری                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

اجرای برنامه های گردشگری»رویداد 2018« سرعت بگیرد

هوالباقی t

مديرعامل شرکت فناوران زرين
سينا محمدی اتحاديه توليدکنندگان و صادر کنندگان 

طال و جواهر، نقره و سنگ هاي قيمتي ايران

جنــاب آقـاي 
محمـد  رستگار

شهردار محترم قهاوند
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را 
خدمت حضرتعالي و خانواده محترمتان 

تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال براي 
آن مرحومه غفران الهي مسألت مي نماییم.

تسلیت t

شرکت فرآورده هاي لبني احسان سپيده 
 احســان ظــــفري

جناب آقاي مهندس 
محمد ناصر نيکبخت

استاندار محترم استان همدان
با نهایت تأسف و تأثر مصیب وارده را 

تسلیت و تعزیت عرض نموده از خداوند 
تبارک و تعالي براي آن مرحوم علو 

درجات و رحمت واسعه براي شما و سایر 
بازماندگان صبر و بردباري مسألت داریم.

هوالباقی t

شرکت تعاونی خوراک آفرین)سکالو1(

جناب آقای مهندس 
محمد ناصر نيکبخت

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

هوالباقی
t

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

جناب آقای مهندس 
محمد ناصر نيکبخت

استاندار محترم استان همدان
با نهايت تأسف و تأثر مصیب وارده را تسلیت 

عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالي براي آن 

مرحوم علو درجات و رحمت واسعه براي شما و 

ساير بازماندگان صبر جزيل مسألت داريم.

هوالباقی
t

جنـاب آقـاي
مهندس نيکبخت
استاندار محترم همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت داماد گرامیتان 
را خدمت حضرتعالي و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده از درگاه خداوند منان براي آن 
مرحوم رحمت واسعه الهي و براي جنابعالي و 
تمامي بستگان صبر وسالمتي مسألت داریم.

گروه صنعتي پيروي

t

شرکت بارادگستر الوند- غفاري

هوالباقی

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 مي نماييم.

t

مديريت و کارکنان شرکت گلخانه ای ارکيده کشت نهاوند- بهروز ظفری

هوالباقی

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 مي نماييم.

پ

آگهي فراخوان پيمانکار
اتحاديه لوازم خانگي همدان جهت احداث مجتمع 
برندينگ لوازم خانگي غرب کشور واقع در ابتداي 
جاده تهران، از پيمانكاران استان همدان که واجد 
شرايط ذيل مي باشند، دعوت به همكاري مي نمايد.

1- متقاضیان محترم مي بایست پیمانکار ابنیه
 با گرید حداقل 2 باشند.

2- متقاضیان محترم تاکنون مشمول مواد 46 و 47 شرایط عمومي پیمان 
نشده باشند.

3- تمکن مالي مناسب جهت ارائه ضمانتنامه معتبر

پیمانكاران واجد شرايط مي توانند مدارک و رزومه خود 
را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه، 10 مردادماه 1397
امام رضا،   بــه آدرس: همــدان، سر پل يخچال، پاساژ 

طبقه دوم، دفتر اتحاديه لوازم خانگي همدان تحويل فرمايند.

هيــــأت امـنـاي پـروژه

*هيأت امناي پروژه در رد یا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
توسط  پذیرفته شده  بر عهده شرکت  *هزینه چاپ آگهي 

هيأت امنامي باشد.

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

پايان مهلت تعزيرات به واحدهای صنفی

210 برنامه
 و جشن

 آستان قدس 
در دهه کرامت 
برگزارمی شود

رئیس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي
 شهرداري همدان پیشنهاد داد

تدوين طرح جامع 
گردشگري مادستان

■ خوشبخت: با فضای خالی گفتگو بین مردم و مسئوالن مواجهیم

بكارگیری بازنشستگان
 در دستگاه های اجرايی ممنوع شد 
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ميالد عالم آل محمد
 علی بن موسی الرضامبارک
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خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

صدا و سیمای همدان در معرفی 
توانمندی های تويسرکان همكاری کند 

 تعامل تنگاتنگ و مســتمر و هم افزايی رسانه ملی و صدا و سيمای 
مرکز همدان با مســئوالن تويسرکان زمينه ساز معرفی بيش از پيش و 

بهتر ظرفيت های متنوع شهرستان است.
 فرماندار تويسرکان با اشاره به برگزاری نشست هم انديشی مسئوالن 
ارشد شهرستان تويسرکان با مدير کل و معاونان صدا و سيمای استان 
همدان اظهار داشــت: شهرستان تويسرکان از ظرفيت ها و قابليت های 
متنوع و متعددی در حوزه های مختلف فرهنگی، تاريخی، کشاورزی، 
گردشــگری، اجتماعی، علمی و ادبی  و مفاخر برجسته، مشهور و اثر 
گذاری برخوردار است که معرفی و شناساندن آنها به مردم ايران زمين 
يک ضرورت در جهت شــتاب بخشــی به روند توسعه شهرستان به 

شمار می رود.
حبيب موميوند در گفت وگو با  تســنيم افزود: شهرســتان تويسرکان 
حرف هــای زيادی برای گفتن در زمينه هــای مختلف از جمله توليد 
محصول گردو با کيفيتی جهانی، توليد صنايع دســتی به ويژه صنايع 
مبل و منبت، فرش دست باف، و شــاخه های متنوع گردشگری دارد 
که هم گرايی و همکاری رسانه ملی از اثر گذاری بی بديلی در معرفی 

آنها برخوردار است.
موميوند از پوشش رسانه ای و تالش های صدا و سيمای مرکز همدان 
در جشــنواره ملی گــردو، صنايع مبل و منبت و فرش دســت باف 
تويســرکان در سال گذشــته تقدير و تصريح کرد: اين جشنواره ملی 
همزمان با برگزاری رويداد بزرگ همدان 2018، شهريورماه امسال نيز 
همراه با جشنواره مبل و منبت روستايی در تويسرکان برگزار می شود 
و بدون ترديد توانمندی صدا و ســيمای مرکز همدان در پوشش اين 

رويدادهای ملی را بيش از سال گذشته خواهيم ديد.

1-تغييرات گســترده مديريتي در اســتان پيش بيني مي شود. گفته 
مي شــود با تصويب ممنوعيت به کارگيري بازنشسته ها در مجلس، 
بسياري از مديران که سن بازنشستگي آنها گذشته است، در ليست 
وداع بــا ميزهاي خود قرار مي گيرند. گويا برخي از مديران اســتان 
عالوه بر سن باالي 60، سنوات خدمتي باالي 35 سال را در کارنامه 

خود دارند.
2-انتخابــات خانه احزاب بدون حضور احــزاب اصولگرا برگزار 
خواهد شــد. گفته مي شود در حالي که انتخاب هيأت  مرکزي خانه 
بايد با مشارکت اکثر احزاب باشد، گويا در نبود گروه هاي اصولگرا 
اين انتخابات برگزار خواهد شد. گويا اين اقدام در جهت در دست 
گرفتن مديريت خانه با حضور گروه هاي مورد توجه دولت خواهد 

بود.
3-تفکيک جنســيتی درپارکها به استان رسيده است.گفته می شود 
وسايل ورزشی موجود دريکی ازپارکهای استان برای استفاده آقايان 
وخانم ها تفکيک شده است.گويا اين اقدام از سوی شهرداری يکی 

از شهرهای استان انجام شده است.

عكس رسانه فرهنگساز است

 عکس به عنوان يک رســانه قابل اتکا در حوزه فرهنگســازی 
شناخته می شود و سرعت اثرگذاری آن بر هيچکس پوشيده نيست.

شهردار همدان با حضور در دبيرخانه جشنواره عکس شهروندان 
برگزيده همدان با اشــاره به ويژگی های توصيف شده در جامعه 
شهری برای افراد شاخص و برگزيده، افزود: يافتن سوژه های ناب 
در ميان شهروندان همدانی، اقدام غيرممکن نيست؛ زيرا در بطن 
جامعه شهری همدان، روح انسانيت و وجدان مداری زنده است.

عباس صوفی بيان کرد: جشنواره اصلی شهروندان برگزيده همدان 
و برنامه های جانبی پيوسته به آن نقطه عزيمت به شمار می رود که 
از اين مبدأ به دنبال تداوم برنامه های فرهنگی و اجتماعی هستيم.
مدير ارشــد شــهری همدان با تأکيــد بر اينکه مــردم ما جزو 
خوب ترين ها هستند، يادآور شد: ما تمام توان و تالش خود را به 
کار گرفته ايم که شهری خوب برای اين مردم بسازيم و در حفظ 

خوبی های گذشته کوشا باشيم.

مدير درمان تامين اجتماعی همدان خبر داد
کسب اطالع غیرحضوری از وضعیت 
رسیدگی به پرونده کمیسیون پزشكی 

 وضعيت رســيدگی به پرونده کميسيون پزشکی به صورت 
غيرحضوری در همدان اطالع رسانی می شود.

مدير درمان تامين اجتماعی استان همدان با اشاره به موفقيت اداره 
کميسيون های پزشــکی مديريت درمان تامين اجتماعی  همدان، 
اظهار کرد: تجربه موفق اين اداره در توسعه سيستم های نرم افزاری 
طی سال های گذشته از سوی ستاد مرکزی سازمان، در سال 96 به 
عنوان مرکز اصلی پايلوت طرح اتوماسيون و مکانيزاسيون فرآيند 

درخواست، بررسی، صدور و ابالغ رای انتخاب شد.
عليرضا صفری در گفت وگو با فارس با اشاره به اينکه اين طرح با 
موفقيت اجرا شده است،گفت: ارتقای کيفی، شفافيت فرآيندهای 
رسيدگی، سرعت، دقت و سهولت در بررسی ها و ارائه خدمات 

از جمله دستاوردهای اجرای طرح مورد نظر بوده است.
مدير درمان تامين اجتماعی اســتان همدان به توسعه خدمات 
غير حضوری در کميســيون های پزشکی اشاره کرد و افزود: 
کميســيون  پزشــکی يکی از نهادهای مؤثر بر ارائه تعهدات 
کوتاه مدت و بلندمدت ســازمان به شــمار می آيد که گستره 
قابل توجهی از بيمه شــدگان متقاضی ارائه خدمات اين نهاد 

هستند.
وی با بيان اينکه ســال 95 برای نخستين بار امکان اعالم نوبت 
و اطالع رســانی از وضعيت رســيدگی به پرونــده به صورت 
غيرحضوری فراهم شــد، خاطرنشــان کرد: ســال گذشته اين 
خدمات توسعه يافت به نحوی که اکنون بيمه شدگان می توانند 
از خدمات ابالغ رأی کميســيون پزشــکی بدوی و تجديد نظر 

هم بهره مند شوند.
صفری بيان کرد: به عبــارت ديگر به جرأت می توان گفت ميز 
خدمت الکترونيکی اين نهاد از سال 95 به شکل مؤثری مستقر 

است.
وی با اشــاره به طرح رجيســتری بيماری ها و استراحت های 
پزشکی مورد نياز بيمه شدگان، گفت: سال گذشته با اجرای اين 
طرح امکان ثبت دقيق بيماری ها و  استراحت های پزشکی مورد 
نياز بيمه شدگان با در نظر گرفتن شرايط خاص افراد نيازمند به 

استراحت پزشکی فراهم شد. 

دهه کرامت و درس هايي از کريمان
فیض ا... مظفرپور «

 اول مــاه ذي القعده الحرام 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 ريزه خــوار خان نعمت او مي دانند. و حوزه علميه شــريف قم در 
جوار بارگاه ملکوتي آن بانوي گرانقدر ارج و اعتبار بيشــتري به خود 

گرفته است.
بزرگاني چون مرحوم آيت العظمي مرعشي نجفي)ره( که هنگام سحر 
و در ســرماي زمســتان اولين نفري بودند که فيض تشرف او را پيدا 
مي کردند. و ســالمش مي کردند و عرض ارادات و همچنين مرحوم 
آيت العظمي بهجت )ره( که هنگام ورود به حرم مطهر با حالت تضرع 
و نهايت اداب و احترام وارد مي شدند. و از فيوضات معنوي آن بانوي 

شريف بهره مند مي شدند.
به همين مناسبت جا دارد از علماي بزرگ همدان حضرت آيت العظمي 
مالعلي معصومي همداني)ره( و آيت ا... علي عراقچي که اين روزها 
سالگرد عروج ملکوتي آنان نيز مي باشد ياد کنيم. اين دو بزرگوار نيز از 
انسان هاي وارسته اي 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.
حجت االسالم و المسلمين سيدهاشم موسوي نقل مي کرد که مرحوم 
آخوند مالعلي فرزندان حضرت زهرا)س( ســادات را بسيار تکريم 
مي کردند. 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 بهره ها بردند و 
ســرانجام نيز در جواد مرقد مطهر حضرتش آرميدند. عالم بزرگواري 
که به گفته حجت االســالم ملکيان به معناي واقعي زاهد بود و در قم 
از محضــر بزرگاني چون امام راحــل )ره( و آيات عظام بروجردي، 
گلپايگاني و عالمه طباطبايي بهره ها برده بود. روح همه عالمان رباني 

غريق رحمت حق باد.
در خصوص دهه کرامت و والدت با ســعادت ســلطان سرير ارتضا 
حضرت علي ابن موسي الرضا المرتضي و خواهر گرامي اش 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 اعــالي کرامت قرار دادند. 

سخن و قلم ناقص ماها را نيز بدون پاسخ نمي گذارند.
همانگونه که مي دانيم دهم ذي القعده الحرام مصادف است با والدت با 
سعادت عالم آل محمد علي ابن موسي الرضا عليه آالف التحيه و الثناء 

و اين دهه، دهه کرامت است.
بايد از زندگي و سخنان امام رئوف نکته ها بياموزيم. و برخود بباليم که 

امام رضا)ع( را داريم. عيون اخبار الرضا احاديث آن حضرت است.
کتابي مشحون از معرفت.

حجت االسالم 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 عظيم الشأن خويش را با صفت 

خلق عظيم ستوده است.
حجت االســالم 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 مي بيند آنها را فاش نمي کند. دومين 
چيزي که مومن بايد از پيامبر به ارث ببرد مردمداري است زيرا پيامبر 

ما مردمدارترين فرد بود و با مردم مدارا مي کرد.
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 مي کردند.
همين حديث شريف را اگر سرلوحه زندگي خود قرار دهيم بسياري 
از مشــکالت را مي توانيم 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 علي ابن موســي الرضا المرتضــي االمام التقي النقي و 

حجتک علي من فوق االرض و من تحت الثري 

حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان به 2۸.۵ میلیون متر مكعب رسید
 مديرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بيان اينکه روزانه 1200 ليتر برای مصرف شرب از سد اکباتان خارج می شود، گفت: حجم 

مخزن ذخيره آب سد اکباتان به 28.5 ميليون متر مکعب رسيده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: در حال حاضر مقدار ذخيره سد اکباتان 28 ميليون 

و 500 هزار متر مکعب معادل 83 درصد حجم آن است.
وی بيان کرد: مقدار خروجی آب در هر روز از سد برای مصرف شرب يک هزار و 200 و برای کشاورزی 240 ليتر در ثانيه است.

ســتوده با اشــاره به ثبت بارش 399 ميلی متری برای همدان گفت: از ابتدای سال آبی 96-9۷ تاکنون 33 ميليون و ۷00 هزار ليتر آب 
وارد سد شده که سال گذشته در اين زمان، 5۷ ميليون و 2۷0 هزار ليتر بوده و ورودی امسال نسبت به سال گذشته 41 درصد کاهش 

داشته است.
مديرعامل شرکت آب منطقه ای همدان اعالم کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون نيز مقدار آب مصرف شده برای شرب در شهر همدان و 

اطراف 9 ميليون و 900 هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است.

همدان در اجرای برنامه مديريت اضطرار بار کشور مشارکت دارد
 مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان گفت: همدان در اجرای برنامه مديريت اضطرار بار کشور مشارکت دارد.

به گزارش مهر، محمدمهدی شهيدی در جمع خبرنگاران با بيان اينکه وزارت نيرو هر سال در ايام تابستان طرح های تشويقی کاهش 
پيک را تدوين و اعالم می کند، گفت: امسال با توجه به افزايش دمای هوا و باال رفتن مصرف برق در کشور و لزوم مشارکت استان ها 
برای کاهش پيک بار کشور؛ استان همدان نيز با توجه به درخواست مديريت شبکه برق ايران در راستای توازن سازی در برنامه مديريت 

اضطرار بار مشارکت دارد.
وی بابيان اينکه شــرکت توزيع نيروی برق اســتان همدان مشترکان غير حساس را در سه گروه »الف«، »ب« و »ج« تقسيم بندی کرده 

است، گفت: بر اساس تقسيم بندی انجام شده در صورت اضطرار، مديريت بار اعمال می شود.
ــه مشــترکان اطالع رســانی شــده اســت، گفــت:  ــه ب ــام هفت ــی در طــول اي ــان اينکــه ســاعات خاموشــی های احتمال شــهيدی بابي
ــن  ــری در اي ــه تغيي ــر گون ــه در صــورت ه ــده ک ــانی ش ــا اطالع رس ــا گروه بندی ه ــراه ب ــز هم ــق مشــمول ني ــام مناط آدرس تم

ــود. ــانی می ش ــانی و اطالع رس ــوع بروزرس ــه موض برنام

 يکی از ميادين شهر همدان به نام شهدای 
خلبان مزين می شود.

روز گذشــته  جلســه ای با حضور جمعی 
از مســئوالن استان از جمله نماينده فرمانده 
ســپاه انصارالحســين )ع( اســتان همدان، 
جانشــين فرماندهی پايگاه هوايی شــهيد 
نوژه، مديرکل بيناد شــهيد و امور ايثارگران 
استان، مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس اســتان، رئيس بنياد شهيد 
و امورايثارگــران شهرســتان، معاون برنامه 
ريزی و امور عمرانی فرمانداری شهرســتان 
همدان در راستای هم انديشی و هم افزايی 

برگزار شد.
رئيس شورای شهر همدان در اين ديدار بر 
لزوم تعيين مکان مناســبی برای نامگذاری 
شهدای خلبان و نصب المانهای فاخر تاکيد 
کرد و يادآور شد: يکی از ميادين شهر به نام 

شهدای معزز خلبان استان مزين می شود.
ابراهيم مولوی با بيان اينکه امروزه امنيت و 
آسايش کشــور را  مديون خون پاک شهدا 
و ايثارگران هستيم، افزود: در راستای زنده 
نگه داشتن ياد و خاطره شهدای خلبان بايد با 
طراحی و ساخت المانی فاخر در اين زمينه 
اقدام و ســرديس هايی در مکانی مناســب 
نصب و معابری را نيز به نام اين شــهدای 

معزز مزين کرد.
مولــوی به نقش آفرينــی پايگاه نــوژه در 
دوران دفــاع مقدس اشــاره کــرد و اظهار 
داشت: حضور نيروی هوايی در عرصه های 

مختلف مايه مباهات بوده چنان که شهدای 
معزز نيروی هوايی در دوران سخت جنگ 
تحميلی از عظمت، شرافت و تماميت ارضی 
و حاکميت دينی دفاع کرده و جان عزيزشان 
را نثار کردند و بر اين اساس زنده نگه داشتن  
يــاد و خاطره اين شــهدای بزرگوار وظيفه 
همه ما اســت. وی به دالوری و رشادتهای 
شــهدای خلبــان در دوران دفــاع مقدس 
از جمله شــهيد معزز عباس دوران اشاره 
و تاکيــد کرد: بايد بــه روش های مختلف 
سبک زندگی و رشادت های شهدای نيروی 
هوايــی و خلبانــان ايثارگــر را در جامعه 
بــه عنوان فرهنــگ ايثار و شــهادت پويا 

نگه داشته و در رواج آن کوشيد.
مولوی اضافه کرد: همه بايد قدردان خانواده 

های معزز شــهدا بوده و تا زمانی که در قيد 
حيات هستند در کنار آنها باشيم.

مولوی در ادامه آمادگی شــورا و شهرداری 
همدان را برای نامگــذاری يکی از ميايدن 

شهر به نام شهدای خلبان اعالم کرد.
خانواده شهدا به ابزاری برای ارائه عملکرد 

مديران تبديل نشوند
مديرکل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان همدان نيز  تاکيد کرد: 
خانواده شــهدا نبايد به ابــزاری برای ارائه 

عملکرد مديران تبديل شوند.
مهدی ظفــری بابيان اينکه شــهدا جايگاه 
وااليی دارنــد و همه آنهــا را بايد با يک 
نگاه ديد، گفت: در بيان ارزشــها و زيبايی 
های دوران دفاع مقدس، نبايد اجازه دهيم 

شــهداء عامل و ابزاری برای عملکردهای 
مديران باشند.

ظفری تاکيد کرد: نبايد در ارج نهادن به مقام 
شهداء تنها به بعضی از اين بزرگواران توجه 
کرده و بقيه شــهدای معزز را ناديده گرفت 
چراکه اين عمل اشــتباه است و همه شهدا 

جايگاه وااليی دارند.
ظفری اضافه کــرد: در خصوص نامگذاری 
مکانی مناسب در شهر به نام شهدای خلبان 
بايد 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، ميدانی به نام شهدای خلبان 

نامگذاری شود.

رئیس شورای شهر همدان خبرداد

نامگذاری يکی از ميادين شهر
 به نام شهدای خلبان

 سخنگوی شــورای شــهر همدان از 
کاهش تکدی گری در ســطح شهر همدان 
خبرداد و گفت: خوشبختانه در سال جديد 
شاهد تعداد چمشگير تکدی گران در سطح 

استان هستيم.
 کامــران گردان با اشــاره به شــايع نبودن 
تعداد تکدی گران در ســطح شهر همدان 
به ويژه در چهــار راه ها، تصريح کرد: اين 
تکدی گــران تعداد محدودی  هســتند که 
به طور فصلــی از اســتان های ديگر وارد 
شــهر همدان می شــوند، با اين وجود اگر 
شهرداری متکدی را مشاهده کند به سرعت 

اقدام به جمع آوری آن می کند.
وی در خصوص مســئوليت ســاماندهی 

تکدی گــران، بيــان کرد: شــهرداری تنها 
مسئول جمع آوری اين افراد است و پس از 
جمع آوری آنان از سطح شهر، تکدی گران 
را برای ســامان بخشيدن به اداره بهزيستی 

می سپارد.
سخنگوی شورای شــهر در رابطه با افراد 
فعال اين گروها اشــاره کرد: متأسفانه 30 
درصد کودکان، 50 درصد زنان و 20درصد 

متکديان را مردان تشکيل می دهند.
گــردان با بيــان اينکه بــرای جمع آوری 
هميشــگی متکديــان نيازمند مشــارکت 
همگانی مردم هستيم، گفت: بيشتر اين افراد 
درآمدهای بااليی دارند و اگر فرهنگ سازی 
درســتی شــکل گيرد و مــردم پول های 

خيرخواهانه خــود را به جای تکدی گران 
به صندوق صدقات بسپارند، می توان اميد 
داشت که اين افراد ديگر در سطح شهر قابل 
مشاهده نيستند و اين فرهنگ سازی نيازمند 
تالش کميته امداد امام خمينی )ره ( اســت. 
وی در تشريح مسئله فالگيران خاطرنشان 
کرد: اين افراد به دليل اينکه اين کار را پيشه 
خود قرارداده اند، طبق قانون مجرم شناخته 
می شــوند و جمع آوری آنان به دليل اينکه 
نيازمند دستور قضايی است. اين مسئوليت 
هم بــه عهده نيروی انتظامی قرار می گيرد. 
رئيس بهزيستی اســتان همدان با اشاره به 
اين که همه تکدی گران به اداره بهزيســتی 
سپرده نمی شوند، بيان کرد: تعداد محدودی 

از ايــن افراد يعنی معلولين، کودکان کار و 
زنان سرپرست خانوارکه تحت پوشش اين 
اداره هســتند از طريق شهرداری و نيروی 

انتظامی  به بهزيستی منتقل می شوند.
شــيران درباره پيگيری اين افــراد اضافه 
کرد: پس از انتقال اين افراد به بهزيســتی، 
مددکاران واحد امداد اين اداره به بررســی 
علل اين رويداد می پردازند و در کميته های 
مخصوص مورد بررســی و تصميم گيری  

قرار می گيرد.
وی در مورد افراد پذيرفته شــده در سال 
جديد بيان کرد: به طــرز دقيقی نمی توان 
تعــداد را گفــت چرا کــه اين افــراد به 

واحدهای شهرستانی سپرده می شوند.

کاهش چمشگير تکدی گری در همدان

و  فنــی  آموزش هــای  در  آنچــه    
ــت  ــای کيفي ــت ارتق ــم اس ــه ای مه حرف
ــه باعــث مهــارت  ــی اســت ک آموزش هاي

آمــوزش و اشــتغال می شــود.
ای  فنــی و حرفــه  آمــوزش  مديــرکل 
ــب در  ــن مطل ــان اي ــا بي اســتان همــدان ب
ــع  ــت: رف ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن جم
جوانــان  اشــتغال  دغدغــه  و  مشــکل 
فرهنــگ  تقويــت  و  توجــه  نيازمنــد 

مهــارت آمــوزی اســت.    
وهــب مختــاران خاطــر نشــان کــرد: 
ســهم مــردم همــدان بــه نســبت جمعيــت 
بــا  و حرفــه ای  فنــی  آموزش هــای  از 
ــه دارد  ــت فاصل ــا اس ــر م ــد نظ ــه م انچ
کــه اميدواريــم جوانــان، بــرای اينکــه 
ــوع  ــن ن ــه اشــتغال برســند اي ــر ب راحت ت
ــند.  ــته باش ــه داش ــا را در برنام آموزش ه
تکنولــوژی  گســترش  داد:  ادامــه  وی 
موجــب کمرنــگ شــدن فرهنــگ مهــارت 
آمــوزی، زبردســتی و چيــره دســتی شــده 
و افــراد تمايلــی بــه کســب مهــارت نشــان 

ــد.  نمــی دهن
ــارت  ــگ مه ــد فرهن ــرد: باي ــه ک وی اضاف
ــژه  ــه وي ــا ب ــبد خانواده ه ــوزی در س آم
ــا جايــی کــه قبــل  ــان قــرار گيــرد ت جوان
از اشــتغال دنبــال کســب مهــارت باشــند. 
ای  فنــی و حرفــه  آمــوزش  مديــرکل 
کســب  بــا  داشــت:  اظهــار  همــدان 

مهــارت 50 درصــد مســير دسترســی 
ــا  ــی شــود چنانچــه ب ــه شــغل ميســر م ب
ــارت  ــده از مه ــام ش ــای انج ــی ه بررس
آموختــگان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 60 

ــدند.  ــاغل ش ــد ش درص
ــال  ــتغال در ح ــرد: اش ــان ک ــاران بي مخت
حاضــر معضــل اصلــی جامعــه بــه شــمار 
مــی رود در حاليکــه مقولــه اشــتغال، 
ــتند  ــدا نيس ــم ج ــارت از ه ــاد و مه اقتص
ــب  ــا کس ــاوی ب ــارت مس ــش مه و افراي

ــت.  ــد اس ــش درآم ــغل و افزاي ش
ــه  ــی ب ــت ياب ــرای دس ــه داد: ب وی ادام
اقتصــاد مقاومتــی و اجــرای سياســت های 
ــمت  ــه س ــد ب ــز باي ــت ني ــادی دول اقتص

ــت.  ــوزی رف ــارت آم مه
ای  فنــی و حرفــه  آمــوزش  مديــرکل 
همــدان  اســتان  کــرد:  بيــان  همــدان 
ــتم  ــد و سيس ــان توانمن ــت مربي ــه هم ب
ــه  ــه کســب رتب ــق ب ــوی موف آموزشــی ق
چهــارم کشــور در حــوزه مهــارت شــد و 
ــگ  ــدال رنگارن ــن م ــه چندي ــن زمين در اي

ــرد.  ــب ک ــز کس را ني
ــزار و ۷06  ــه اينکــه 8 ه ــا اشــاره ب وی ب
نفــر در ســه ماهــه آمــوزش ديدنــد گفــت: 
3500 تــن از آمــوزش ديــدگان را بانــوان 
ــی  ــش خصوص ــد. و در بخ ــکيل دادن تش
ــر  ــزار نف ــش از 3 ه ــز بي ــگاه ني و آموزش

ــم . آمــوزش دادي

فنــی و حرفــه ای  آمــوزش  مديــر کل 
روســتا  گفــت:126   همــدان  اســتان 
تحــت پوشــش داريــم کــه اجــرای کمــی 
ــد نظــر  ــوزش در روســتاها م ــی آم و کيف

ــت.  اس
مختــاران افــزود: ششــم مــرداد ســالجاری 
در آخريــن روز از هفتــه ملــی مهــارت در 
ــوری از  ــس جمه ــور رئي ــا حض ــی ب آئين
کارآفرينــان برتــر فنــی و حرفــه ای کشــور 
ــوان  ــی از بان ــه يک ــود ک ــی ش ــر م تقدي
فعــال در رشــته ســفال ايــن اســتان نيــز از 
کارآفرينــان برتــر کشــور اســت و از ايــن 
فــرد در ايــن آئيــن تجليــل خواهــد شــد. 
ای  فنــی و حرفــه  آمــوزش  مديــرکل 
همــدان بيــان کــرد: طــرح آمــوزش زنــان 
ــاد  ــا انعق ــوار ب ــت خان ــوان سرپرس و بان
تفاهــم نامــه ای بــا وزارت کشــور از ســال 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــته آغ گذش
ــه  ــی و حرف ــت فن ــزود: اولوي ــاران اف مخت
ــيب  ــرض آس ــراد در مع ــوزش اف ای، آم
ــی در  ــت باالي ــرات مثب ــون اث ــت چ اس

ــی دارد.  ــای اجتماع ــيب ه ــش آس کاه
تــن   850 تاکنــون  کــرد:  اضافــه  وی 
ايــن  در  خانــوار  سرپرســت  زنــان  از 
ــد؛ در  ــای آموزشــی شــرکت کردن دوره ه
ــده  ــی ش ــته هايی پيش بين ــتا رش ــن راس اي

ــود.  ــتغال ش ــه اش ــر ب ــه منج ک
ای  فنــی و حرفــه  آمــوزش  مديــرکل 

همــدان يکــی از تفاوت هــا دوره هــای 
فنــی حرفــه ای در ســال اخيــر را چرخش 
ــی از آمــوزش  ــان آموزش هــای مهارت فرم

ــرد.  ــوان ک ــه ســمت اشــتعال عن ب
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ظرفيــت 
هــای همــدان در حــوزه گردشــگری، 
ــی و  ــت، فن ــل و منب ــردو و مب ــرم، گ چ
ــن  ــت اي ــرای تقوي ــدان ب ــه ای هم ح رف
ــا دوره هــای آموزشــی برگــزار  حــوزه ه

ــت.  ــرده اس ک
مختــاران توضيــح داد: بــا توجــه بــه 
همــدان  در   2018 رويــداد  برگــزاری 
ــرای  ــای آموزشــی ب ــا و کالس ه دوره ه

فروشــندگان ســفال برگــزار شــد. 
وی بــا بيــان اينکــه در ســامانه رصــد فنــی 
و حرفــه ای 160 نفــر پيــش بينــی اشــتغال 
کــرده بوديــم کــه تاکنــون 200 تــن شــغل 
ــار  ــن آم ــه اي ــا ب ــتد ام ــده اس ــاد ش ايج
اکتفــا نکرديــم ، بيــش از 100 تفاهــم 
ــا و  ــا، ارگان ه ــا نهاده ــی ب ــه آموزش نام
ــا  ــف داشــتيم و نهاده ــا مختل دانشــگاه ه
ــا دوره  ــد از م ــه دارن ــاز ک ــاس ني ــر اس ب

ــد. ــی کنن ــه م آموزشــی مطالب
اســتان  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
و  داريــم  ثابــت  مرکــز  همــدان20 
واحدهــای ســيار آمــوزش فنــی و حرفــه 
ــی  ــدازی م ــان راه ان ــب زم ــه تناس ای ب

شــوند.  

فنی حرفه ای به دنبال ارتقای کیفیت آموزشی است
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معرفی20 نانوايی متخلف به تعزيرات حكومتی
ــای ســطح  ــی از نانوايی ه ــارت و بازرس ــرح تشــديد نظ ــتای اجــرای ط  در راس
شــهر نهاونــد توســط بازرســين اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 20 واحد 
ــد  ــه اداره تعزيــرات حکومتــی شهرســتان نهاون ــا تنظيــم فــرم تخلفــات ب نانوايــی ب

معرفــی تــا برابــر مقــررات جريمــه و قطــع ســهميه آرد دولتــی شــوند. 
 سرپرســت اداره صنعــت، معــدن و تجــارت نهاونــد گفــت: بديهــی اســت در اجــرای 
ــام  ــون نظ ــر قان ــنگين تری براب ــم س ــات جرائ ــرح در صــورت تکــرار تخلف ــن ط اي

صنفــی بــرای متخلفيــن اعمــال خواهــد شــد.
ــته 550   ــاه گذش ــک م ــزود: در ي ــنا، اف ــا ايس ــو ب ــان در گفت وگ ــژن تربي بي

ــورد  ــه 100 م ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــای صنف ــد ه ــی از واح ــورد بازرس م
ــه اســت و 54 مــورد تخلفــات  ــی صــورت گرفت بازرســی از واحدهــای نانواي
ــال  ــی و اعم ــرات حکومت ــده در اداره تعزي ــکيل پرون ــه تش ــج ب ــی منت صنف

ــت. ــده اس ــون ش قان
ــه افزايــش  ــر اينکــه نانوايی هــای ســطح شــهر همــه موظــف ب ــد ب ــا تأکي ــان ب ترابي
ــان  ــا متصدي ــه تخلــف ب ــان هســتند، گفــت: در صــورت مشــاهده هرگون کيفيــت ن
نانوايی هــا برخــورد می شــود و شــهروندان نيــز در صــورت مشــاهده تخلــف و بــی 

ــد. ــا شــماره 124 تمــاس بگيرن ــد ب ــان، می توانن کيفيتــی در ن
وی اظهــار کــرد : تعــداد شــکايات رســيده بــه ســتاد خبــری 15 مــورد بــوده اســت 

کــه 10مــورد بــه صــورت تلفنــی و 5 مــورد بــه صــورت کتبــی اعــالم شــده اســت.
سرپرســت اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نهاونــد بيــان کــرد: عــالوه بــر 
ــکاری  ــا هم ــترکی ب ــت های مش ــی، گش ــای نانواي ــه از واحده ــی های روزان بازرس
ــبکه  ــت و ش ــرکت نف ــی، ش ــروی انتظام ــاف، ني ــاق اصن ــداری، ات ــدگان فرمان نماين

ــود. ــام می ش ــان انج ــت و درم بهداش
ترابيــان عمده تريــن تخلــف نانوايی هــا را در زمينــه کم فروشــی، تعطيلــی 
ــرد و  ــوان ک ــان عن ــت ن ــاعت پخ ــت و س ــت کيفي ــدم رعاي ــاز، ع ــر مج غي
ــا  ــرای آنه ــف ب ــوع تخل ــی و ن ــرات حکومت ــر تعزي ــاس نظ ــر اس ــزود: ب اف

حکــم صــادر می شــود.

خبـر

استقبال مسئوالن از 
پرچم حرم مطهر امام رضا)ع( 

 کبودراهنگ- خبرنــگار همدان پيام: 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 ســايت هاي موشکي ارتش و 
سپاه، کنترل  و هدايت پدافند هوايي مستقر در منطقه )اعم از زميني و 
هوايي و...( و اعالم وضعيت )سفيد، زرد يا قرمز( به 13 استان 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 
بي نظير در اين سايت راداري استفاده مي شد و به دليل عملکرد مناسب 
اين ســايت راداري که همچون يک دژ مســتحکم در برابر حمايت 
هوايــي عراقي ها بود، خلبانان عراقي همواره از نزديک شــدن به اين 

سايت راداري و مواضع پدافندي در هراس بودند.
وي خاطرنشــان کــرد: 15۷ مرحله حمله عراقي ها به ســايت رادار 
سوباشي و اســتفاده آنها از موشک هاي 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 عراقي ها با 
چند موشک هوا به زمين که از راه دور شليک شده بود اتاق عمليات 
سايت سوباشي را منهدم کرده و 19 نفر 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( 

مديحه سرايي کرد.

خريد بیش از ۶0 هزار تن گندم در رزن

 تا به امروز بيش از 60 هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان رزن 
خريداری شده است.

رئيس اداره تعاون روســتايی شهرستان رزن از خريد بيش از 60 هزار 
تن گندم مازاد بر نياز کشــاورزان توســط اداره تعاون روستايی اين 
شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: اين ميزان گندم در 14 مرکز خريدی 
که توسط اداره تعاون روســتايی شهرستان پيش بينی شده، خريداری 
شده است. رضا وثاقتی در گفت وگو با فارس با بيان اينکه از 14 مرکز 
خريد پيش بينی شده بيش از 30 درصد از  ظرفيت آنها  تکميل شده و 
بــا اين وجود همچنان خريد گندم ادامه دارد، گفت: فضا مراکز خريد 
گندم شهرستان رزن در حال پر شدن است که نياز به حمل گندم بسيار 
محسوس است. رئيس اداره تعاون روستايی شهرستان رزن با بيان اينکه 
تا اتمام کامل برداشــت گندم روند خريد ادامه خواهد داشت، افزود: 
با پر شــدن انبارهای مراکز خريد گندم، گندم های جمع آوری شده به 
سيلوها انتقال داده خواهد شد. وی با اشاره به ظرفيت انبارهای مسقف 
و روباز شهرستان رزن گفت: ظرفيت انبارهای مسقف شهرستان رزن 

80 هزار تن و ظرفيت انبارهای روباز شهرستان 100 هزار تن است.
وثاقتی از انتقال بيش از 3 هزار تن گندم به سيلوها خبر داد و ادامه داد: 
قيمت خريد تضمينی گندم در ســال جاری توسط دولت در بهترين 
شــرايط يک هزار و 300 تومان تعيين شــده که با توجه به کيفيت و 
ميزان سن زدگی، قيمت نهايی آن تعيين می شود. وی خاطرنشان کرد: 
مراکز خريد به صورت 24 ساعته آمادگی دارند تا گندم کشاورزان را 
خريداری کنند. رئيس اداره تعاون روستايی شهرستان رزن با اشاره به 
اينکه سال گذشته 90 هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان خريداری 
شده بود خاطرنشان کرد: شهرستان رزن در سال گذشته رتبه نخست 

استان در خريد تضمينی گندم را به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد: امســال پيش بينی می شود بيش از 150 هزار تن 

گندم از کشاورزان شهرستان رزن خريداری شود.

رشد ۶ درصدی 
بیمه شدگان تامین اجتماعی مالير

 در حال حاضر تعداد بيمه شــدگان اصلی زير پوشش اين سازمان 
در مالير 41 هزارو 668 تن اســت که در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل تعداد بيمه شدگان 6 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان تامين اجتماعی مالير گفت: تعداد بيمه شدگان اصلی و 
تبعی زير پوشش تامين اجتماعی در اين شهرستان 130 هزار تن است 

و از خدمات اين سازمان بهره مند می شوند.
محمدتقی نجارزاده در گفت و گو با ايرنا تعداد مستمری بگيران زير 
پوشــش سازمان را 65 هزار و 805 تن عنوان کرد و افزود: در مقايسه 
با ســه ماهه سال گذشته تعداد مستمری بگيران اين سازمان در مالير 
9 درصد رشد يافته است. وی ادامه داد: ميانگين تعداد مقرری بگيران 
بيمه بيکاری 284 تن اســت که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 
302 تن کاهش هشت درصدی داشته است. نجارزاده بيان کرد: در سه 
ماهه نخست امسال بيش از 562 ميليون ريال برای کمک هزينه پروتز 
و اروتز برای 481 تن پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشدی بيش از ۷3 درصدی را نشان می دهد. وی همچنين به پرداخت 
بيش از 2 ميليارد ريالی کمک هزينه های غرامت دســتمزد برای 2۷۷ 
تن از بيمه شــدگان و کاهش پرداختی بيش از 13 درصد نســبت به 
مدت مشابه سال قبل و پرداخت بيش از 596 ميليون ريال کمک هزينه 
بارداری بيمه شدگان برای 3۷5 تن با رشد چهار درصدی اشاره کرد.

رئيس سازمان تامين اجتماعی مالير افزود: در سه ماهه ابتدای امسال 
بيــش از 3۷۷ ميليون ريال کمک هزينــه ازدواج برای 2۷ تن از بيمه 
شــدگان اين سازمان در مالير پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بيش از 50 درصد کاهش داشته است.

توسعه کارخانه قند دوآيس 
شهرک صنعتی سامن

 نماينده مردم مالير در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اينکه 
عمليــات اجرايی فاز دوم کارخانه قنــد دوآيس با اعتباری معادل 15 
ميليارد ريال آغاز شده است، گفت: اين واحد توليدی که با اجرای فاز 
دوم خود زمينه اشــتغال مستقيم بيش از 100نفر را فراهم می کند، در 

زمينه بسته بندی مواد غذايی فعال است.
محمد کاظمی در گفت وگو با ايسنا، در اين رابطه افزود: در ارديبهشت 
ماه ســال جاری از اين کارخانه بازديد کرديم و پس از آن پيگيری ها و 
اقدامات الزم برای توســعه اين واحد صنعتی صورت گرفت و چند 

روز قبل عمليات اجرايی فاز دوم کارخانه قند دوايس آغاز شد.
وی خاطرنشــان کرد: اين طرح در شهرک صنعتی سامن و در زمينی 
به مســاحت ۷20 مترمربع و 15 ميليارد ريال اعتبار اجرا شده است و 
هم اکنون روزانه 18 تن توليد و بسته بندی قند دارد که با اجرای طرح 
توســعه در اين کارخانه، توليد و بسته بندی محصوالت به روزانه 30 

تن افزايش می يابد.
کاظمی اظهارکرد: قرار اســت بســته بندی محصوالتی همچون نمک 
طعام، سويا، زعفران، برنج ، چای، شکر ،گشنيز و حبوبات هم به اين 

کارخانه اضافه شود.

رئيس بهزيستي کبودراهنگ:
امیدوارم خدمات بهتري به افراد تحت 

پوشش ارائه دهیم 
 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: بيش از 60 برنامه فرهنگي، هنري، 

اجتماعي و... در هفته بهزيستي در شهرستان کبودراهنگ اجرا شد.
رئيس بهزيستي شهرستان کبودارهنگ با بيان اين مطلب در گفت وگو 
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 پياده روي به 
مناسبت هفته بهزيستي، برگزاري غرفه هاي صنايع دستي و اورژانس 
اجتماعي در کبودراهنگ جهت آگاه سازي از خدمات گروه جامعه هاي 
هدف بهزيستي، بازديد مسئوالن شهرستان از غرفه هاي صنايع دستي 
و اورژانس اجتماعي، تقدير برخي مسئوالن گل تپه از خيرين بهزيستي 
و بانوان برتر عفاف و حجاب در همايش گل تپه، بازديد و سرکشي از 

منازل توانخواهان به مناسبت هفته بهزيستي مي باشد.
جعفري همچنين ادامه داد: بازديد مسئوالن شهرستان از مرکز کلينيک 
همــراه، برگزاري همايــش مهارت هاي ده گانه زندگي توســط اداره 
بهزيستي شهرستان، بخشداري، آموزش و پرورش شهر گل تپه جهت 
500 نفر از والدين با حضور مســئوالن، بازديــد از کمپ کاروان به 
ســوي اميد شهرستان توسط امام جمعه و مســئوالن، بازديد از مرکز 
شبانه روزي توانبخشــي باب الحوائج با حضور مسئوالن به برگزاري 
جلسات عفاف و حجاب با حضور معاون فرهنگي و مسئول آموزش 
حوزه فاطمه الزهرا)س( به مناســبت هفته بهزيســتي و هفته عفاف و 
حجاب، ديدار و تقدير کودکان مهد کودک بچه هاي 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 

برنامه هاي هفته بهزيستي در شهرستان کبودراهنگ مي باشد.
وي همچنين در پايان خاطرنشــان کرد که ما همه توان خود را براي 
رفاه افراد تحت پوشش به کار مي گيريم و اميدواريم با حمايت بيشتر 
مسئوالن استاني و کشوري بتوانيم خدمات بهتر و بيشتري براي افراد 

تحت پوشش داشته باشيم.

مراسم ازدواج ۸0 نفر درنهاوند

 رئيــس اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان نهاونــد از برگــزاری 
مراســم ازدواج 80 زوج در آســتان مقــدس امامــزاده شــاهزاده 

ــر داد. ــد خب ــی)ع( نهاون محمــد و عل
ــتقبال  ــم اس ــزاری مراس ــدپور از برگ ــض ا... اس ــالم  في حجت االس
ــر داد  ــد خب ــتان نهاون ــا )ع( در شهرس ــام رض ــد ام ــم گنب از پرچ
ــا)ع(  ــام رض ــد ام ــم گنب ــتقبال از پرچ ــم اس ــرد: مراس و اظهارک
ــوف برگــزار  ــام رئ ــن ام ــالد اي ــد در شــب مي در شهرســتان نهاون
ــم  ــتقبال از پرچ ــم اس ــه مراس ــه اينک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب می ش
گنبــد امــام رضــا)ع( در روز سه شــنبه دوم مردادمــاه ســاعت 
ــا 19 در آســتان مقــدس شــاهزاده محمــد و علــی)ع( شــهر  1۷ ت
ــرای  ــا اج ــم ب ــن مراس ــت: اي ــد، گف ــد ش ــزار خواه ــد برگ نهاون

ــود. ــد ب ــراه خواه ــی هم ــوی و فرهنگ ــای معن برنامه ه
ــا  ــو ب ــد در گفت وگ ــتان نهاون ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام ــس اوق رئي
فــارس، بــا اشــاره بــه اينکه اين مراســم بــا همراهی موسســه ترنــم باران 
حضــرت رقيــه )س(، آســتان مقدس شــاهزاده محمد)ع( و بســيج ســپاه 
ناحيــه نهاونــد برگــزار می شــود، خاطرنشــان کــرد: طرحــی بــه نــام »بــا 

اجــازه امــام رضــا)ع( بلــه« را در ايــن روز برگــزار خواهيــم کــرد.
ــدی در  ــم ازدواج 80 زوج نهاون ــزاری مراس ــاره  برگ ــا اش وی ب
ــد،  ــی)ع( نهاون ــد و عل ــاهزاده محم ــزاده ش ــدس امام ــتان مق آس
ــر  ــد زي ــه می خواهن ــی ک ــزرگ ازدواج زوج هاي ــن ب ــت: جش گف
ســايه امــام رضــا)ع( زندگــی خــود را آغــاز کننــد را طــی در روز 

ــم. ــه داري ــام رضــا)ع( در برنام ــالد ام مي
ــد  ــا حضــور پرچــم گنب ــم ب ــن مراس ــه اي ــان اينک ــا بي ــدپور ب اس
ــه  ــردن خطب ــاری ک ــرت و ج ــان آن حض ــا)ع( و خادم ــام رض ام
ــود،  ــرک آن حضــرت همــراه خواهــد ب ــر ســر ســفره متب ــد ب عق
ــتان  ــر آس ــه دفت ــه ب ــن برنام ــام در اي ــرای ثبت ن ــراد ب ــزود: اف اف
مقــدس شــاهزاده محمــد)ع( مراجعــه کننــد يــا بــا شــماره تلفــن 

33222866 و 09185903905 تمــاس بگيرنــد.

 آرزوی برخــی از شــهروندان ســاکن 
شهرک وليعصر)عج( پوشاندن نهری عريض 
اســت که از ميانه خيابان های اين شــهرک 
عبور می کند و مشکالت بســياری را رقم 
زده است، آرزويی که نه براي اين روزها که 

مربوط به خيلی سال ها پيش است.
خيابان هــای باريک و البته بــدون پياده راه، 
ســاختمان هايی که بدون توجه به مقررات 
قد علم کردند و مشــخص نيست در کدام 
حادثه طبيعی و غير طبيعی آوارهای آنها بر 
روی تن  صاحبان آن سنگينی کند، تصاويری 
هستند که هر لحظه رخ دادن يک سانحه و 
جان دادن يک انســان يا کودک را در ذهن 

تداعی می کند.
در اين ميــان وجود نهــری تقريبا عريض 
وســط خيابان نيز دردی به درها می  افزايد. 
قطعا تصحيح ساختمان های يک شبه ساخته 
شده، خيابان های باريک غير استاندارد بدون 
پياده راه هزينه بســياری بــه دنبال دارد و به 
ســادگی نمی توان آن را انجــام داد اما نهر 
عريض ميانه خيابان را می توان اصالح کرد و 
با لوله گذاری کردن آن می توان حداقل يکی 
از اين ترس ها را ريخت. اما سال هاست که 
اين اتفاق رخ نداده و هر چه حساســيت ها 
بيشتر می شود کمبود اعتبارات مناسب برای 
انجام پروژه ها بيشــتر نمايان می شود و بر 

نگرانی ها دامن می زد.
يک شهروند ساکن شــهرک وليعصر)عج( 
ـ ديــزجـ  اظهار کرد: ديــزج به عنوان يک 
محله حاشيه شهر، از مشکالت و آسيب های 
اجتماعی بسياری رنج می برد که ساماندهی 
آن بيش از اعتبارت مالی به مديريت مناسب 

نياز دارد.
هادی که تا مقطع کارشناسی ارشد تحصيل 
کرده و در کنار خانواده خود در ديزج زندگی 
می کنــد، افزود: فرصت هــا و ظرفيت های 
بســياری در اهالی شــهرک وليعصر)عج( 
وجود دارد که با يک برنامه ريزی درســت 
می توان آن را شــکوفا کرد  و باعث خدمت 

به شهر و کشور شد.
وی تصريح کرد: مشــکالت شهری در اين 
منطقه بســيار زياد است، به حدی که باعث 
شــده مطالبات اجتماعــی، فرهنگی مردم 
فرصت ظهور و بروز نکند و مسائل عمرانی 

خواسته اوليه مردم باشد.
اين شهروند همدانی در گفت و گو با فارس 

ادامه داد: پوشاندن نهر وسط خيابان در ديزج 
شايد يکی از کوچکترين مطالباتی باشد که 
در اين شــهرک وجود دارد و اميدواريم تا 
باعث رخ دادن حوادث بيشــتری نشــده، 

اجرايی شود.
يک شهروند ديگر که به گفته خودش پس 
از ازدواج در ديزج ســاکن نيست اما هنوز 
پدر و مادرش در اين شهرک زندگی می کنند 
در گفت و گو با فارس اظهار کرد: نبود فضای 
ســبز، معابر عبور و مرور مناسب و پياده راه 
در خيابان های شــهرک وليعصــر از جمله 

مشکالت اوليه اين منطقه است.
مصطفی که 3۷ سال سن دارد، افزود: نوابغ 
بســياری از اين کوچه و خيابان های ديزج 
در ســطح کشــور ظهور و بروز کردند که 

نشان دهنده ظرفيت های اين منطقه است.
وی تصريح کرد: اگر به وضعيت فرهنگی، 
عملی و اجتماعی اين مناطق بيشــتر توجه 
می شد می توانست باعث بروز استعدادهای 

بيشتری شود.
اين شهروند همدانی ادامه داد: پوشاندن نهر 
وسط خيابان های شــهرک وليعصر يکی از 
ساده ترين پروژه هايی است که می توان انجام 
داد و در راه اهميت دادن به مردم اين منطقه 

گام برداشت.
وی خاطرنشان کرد: سال هاست اين مطالبه 
را مطــرح می کنيم اما هنوز اتفاقی رخ نداده 
اســت و تنها در ايام انتخابات وعده هايی از 

سوی برخی افراد می شنويم.
 پوشاندن نهر ديزج در دستور کار 

شورای پنجم
نايب رئيس شورای اســالمی شهر همدان 
اظهار کرد: ساماندهی نهر شهرک وليعصر يا 
ديزج و پوشــاندن آن از آغاز به کار شورای 

پنجم در دستور کار قرار گرفته است.
علی فتحی افزود: طبق برنامه ريزی های انجام 
شده قرار است که گودبرداری در مسير نهر 
انجام شود و سپس لوله گذاری صورت گيرد 

و در نهايت روی نهر پوشانده شود.
وی تصريح کرد: اعتبار مورد نياز اين طرح 
در بودجه ســال 9۷ آمده است و قرار است 

شهرداری منطقه 4 اين پروژه را اجرا کند.
نايب رئيس شورای اســالمی شهر همدان 
با بيان اينکه تمام تالش شــهرداری و شورا 
بر اين اســت که تا پايان سال اين اتفاق رخ 
دهد، ادامه داد: اگر بنا به داليل اعتباری اين 
مهم رخ نداد، قطعا در سال 98 شاهد اجرا و 

اتمام اين پروژه خواهيم بود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بودجه 
در نظــر گرفته برای اين طرح پاســخگوی 
اجرای بهينه آن نبايد و به همين دليل شايد 

در سال جاری به اتمام نرسد.
فتحی گفت: از محل بودجه متفرقه نيز برای 
اين پروژه در نظر گرفته شــده است تا در 
نهايت اين پروژه اجرايی شود اگر چه توجه 

الزم به آن مبذول نشد.

با پايان فصل کشاورزی عمليات لوله گذاری 
آغاز می شود

مدير منطقه 4 شــهرداری همدان نيز اظهار 
کرد: جــوی نهر شــهرک وليعصر)عج( به 
کشاورزان تعلق دارد که از شهرک الوند آغاز 

و به انتهای شهرک متصل شود.
مســعود دهبانی صابر افزود: در سال جاری 
لوله گذاری و اجرای اين طرح در دستور کار 

شهرداری قرار دارد و انجام می شود.
وی تأکيــد کــرد: در حــال حاضر فصل 
کاری کشــاورزان اســت و امکان قطع آب 
و اجــرای پــروژه وجود نــدارد و پس از 
پايــان فعاليت های کشــاورزی لوله گذاری 
و پوشاندن نهر شــهرک وليعصر)عج( آغاز 

می شود.
مدير منطقه 4 شهرداری همدان تصريح کرد: 
تمام تالش ها و برنامه ريزی های انجام شده 
برای اجرای اين طرح در سال جاری به کار 

گرفته شده است.
ــوع  ــش از وق ــا پي ــتند ت ــدوار هس ــه امي هم
ــه ای دلخــراش ايــن پــروژه اجرايــی و  حادث
يکــی از مطالبــات مــردم ايــن منطقــه پاســخ 
داده شــود. امــا بــه نظــر می رســد ايــن طــرح 
در برنامه  ريزی هــای انجــام شــده قــدری 
ــه آن نشــده  ــده و توجــه الزم ب ــول مان مغف
اســت. بــا ايــن وجــود از مســؤوالن شــهری 
ــی  ــروژه عمران ــن پ ــه اي ــی رود ب ــار م انتظ

ــد. اولويــت بخشــيده و آن را اجــرا کنن

گزارشی  از دغدغه مردم شهرک ولیعصر)عج(

پوشش روی نهرم آرزوست!

  رئيس جهاد دانشگاهی استان همدان از 
برگزاری رويداد مهم علمی و فرهنگی در 
استان خبر داد و گفت: اختتاميه هفدهمين 
جشنواره پايان نامه سال دانشجويی کشور 
امســال برای اولين بار به ميزبانی اســتان 
همدان و به همت جهاد دانشــگاهی اين 
اســتان در روز چهارشنبه، 3 مرداد برگزار 

می شود.
به گزارش ايســنا ، اکبر اســدی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: گردهمايی معاونان 
فرهنگی جهاد دانشگاهی سراسر کشور، 3 
و 4 مرداد ماه در همدان برگزار خواهد شد.

وی افزود: اين گردهمايی با حضور رئيس 
جهاد دانشگاهی کشور، معاونان و مديران 
فرهنگی جهاد دانشــگاهی، مدير عامل دو 
خبرگــزاری ايکنا و ايســنا در قالب ارائه 
گزارش اهم فعاليت های جهاد داتشگاهی 
همدان و بحث و بررســی برنامه های سال 
آتی اين مجموعه و تبادل نظر مسئولين اين 

حوزه برگزار می شود.
اســدی از برگــزاری رويــداد علمــی و 
فرهنگی در اســتان خبر داد و اضافه کرد: 
اختتاميه هفدهمين جشنواره پايان نامه سال 
دانشجويی کشور امســال برای اولين بار 
به ميزبانی اســتان همدان و به همت جهاد 
دانشگاهی اين استان در روز چهارشنبه، 3 

مرداد برگزار می شود.
رئيس جهاد دانشــگاهی اســتان ادامه داد: 
پايان نامه ها در دو مقطع کارشناسی ارشد 
و دکتری در رشته های علوم انسانی، فنی و 
مهندسی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع 
طبيعی، پزشکی، دام پزشکی و علوم پايه در 

جشنواره شرکت داده شده است.

وی عنــوان کــرد: بخش ويــژه اختتاميه 
جشنواره پايان نامه ســال دانشجويی نيز، 
به موضوعات اقتصــاد مقاومتی، معماری 
و شهرسازی اسالمی، طراحی و مد لباس 
ايرانی، تجاری ســازی، فناوری های نوين، 
مطالعات فرهنگ دانشــگاهی، سياســت 
گــذاری فرهنگی و فرهنــگ و مديريت 
جهادی اختصاص يافته اســت. اسدی با 
بيان اينکــه 905 پايان نامــه در دو مقطع 
ارشد و دکتری به دبيرخانه جشنواره ارسال 
شده اســت گفت: از اين تعداد 4۷3 پايان 
نامه در حوزه علوم انســانی، 60 پايان نامه 
در بخش علوم پزشــکی، 48 پايان نامه در 
حوزه کشــاورزی، 83 پايان نامه در حوزه 
فنی و مهندســی، 4۷ پايان نامه در بخش 
علوم پايه، 69 پايان نامه در ارتباط با رشته 
هنر و معماری و 125 پايان نامه در بخش 

ويژه شرکت کرده اند. 
رئيس جهاد دانشگاهی استان ابراز کرد: از 
905 پايان نامه شــرکت شده در جشنواره 
پايان نامه سال دانشجويی، 12 اثر برگزيده 
اصلــی و 28 پايان نامه قابل تقدير خواهد 
بود، گفتنی اســت 60 تن از اساتيد داوری 
پايان نامه های مذکور را بر عهده داشته اند.

وی اظهار کرد: در اين دوره از جشــنواره، 
905 پايان نامه به دبيرخانه جشنواره ارسال 
شده اســت که اين رقم نسبت به دوه قبل 
خــود که 420 پايان نامه اســت رشــد 2 
برابری داشــته است. اســدی از برگزاری 
مســابقه دفاع 3 دقيقــه ای خبر داد و بيان 
کرد: در اختتاميه هفدهمين جشنواره پايان 
نامه سال دانشجويی کشور، مسابقه دفاع 3 
دقيقه ای از پايان نامه نيز برگزار می شــود 

گفتنی است در اين مسابقه 2 تن از دانشجو 
مقطع ارشد و 2 دانشجو درمقطع دکتری به 

رقابت با يکديگر می پردازند.
اجرای  38 هزار نفر ساعت برنامه فرهنگی 

در جهاد دانشگاهی همدان
اين مقام مسئول اشــاره ای به برنامه های 
حوزه معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی 
در يک سال اخير داشت و گفت: برگزاری 
اردوی منطقه ای »طريق جاويد« با حضور 
300 دانشــجو از اســتان های کرمانشــاه، 
کردســتان، لرســتان، زنجان و همدان در 
راســتای تبيين آرا و انديشه های امام)ره( 
در جهت توســعه تربيت اخالق از جمله 

برنامه های اين حوزه است.
اســدی خاطر نشــان کرد: در حاشيه اين 
اردو، بازديد از جاذبه های گردشــگری و 
طبيعی اســتان نير انجام گرفت، اجرای 2 
طرح مطالعاتــی در حوزه ازدواج و طالق 
و 20 طرح نظرســنجی در ســطوح درون 
سازمانی، ملی و مشترک با برخی ادارات از 
ديگر فعاليت های حوزه معاونت فرهنگی 
جهاد دانشگاهی استان در سال اخير است.

رئيس جهاد دانشگاهی اســتان اشاره ای به 
آمار اخبار خبرگزاری ايسنا و ايکنا داشت و 
گفت: طی يک سال گذشته، دو خبرگزاری 
ايســنا و ايکنا به ترتيب، ۷ هزار و 2 هزار و 
400 خبر، گزارش خبری و تصويری توسط 
اين دو مجموعه بروی ســايت قرار گرفته 
است. وی ادامه داد: برگزاری مسابقه استانی 
مناظره دانشجويی و طرح دانشجو معلم قرآن 
با حضور 40 تن از دانشــجويان مســتعد و 
عالقمند به قرآن در راستای ترويج مفاهيم و 
ارزش های واالی قرآنی در سطح دانشگاه ها و 

جامعه از برنامه های ديگر اين مجموعه است.
گامی  دانشگاهی  جهاد  سفال  مرکز 

در جهت ارتقای توليدات استان
اســدی ادامه داد: ايجــاد مرکز تخصصی 
ســفال و ســراميک با 100 عضو از ديگر 
فعاليت هــای بخش صنعــت و پژوهش 
جهاد دانشــگاهی استان است که با هدف 
ارتقاء صنعت سفال و رقابت با محصوالت 
خارجی داير شده است که تاکنون موفق به 
اشتغالزايی مستقيم برای 40 نفر شده است. 
اين مقام مسئول گفت: يکی از ظرفيت های 
اســتان، توليد سفال و ســراميک است که 
نيازمند انجام فعاليت  های علمی و پژوهشی 
جهــت ارتقاء اين صنعــت در بخش های 
مختلف مــواد، فعاليت های هنری تجاری 
ســازی و ... است که اين مهم نيز کمک و 
حمايت جدی مسئولين استان را می طلبد. 

مرکز مشــاوره در راســتای تحکيم بنياد 
خانواده در استان فعاليت می کند

اســدی افزود: مرکز تخصصی مشاوره های 
قبل از طــالق از ديگــر برنامه های بخش 
آموزشی اين مجموعه است که در اين راستا 
سال گذشــته 355 پرونده قضايی از سوی 
دادگاه هــای خانواده به اين مرکز ارســال و 
تحت مشــاوره روان شناسان اين حوزه قرار 
گرفت. اين مقام مســئول يادآور شد: اجرای 
طرح آموزشی- فرهنگی »بی زباله، از خودمان 
شروع کنيم«، با همکاری آموزش و پرورش، 
سازمان محيط زيست ســال گذشته در 36 
مدرسه استان با محور های نقاشی، کاردستی، 
کتاب خوانی و تجهيز کتابخانه های مدارس با 
کتاب های با موضوع محيط زيست و در پايان 
تقدير از برگزيدگان دانش آموزی و فرهنگی.

رئیس جهاددانشگاهی همدان خبرداد

برگزاری اختتامیه جشنواره ملی پایان نامه نویسی درهمدان
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  ســازمان فرهنگــي، اجتماعي و 
ورزشــي شــهرداري همدان از جمله 
سازمان هایي است که در حوزه مدیریت 
اجتماعی زیر مجموعه شهرداري همدان 

محسوب می شود. 
این سازمان از دیرباز در راستاي فراهم 
کردن بســترهاي الزم براي توسعه در 
حوزه مدیریت شهري گام برداشته و با 
فراز و نشــیب های چندی در دوره های 
مختلف همواره توانسته نقش شهرداری 
را به عنوان یک ســازمان خدمتگزار در 

عرصه های مختلف شهری نمایان کند.
این حوزه به دلیل شــاخص هاي خاص 
خودش به نوعــي در همه امور زندگي 
شــهر  فیزیکي  ســاختار  و  اجتماعي 

تأثیرگذار و با اهمیت است.
تعیین اهداف سیاستها و تعیین راهبردها 
و خط مشی های مربوط به امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهر با توجه به ویژگی های 
خاص منطقه ای و محلی، انجام مطالعات 
و بررسی های الزم در زمینه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگــی و هنری در جهت 
ارایه طرح ها و برنامه های مورد نیاز برای 
توسعه فرهنگی، انجام اقدامات الزم در 
جهت اداره بهینه اماکن فرهنگی، ورزشی، 
مذهبی و آموزشی همچون فرهنگسراها، 
کتابخانه ها، خانه های فرهنگی، ســینما 
جوانان  ترغیــب  و  توانمندســازی  و 
و نوجوانــان در عرصه مشــارکت در 
فعالیت های فرهنگی و اجتماع، همکاری 
و حمایــت از ســازمانهای غیردولتی 
)NGO( و 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 
تغییرات در بدنه شهرداري همدان رخ داد 
که از آن جمله سپردن مسئولیت سازمان 
فرهنگی – اجتماعی شهرداری به علیرضا 
خوشبخت بود تا با توجه به تجربه ای که 
در این زمینه دارد، به ایفای نقش بپردازد.

این مدیر جوان هفته گذشــته با حضور 
در دفتــر همدان پیام به بیــان اقدامات 
صورت گرفته در مدت کوتاه حضورش 

و برنامه های 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 
کلیت  تقویت  اجتماعی،  ســرمایه های 
ورزش اســتان و پرهیز از موازی کاری 
و تاکیــد بر هم افزایی ســایر نهادها و 
ارگان هاي زي ربط به عنوان یک دغدغه 
از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان 
شهرداری  ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی، 

همدان به آن تاکید داشت. 
ماحصــل این گفتگــو را در ادامه  می 

خوانید.

 در خصوص آموزش شهروندان 
پيرامون  بزرگساالن  برای  خصوصاً 
احترام به قانون وحقوق شهروندی 

چه برنامه ای داريد؟
آغاز فعاليت در حوزه  آموزش شهروندي 
با نوجوانان اســت و در ادامه به جوانان و 
بزرگساالن بسط پيدا مي کند. سن جمعيتي 
ما باالخره به ســمت ســالمندي مي رود 
بنابراين عالوه بر مســائل عمران شهري 
معابر  پياده راه ها،  مناسب سازي  مثال  براي 
شهري براي سالمندان، بحث هاي مربوط 
به اوقات فراغــت، فرهنگي اجتماعي را 

بايد بسيار پررنگ تر ببينيم.
امسال بناي ما تقويت فرهنگ سراها نيست 
از نظر تعداد همدان از شهرهاي پيش رو 
در اين زمينه هست اما اين فرهنگ سراها 
بايد غني سازي شــوند در آينده به سمتي 
خواهيــم رفت که بــراي ســالمندان و 
در  ويژه  فرهنگ ســراهاي  خانواده ها هم 

نظر بگيريم.
البته سياست شــهردار اين است که براي 

در  فراغت سالمندان  اوقات  غني ســازي 
پارک هــا و فضاهاي عمومــي اقدامات و 

زيرساخت هايي مناسب فراهم شود. 
 آموزش شــهروندی در مناطق 
توانمند ســازی چه ميزان 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 600 هزار شــهروند وجود 
ندارد. ممکن اســت تفاوت نيازها وجود 
داشــته باشــد پس با توجه به نيازسنجي 

اقدامات را پيگيري مي کنيم.
 به دليــل اينکه اکثر ســاکنان 
مناطق توانمندســازي از مهاجران 
هســتند  با توجه به تنوع قوميت ها 
حوزه های  در  مشــکالتي  شــاهد 
اجتماعــی، اقتصــادي و فرهنگي 
حوزه  در  هســتيم،  مناطق  اين  در 
مديريت فرهنگي شــهر چه برنامه 

ای داريد 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 دســتگاه ها،  يعني امکانات و 
پتانسيل ها مشخص مي شــود. برای مثال 
يک طبقه از فرهنگسراي واليت در منطقه 
خضر قرار است به فرهنگسراي کسب و 
کار اختصاص يابد.  در اين مناطق ممکن 
است خشونت و جرايم و... زياد باشد پس 
موضوع مهم در اين مناطق ايجاد اشــتغال 
است، فرهنگ سرا کسب و کار با همکاري 
آموزش و پرورش، سازمان فني و حرفه اي 
و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فضا 
در اختيار اين سازمان قرار داده می شود تا 
اشتغال  توانمندسازي در حوزه  دوره هاي 
برگزار کنند.  همچنين قرار است دوره های 
آموزشــی براي خانواده هاي آسيب ديده،  
بانوان سرپرست خانوار و جوانان جوياي 
کار برگزار  شــود و در خاتمه از ســوی 
اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و فني 
و حرفه اي به اين افراد مدارک استاندارد و 

وام هاي اشتغال زايي اعطا خواهد شد.
همچنين برنامه ريزي کرديم در ســال هاي 
آينــده کارگاه صنايع دســتي که مي تواند 
زنان آســيب ديده و سرپرســت خانوار 
را به ســمت اشــتغال خانگي سوق دهد 
ايجاد کنيم. پس با اين تفاســير در مناطق 
حاشــيه اي عالوه بر فعاليت هاي عمراني، 
فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي را هم به 

صورت جدي دنبال خواهيم کرد.
تنــوع قوميت ها از نظر ما فرصت اســت 
براي مثال در حوزه گردشــگري مي توانيم 
فضاهايــي ايجــاد کنيم کــه قوميت ها و 
گويش هــاي زبانــي مختلف بــراي مثال 
در نمايشــگاه ها حضور يابند تا حســن 
شهروندي آنها را تقويت شود و به هويت 
خود افتخار  کننــد. بزرگترين کاري که در 
مناطق آسيب پذير مي توانيم انجام بدهيم اين 
است که آنها را تشويق کنيم تا خودشان را 

به عنوان شهروند همدان بدانند.
 همدان يک شــهر گردشــگر 
پذير محســوب می شود اما بعضا 
سوی  از  نامناسب  رفتار های  شاهد 
برخــی شــهروندان در برخورد با 
گردشــگران  هســتيم از آنجا که  
امسال رويداد 2018 قرار است در 
همدان برگزار شــود چه برنامه ای 
برای آموزش شــهروندان در اين 

بخش داريد؟
معتقديم يکي از بهترين راهبردهاي توسعه 
همدان )توســعه گردشــگري( است. به 
مناسبت رويداد همدان 2018 و 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 دستگاه هايي که 
دخيل هستند بايد "طرح جامع گردشگري 
شــهر همدان" يا "اطلس گردشگري شهر 

همدان" تدوين شود.
مراکز اقامتي و دســتگاه هايي که مي توانند 
همراهي کنند يا ســهم وبودجه دستگاه ها 
در ايــن زمينه بايد مد نظر قرار بگيرد چرا 
که معتقديم اين اطلس گردشگري به فهم 
گردشــگران داخلي و خارجي از فضاي 

گردشگري شهر همدان کمک می کند.
اقدامات شهرداري همدان در زمينه احداث 
بوستان ها، فضاي شهري و توجه به عالئم 
راهنمايــي و رانندگي ، امتياز دادن و ايجاد 
بستر مناســب براي هتل ســازي و مراکز 
اقامتي در جذب گردشــگر موثر اســت 
بطوريکه باعث شده است همدان ظرف 3 
سال متحول شــود. به دنبال آن هستيم که 
در تورهاي گردشگری، آموزش شهروندي 
را نيز مد نظر قرار بدهيم و يکي از آيتم ها 
استفاده ازگروه نمايشي )عمو صفا( است 
در اين نمايش ها شــيوه برخورد نوجوان و 
جوانان به گردشگران آموزش داده می شود.

چرا که گردشــگر قرار است براي همدان 
توليد ثروت کند توليــد ثروتی منافع آن 
به همه شــهروندان مي رسد. همچنين هر 
شهروند به عنوان يک رسانه بايد کار خود 

را در توسعه گردشگري انجام دهد.
بــه اعتقاد مــن ميزان ســرمايه اجتماعي 
در شــهر همدان بايد افزايــش يابد ما به 
لحاظ سرمايه مالي کمبود نداريم مي دانيد 
بانک هاي همدان به لحاظ ســرمايه مالي 
جز بانک هاي رده دوم يا ســوم کشــور 
هستند اقتصاد ما به دليل اينکه بانک محور 
اســت مي توانند در حوزه هــاي مختلف 
ســرمايه گذاري 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 ريزی شــده دوره هاي 
آموزشــي در حــوزه گردشــگري براي 
راننــدگان برگــزار کنيم، بــا اصناف هم 
قطعــا همين برنامــه را خواهيم . يکي از 
ضعف هايي گذشته اين بود که در ايام عيد 
مغازه هاي همــدان تعطيل بودند در حالي 
که اين مغازه هــا مي تواند يکي از مقاصد 
باشــند.  داخلي و خارجي  گردشــگران 
خوشبختانه اصناف همدان هم به اين درک 
مشترک رسيدند که تعداد گردشگران زياد 

باشد نفع مالي به توليد ثروت مي رسد.
 در حال حاضر جامعه با موضوع 
ســرمايه هاي اجتماعــي درگيــر 
که  دارد  وجود  نگراني  اين  اســت 
ســرمايه هاي اجتماعي از دســت 
نروند در اين زمينه نقش ســازمان 
فرهنگي چگونه خواهد بود تا کمک 

کند اين سرمايه ها تقويت شوند ؟
آغاز کار در اين حوزه را بر اساس برگزاري 
"جشنواره شهروند برگزيده" گذاشتيم، از 
سال گذشته شوراها، شهرداري در راستاي 
برگزاري اين جشــنواره تالش مي کنند و 
قرار اســت شهريور ماه اختتاميه جشنواره 
شــهروند برگزيده برگزار شــود. ضمن 
اينکه در همين 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 کم کم ميزان اعتماد و رضايت افزايش 
مي يابد و اين روند مشــارکت اجتماعي 

را در بــر خواهد داشــت و در به نهايت 
همبســتگي اجتماعي ميرسيم. نکته ديگر 
اينکه ما بايد شــبانه روز کار کنيم نشــاط 
اجتماعي را در شهر همدان ارتقا ببخشيم.

شــهر همدان فضاي عمومي کم ندارد آن 
چيزي که به نظر مي رسد کم است نشاط 
اجتماعي است نشاط اجتماعي هم از نظر 
ما تنها موســيقي يا برگــزاری برنامه هاي 
شــاد نيست يک بخش آن مراسم مذهبي، 
مولودي خواني و برگزاري جشنواره هاي 
جمعي در مــکان هايی چون پيــاده راه 

بوعلی و اکباتان است.
 چقدر توسعه جشنواره ها مالک 
معموال  مراسم ها  است  گرفته  قرار 
اسمش مردميست اما مردم چندان 
حضور ندارند در حالي که در ساير 
کشــورها اينگونه نيست. چقدر به 

مشارکت شهروندان توجه داريد؟
الزمه تحقــق اين موضوع اعتمــاد ما به 
شهروندان اســت تا فضاهايي موجود را 
در اختيــار آنها قرار دهيــم. براي مثال به 
لحاظ مالي حمايت مي کنيم فرهنگ ســرا 
در اختيار شــهروندان قرار مــی گيرد يا 
بــه ارگان ها هماهنــگ مي کنيم مديريت 
را بــه مــردم مي ســپارند. همچنين بايد 
تعداد جشــنواره هايي مانند تئاتر کودک و 
نمايشــگاه هايی چون  برگزاری  نوجوان، 

صنايع دستي را در ايام سال افزايش بدهيم.
 شهرداری در سال های گذشته 
ايجاد پياده راه در همدان را يکی از 
اولويت کاری خود قرار داده اســت 
نظر شــما درباره ايجــاد پياده راه 

چيست؟
براي پياده راه ها مدير تعيين شــده اســت 
يکي از اقدامات ما غني سازي فعاليت هاي 
فرهنگي، اجتماعي و گردشگري است به 
اعتقاد من هر چه تعداد عرصه هاي عمومي 
در ســطح شــهر افزايش يابد، به فراخور 
آسيب هاي اجتماعي نيز کاهش مي يابد و 
شاهد تعامل بيشتر با يکديگر خواهيم بود.

پياده راه يک 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 داريم. توليد فکر و اجرا از 
آنهاست ما فقط بسترسازي مي کنيم.

  در پياده راه با معضلی به اســم 
برای  هستيم  مواجه  دست فروشان 
ســاماندهی دســت فروشان چه 

برنامه ای داريد؟
دست فروشان در حال ساماندهي هستند، 
جلسات متعدد برگزار شده مکان هايي را 
براي آنها در نظــر گرفتند تا کم کم به آن 
سمت سوق مي يابند. اما به دليل معضالت 
اقتصادي موجود مســئوالن و شــهردار 
نظرشان بر اين است چندان سخت گيري 
صورت نگيرد بــه نظر بنده هــم قاعده 

عقالني فعال همين است.
خوبي  پياده راه حرکت    ساخت 
بود اما احساس مي شود رها شده به 
مدنظر  فرهنگي  پيوست هاي  نوعي 
فراموشــي  به  راه  پياده  اين  برای 
سپرده شده است چگونه اين فضا 

را مديريت می کنيد؟ 
ما معموال يک قاعده در کشــور داريم اول 
يک تکنولوژي را وارد می کنيم بعد فرهنگ 
اســتفاده از آن تکنولوژي جا می افتد، اين 
پياده راه بنا شــده پس دستگاه هاي زي ربط 
بايد براي آن برنامه ريزي کنند منتها معتقديم 
اين برنامه ريزي جبري نيست کم کم به اين 
سمت مي رويم 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؟
شهرداري ها از تيم داري و ورود به ورزش 
قهرمانی منع شــدند ، اما بــه دليل اينکه 
شهردار همدان ســال ها مدير عامل پاس 
بودند. اين يــک دغدغه براي خود ما هم 
هســت نمي توانيــم ورزش را رها کنيم، 
شهرداري همدان امکاناتی دارد همچنين از 
محل تشکل هاي مردم نهاد امکاناتی براي 

هيأت هاي ورزشي در نظر گرفتيم.
هدف مــا تقويت کليت ورزش اســتان 
اســت ، از آنجا که ۷0 درصد 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 هزينه اي 

صرف مي کند ؟!
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. 
برنامه ريــزي کرديــم ورزش محالت در 
حوزه هــاي مختلف توســعه ببخشــيم. 
هيأت هاي  با  هم انديشــي  نشســت هاي 
ورزشــي در ســطح محــالت را برگزار 
مي کنيم. 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 
اقدامي صــورت گرفته  يا  اســت 

است؟

يکــي از اولويت هاي پژوهشــی ما طرح 
جامع گردشگري شــهر همدان است در 
نقطه آغاز است. در حال حاضر اين طرح 

جز اولويت ها قرار دارد.
 ســاز و کار اختصــاص بودجه 
برای امور فرهنگی در شــهرداری 
چيســت و آيا اين بودجه در دوره 

جديد کم نشده است؟
خدا رو شــکر شــرايط خوب است، از 
آنجايی که شهردار معتقد هستند شهرداري  
نهاد اجتماعي است بنابراين هم شهردار و 
هم اعضاي شــورا عنايت ويژه اي دارند با 
اين موضوع و عالوه بر وظيفه نظارتي که 

دارند به ما خيلي کمک مي کنند.
استخر شــهرداري يکی از منابع درآمدی 
ما هســت به ايــن ســمت مي رويم که 
پروژه هاي 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 هزينه هاي 
ما را نمي دهد کمک خوبي را از محل ماده 
16 شــهرداري داريم. همچنين شــهردار 
همــدان ، مهندس درويشــي و مهندس 

نصري در اين زمينه به ما کمک مي کنند.
 آيا تاالر قــرآن را نمی توان به 
شــکل ديگری نامگــذاری کرد تا 
بتوان همه نــوع برنامه در آن اجرا 
اجرای  اســت  ممکن  که  چرا  کرد 
به ساحت  برنامه ها جسارت  برخی 
قرآن است پس چه اصراری هست 

اسم اين تاالر قرآن باشد؟
از ابتدا به نام تاالر قرآن قرار شده راه اندازي 
شود منافاتي با ساير فعاليت ها ندارد در فضاي 
ايجاد شده فعاليت هاي قرآني پررنگ تر انجام 
می شــود. اتفاقا فعاليت هــاي فرهنگي که 
در عرف مذهبي و شــهر همدان مي گنجد 
هم انجــام مي دهيم، ضمن اينکه تاکنون در 
اين مکان ســاختار شــکني صورت گرفته 
مورد ديگر اينکه ذهنيت باز و مناعت طبع 
روحانيت معزز و علماي شهر را مي رساند 
که عالوه بر فعاليت هــاي قرآني اين اجازه 
را به ما دادند ســاير فعاليت هاي 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 

بين المللي براي ما ايجاد خواهد کرد.
  از وضعيــت تعاملی با ســاير 
گفتيد  سخن  فرهنگی  دستگاههای 
بــرای پرهيز از مــوازی کاری چه 

برنامه ای داريد؟
تالش مي کنيم درگير موازي کاري نشويم و 
اين موضوع دغدغه شخصي بنده محسوب 
مي شــود از ســال 86 در 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 دستگاه هاي فرهنگي هم 
بايد به اين نتيجه برسند که هم افزايي تنها راه 

کمک و توسعه فرهنگي شهر همدان است.

 هدف ما بسترسازي براي 
است.  شهروندان  فعالیت 
برسیم  باید  نتیجه  این  به 
شهروندان  دست  فرا  که 
نیســتیم در کنــار آنان 
قرار داریــم. تولید فکر و 
اجرا از آنهاســت ما فقط 

بسترسازي مي کنیم

گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ایران و جهان

احتمال رفع فیلتر تلگرام 
در چند ماه آينده 

ـــرام  ـــر تلگ ـــع فيلت ـــس رف ـــرات مجل ـــه مخاب ـــس کميت  رئي
را مشـــروط بـــه بهبـــود و افزايـــش امکانـــات و قابليت هـــای 

ــت. ــی دانسـ ــن های داخلـ اپليکيشـ
رمضانعلـــی ســـبحانی فر بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان ابوالحســـن 
ـــت:  ـــازی، گف ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــر ش ـــادی دبي فيروزآب
بـــه صـــورت طبيعـــی وقتـــی توانمندی هـــا و امکانـــات 
اپليکيشـــنی بيشـــتر می شـــود اســـتقبال و رضايـــت عمومـــی 

نيـــز از آن افزايـــش می يابـــد و فيلتـــر مانـــدن اپليکيشـــن های 
ـــز معنايـــش را از دســـت مـــی دهـــد. در پـــی  مشـــابه خارجـــی ني
افزايـــش تدريجـــی امکانـــات و قابليت هـــای اپليکيشـــن های 
ـــاد،  ـــد افت ـــاق خواه ـــده اتف ـــاه آين ـــد م ـــی چن ـــه ط ـــی ک داخل

ـــت. ـــد گرف ـــوت خواه ـــز ق ـــرام ني ـــر تلگ ـــع فيلت رف
ـــنا،  ـــا ايس ـــو ب ـــس در گفت وگ ـــبزوار در مجل ـــردم س ـــده م نماين
ــم  ــام معظـ ــل مقـ ــدی قبـ ــخنان چنـ ــه داد: در پـــس سـ ادامـ
ـــراد  ـــی اف ـــم خصوص ـــظ حري ـــزوم حف ـــوص ل ـــری درخص رهب
و امنيـــت داده هـــا در فضـــای مجـــازی، وزارت ارتباطـــات و 
فنـــاوری اطالعـــات در حـــال تهيـــه اليحـــه مذکـــور اســـت 

ـــدن  ـــخص ش ـــس و مش ـــب آن در مجل ـــه و تصوي ـــا تهي ـــه ب ک
چارچـــوب فعاليـــت کاربـــران اپليکيشـــن ها در فضـــای 
مجـــازی هـــم نگرانی هـــای امنيتـــی بـــه اپليکيشـــن های 
ــکار  ــادی افـ ــم بی اعتمـ ــازی و هـ ــای مجـ ــی و فضـ خارجـ

عمومـــی بـــه اپليکيشـــن های داخلـــی از بيـــن مـــی رود.
ـــار  ـــاس آم ـــس براس ـــرات مجل ـــه مخاب ـــس کميت ـــه رئي ـــه گفت ب
ـــی را  ـــن های داخل ـــه اپليکيش ـــی ک ـــداد کاربران ـــمی تع غيررس
روی گوشـــی های خـــود نصـــب کرده انـــد کمتـــر از  24 
ـــر  ـــن ها کمت ـــن اپليکيش ـــال در  اي ـــران فع ـــر و کارب ـــون نف ميلي

ـــتند. ـــر هس ـــون نف از 10 ميلي

رئیس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري همدان پیشنهاد داد

تدوين طرح جامع گردشگري مادستان
■ خوشبخت: با فضای خالی گفتگو بین مردم و مسئوالن مواجهیم

بكارگیری بازنشستگان در دستگاه های 
اجرايی ممنوع شد 

 بــا اکثريــت آرا طــرح اصالح قانــون ممنوعيت بــه کارگيري 
بازنشستگان تصويب شد. 

به گزارش ايلنا، در جلســه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی 
نمايندگان ملت با اکثريت آرا به طرح منع به کار گيری بازنشســتگان 
در دستگاه اجرايی را ممنوع شد. مقاماتی که از اين قانون مستثنی می 
شــوند عبارتند از روسای سه قوا و معاون اول ، نواب رئيس مجلس، 
اعضای شــورای نگهبان، وزرا و نمايندگان مجلس و معاونان رئيس 

جمهور که می وانند در دستگاه های اجرايی فعاليت کنند.
ماده واحــده- تبصره )1( ماده واحده قانــون ممنوعيت به کارگيری 

بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذيل اصالح می شود:
تبصره 1- به کارگيری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای 
)الــف(، )ب( و )ج( مــاده )۷1( قانون مديريت خدمات کشــوری 
مصــوب 1386/۷/8 و همچنين به کارگيری بازنشســتگان نيروهای 
مســلح با تدابير فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود 
مجاز است. بکارگيری بازنشستگان در وزارت اطالعات تا سقف يک 
درصد )1%( از مجموع نيروهای شاغل رسمی اين وزارتخانه در هر 

رده مديريتی صرفاً در وزاتخانه مذکور مجاز می باشد.
دارنــدگان اجازات خاصه مقام معظم رهبــری، جانبازان باالی پنجاه 
درصد )50%(، آزادگان باالی ســه سال اســارت و فرزندا شهدا از 

شمول اين قانون مستثنی می باشند.
دســتگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ الزم 
االجرا شــدن اين قانون آن دســته از افرادی را که برخالف مفاد اين 
قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب 
کنند. افراد مذکور نيز بايد در مهلت قانونی، از ســمت و پست خود 
کناره گيری کنند. پرداخت هرگونه وجه پس از اين مهلت از هر محل 
و تحت هر عنوان در حکم تصرف غيرقانونی در اموال دولتی است. 

خجسته:  نتیجه پرونده بنیاد شهید
 بزودی اعالم می شود

 رييس فراکســيون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اين که پرونده 
تخلفات بنياد شهيد در شعبه ويژه ای در دستگاه قضايی رسيدگی شده 
اســت، اظهار کرد: قرار است در آينده نزديک نتيجه رسيدگی به اين 
تخلفات اعالم شود؛ تخلفاتی که حاصل بررسی 36 پرونده و موضوع 

بانک دی است.
به گزارش ايسنا، امير خجسته در نشستی به توضيح اقدامات فراکسيون 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی پرداخت و گفت: اين فراکســيون بدون 
رودربايستی شــفاف و با دوری از مسائل جناحی و گروهی با فساد 
مبارزه می کند و بدون توجه به جايگاه افراد اين کار را انجام می دهد.

وی بررســی تخلفات بنياد شــهيد را يکی از کارهای اين فراکسيون 
عنــوان و اظهار کرد: علی رغم تمامی هجمه هــا عليه ما اين کار را از 
دوره قبل در مجلس شورای اســالمی شروع کرديم کار سنگينی دو 
ساله که آن را با 36 پرونده به قوه قضاييه تحويل داديم. بانک دی نيز 
با قريب به 5000 ميليارد دالر پول مشکوک الوصول پرونده اش را به 
قوه قضاييه با نامه رسمی رييس مجلس شورای اسالمی به قوه قضاييه 
داديم. در ابتدا اين دســتگاه بررسی های الزم را انجام نداد که بعد از 
مکاتبات مستمر پرونده بنياد شهيد در شعبه ويژه ای در حال رسيدگی 

است که نتيجه آن در آينده نزديک اعالم می شود.
خجسته افزود: شرکت های بزرگی در بنياد شهيد مشکالت عديده ای 
ايجاد کردند که اين موارد نيز در دســت بررســی است از جمله آن 
پروژه های ســوهانک، الماس و آهاب اســت که در اين پرونده ها نيز 
فراکســيون تحقيق و تفحص کرده و آن را به قوه قضاييه دادند و قول 
دادند در چند هفته آينده نتيجه تفحص و احکام جاری درباره پرونده 

بنياد شهيد جاری شود.
رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی وضعيت فرودگاه ها 
و بانک ها را از ديگر اقدامات اين فراکسيون عنوان و خاطر نشان کرد: 
ما به وضعيت بانک ها و موسســات آرمان، فرشته، کاسپين و وحدت 
ايرانيان و ســاير بانک ها ورود کرده و آن را با جديت پيگيری کرديم، 
اما متاســفانه عزمی در بانک مرکزی برای بررسی وضعيت بانک ها و 
نظارت بر آنها نديديم. اين موارد باعث بروز مشــکالت عديده ای در 

بانک ها به خصوص بانک های خصوصی شده است.
وی گفت که قرار است تعداد زيادی از بانک های خصوصی در آينده 
با يکديگر ادغام شوند. بانک های نظامی در حال ادغام هستند و ساير 
بانک ها در شرف هستند تا اين ابرچالش مديريت شود، چون شاهديم 
20 هزار ميليارد تومان ســرمايه مردم در بانک ها غارت شــد. تالش 
صورت گرفت تا حق مردم از اموال بانک ها و حاکميت داده شود که 
به زودی تمام آنها برگردانده خواهد شــد. اموال غارتگران شناسايی 

شده و حق حاکميتی از محل آن پرداخت می شود.

بازداشت مدير سازمان توسعه تجارت 
و معاونش

 معاون اول قوه قضاييه از بازداشت مديرکل سازمان توسعه تجارت 
و معاونش خبر داد.

به گزارش ايســنا، محســنی اژه ای در نشست خبری پليس آگاهی از 
بازداشت مديرکل سازمان توســعه تجارت و معاونش، مسئول ثبت 

سفارش و طراح سامانه در ماجرای واردات خودرو خبر داد.
وی همچنين درمورد واردات موبايل گفت: حدود 40 شرکت تخلفاتی 
داشتند. بعضی ها فاکتور صوری برای فروش موبايل  صادر کرده بودند 
که فهميديم اصال فردی که فاکتور براش صادر شــذده خبر نداشــته 

است.  
معاون اول قوه قضاييه از احضار  مديرعامل شستا درباره شرکت های 
وابســته به آن خبر داد و گفــت:  مديرعامل گفت خبر ندارد و رفت 

تحقيق کند که ما البته به تحقيقات او اکتفا نخواهيم کرد.
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آگهي حصر وراثت
خانم مریم بشار فرزند محمدعلي دارای شماره شناسنامه  1645 متولد 1364 به 
شرح دادخواست کالسه 970309ح127 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلي بشار فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه  218 متولد 1317/3/5 در تاریخ 1397/4/17 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-ملیحه 
جهانگرد فرزند کاظم به شــماره شناســنامه 97872 متولد 1320 2-مرتضي 
بشار فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 89 متولد1355 3-امیر بشار فرزند 
محمدعلي به شماره شناسنامه 96 متولد1351 4-منیره بشار فرزند محمدعلي به 
شماره شناسنامه 3989 متولد1360 5-منصوره بشار فرزند محمدعلي به شماره 
شناسنامه 262 متولد1349 6-مریم بشار فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 
1645 متولد1364 ارزش ماترک متوفي محمدعلي بشار فرزند غالمرضا بیش از 
سي میلیون ریال مي باشد. اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 1753(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد علیخاني دارای شــماره شناســنامه  20 به شــرح دادخواست 
کالســه 389/97ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان بتول خانم علیخاني به شماره شناسنامه  
421 در تاریــخ 1374/11/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به:1-محمــد علیخاني فرزند 
قنبرعلي به شماره شناسنامه 20 متولد1329 پسر متوفي 2-براتعلي علیخاني 
فرزند قنبرعلي به شماره شناسنامه 1273 متولد1321 پسر متوفي 3-معصومه 
علیخاني فرزند قنبرعلي به شماره شناسنامه 1187 متولد1313 دختر متوفي 
4-زرین تاج علیخاني فرزند قنبرعلي به شــماره شناســنامه 7 متولد1334 
دختر متوفي اینك با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 346(
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

برابر رأي شــماره 139760326006000422- 1397/4/4هیــأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقاي عباس حیدریان فرزند عربعلي به 
شماره شناسنامه 1190 صادره از تویسرکان در شش دانگ یك باب کارگاه تجاري به مساحت 
193/62 مترمربع قســمتي از پالک یك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر  
خریداری از مالك رسمی آقاي محمد روســتایي محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.)م الف 346(
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/18
محمدرضا اميني، رئيس ثبت اسناد و امالک مالير

آگهي فقدان سند مالكیت 
نظر به اینکه آقاي سید تراب حسیني برابر سند وکالت نامه شماره 15660-مورخ 1397/4/2 دفتر 
اسناد رسمي 102 اســدآباد به وکالت از طرف بانو مولود نعمتي  با تسلیم دو برگ استشهاد محلي 
مصدق دفتر اسناد رسمي 102 اسدآباد مدعي است که یك جلد سند مالکیت مقدار سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت شــش دانگ چهارصد و هفتاد و نه و مترمربع پالک 
88 فرعي مجزي شــده از پالک 2220 اصلي واقع  درشهرستان اسداباد خیابان 15 خرداد بخش 
شــش همدان که در ذیل ثبت 25251 صفحه 31 دفتر 163 به شــماره چاپي 537787 به نام بانو 
مولود نعمتي داراي سابقه ثبت و سند مالکیت بوده است و سه دانگ مرقوم برابر نامه شماره 961027 
مورخ 1396/12/28 بازپرس محترم شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب اسدآباد در قبال مبلغ شش 
میلیارد ریال در بازداشت مي باشد به علت سرقت مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي مي شود تا هر کس مدعي انجام معامله و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراضي کتبي خود را تسلیم نماید 
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت 

ارائه نشود سند المثني به نام مولود نعمتی صادر و تسلیم خواهد شد. )م الف 313(
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد 
کامران متقي 

آگهي حصر وراثت
خانم مریم رجبي دارای شــماره شناســنامه  1260 به شــرح دادخواست کالسه 
114/970225ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان شــیرخدا هودرجي به شماره شناســنامه  11463 در تاریخ 
97/4/6 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به: 1-حســین هودرجي فرزند شیرخدا به شماره شناسنامه 
4000297686 پسر متوفي 2-ابوالفضل هودرجي فرزند شیرخدا به شماره شناسنامه 
4000547577 پسر متوفي 3-حسن هودرجي فرزند شیرخدا به شماره شناسنامه 
4000367692 پســر متوفي 4- مریم رجبي فرزند احمد به شماره شناسنامه 1260 
همسر متوفي 5- نیم تاج امدادي واحد فرزند عزیز به شماره شناسنامه 553 مادر 
متوفي 6- اسداله هودرجي فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 446 پدر متوفي اینك 
با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 308(
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد طیبي محمود دارای شماره شناسنامه  15042 به شرح دادخواست کالسه 970242 
از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
طیبي محمود به شماره شناسنامه  2156 در تاریخ جمعه4مرداد1387 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-جعفر طیبي محمود 
فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه4050170493 فرزند متوفي 2-محمد طیبي محمود 
فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه15042 فرزند متوفي 3-مظفر طیبي محمود فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه15041 فرزند متوفي 4-صفرعلي طیبي محمود فرزند محمدرضا 
به شماره شناسنامه4050120992 فرزند متوفي 5-معصومه مهرپور فرزند محمدرضا به شماره 
شناسنامه10545 فرزند متوفي 6-منصور طیبي محمود فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه668 
فرزند متوفي 7-نصرت اله وجداني وقار فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه4051394743 فرزند 
متوفي اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك 

ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 350(
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي فتح ا... یادگاري فرزند ولي ا... دارای شماره شناسنامه  2355 متولد 1344 به شرح دادخواست 
کالســه 970259 ح 127 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان متوفي ولي ا... یادگاري فرزند هادي به شماره شناسنامه  156 متولد 1308 در تاریخ 
96/12/20 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر 
است به: یك همسر دائمي 3 فرزند پســر و 3 فرزند دختر به اسامي ذیل والغیر 1-زهرا سیفعلي 
فرزند ارجلي به شماره شناسنامه 170 متولد 1312 صادره از حوزه مرکزي همدان 2-فتح ا... یادگاري 
فرزند ولي ا... به شماره شناسنامه 2355 متولد1344 صادره از حوزه 19 همدان  3-خیرا... یادگاري 
فرزند ولي ا... به شماره شناســنامه 10 متولد1334 صادره از حوزه مرکزي همدان  4-امیر یادگاري 
فرزند ولي ا... به شماره شناسنامه 63 متولد1341 صادره از حوزه مرکزي همدان 5-فاطمه یادگاري 
فرزند ولي ا... به شماره شناسنامه 34 متولد1347 صادره از حوزه 4 مالیر  6-سهیال یادگاري فرزند 
ولي ا... به شماره شناسنامه 326 متولد1354 صادره از حوزه 4 مالیر  7-شوکت یادگاري فرزند ولي ا... 
به شماره شناســنامه 247 متولد1348 صادره از حوزه مرکزي همدان ارزش ماترک متوفي ولي ا... 
یادگاري فرزند هادي بیش از سي میلیون ریال مي باشد. اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 1745(
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

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

برابر رأي شــماره 139760326009000108 مورخــه 97/3/18 هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
شهرستان فامنین تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاي روح اله حاتم گویا فرزند یداله به شماره 
شناســنامه 5838 صادره از فامنین به شماره ملي 5029448731 در شش دانگ یك باب 
خانه و مغازه متصل به آن به مساحت چهل و هشت مترمربع و بیست صدم مترمربع قسمتي 
از پالک 104 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنین خریداري از مالك رسمي آقاي 
صفرعلي شاکري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
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درشهر

سطح خودمراقبتی در ايران پايین است
 ســطح خود مراقبتی پايين اســت و متاسفانه اين آموزشــها در ارگان های 

تاثيرگذار نظير ادارات و آموزش و پرورش کمتر ديده می شود.
ــه مناســب  ــرد: تغذي ــار ک ــی اظه ــس ســمپوزيوم و جشــنواره خودمراقبت رئي
در موضــوع خودمراقبتــی مســئله مهمــی اســت. در کشــور مــا ســطح 
ــای  ــها در ارگان ه ــن آموزش ــفانه اي ــت و متاس ــن اس ــی پايي ــود مراقبت خ
ــود و از  ــده می ش ــر دي ــرورش کمت ــوزش و پ ــر ادارات و آم ــذار نظي تاثيرگ
ــه  ــتند ک ــر هس ــای غيرواگي ــی بيماری ه ــدم خودمراقبت ــای ع ــه پيامده جمل

ــال دارد. ــه دنب ــواده اش ب ــار و خان ــرای بيم ــادی را ب ــای زي هزينه ه
ــزود: مشــاوره ها و سياســتگذاری ها  ــه گــزارش مهــر، عبدالرحمــان رســتميان اف ب
شــکل ديگــر خودمراقبتی هــا هســتند. بــه عنــوان مثــال مــا دو ســوم معلوليت هــا را 

ــا مشــاروه ها و آزمايشــهای پيــش از ازدواج می توانيــم کاهــش دهيــم .  ب

پیش بینی ساعات حق التدريس
  يک ميليون و ۷00 هزار ســاعت حق التدريس برای سال تحصيلی جديد 

پيش بينی شد.
رئيس مرکز برنامه ريزی و نيروی انســانی آموزش و پرورش گفت: برای سال 
تحصيلی جديد يک ميليون و ۷00 هزار ســاعت حق التدريس پيش بينی کرديم 
که 600 هزار ســاعت به نيروهای آزاد و يک ميليون و 100 هزار ســاعت به 

حق التدريس شاغالن رسمی و بازنشستگان اختصاص دارد.
به گزارش فارس، اسفنديار چهاربند در واکنش به اين موضوع که حق  التدريس 
معلمان رســمی همواره با تأخير پرداخت می شود و اين موضوع موجب گاليه 
آنان شده است، اظهار کرد: در اين خصوص با سازمان برنامه و بودجه صحبت 
کرديم و خوشــبختانه امسال نسبت به ســال گذشته جلوتر هستيم و پرداخت 

حق التدريس معلمان رسمی در حال به روز شدن است.

ممنوعیت فروش اسباب بازی های شبه سالح
 فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ از ممنوعيــت فــروش اســباب بازی هــای 

شــبه ســالح در فروشــگاه ها خبــر داد. 
ــاره فــروش اســباب بازی ها و اقــالم  ــه گــزارش ايسنا،حســين رحيمــی درب ب
ــن  ــی از اي ــه برخ ــان اينک ــا بي ــگاه ها ب ــر و ... در فروش ــت تي ــه هف ــبيه ب ش
ــا  ــه رو شــدن ب ــا شــهروندان در روب وســايل ممکــن اســت ســبب شــود ت
افــراد زورگيــر دچــار اشــتباه شــده و گمــان کننــد کــه ســالح واقعــی اســت، 
گفــت: اصنــاف آگاه هســتند و ايــن مــوارد بــه واحدهــای صنفــی نيــز اطــالع 

داده شــده اســت.
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ افــزود: اگــر ايــن قبيل ســالح ها در مغــازه ای 
باشــد، خــالف قانــون و جــرم اســت و طبيعتــا اگــر پليــس نيــز از وجــود آنها 

بــا خبــر شــود، برابــر قانــون بــا ايــن تخلــف برخــورد خواهد شــد.

ایرنا: بیمه تکمیلی رایگان رانندگان حمل و نقل جاده ای 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 حرف های مفت 
را داد

 چقدر حرف مفت، بسه دیگه
تسنیم: به تورم 8 درصدی بخندیم یا گریه کنیم

 معلومه که باید بخندیم بعد گریه کنیم
ایسنا: احتمال رفع فیلتر تلگرام طی چند ماه آینده

 ان شا ا... 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 نمی کنیم

 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 می سوزد

یهویی آمپر می سوزاند 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 می کنه بریم سراغش

آرمان امروز: نمایندگان اتهام همراهی با مفسدان را از خود دور کنند
 بدون شرح

شهردار منطقه يك در پاسخ به درخواست مردم ساکن 
در بلوار کاشاني:

کمبود فضاي سبز شهري را جبران مي کنیم
  کمبود فضاي سبز شهري مسأله اي است که بسياري از مناطق شهر 
همدان بويژه مناطق مرکز شهر و مردم ساکن در خيابان هاي اصلي شهر 

با آن مواجه هستند.
از جمله اين مناطق، بلوار کاشــاني اســت که با زدن پل در اين بلوار 

برخي درختان قطع و فضا تنگ تر از گذشته شد.
سال هاي گذشته نيز با توجه به فرار برخي مالکان از ايجاد فضاي سبز 
برخالف قانون، بسياري از محالت، مناطق و حاشيه ها از وجود فضاي 
ســبز عاري شدند هرچند در خصوص بلوار کاشاني زمين هاي بلوک 
18 و 19 در زمان بهنامجو، شهردار وقت تملک و به فضاي سبز تبديل 
شد اما پس از آن اين ملک به دانشگاه بوعلي همدان فروخته شد تا اين 

دانشگاه براي دانشجويان خوابگاه دخترانه احداث نمايد.
اما هم اينک با حصارکشي فضاي سبز اين خوابگاه مردم ساکن در آن 
از نبود فضاي ســبز در بلوار کاشــاني و نيز اين اقدام دانشگاه بوعلي 
گاليه دارند. مراجعات و تحقيقات خبرنگار ما به شهردار و مصاحبه 
با بانک و دانشــگاه بوعلي نشــان داد که اين ملک مربوط به دانشگاه 
بوعلي اســت و طبق قانون مالک مي تواند اقدام به ديوارکشي نمايد و 
اينجا وظيفه شهرداري است که با تملک ملک يا زميني خواسته مردم 

اين بلوار ار براي داشتن فضاي سبز برآورده سازد. 
در همين ارتباط مدير شــهرداري منطقه يک همدان گفت: اين ملک 
متعلق به دانشگاه است و ما جازه ورود به سند شخصي افراد و مالکان 

را نداريم که بخواهيم مانع ديوارکشي دانشگاه بوعلي شويم.
امير فتحيان نســب با بيان اينکه بلوار کاشاني فضاي بسته اي است که 
بــراي جبران آن اقدام به نورپــردازي و تقويت مبلمان موجود در آن 
نموديــم، افزود: تنها پارک موجود در اين بلوار، پارک الله اســت که 
برنامــه خوبي براي آن داريم و قطعاً اين پــارک به يک پارک بزرگ 

منطقه اي تبديل خواهد شد.

هشت زندانی همدان 
در دهه کرامت آزاد شدند

به مناســبت دهه کرامت و در آستانه فرا رسيدن ميالد هشتمين اختر 
تابناک امامت و واليت امام رضا )ع( هشــت زندانی جرائم غيرعمد 

اين استان آزاد شدند.
مديرعامل ســتاد ديه استان همدان با بيان اينکه اين افراد شامل هفت 
زندانی سرپرست خانواده و يک زندانی جوان بود اضافه کرد: بخشی 
از بدهی اين افراد توســط شاکيان پرونده بخشيده و مابقی آنها توسط 

خيران تامين و پرداخت شد.
مديرعامل ستاد ديه همدان با بيان اينکه تمامی اين افراد زندانيان مالی 
هستند اظهار داشــت: 2 ميليارد و 140 ميليون ريال برای آزادی اين 

تعداد زندانی جرائم غير عمد پرداخت شده است.
به گزارش ايرنا، يداهلل روحانــی منش بيان کرد: يکی از اين زندانيان 
جرائــم غيرعمد همدان به علت ناتوانــی در تامين بدهی 35 ميليون 

ريالی زندانی شده بود. 

علی حیدری �

 بــرای مــا ايرانی هــا حضــرت رضــا عليه الســالم 
جايــگاه خاصــی دارد و هــر ســاله ميليون هــا ايرانــی 
ــام  ــارت ام ــه قصــد زي در مناســبت های مختلــف ب
هشــتم)ع( عــازم مشــهد می شــوند. هــر کســی کــه 
بــه زيــارت مــکان مقدســی مــی رود بــدون ترديــد 
قصــدی از ايــن کار دارد و بــه دنبــال دســت يافتــن 
ــز از  ــام رضــا )ع( ني ــارت ام ــی اســت. زي ــه هدف ب
ــل مشــتاقان آن  ــن قاعــده مســتثنی نيســت و خي اي
حضــرت در پــی بــرآوردن نيــازی بــه آســتان بوســی 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــا )ع( می رون ــی الرض ــن موس ــی ب عل
می رســد مقولــه زيــارت را می تــوان يــک مفهومــی 
تشــکيکی لحــاظ کــرد، يعنــی مفهومــی کــه دارای 
مراتــب گوناگــون اســت و در اثــر عوامــل مختلــف، 
ــته  ــن شايس ــود. بنابراي ــاوت می ش ــات آن متف درج
اســت به مناســبت ميالد هشــتمين ســتاره درخشــان 
ســپهر واليــت و امامــت، نگاهــی بــه مقولــه زيــارت 

داشــته باشــيم.
ــه امامــت و  از منظــر آموزه هــای شــيعی دو مقول
واليــت پيوســتگی معنــاداری بــا يکديگــر دارنــد 
بــه طــوری کــه می تــوان گفــت واليــت از ارکان 
ــان ديگــر،  ــه بي ــه امامــت اســت. ب ســازنده مقول
ويژگی هايــی ماننــد عصمــت، علــم، واليــت و...

از مفهــوم امامــت جدايــی ناپذيــر اســت و هميــن 
ــز  ــوان فصــل مميّ ــات ذکرشــده را می ت خصوصي
ــالمی  ــای اس ــر فرقه ه ــا ديگ ــيعی ب ــای ش باوره
ــه  ــدی ب ــيم بن ــک تقس ــت در ي ــرد. والي ــان ک بي
ــود.  ــيم می ش ــی تقس ــری و باطن ــه ظاه دو مرتب
واليــت ظاهــری همــان بحــث حکومــت و 
ــه  ــا ب ــوی بن ــت معن ــت، و والي ــداری اس زمام
ــوی  ــی معن ــيعی، مقام ــمندان ش ــف انديش تعري
اســت کــه شــخص در اثــر پيمــودن مســير 
عبــادت خداونــد بــه مقــام قــرب الهــی می رســد 
ــد در  ــام می توان ــن مق ــه اي ــيدن ب ــر رس و در اث
ــن يــک  ــی انجــام دهــد. اي امــور جهــان تصرفات
مقــام روحانــی و معنــوی اســت و بــر هميــن مبنــا 
حضــور امــام معصــوم در عرصــه زندگــی امــری 
ــه  ــن هنگامــی کــه ب ــر اســت. بنابراي ــکار ناپذي ان

ــر ايــن  ــم، ب ــارت ائمــه معصوميــن)ع( می روي زي
ــد و کالم  ــا را می بين ــام م ــه ام ــتيم ک ــاور هس ب
ــارت  ــر در برخــی زي ــن تعبي ــنود. اي ــا را می ش م
ــَهُد  ــَک تَْش ــَهُد أَنَّ ــت:» أَْش ــده اس ــز آم ــا ني نامه ه
َمَقامـِـي َو تَْســَمع  َکاَلمـِـي «، شــهادت می دهــم کــه 

ــوی.  ــرا می ش ــخن م ــی و س ــرا می بين ــو م ت
اصــوالً هنگامــی کــه قصــد ورود بــه حــرم 
ــم:  ــم می گويي ــالم را داري ــه الس ــا علي ــام رض ام
ــن موســی الّرضــا«،  ــّی ب ــا عل ــک ي ــالم علي »الّس
ايــن عبــارت يعنــی مــن شــهادت می دهــم 
ــنوی  ــرا می ش ــالم م ــی و س ــرا می بين ــو م ــه ت ک
اوصــاف  ايــن  بــا  را می دهــی.  آن  پاســخ  و 
ــوم  ــر موه ــک ام ــيعی ي ــای ش ــارت در باوره زي

و خيالــی نيســت و اگــر بخواهيــم از زاويــه 
ــم  ــگاه کني ــن موضــوع ن ــه اي ــانه ب هســتی شناس
ــن وجــود  ــی ســه رک ــر زيارت ــت در ه ــد گف باي
ــر،  ــان زائ ــا هم ــده ي ــارت کنن ــخص زي دارد: ش
شــخص زيــارت شــونده و گرايــش قلبــی همــراه 
ــی  ــتين زيارت ــارت راس ــرام. زي ــرام و اک ــا احت ب
اســت کــه همــه ارکان آن تحقــق يابــد و هرچــه 
ــد،  ــق بيشــتری برخــوردار باش ــن ارکان از عم اي
ــرد.  ــرار می گي ــری ق ــه باالت ــارت در درج آن زي
مثــاًل اگــر زائــر معرفــت و ايمــان باالتــری داشــته 
ــونده شــخصيتی  ــارت ش ــا شــخص زي ــد، ي باش
ــت  ــان خلق ــر در جه ــدرت تأثي ــی و دارای ق اله
باشــد، همچنيــن گرايــش قلبــی همــراه بــا قصــد 

ــد  ــدون تردي ــد، ب ــت باش ــال معرف ــدی و کم ج
ــد.  ــق می ياب ــارت تحق ــری از زي ــای باالت جلوه ه
پــس زيــارت يــک ارتبــاط واقعــی و مؤثــر بين دو 

ــده اســت.  ــود زن موج
امــام معصــوم بــه جهــت بندگــی خالصانــه 
خــدا و اطاعــت تمــام و کمــال فراميــن حــق 
ــد  ــه ای می رس ــان درج ــه چن ــش ب ــی، روح تعال
ــت و  ــترده اس ــتی گس ــه هس ــی در عرص ــه گوي ک
ــم هســتی  ــی در عال ــی و مکان ــود زمان ــارغ از قي ف
ــه  ــا توج ــم در اينج ــه مه ــد. نکت ــی می کن تصرفات
بــه ايــن حقيقــت اســت کــه چنيــن قدرتــی ناشــی 
از بندگــی خداونــد اســت؛ يعنــی هــر اتفاقــی کــه 
ــه  ــد ب ــان هســتی رخ می ده ــن مســير در جه از اي

ــن  ــت. از همي ــی اس ــق تعال ــت و اراده ح خواس
جاســت کــه راه بــر طعــن و تلــخ گويــی پــاره ای 
ــه  ــود ک ــته می ش ــيعی بس ــای ش ــدان باوره از منتق
ــد  ــی توحي ــارت و توســل تشــيع را ناف مســئله زي
ــتين  ــای راس ــد. آموزه ه ــته ان ــی پنداش ــق تعال ح
ــه اســت کــه  ــن اســاس شــکل گرفت ــر اي تشــيع ب
نبــض هســتی بــه دســت قــدرت خداونــد اســت 
ــی  ــت نم ــم خلق ــری در عال ــچ تأثي ــاً هي و اساس
توانــد فراتــر از اراده الهــی باشــد. شــرک در جايــی 
اســت کــه بــرای اعمالــی ماننــد شــفا دادن بيمــاران 
و حــل مشــکالت گوناگــون تأثيــر مســتقلی بــرای 
امــام قائــل شــد و ائمــه را تــا مقــام الوهيــت بــاال 
بــرد و جــای خالــق و مخلــوق را بــا هــم عــوض 
کــرد! بــر هميــن اســاس، توســل بــه حضــرت رضا 
عليــه الســالم يعنــی بــاور بــه تأثيــر روح بــزرگ آن 
حضــرت در جهــان طبيعــت و بــرآوردن نيازهــای 
مــادی و معنــوی مردم امــا در راســتای اراده و اجازه 
ــام حقيقــت  ــارت، ام ــر از زي ــن تصوي الهــی. در اي
ــر  ــر و تأثي ــطه در تدبي ــه واس ــت ک ــده ای اس زن
خداونــد اســت و خواســته های مــردم بــه اذن الهــی 
از مجــرای امــام معصــوم اســت کــه تحقــق می يابد. 
بــه تعبيــر امــام صــادق)ع(:» َو أَنََّک َحــيٌّ ِعنـْـَد َربَِّک 
تـُـْرَزُق َفاْســأَْل َربَّــَک َو َربِّــي فـِـي َقَضــاءِ َحَوائِِجــي « 
ــی و از  ــده می باش ــو زن ــه ت ــم ک ــهادت می ده ش
روزِی خــاص الهــی بهره منــدی، پــس از خــدا 
تقاضــا کــن کــه خواســته های مــرا بــر آورده ســازد. 
ــه معنــای ســر  آری! آســتان بوســی امــام رئــوف ب
ــان  ــده خــاص خــدای رحم ــه درگاه بن ــاييدن ب س
اســت کــه بــه خواســت الهــی واســطه در برطــرف 
نمــودن هــّم و غــم پناهجويــان بــه بــارگاه ملکوتــی 
ــظ  ــب، حاف ــان الغي ــا لس ــر ب ــت. در آخ اش اس

ــه: ــويم ک ــوا می ش ــم ن ــيراز ه ش
فقير و خسته به درگاهت آمدم

رحمی که جز والِی توام نيست هيچ دستاويز
■ منابع:
عدة الداعي و نجاح الساعي ، ابن فهد حلی
امامت و رهبری، شهید مطهری
فلسفه زیارت، آیت اهلل جوادی آملی

درنگی در مفهوم زيارت

 210 برنامــه و جشــن بــراي دهــه کرامت با 
محوريت حکمت کريمانه برگزار مي شود.

مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس 
رضوي همدان با بيان اين موضوع گفت: برنامه هاي 
دهــه کرامت از 24 تيرماه مصادف با اول ذي القعده 
شــروع شده اســت و تا 4 مرداد ماه مصادف با 11 

ذي القعده ادامه دارد.
روح ا... عروجي خاطرنشــان کرد: اين جشــن ها با 
حضور خدام امام رضا)ع( به همراه پرچم سبز حرم 
علي بن موســي الرضا )ع( در سراسر استان برگزار 

مي شود.
وي مهمتريــن برنامه ها و جشــن های دهه کرامت 
را جشــن برهان، گردهمايي بانوان رهروان انقالب 
اسالمي و بانوان فرهيخته است دانست که 2۷ تيرماه 

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 مي گيرد.
عروجي اظهار کرد: جشــن بزرگ ميالد امام هشتم 
در 3 مرداد ماه در بقعه متبرکه امامزاده عبدا... انجام 

خواهد شد.
مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس 
رضوي همدان بيان کرد: همچنين کانون هاي خادم 

ياري محلي اقدام به برپايي جشــن هاي شــبانه در 
مساجد سراسر استان کرده اند.

عروجي سرکشــي از خانواده هاي معظم شــهدا با 
حضور خدام رضوي به همراه پرچم امام رضا)ع( و 
حضور در گلزار شهدا و يادمان هاي شهداي گمنام 

را از ديگر برنامه هاي دهه کرامت اعالم کرد.
وي گفت: ســبد غذايي بين نيازمندان و محرومين 
و کارت هديه بين ايتام ســادات و بيماران نيازمند 

توزيع مي شود.
مســئول حوزه فرهنگي و اجتماعي آســتان قدس 
رضوي همــدان اعزام رائرين محروم و زائر اولي ها 
به مشــهد مقدس يکي ديگر از برنامه هاي آســتان 
قدس رضوي دانســت که اين زائرين مهمان آستان 
قدس رضوي هستند. همچنين يک کاروان از دانش 

آموزان محروم به مشهد مقدس اعزام مي شوند.
عروجي ســرکش از بيمارستان هاي سطح استان به 
خصوص بيمارستان هاي شــهيد بهشتي و بعثت و 
همچنين حضور در مراکز نظامي و انتظامي و اجراي 
برنامه جشــن کرامت در اين مکان هــا را از ديگر 

برنامه هاي خدام رضوي دانست.
وي افزود: همچنين تيم هاي پزشــکي خادم ياران 
سالمت آستان قدس رضوي به مناطق محروم اعزام 
مي شــوند و محرومان را به صورت رايگان ويزيت 

مي کنند.

عروجــي در پايان صحبت هايش به برگزاري عصر 
شعر معنوي در ســالن سازمان تبليغات اسالمي که 
با حضور شعراي برجسته در يک مرداد ماه برگزار 

شد، اشاره کرد.
 حس نوع دوستی و خدمت به مردم مرا 

به اين 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 ثبت نام و 
آزمون دهي، 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 کميته ها 
کار گروه هايي داريم که خادم ياران در آنها فعاليت 

مي کنند.
وي افزود: در کميته امداد و مســتضعفان بسته هاي 
حمايتي و کااليی بين مستضعفان توزيع مي شود و 
در کميته فرهنگــي و اجتماعي نيز در زمينه اموری 
مانند تســهيل گري در امر ازدواج زوج هاي جوان 

فعاليت مي شود. 
موسوي روند کميته ثبت نام را به اين شکل دانست 
که پــس از ثبت نام، آموزش به مشــهد مي روند و 
آزمونــی برای آنها برگزار مي شــود و نهايتاً پس از 

پذيرفته شدن مي توانند خادم امام رضا)ع( باشند.

وي افزود: دو نوع کانون در آســتان قدس رضوي 
وجــود دارد، کانون هــاي موضوعــي و محلي که 
کانون هاي محلي در محالت تشــکيل مي شــود و 
کانون هــاي موضوعي؛ تخصصي هســتند همانند 

کانون شاعران، هنرمندان، متخصصين.
مسئول واحد خواهران آستان قدس رضوي به اعزام 
زائر اولي ها به مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: افراد 
خير هزينه  اين سفر را تقبل مي کنند و زائران 3 روز 

در مشهد مقدس خواهند بود.
موســوي هدف آســتان قدس رضوي را کمک به 
محرومين عنــوان کرد و در اين حمايت ها ســهم 
آستان قدس رضوي 50 درصد است و استان ها نيز 

50 درصد از هزينه ها را تامين می کنند.
وي در پايــان علت خادم يار شــدن خود را حس 
نوع دوســتي 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 نمي شــود حتي خانه و ماشين و خانواده 

خود را هم در اين راه گذاشته ايم.
 اگر جاروکش هم بخواهيد به عشق امام 

رضا آماده ام
همچنين خادميار وقف و نذر آستان قدس رضوی 
استان همدان گفت: آستان قدس رضوی با همکاری 

نمايندگی دفتر آســتان قدس رضوی در همدان 2 
سال گذشته اقدام به توزيع بسته های ارزاق عمومی 

کرده است.
احمــد توکليان بيان کــرد: در حــال حاضر ۷50 
بســته ارزاق عمومی تهيه شــده که امروز در بين 

خانواده های نيازمند شناسايی شده، توزيع می شود.
ــک  ــر ي ــه ی ه ــه هزين ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
 200 حــدود  شــده  تهيــه  ارزاق  بســته های  از 
ــته ها  ــن بس ــرد: اي ــان ک ــت، بي ــان اس ــزار توم ه
شــامل يــک کيســه برنــج 10 کيلوگرمــی، 5 نــوع 
ــی، يــک بطــری روغــن  ــات، ســويا، ماکاران حبوب
و يــک بســته گوشــت گوســفند يــک کيلوگرمــی 

ــت. اس
ــا بيــان اينکــه 50 درصــد هزينــه بســته های  وی ب
ارزاق عمومــی تهيــه شــده توســط خيــران اســتان 
تأميــن شــده اســت، ابــراز کــرد: 50 درصــد باقــی 
مانــده نيــز توســط آســتان قــدس رضــوی از 

مشــهد تأميــن شــده اســت. 
ــود  ــدن خ ــار ش ــا خادم ي ــاط ب ــان در ارتب توکلي
ــتان  ــي آس ــر نمايندگ ــنيدم دفت ــي ش ــت: وقت گف
ــه اســت  ــدس رضــوي در همــدان شــکل گرفت ق
گفتــم اگــر جاروکــش هــم بخواهيــد مــن مي آيــم 
و فعاليــت مي کنــم، عشــق مــن ايــن بــوده اســت 
ــه دهيــم. ــه عشــق امــام رضــا خدمتــي ارائ کــه ب

210 برنامه و جشن آستان قدس رضوی در دهه کرامت برگزارمی شود
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قیمت سهام فلزی ها
خودرويی ها و نفتی ها با هم افت کرد

 ديروز در بازار ســهام خودروها، فلزات اساســی و محصوالت 
شيميايی روند کاهش قيمت را تجربه کردند و شاخص کل با کاهش 

263 واحدی رو به رو شد.
به گزارش ايســنا، شــاخص کل بازده نقدی و قيمتی بورس اوراق 
بهادار ديروز 263 واحد افت کرد و به رقم 108 هزار و 395 رسيد. 
همچنين شــاخص کل هم وزن با 12 واحد افت تا رقم 18 هزار و 
2۷0 واحدی افت کرد. شــاخص آزاد شــناور نيز 386 واحد پايين 
رفت و تراز 11۷ هزار و 385 را تجربه کرد. در عين حال شــاخص 
بازار اول و دوم نيز هر يک به ترتيب 13۷ و ۷91 واحد افت کردند.

سايپا سرمايه گذاری نفت، گاز و پتروشيمی تأمين و فوالد خوزستان 
ســه شرکتی بودند که معامالت سهام شان بيشــترين تأثير کاهنده را 
روی شاخص های بازار داشت اما در طرف مقابل نفت سپاهان، ملی 
صنايع مس ايران و پتروشــيمی فناوران بــه ترتيب با 3۷، 32 و 29 
واحد تأثير افزاينده ســعی کردند که نگذارند شاخص بازار بيش از 

اين کاهش پيدا کند.
ديــروز در نمــاد ســاپيا کــه بيشــترين تأثيــر کاهنــده را روی 
شــاخص های بــازار داشــت، شــاهد صــف ميليونــی فــروش 
بوديــم به طــوری کــه پــس از پايــان معامــالت تعــداد 166 
ــهم در  ــزار س ــون و 666 ه ــش از 10 ميلي ــم بي ــا حج ــفارش ب س
صــف فــروش ايســتاده بودنــد. در ايــن نمــاد صددرصــد خريدهــا 
ــد از  ــن 36 درص ــد و همچني ــام دادن ــی انج ــهامداران حقوق را س

ــود. ــی ب ــهامداران حقيق ــه س ــوط ب ــا مرب عرضه ه
در گــروه خــودرو در اکثــر نمادهــا شــاهد رونــد کاهشــی قيمــت 
بوديــم. در ايــن گــروه 244 ميليــون ســهم بــه ارزش نزديــک بــه 

32 ميليــارد تومــان مــورد دادوســتد قــرار گرفــت.
در گــروه فلــزات اساســی نيــز بيشــتر ســهم ها بــا کاهــش قيمــت 
ــی، کــوک  ــر آن گــروه فراورده هــای نفت مواجــه شــدند. عــالوه ب
ــزات  ــروه فل ــا گ ــابهی ب ــت مش ــز وضعي ــته ای ني ــوخت هس و س

ــتند. اساســی داش
ــت  ــاهد اف ــی ش ــا در حال ــر نماده ــازار در اکث ــاالن ب ــروز فع دي
قيمت هــا بودنــد کــه در دو روز ابتدايــی هفتــه تقاضــا بــر عرضــه 
ــا حــدی رشــد را  ــود و شــاخص کل توانســت ت ــه ب پيشــی گرفت

ــه کنــد. تجرب
بازارهــای  در  ارز  نــرخ  جملــه  از  اقتصــاد  کلــی  وضعيــت 
ــهام  ــازار س ــی ب ــر اصل ــا بازيگ ــن روزه ــران در اي ــمی اي غيررس
اســت. از طرفــی بــا بــاال گرفتــن تهديدهــای لفظــی ميــان آمريــکا 
و ايــران، فعــاالن بــازار شــاهد افزايــش ريســک های سيســتماتيک 
ــد و  ــا در خري ــری آن ه ــه تصميم گي ــوع ب ــن موض ــتند و اي هس

ــت. ــوده اس ــذار ب ــروش تأثيرگ ف
ــان  ــارد توم ــم 2۷0 ميلي ــه رق ــروز ب ــورس دي ــالت ب ارزش معام
ــدن 1/1  ــت ش ــه دس ــت ب ــی از دس ــم ناش ــن رق ــه اي ــيد ک رس
ميليــارد ســهم و اوراق مالــی قابــل معاملــه طــی 81 هــزار و 61۷ 

ــود. ــتد ب ــت دادوس نوب
ــه  ــد و ب ــه ش ــش مواج ــا 43 درصــد کاه ــروز ب ــز دي آيفکــس ني
ــه  ــران ب ــورس اي ــالت فراب ــيد. ارزش معام ــم 1218/69 رس رق
نزديــک 1۷9 ميليــارد تومــان رســيد و حجــم معامــالت رقــم 22 

ــرد. ــه ک ــی را تجرب ــهم و اوراق مال ــون س ميلي

حذف نام برخی شرکت ها در لیست ثبت 
سفارش خودرو

ــار  ــه انتش ــش ب ــودرو در واکن ــدگان خ ــن واردکنن ــر انجم  دبي
ــفارش و واردات  ــت س ــده ثب ــل در پرون ــرکت های دخي ليســت ش
غيــر قانونــی خــودرو بــا اســتقبال از ايــن اقــدام خواســتار برخــورد 
ــن  ــر همچني ــدی دادف ــد. مه ــف ش ــرکت های متخل ــا ش ــديد ب ش
ــرکت های  ــی ش ــام برخ ــد ن ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــار ک اظه

ــدارد. ــن ليســت وجــود ن ــف در اي متخل
ــه  ــن زمين ــه در اي ــورت گرفت ــازی ص ــا از شفاف س ــزود: م وي اف
حمايــت می کنيــم. ايــن متخلفــان چــه عضــو انجمــن مــا باشــند چه 
نباشــند هــر فــرد و شــرکتی کــه تخلــف کــرده بايــد تــاوان بدهــد.

وی بــا بيــان اينکــه بايــد بــا شــرکتهای متخلــف بــه ســختی برخورد 
کننــد تــا بــرای همــه درس عبــرت شــود، بــه ايســنا گفــت: البتــه 
نبايــد فرامــوش کنيــم کــه چنيــن تخلفــی حاصــل تصميــم برخــی 
مســووالن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــود کــه يــک شــبه با 
بســتن ســايت ثبــت ســفارش، يــک کســب و کار را تعطيــل کردنــد.

دبيــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو ادامــه داد: بــا بررســی اجمالــی 
ليســت منتشــره از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
می تــوان گفــت کــه حــدود 20 درصــد شــرکتهای دخيــل در 
پرونــده واردات غيرقانونــی خــودرو جــزو نمايندگی هــای رســمی 
و از اعضــای ايــن انجمــن بــوده و مابقــی جــزو واردکننــدگان غيــر 

رســمی هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا پيــش از ايــن بــا اطالعاتــی کــه داشــتيم از 
اعضــای متخلــف خــود توضيحاتــی در ايــن رابطــه خواســتيم کــه 
آنهــا توضيحاتــی دادنــد بــا ايــن حــال تصميــم گيرنــده نهايــی در 

ايــن زمينــه دســتگاه قضايــی و مراجــع قانونــی هســتند.
دادفــر ادامــه داد: بــا بررســی ليســت منتشــره بــه نظــر می رســد کــه 
ــی اســت ضمــن  ــن ليســت خال جــای بعضــی از شــرکت ها در اي
آنکــه اگــر مرجــع قضايــی براســاس ايــن ليســت می خواهــد اقــدام 
ــی کــه اسمشــان  کنــد پــس تکليــف شــرکت های متخلــف احتمال

در ايــن ليســت نيامــده، چيســت!؟
وی اظهــار کــرد: از ابتــدای اســفند 1395 ثبــت ســفارش واردات 
خــودرو بــرای شــرکت های غيــر نمايندگــی رســمی ممنــوع شــد. 
از 24 تيــر 1396 نيــز ممنوعيــت ثبــت ســفارش واردات خــودرو 
ــه در ليســت  ــز شــد ک شــامل شــرکت های نمايندگــی رســمی ني
منتشــره اســامی ايــن دو گــروه شــرکت متخلــف قيــد شــده اســت.

بــه گــزارش ايســنا، صبــح ديــروز وزيــر صنعــت، معــدن و تجارت 
ــده ثبــت ســفارش و واردات  ليســت شــرکت های دخيــل در پرون
ــد  ــام چن ــت ن ــن ليس ــرد. در اي ــر ک ــودرو را منتش ــی خ غيرقانون
شــرکت رســمی واردکننــده خــودرو شــامل پرشــيا خــودرو، آســان 
موتــور و ايرتويــا بــه چشــم می خــورد. باقــی شــرکت های حاضــر 
در ايــن ليســت نيــز واردکننــدگان غيــر رســمی خــودرو هســتند.

بازار مسكن بالتكلیف است
 يــک کارشــناس اقتصــاد مســکن گفــت: بــا توجــه بــه 
بی تعادلــی نــرخ ارز و ســکه، فروشــندگان و خريــداران مســکن در 
ــا کاهــش  انجــام معامــالت مــردد هســتند و تاثيــر ايــن موضــوع ب

ــان داد. ــود را نش ــاه خ ــا در تيرم قرارداده
مهــدی روانشــادنيا اظهــار کــرد: کليــه بازارهــا از جملــه مســکن بــا 
ــل  ــه دلي ــازار مســکن ب ــا در ب يــک بالتکليفــی مواجــه هســتند. ام
ــل  ــدد قاب ــوار ع ــای خان ــرمايه گذاری از هزينه ه ــهم س ــه س اين ک
ــت  ــا وضعي ــته ب ــردم نتوانس ــد م ــدرت خري ــت و ق ــی اس توجه
جديــد قيمت هــا تطابــق پيــدا کنــد بــا کاهــش معامــالت بــه دليــل 

ــتيم. ــه هس ــداران مواج ــنده ها و خري ــی فروش بالتکليف
وی افــزود: بحــث فقــط خريــداران نيســت قشــر بزرگــی از 
ــود  ــای خ ــن واحده ــه احس ــل ب ــد تبدي ــه مترص ــنده ها ک فروش
ــد  ــروش دارن ــاده ف ــه واحدهــای آم ــا ســرمايه گذارانی ک هســتند ي
نمی تواننــد تصميم گيــری کننــد کــه اگــر خانه هــای خــود را 

ــر. ــا خي ــد ي ــدا کنن ــه ازای آن را پي ــد ماب ــند می توانن بفروش
ــود،  ــرايط موج ــت: در ش ــنا گف ــه ايس ــکن ب ــناس مس ــن کارش اي
ــکل  ــداری مش ــکن مق ــازار مس ــده ب ــت آين ــی از وضعي پيش بين
شــده  امــا آن چــه مســلم اســت تــا زمانــی کــه وضعيــت نــرخ ارز 
و بازارهــای مــوازی بــه يــک ثبــات نســبی نرســد هميــن وضعيــت 
کــج دار و مريــز ادامــه خواهــد يافــت و پــس از خــروج از وضعيــت 
ــرد. ــاهده ک ــر مش ــکن را واضح ت ــازار مس ــق ب ــوان اف ــی می ت فعل

ــت  ــه دول ــازی ب ــنهاد وزارت راه و شهرس ــاره پيش ــادنيا درب روانش
بــرای تعييــن ســقف 10 درصــد بــرای افزايــش قراردادهــای اجــاره 
ــر  ــال اخي ــد س ــت های چن ــا سياس ــوع ب ــن موض ــرد: اي ــار ک اظه
ــب  ــداری عجي ــت مق ــن جه ــدارد و از اي ــت ن ــه مطابق وزارتخان

اســت.
 بــه نظــر می رســد کــه اجرايــی هــم نباشــد؛ زيــرا چــون 
مکانيزم هــای عرضــه و تقاضــا در بــازار اجــاره تعيين کننــده 
اســت. مــا هــر زمــان توانســتيم ارزش پــول ملــی را در يــک دامنــه 
ــوارد  ــن م ــم درخصــوص اي ــد می تواني ــم بع ــه داري مشــخصی نگ

کنيــم. تصميم گيــری 
بــه گفتــه ايــن کارشــناس، در شــرايطی کــه رونــد مشــخصی بــرای 
کليــه بازارهــا وجــود نــدارد و ارزش آينــده  پــول ملــی هم مشــخص 
نيســت، تصميــم بــرای نرخ گــذاری کاالهــا قابليــت اجرايــی نــدارد.

با نامه وزير صنعت
نحوه انجام ثبت سفارش  کاال تغییر يافت

ــس  ــه ريي ــه ای ب ــدن و تجــارت در نام ــت، مع ــر صنع ــد شــريعتمداری وزي  محم
ســازمان توســعه تجــارت مــواردی را در خصــوص ثبــت ســفارش کاال بــرای 

ــرد. ــالغ ک ــتفاده اب ــوء اس ــه س ــر گون ــری از ه جلوگي
طبــق ايــن ابالغيــه خدمــات الکترونيکــی ثبــت ســفارش دايمــا توســط يــک 
کارشــناس فنــی رصــد و هرگونــه حفــره امنيتــی و امــکان تقلــب و سوءاســتفاده بايــد 
از ميــان بــرود .همچنيــن ليســت اقــالم وارداتــی کــه قبــل از ممنوعيــت ورود دارای 
قبــض انبــار معتبــر گمرکــی بــوده انــد و يــا تاميــن ارز شــده باشــند بــا اســتعالم از 
گمــرک در اختيــار ســازمانهای حمايــت و امــور مالياتــی قرارگيــرد تــا مابــه التفــاوت 

ــی محاســبه شــود. ــد اتفاق ــر درآم ــات ب ــازار و مالي قيمــت تمــام شــده و حاشــيه ب
همچنيــن بــر اســاس ابالغيــه جديــد شــريعتمداری و بــا توجــه بــه اعتــراض برخــی 
وارد کنندگانــی کــه بــا اســتناد مــدارک قبــل از تاريــخ ممنوعيــت ورود اقــالم ، اقــدام 
بــه ســفارش گــذاری غيــر قابــل فســخ کــرده انــد و يــا کاالی خريــداری شــده شــان 
در راه بــوده اســت، بايــد ايــن اعتراضــات در کميســيون مــاده 14 مطــرح شــود و در 
ــد 2  ــی مشــمول بن ــالم واردات ــص، ليســت اق صــورت صــدور جــواز ورود و ترخي

خواهــد بــود.
وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنيــن دســتور داد اطالعــات مربــوط بــه کليــه 
کاالهــای وارداتــی از ابتــدای ســال جــاری تــا زمــان ممنوعيــت از گمــرک اســتعالم 
ــد  ــدگان و تولي ــت مصــرف کنن ــار ســازمان حماي شــود و جهــت رســيدگی در اختي

ــرد. ــدگان قرارگي کنن
ــود ا  ــا وج ــال 96 ب ــرا در س ــه چ ــون ک ــن مضم ــا اي ــوالی ب ــه س ــخ ب وی در پاس
طــالع از ممنوعيــت واردات خــودرو در تيرمــاه آن ســال يــک وارد کننــده خــاص 
ــاه ســال  ــه مهرگفــت: در دی م ــد، ب ــد ممنوعيــت خــودرو معــاف کرده اي را از رون
ــازاد ارز واردات خــودرو از ســوی اشــخاص  ــال احســاس تقاضــای م ــه دنب 95 ب
ممنــوع اعــالم شــد دو گــروه امــکان واردات خــودرو داشــتند دســته اول شــرکت 
ــی و  ــخاص حقيق ــته دوم اش ــوده و دس ــی ب ــی خارج ــده کمپان ــه نماين ــی ک هاي
ــدگان  ــا وارد کنن ــان تنه ــت در آن زم ــم دول ــا تصمي ــی ب ــرکتهای غيرنمايندگ ش
خــاص کــه نمايندگــی کمپانــی خارجــی راداشــتند در آن ســال مجــاز بــه واردات 

خــودرو شــدند.

ــا  ــاف قيمت ه ــر اصن ــس اگ ــن پ  از اي
را بــر روي کاالهــا درج نکننــد عــالوه بــر 
مجــازات اصلــي واحدشــان تعطيــل و بــر 

ــود. ــب مي ش ــالکارد نص روي آن پ
مديــر کل تعزيــرات حکومــت اســتان 
ــه در  ــاتي ک ــد از جلس ــت: بع ــدان گف هم
اســتان تشــکيل داديــم قــرار بــر ايــن شــد 
ــدا  ــدت پي ــاف ش ــر اصن ــارت ب ــه نظ ک
ــاف  ــه اصن ــه ب ــک هفت ــن رو ي ــد از اي کن
ــر روي  ــا را ب ــا قيمت ه ــم ت ــت دادي مهل
کاالهــا درج کننــد کــه ايــن مــدت در روز 
يکشــنبه بــه پايــان رســيد و از روز دوشــنبه 
ــدت  ــا ش ــد و ب ــال کارن ــت ها در ح گش

ــرد. ــم ک ــرا خواهي ــون را اج ــن قان اي
چــون  داد:  ادامــه  حســن پور  عليرضــا 
ــاف  ــه اصن ــي ب ــدازه کاف ــه ان ــون ب تاکن
اخطــار داده ايــم ديگــر بــه مجــازات اصلــي 
اکتفــا نخواهيــم کــرد و اگــر کســي رعايت 
ــالکارد  ــب پ ــد و نص ــي واح ــد تعطيل نکن
ــه جريمه هــا اضافــه  ــر روي در آن هــم ب ب

خواهــد شــد.
ــف  ــاک و کي ــف پوش ــه صن ــزود: ب وي اف
و کفــش هــم نامــه مکتــوب زديــم کــه در 
ــاس  ــر روي اجن ــا ب ــدت قيمت ه ــن م اي

ــد. خــود درج کنن
بــه گفتــه حســن پور، عــالوه بــر درج 
قيمت هــا، صــدور فاکتــور هــم مــورد 
توجــه مــا اســت و از شــهروندان خواهــش 
مي کنيــم پــس از خريــد فاکتــور آن را 
مطالبــه کننــد و اگــر صاحــب فروشــگاه آن 
را صــادر نکــرد بــا ســامانه 124 تمــاس و 

ــد. ــالع بدهي ــورد را اط م
ــاره  ــه ســوال ديگــري درب وي در پاســخ ب
ممانعــت از فــروش کاال توســط مغــازه دار 
بــه مشــتريان هــم گفــت: اگــر شــهروندي 
اعــالم کنــد کــه مغــازه داري از عرضــه کاال 
ــه آن  ــت و ب ــف اس ــد تخل ــودداري کن خ
رســيدگي مــي شــود و اگــر اطــالع بدهنــد 
کــه انبــاري وجــود دارد کــه کاال در آن 
ــا  ــا ب ــکار شــده شــديدترين برخورده احت

ــرد. ــورت مي گي ــده ص ــکار کنن احت
ــاال  ــرد: در ب ــان ک ــه بي ــن پور در ادام حس
رفتــن قيمــت هــر کااليــي اگــر پــاي 
ــود  ــالش خ ــام ت ــد تم ــان باش دالل در مي

ــه  ــم. ب ــا آن برخــورد کني ــا ب ــم ت را مي کني
طــوري کــه اتحاديــه قصابــان وکميســيون 
ــه  ــه نرخنام ــم ک ــور کردي ــارت را مجب نظ

ــد. ــمي بدهن رس
مديــر کل تعزيــرات حکومتــي اســتان 
همــدان بــه پرتخلف تريــن صنــوف در 
ــا  ــت: نانوايي ه ــرد و گف ــاره ک ــتان اش اس
ــکايت ها را  ــترين ش ــده بيش ــا 321 پرون ب
بــه خــود اختصــاص داده انــد و بعــد از آن 
ــده،  ــره پرون ــا 290 فق ــا ب خواربارفروش ه
مــرغ  پرونــده،  بــا 160  ميوه فروش هــا 
ــده  ــا 113 پرون ــاک ب ــي 125، پوش و ماه
ــده  ــا 103 پرون ــه ب ــگاه هاي زنان و آرايش

ــتند. ــاف هس ــن اصن ــزو متخلف تري ج
ــف  ــترين تخل ــه بيش ــالم اينک ــا اع وي ب
ــدم  ــه ع ــوط ب ــده مرب ــره پرون ــا 91۷ فق ب
ــي،  ــت: گرانفروش ــت گف ــت اس درج قيم
صــدور  عــدم  و  تقلــب  کم فروشــي، 
ــد. ــرار دارن ــور در رتبه هــاي بعــدي ق فاکت

ــت  ــاه نخس ــار م ــرد: در چه ــان ک وی بي
ــره  ــزار و 182 فق ــوع 3ه ــال در مجم امس
تعزيــرات  شــعبه های  توســط  پرونــده 
ــده  ــه ش ــدان مختوم ــتان هم ــی اس حکومت
ــن تعــداد 2561 فقــره در حــوزه  کــه از اي
ــاق، 232  ــره قاچ ــات، 389 فق کاال و خدم
ــت، دارو و  ــه بهداش ــوط ب ــز مرب ــره ني فق

ــت. ــوده اس ــان ب درم
ميانگيــن  کــرد:  اعــالم  پــور  حســن 
ــای کاال و  ــده ه ــه پرون ــان رســيدگی ب زم
ــاق  ــای قاچ ــده ه ــات 12 روز، پرون خدم
50 روز و پرونــده هــای دارو، درمــان و 

بهداشــت نيــز 11 روز اســت.
ــوع کل  ــه مجم ــان اينک ــا بي ــن پور ب حس
ــوده  ــال ب ــارد ري ــا 39 ميلي ــت ه محکومي
اســت افــزود: بيــش از پنــج ميليــارد ريــال 
ــات، حــدود 33  آن در بخــش کاال و خدم
ــاق و 403  ــش قاچ ــال در بخ ــارد ري ميلي
ميليــون ريــال نيــز در بخــش دارو، درمــان 
ــه  ــن اينک ــت. ضم ــوده اس ــت ب و بهداش
بيــش از 25 ميليــارد از مجازات هــا وصــول 
شــده کــه 64 درصــد محکوميت هــا را 

ــد. ــکيل می ده تش
اســتان  حکومتــی  تعزيــرات  مديــرکل 
همــدان عنــوان کــرد: بخشــی از پرونده هــا 
زمانــی کــه اجــرا می شــوند مشــمول يــک 
ســری معافيت هــای قضايــی می شــوند 
ــه و  ــا در نظــر گرفت ــرای آنه ــون ب ــه قان ک
ــن  ــاری بي ــالف آم ــبب اخت ــن س ــه همي ب
محکوميت هــا و وصولی هــا وجــود دارد 
ــزان وصولی هــا وضعيــت  و همــدان در مي

ــور دارد. ــی را در کش خوب
ــاد  ــان ي ــدت زم ــت: در م ــن پور گف حس

شــده تعــداد 124 فقــره تعطيلــی واحدهــا 
ــا همــکاری  ــا ب ــه عمــده آنه را داشــتيم ک
دانشــگاه علــوم پزشــکی و بيشــتر در 
و  دارو  و  درمــان  بهداشــت،  حــوزه 
ــی  ــر قانون ــز غي ــامل مراک ــکی ش دامپزش
ســقط جنيــن، ليــزر درمانــی و غيــره بــوده 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه گشــت های ســيار 
ــده کاال و  ــوع 2193 پرون ــت: از مجم گف
ــره  ــداد 1124 فق ــتی تع ــات و بهداش خدم
ــکيل و  ــيار تش ــای س ــت ه ــط گش توس
ــد  ــش از 40 درص ــه بي ــده ک ــه ش مختوم
ــه  ــام گرفت ــازمان انج ــی س ــه نظارت وظيف
در حالــی کــه ايــن ســازمان رکــن قضايــی 

ــت. ــازار اس ــم ب تنظي
اســتان  حکومتــی  تعزيــرات  مديــرکل 
همــدان  بــا بيــان اينکــه 329 اکيــپ 
بازرســی در چهــار مــاه گذشــته در همــدان 
ــداد  ــن تع ــرد: اي ــالم ک ــده اع ــکيل ش تش
اکيــپ 18۷۷ مــورد بازرســی را انجــام داده 
ــی  ــد صنف ــداد 1124 واح ــن تع ــه از اي ک
متخلــف شــناخته شــده، 446 مــورد بــدون 
تخلــف و 30۷ مــورد بــا تذکــر رفــع شــده 
ــوزه  ــا در ح ــوع محکوميت ه ــت. مجم اس
ــارد و  ــش از 4 ميلي ــيار بي ــت های س گش

ــت. ــال اس ــون ري 250 ميلي

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

پايان مهلت تعزيرات به  واحدهای صنفی

کارت دانشجویي سینا سلطاني نژاد فرزند نــعمت اله
 به شماره ملي 3120015465 رشته باسـتان شنــاسي 
دانشگاه بوعلي سینا به شماره دانشجویي 9112851026 
مفقود گــردیده و از درجـــه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي سارا شیخ االسالمي فرزند جمال
 به شماره ملي 3810363863 رشته مهندسي- 

علوم صنایع غذایي دانشگاه بوعلي سینا 
به شماره دانشجویي 9112920038 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجویي روح الدین پور زرین فرزند 
سبزعلی  به شماره ملي 4070755675 

دانشگاه  باستانی  های  زبان  و  فرهنگ  رشته 
به شماره دانشجویي 9413270002  بوعلي سینا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي دعوت سهامداران جهت تشکيل
 مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

 شرکت درخشان شيمي همدان )سهامي خاص(

هيأت مديره

شرکت  سهامداران  از  بدينوسيله 
خاص  همدان سهامي  درخشان شيمي 

به شماره ثبت 172 و شماره ملي 
10820010069 دعوت به عمل
 مي آيد تا در جلسه عمومي عادي
 به طور فوق العاده شرکت که در 

ساعت 13 صبح مورخ 1397/5/11 
مي شود  در محل شرکت تشكيل 

رسانند. بهم  حضور 
دستور جلسـه مـجمع عـمومي 
عــادي به طــور فـوق العاده

1- انتخاب مديران 
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4- تصويب ترازنامه حساب سود و زيان 

پ
آگهي منـاقصه

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

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

 مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد )ریال(مدت اجرا حداقل رتبه مورد نیاز محل اجرانام پروژه 
در مناقصه )ریال(

احداث زيرگذر تقاطع بلوار 
امام خميني)ره( و بلوار شهدا 

شهر زنگنه 
)جاده مالير اراک(

رتبه 5 ابنيه
 يا راه   از 

معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي 

رئيس جمهور

6 ماه شمسي از 
تاريخ صورتجلسه 

تحويل زمين

 5/046/474/977
ريال

 260/000/000
ريال

1- متقاضیان مي بایست جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 97/5/3 لغایت 97/5/22 به شهرداري زنگنه 
مراجعه و پس از تکمیل تا پایان وقت اداري مورخ 97/5/22 به واحد حراست شهرداري زنگنه تحویل و رسید دریافت 

نمایند.
2- متقاضیان مي بایست مبلغ 26/000/000 ریال را جهت تضمین شرکت در مناقصه را به حساب شماره 636855308 بانك 

کشاورزي به نام شهرداري زنگنه واریز و یا ضمانت بانکي و یا اسناد خزانه در وجه شهرداري زنگنه تهیه نمایند.
3- تاریخ و محل بازگشایي پاکت ها روز سه شنبه مورخ 97/5/23 ساعت 10 صبح در محل ساختمان اداري شهرداري 

زنگنه مي باشد.
4- سپرده 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 ننماید سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و با 
نفرات دوم و سوم نیز به همین صورت مي باشد.

5- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یك هیچگونه پیشنهادي اعم از کتبي یا 
شفاهي خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد 

تضمین الزم و کافي و الک و مهر نشده معذور است.
6- شهرداري در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7- به پیشنهاد مخدوش و قلم خورده و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- به پیشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر به شهرداري واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سایر اطالعات و جزییات مربوط به پروژه و مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرايط مناقصه:

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

تعدادی از سانس های  سالن ورزشی باغچه بان  
واقع در انتهای جوالن ،بلوار آيت ا... تالهی 

 با عقد قرارداد وبراساس قوانین و مقررات اجاره داده می شود.
شماره تماس ۶-۳۸۲۶۴۰۴۱    -     داخلی ۱۳۵۴

اطالعيه
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18/000/000/000 برای رضايت نامه جوان همدانی
وقتی تبريزی عاقبت به خیر شد!

ــی  ــن همدان ــال بازيک ــور انتق ــان به منظ ــن اصفه ــگاه ذوب آه  باش
ــدور  ــرای ص ــی ب ــل توجه ــغ قاب ــران مبل ــتقالل ته ــه اس ــود ب خ

رضايت نامــه اش درخواســت کــرده اســت.
ــاال  ــان ح ــن اصفه ــم ذوب آه ــی تي ــزی مهاجــم همدان مرتضــی تبري
ديگــر در فوتبــال ماجراجويی هــای جذابــی را دنبــال می کنــد. جــوان 
ــرخابی های  ــم س ــدری چش ــم نوازش به ق ــازی چش ــه ب ــی ک جاه طلب
ــرای  پايتخــت را ظــرف يکــی دو ســال اخيــر گرفتــه کــه ذوبی هــا ب

ــان  ــون توم ــارد و 800 ميلي ــغ يک ميلي ــه اش مبل ــدور رضايت نام ص
ــفر،  ــرد ش ــه وينف ــت ک ــد نيس ــچ بعي ــد و هي ــت می دهن را درخواس
مديــران اســتقالل را بــرای انجــام ايــن ماموريــت دشــوار و فقــط برای 

بــه خدمــت گرفتــن مرتضــی تبريــزی مجــاب کنــد.
اســتقاللی ها کــه در فصــل نقــل و انتقــاالت انتظــارات هــواداران خــود 
ــزی هســتند  ــال تبري ــه دنب ــه ب ــی اســت ک ــد، مدت ــرآورده نکردن را ب
تــا بتواننــد بــا جــذب ايــن بازيکــن کمــی آتــش شــعله ور هــواداران 

معتــرض خــود را آرام کننــد.
ــما  ــن رس ــن اســاس باشــگاه ذوب آه ــر همي ــارس ب ــزارش ف ــه گ ب
شــرايط خــود بــرای انتقــال مرتضــی تبريــزی بــه اســتقالل را اعــالم 

کــرده کــه طــی آن يک ميليــارد و 800 ميليــون تومــان پــول رضايتنامــه 
تبريــزی بــرای حضــور در اســتقالل مشــخص شــده اســت.

پســر ترکــه ای و بلندقامــت فوتبــال همــدان کــه در روزهای درخشــش 
ــاری  ــی جب ــب مجتب ــدان، لق ــاس هم ــی پ ــک هجوم ــت هافب در پس
ــط  ــاال فق ــاص داد، ح ــود اختص ــه خ ــران را ب ــال اي ــماره دو فوتب ش
ــه  ــان ارائ ــارد توم ــه 2 ميلي ــک ب ــی نزدي ــه اش مبلغ ــرای رضايت نام ب
ــارت  ــانه های جــوان خوش مه ــعادت روی ش ــای س ــا هم ــود ت می ش

فوتبــال هگمتانــه نقــش ببنــدد.

 مه لقا جام بزرگ اين روزها خود را گرم 
حضور در بازی های آسيايی 2018 جاکارتا 
می کنــد. او در 2010 گوانگجــو و 2014 
اينچئون هم حضور داشت و حاال می خواهد 
برای سومين بار در اين رويداد مهم تير بزند.

برعکس نجمه خدمتی کــه تجربه چندانی 
ندارد، جام بــزرگ با کوله بــاری از تجربه 
که ماحصل حضور چندســاله در تيم ملی 
و شرکت در مســابقات مختلف جهانی و 
آسيايی است، حاال مهيای حضور در جاکارتا 
می شود تا افتخاری هيجان برانگيز برای خود 

و تيم ملی تيراندازی کشورمان رقم بزند.
تيم ملی تيراندازی ايران در هجدهمين دوره 
بازی های آسيايی 2018 اندونزی با ترکيب 
19 ملی پــوش در دو بخــش زنان و مردان 
23 مردادماه راهی پالمبانگ می شــود که در 
مقايسه با دوره قبل بازی ها تعداد آنها کاهش 

يافته است.
ترکيــب تيم ملــی تيراندازی ايــران برای 
جارکارتا در حالی اعالم شــده که تنها 10 
ملی پوش مرد در مــواد مختلف بدون هيچ 
تغييری از نظر کمی در مقايسه با بازی های 
اينچئون راهی اندونزی محل برگزاری اين 

رويداد خواهند شد.
بر اين اساس در رشته تفنگ مردان »مهيار 
»اميرمحمد  نوروزيــان«،  »پوريا  صداقت«، 

نکونــام« و »اميرســياوش ذوالفقاريــان«، 
در تپانچــه »جــواد فروغــی« و »ابراهيم 
برخورداری« و در اهــداف پروازی »علی 
»علی  پرورش نيا«،  »محمدحسين  حافظی«، 
دوستی« و »رامتين بشارتی« حضور دارند، 
اما تنها نوروزيان و برخــورداری از دوره 

قبل در ترکيب جديد قرار گرفتند.
در بخــش زنان اين دوره 9 ورزشــکار به 
جاکارتــا اعزام می شــوند، در حالی که در 
دوره قبل 12 بانوی تيرانداز حضور داشتند، 
اما در فهرست نهايی اين دوره که در تفنگ 
زنــان »الهه احمــدی«، »نجمــه خدمتی«، 
»مــه لقا جام بــزرگ« و »آرمينا صادقيان«، 
تپانچه زنان »آميتيــس جعفری«، »گلنوش 
سبقت الهی«، »هانيه رستميان« و در اهداف 
پروازی »سپيده سيرانی« و »شيوا فرح پور« 
در مصاف با حريفان آسيايی در خط جوخه 
آتش قرار می گيرند تنها خدمتی، احمدی، 
جام بزرگ و فرح پور از ترکيب قبلی در اين 

مقطع حضور دارند.
خدمتی يکی از مدال آوران اين رشــته در 
مــاده 10 متر تپانچه تفنگ بادی با کســب 
عنوان قهرمانی، توانســت نخســتين مدال 
ايــران را در بازی هــای  طــالی کاروان 
اينچئون به ثبت برســاند و عالوه بر آن در 
بخش تيمی همراه با احمدی و امام قلی نژاد 

نقره تيمی تفنگ بــادی 10متر زنان را هم 
به افتخارات اين رشــته اضافــه کرد. البته 
امام قلی نژاد در انفرادی همين رشــته نقره 
گرفت تا شــمار مدال های اين رشــته در 

اينچئون به نام زنان ثبت شود.
خدمتی که 4 ســال پيش بــا تجربه اندک، 
در بازی های آســيايی اينچئون کره جنوبی 
شــرکت کرده بــود معتقد اســت: حاال با 
تجربه ای از چهار ســال گذشته می خواهم 
موفقيت هايم را در بازی های جاکارتا تکرار 

کنم.
تيم مردان با حضور 10 تيرانداز در اينچئون 
مدالی کسب نکرد، اين بار با همان تعداد و 
ترکيبی متفاوت راهی جاکارتا می شود. در 
حالی که شمار تيراندازان زن از 12 نفر در 
اينچئون به 9 نفر در جارکاتا کاهش يافت.

نوروزيان ملی پوش رشته تيراندازی که در 
اين دوره هم حضور دارد در صدد است تا 
انتقام مقام چهارمی اينچئون را در بازی های 

آسيايی 2018 جاکارتا بگيرد.
حــال بايد منتظــر ماند و ديد کــه مردان 
تيرانــداز چه ره آوردی در جاکارتا خواهند 

داشت.
تيراندازان اعزامی در روزهای 2۷ مرداد تا 
5 شــهريورماه امسال برابر حريفان آسيايی 
خود به خط می شوند. ملی پوشان با ترکيب 

22 نفر در بازی های 2014 يک طال و دو 
نقره کسب کردند.

تيم اعزامی کشــورمان پــس از پايان اين 
بازی هــا، از پالمبانگ راهی چانگوان کره 
جنوبی خواهد شد تا از 9 تا 24 شهريورماه 
نيز برای کسب ســهميه المپيک 2020 در 

مصاف با مدعيان جهانی قرار گيرند.
هجدهميــن دوره بــازی هــای آســيايی 
اندونــزی از 2۷ مرداد تا 11 شــهريور ماه 
امسال در 40 رشته، 6۷ ماده و 463 رويداد 
ورزشــی برگزار خواهد شــد که با پيش 
بينی های شــورای المپيک آســيا 15 هزار 
ورزشــکار و همراه از 45 کشــور در اين 

رويداد حضور می يابند.
تيراندازی  تيراندازی،  ســواری،  دوچرخه 
باکمان، قايقرانی، شــنا، شيرجه و واترپلو، 
دووميدانی، سوارکاری، جودو، ژيمناستيک، 
انجمن های ورزشــی، فوتبال، تنيس روی 
ميز، بوکس، رزمی )کوراش، سامبو، پنچاک 
سيالت، ووشو(، کوهنوردی، کشتی، وزنه 
برداری، تکواندو، کاراته، ووشو، بسکتبال، 
کبدی، شمشيربازی، واليبال )داخل سالن(، 
هندبال، اســکواش، ســه گانه، بدمينتون و 
پاراگاليدر رشته هايی است که نمايندگان 
ايــران در آنها مقابل حريفان آســيا صف 

آرايی خواهند کرد

 تيم ملی اسلحه ســابر ايران با پيروزی 
برابر اوکراين به جمع هشت تيم برتر جهان 

راه يافت.
به گزارش ايســنا، در ادامــه رقابت های 
شمشــيربازی قهرمانی جهان که به ميزبانی 
ووژی چيــن در حــال برگزاری اســت 
رقابت های اســلحه سابر در بخش انفرادی 

بانوان و بخش تيمی مردان پيگيری شد.
در رقابت های اســلحه ســابر تيمی مردان 
تيم ملی شمشــيربازی ايران با ترکيب علی 
پاکدامن، مجتبــی عابدينی، محمد رهبری 
و فــرزاد باهــر در دور نخســت با قرعه 
استراحت روبرو شــد و راهی مرحله يک 
هشتم نهايی شد. در اين مرحله سابريست 
های ايران موفق شــدند برابر تيم اوکراين 

بــا نتيجه 45 بر 34 به برتری دســت يابند 
و به جمع هشــت تيم برتر جهان راه يابند. 
تيم ملی اســلحه سابر ايران در مرحله يک 
چهارم نهايی رو در روی گرجســتان قرار 
می گيــرد و در صورت پيــروزی بايد در 
نيمه نهايی به مصــاف برنده کره جنوبی و 

فرانسه برود.

رقابت هــای  از  دوم  روز  همچنيــن 
انفــرادی ســابر بانــوان پيگيــری شــد کــه 
کيانــا باقــرزاده و فائــزه رفيعــی دو بانــوی 
ــا  ــه ب ــد ک ــی بودن ــران در جــدول اصل اي
ــه  ــا از گردون ــر رقب ــت براب ــول شکس قب

رقابت هــا حــذف شــدند.
کيانــا باقرزاده در نخســتين ديــدارش در دور 

حذفــی برابــر دســپينا جورجيــادو از يونــان 
ــر 9 شکســت خــورد و از  ــا نتيجــه 15 ب ب
ــر  ــيربازی برت ــع 32 شمش ــه جم ــود ب صع
ــا  ــم ب ــی ه ــزه رفيع ــد. فائ ــان بازمان جه
نتيجــه نزديــک 15 بــر 13 برابــر آنامارتــون 
ــم از  ــا او ه ــد ت ــوب ش ــتان مغل از مجارس

ــار رود. ــا کن ــت ه دور رقاب

شمشیربازی قهرمانی جهان - چین

صعود تیم ملی اسلحه سابر ايران به جمع ۸ تیم برتر جهان

تیراندازی که افتخاراتش روز به روز بیشتر می شود

روياپردازی جام بزرگ در جاکارتا
فعالیت کودک ۶ ساله تا سالمند 70 ساله 

در جامپینگ فیتنس
 رئيس گــروه جامپينگ فيتنــس کميته آمادگی جســمانی هيات 
ورزش های همگانی اســتان همــدان گفــت: جامپينگ فيتنس برای 

سالخوردگان فوايد بسيار زيادی دارد.
ليال توکلی در گفت وگو با فارس، با بيان اينکه جامپينگ فيتنس مملو از 
حرکات زيبا همراه با ساعت ها تمرين، بدون احساس خستگی است 
و بــه صورت آکادميک آموزش داده می شــود، اظهار کرد: بازی های 
فراوانی در جامپينگ وجود دارد که توســط مربيان برای کودکان اجرا 
می شود. وی با بيان اينکه جامپينگ جزو پرطرفدارترين ورزش ها برای 
کودکان محسوب می شود، عنوان کرد: اين رشته سبب ترشح هورمون 
رشــد و تقويت حرکات بنيادی، هماهنگی عصب عضالنی، پيشرفت 

در ورزش های قهرمانی و حتی يادگيری تحصيلی فرزندان می شود.
رئيس گروه جامپينگ فيتنس کميته آمادگی جسمانی هيات ورزش های 
همگانــی همــدان در ادامــه با بيان اينکــه ايــن ورزش حتی برای 
سالخوردگان نيز بسيار مفيد است، افزود: افرادی که ورزش نمی کنند 
و در مقابل با درد و آسيب های مفصل مواجه هستند به مراتب گرايش 

بسيار خوبی به جاميپنگ فيتنس پيدا کرده اند.
توکلــی با بيــان اينکه ايــن روش تمرينی به طور رســمی زير نظر 
فدراســيون ورزش های همگانی فعاليت دارد و دارای کميته و انجمن 
اســت، تصريح کرد: تجهيزات اين ورزش شامل ريباند دايره ای يا 6 

ضلعی با 6 پايه، دسته حفاظتی، کش يا فنر و کفی با دوام است.
وی با اشــاره به فوايد جامپينگ فيتنس گفت: افزايش تراکم استخوان، 
بهبود عملکرد قلب و عروق، ســم زدايی و پاک ســازی بدن، تقويت 
تعادل و گيرنده های حســی عمقی و جذب شوک ناشی از دويدن به 
مفاصل که 85 درصد از فشــارهای وارد بر بدن را تعديل می کند، از 

مزايای اين ورزش است.
رئيس گروه جامپينگ فيتنس کميته آمادگی جسمانی هيات ورزش های 
همگانی استان همدان يادآور شد: اين ورزش با وجود فعاليت کوتاه، 
در همدان از اســتقبال خوبی برخوردار شــده و از کودک 6 ساله تا 

سالمند ۷0 ساله وارد اين رشته شده اند.

برترين های فوتبال ايران با رای کارشناسان 
انتخاب شدند

 برترين های فوتبال ايران با نظر و رای کارشناسان انتخاب شدند و 
ما امانت دار رای صاحب نظران بوديم.

رييس ســازمان ليگ فوتبال ايران در مورد برگزاری ســمينار اجرايی 
مسابقات برای فصل آينده، بيان  کرد: کالس خوبی برگزار شد شماری 
از ناظران ارتقا پيدا کرده اند و شــرايط سنی نيز برای مديران اجرايی 

مسابقات طبق آيين نامه لحاظ شده است.
به گزارش ايسنا، حيدر بهاروند افزود: تمامی ناظران مسابقات سازمان 

ليگ تحصيلکرده، فوتبالی و آگاه به قوانين هستند.
رييس سازمان ليگ در مورد برگزاری مراسم برترين های فوتبال ايران 
که شب گذشته )دوشــنبه( برگزار شــد، اظهار کرد: يکی از بهترين 
مراســم سال های اخير برگزار شد. سازمان ليگ نشان داد که در عمل 
به تيم های پايــه توجه دارد و به همين دليل هم اهدای جوايز ابتدا به 
برگزيده های رده های سنی پايه و بانوان انجام شد. متاسفانه در رسانه ها 
کم تر به فوتبال پايه و فوتبال  بانوان توجه می شــود و ما می خواستيم 

برای بانوان و رده های سنی و تيم های پايه انگيزه بيش تری بدهيم.
وی در مورد برخی انتقادها در مورد انتخاب برخی از آيتم ها به ويژه در 
مورد پاسور برتر ليگ برتر، گفت : معموال در مراسم انتخاب برترين ها 
هميشه برخی از تيم ها که نفرات شان انتخاب نشده اند ناراضی هستند. 
با اين حال در مراسم برترين ها سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال هيچ 

دخل و تصرفی در رای کارشناسان نداشته است.
بهارونــد در ادامه ، بيان  کرد: برترين های فوتبال ايران با رای رييســان 
هيات های فوتبال، مديران باشــگاه ها، ســرمربيان تيم ها، ســردبيران 
رسانه های ورزشــی و کارشناســان خبره فوتبال انتخاب شده اند ما 

امانتدار اين آرا هستيم و به اين رای خيانت نمی کنيم.

اطالعیه فراخوان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

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

شرايط احراز:
1- اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ایران 

2- تابعیت جمهوري اسالمي ایران 
3- اعتقاد به یکي از ادیان رسمي کشور 

4- عدم سوء سابقه کیفري 
5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 

6-  دارا بودن تحصیالت حداقل لیسانس 
مدارک مورد نياز 

1- تکمیل فرم ثبت نام 

2- فتوکپي از تمام صفحات شناسنامه 
عضویت  یا  دائم  معافیت  یا  خدمت  پایان  کارت  فتوکپي   -3

رسمي در نیروهاي مسلح
4- فتوکپي از آخرین مدرک تحصیلي)حداقل لیسانس(

5- دو قطعه عکس 3*4 پشت نویسي شده 
6- ارائـــه برنامـــه پیشـــنهادي شـــامل )میـــان مـــدت و 
ـــه  ـــأت ب ـــي هی ـــع مال ـــن مناب ـــوه تأمی ـــدت( و نح ـــد م بلن

ـــوب  ـــورت مکت ص
7- معرفي و پیشنهاد دبیر و نایب رئیس بانوان 

بر اساس تبصره 2 ماده 7 آیین نامه هیأت هاي ورزشي در نظر دارد از متقاضیان احراز پست ریاست هیأت جانبازان و معلولین : 
ـــردد  ـــوت مي گ ـــرایط دع ـــد ش ـــدان واج ـــذا از عالقمن ـــل آورد. ل ـــه عم ـــام ب ـــت ن ـــل ثب ـــرایط ذی ـــق ش طب
ـــت  ـــه 1397/5/3 لغای ـــنبه مورخ ـــي روز چهارش ـــر آگه ـــخ نش ـــدارک از تاری ـــه م ـــام و ارائ ـــت ن ـــت ثب جه
ـــتقر در اداره کل ورزش و  ـــع مس ـــور مجام ـــر ام ـــه دفت ـــه کاري ب ـــك هفت ـــدت ی ـــه م ـــنبه 1397/5/9 ب  چهارش

ـــد. ـــه نماین ـــتان مراجع ـــان اس جوان

نوبت  اولفراخوان مناقصه

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث بندهای رسوبگير طبق جدول ذيل را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت 
برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/5/3 می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14/15روز دوشنبه مورخ 1397/5/7

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14/15روزپنجشنبه مورخ 1397/5/17

شهرستانموضوع پروژهردیف
) m3 ( حجم عملیات

مبلغ برآورد اولیه 
مدت اجرا ) ماه() ریال (

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال (
رتبه و پایه پیمانکار بندهای خشکه 

بندهای مالتیبندهای گابیونیچین

حداقل 5 کشاورزی با آب1000100010007/420/218/2248372/000/000تویسرکاناحداث بندهای رسوبگیر در حوزه کنجوران1

حداقل 5 کشاورزی با آب150011007327/414/600/2208371/000/000کبودراهنگاحداث بندهای رسوبگیر در حوزه باشقورتاران2

حداقل 5 کشاورزی با آب180513001577/246/085/4408363/000/000کبودراهنگاحداث بندهای رسوبگیر در حوزه ایالنلو3

حداقل 5 کشاورزی با آب434236306/003/713/4778301/000/000اسدآباداحداث بندهای رسوبگیر درحوزه نعمت آباد4

حداقل 5 کشاورزی با آب1000100014008/586/567/9728430/000/000مالیراحداث بندهای رسوبگیر درحوزه کالن پاتپه5

حداقل 5 کشاورزی با آب74413075655/803/301/1747291/000/000اسدآباداحداث بندهای رسوبگیر  در حوزه قره کند6

حداقل 5 کشاورزی با آب8004749505/060/270/1547255/000/000نهاونداحداث بندهای رسوبگیر  در حوزه دره میرزا7

مناقصه گزار جهت دريافت   تماس دستگاه  8/30 روز شنبه مورخ1397/5/18 اطالعات  ها: ساعت  پاکت  بازگشايی  زمان 
اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه  آدرس: همدان – بلوار فلسطين- اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان همدان- 

امور قراردادها تلفن  08134222288  اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس : 021-41934 
استان همداندفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 آبخيزداری  و  منابع طبيعی  اداره کل 

)م. الف ۱7۴9(

در ستايش مردی که به حقش رسيد
سوت ِ بدون سوتی!

 بيژن حيدری شب گذشته به عنوان برترين داور ليگ هفدهم فوتبال 
ايران انتخاب شد تا به کمترين حقش در دنيای قضاوت رسيده باشد.

به گزارش فارس ، مراسم معرفی برترين های فصل هفدهم ليگ برتر 
فوتبال باشگاه های کشور شب گذشته در سالن همايش های برج ميالد 
تهــران برگزار و طی آن بيژن حيدری داور ارزنده اســتان همدان به 

عنوان بهترين قاضی اين فصل از رقابت ها معرفی شد.
معرفی برترين داور فصل هفدهم شــايد يکی از معدود انتخاب های 
سازمان ليگ بود که برخالف بخش هايی چون بهترين گلر و بهترين 
پاســور حتی ذره ای حاشيه هم نداشت، چراکه متفق القول همگی بر 
اين عقيده اند که برای انتخــاب بهترين داور فصل هفدهم ليگ برتر 
با هر خط کشــی که اندازه گيری کنيم به نامی جز دکتر بيژن حيدری 

نمی رسيم!
دکتر به همان اندازه که در برخورد با بيماران يک شــخصيت آرام و 
محجــوب به منصه ظهور می گذارد، در زميــن باصالبت و مقتدرانه 
سوت می زند. سوت هايی بدون کمترين سوتی و تصميماتی منطقی 
در مستطيل سبز که در نهايت او را در برج ميالد به کمترين حقش در 

دنيای قضاوت رساند.
آبان ماه پارسال وقتی از قضاوت در شهرآورد جنجالی تهران سربلند 
بيرون آمد و تقريبا تمامی کارشناسان نمره قبولی به او دادند، ديگر نام 
بيژن حيدری برای جامعه داوری و فوتبال ايران يک اســم ساده نبود 

که بتوان به راحتی از آن عبور کرد.
از طرفی برای کميته داوران هم ديگر واضح بود که در مقاطع حساسی 
که بازی های جنجالی می تواند تمام معادالت را بر هم بزند، می توانند 
روی نام حيدری حســابی خاص باز کنند تا از گردنه های دشــوار و 

پرحاشيه، کميته داوران به سالمت عبور کند.
فارغ از دنيای دشــوار قضاوت، آنها که بيرون از مستطيل سبز با دکتر 
در ارتباط هستند به خوبی واقفند که برای توصيف شخصيت بهترين 
داور فصل هفدهم فوتبال ايران، می توان کلکسيونی از واژه های ناب 

را کنار هم به صف کرد.
جراح ارتوپد سال گذشته بعد از زلزله وحشتناک کرمانشاه، قضاوت 
ديدار پيکان و صنعت نفت آبادان را درســت چند روز بعد از داوری 
دربی لغو کــرد تا در همدان بماند و با توجــه به نزديکی همدان و 

کرمانشاه به مداوای مصدومان آن اتفاق دلخراش بپردازد.
حيــدری، حاال چه در دنيای قضاوت و چــه در دنيای طبابت يکی 
از بهترين های ايران اســت و هگمتانه می تواند به داشــتن چنين فرد 

گرانمايه ای به خود افتخار کند.

قرارداد 9 بازيكن فوتبال شهرداری همدان 
منعقد شد

  قرارداد 9 بازيکن فوتبال شهرداری برای حضور در فصل جديد 
رقابت های ليگ دسته 2 کشور منعقد شد.

مديرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان گفت: با تصميم 
کادر فنی تيم فوتبال شــهرداری همدان ، احمد فالح بازيکن ســابق 

شاهين بوشهر به اين تيم پيوست.
سعيد خوشبخت در گفت و گو با ايرنا افزود: همچنين قرارداد کاظم 
صالحی، هــادی بلوری، مصطفی قيصری، پيمــان احتظاظی، حامد 
ميرزايی، رضا کوهی، مهدی توکليان و امين سوهانيان بازيکنان موثر 

فصل قبل تيم فوتبال شهرداری همدان نيز منعقد شد.
خوشــبخت خاطرنشــان کرد: هم اينک نيز چند بازيکن جديد در 
اردوی تمرينی تيم شــهرداری همدان حضــور دارند که در صورت 

صالحديد کادر فنی نسبت به عقد قرارداد با آنان اقدام می کنيم.
وی با ابراز رضايت از شــرايط تمرينی تيم فوتبال شهرداری همدان 
گفت: تمرين تيم به صورت منظم همه روزه پيگيری می شود و قرار 
است سه شنبه هفته جاری نيز ديداری دوستانه در نهاوند داشته باشيم.

مديرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری همدان يادآور شد: 
همچنين اردويی چنــد روزه را در يکی از نقاط خوش آب و هوای 
کشــور برگزار می کنيم و چند بازی دوستانه نيز در دستور کار کادر 

فنی تيم شهرداری است.
ــرای جــذب بازيکــن  وی افــزود: هــم اکنــون در حــال پيگيــری ب
در پســت هــای دروازه بــان، هافبــک و مهاجــم هســتيم و تــا قبــل 
از شــروع مســابقات ليــگ دســته 2 فوتبــال کشــور نيــز نســبت بــه 

تکميــل ليســت مــورد نظــر اقــدام مــی کنيــم.
سرمربی تيم شهرداری همدان نيز با ابراز رضايت از روند تمرينی اين 
تيم گفت: فردا سه شنبه نخستين ديدار دوستانه شهرداری در نهاوند 

مقابل تيم دسته سومی گرين کشاورز برگزار می شود.
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مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:
شايسته ساالری در اولويت  کاری 

فرهنگ و هنر همدان است

 مديــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان همــدان بــا تأکيــد 
بــر اينکــه شايســته ســاالری بايــد در اولويــت کاری فرهنــگ و 
هنــر قــرار گيــرد، گفــت: بنــده نــگاه سياســی نــدارم و در همــه 

ــت رعايــت شــود. ــد عدال بخش هــا باي
بــه گــزارش فــارس، عليرضــا درويش نــژاد در نشســت بــا 
ــار  ــدان اظه ــالمی هم ــاد اس ــگ و ارش ــان اداره کل فرهن کارکن
کــرد: جايــگاه فرهنــگ و هنــر بــرای مــردم شــناخته شــده اســت.
ــای  ــه جريان ه ــه هم ــر پاي ــگ و هن ــه فرهن ــان اينک ــا بي وی ب
اســالمی  ارشــاد  فرهنــگ و  اســت، گفــت:وزارت  جامعــه 
ــوده و  بزرگتريــن دســتگاهی اســت کــه در ايــن حــوزه فعــال ب

ــود را دارد. ــاص خ ــکالت خ مش
ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
اينکــه در فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دو بخــش مهــم و تأثيرگــذار 
وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: انجمن هــا، تشــکل های وابســته، 
ــگ و  ــال فرهن ــک ب ــانه ي ــگ و رس ــی فرهن ــدان و اهال هنرمن
ــال ديگــر ايــن مجموعــه هســتند  ارشــاد اســالمی و کارکنــان، ب
کــه مــن معتقــدم بــرای تقويــت بخــش نخســت بايــد بــه بخــش 

دوم توجــه ويــژه ای داشــته باشــيم.
وی ادامــه داد: کارمنــد بايــد بــه انــدازه ای آســوده خاطــر باشــد 
ــداف  ــبرد اه ــه پيش ــط ب ــته و فق ــتی نداش ــه معيش ــه دغدغ ک

ــد. ــازمانی بيانديش س
درويش نــژاد اضافه کرد: اگر به دنبال ايجاد نشــاط اجتماعی و تقويت 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنری هســتيم، بايد مشکالت کارکنان را 

از ميان برداريم.
وی ســرعت کار و تکريم ارباب رجوع را از مهم ترين نکات در حوزه 
فرهنگ و هنر برشــمرد و گفت: بايد اين مقوله هــای مهم همواره در 

سرلوحه امور قرار داشته باشد.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با بيان اينکه اخالق مداری، 
صداقت، ســالمت و انديشــه کارآمد در حوزه اداری بايد لحاظ شود، 
خاطرنشان کرد: در اين حوزه به نگاه کارشناسی و برنامه محور نياز داريم 
زيرا بنده نگاه سياســی ندارم و شايسته ساالری بايد در اولويت برنامه ها 

بوده و عدالت رعايت شود.
درويش نــژاد با تأکيد بــر اينکه به هيچ هنرمندی با ديد سياســی نگاه 
نمی کنم، تصريح کرد: کسی که در چارچوب قوانين جمهوری اسالمی 

فعاليت می کند، بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وی با بيان اينکه از نقد سازنده استقبال می کنيم، افزود: از اينکه مورد نقد 
قرار بگيريم، نبايد نگران باشيم زيرا اگر قرار است برنامه ها را پيش ببريم 

بايد از نقدهای سازنده استقبال کنيم.
مديرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان اقتدار دستگاه فرهنگ 
و هنر، تعامل با ســاير دستگاه ها و رعايت تعادل را نکات مهمی عنوان 
کرد که برای پيشبرد اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.

تيرماه صورت گرفت
پذيرايی سینماها 
از 22 هزار تماشاگر

 تيرماه امســال با پذيرايی از حــدود 22 هزار و 
900 نفر در سينماهای زير پوشش با رشد 50 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شديم.
مدير امور سينمايی حوزه هنری همدان گفت: تيرماه 
امسال ســينماهای همدان پذيرای حدود 22 هزار و 

900 نفر بودند که از فيلم های سينما ديدن کردند.
 ســعيد شــرفی در گفت وگو با فارس با بيان اينکه 
تماشاگران سينما رشــد قابل توجهی داشته است، 
تصريح کــرد: در تيرماه شــاهد رشــد حدود 50 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم.
مدير امور سينمايی حوزه هنری همدان به فيلم های 
در حال اکران اشــاره کرد و گفت: ســينما فلسطين 
همدان هم اکنون فيلم های ســينمايی دشــمن زن ، 
هزارپا، مرداد و شماره 1۷ سهيال را برای اکران دارد.
وی ادامه داد: سينما قدس همدان نيز هزارپا، تگزاس 
و خاله قورباغه و سينما بهمن مالير نيز هزارپا و خاله 
قورباغــه را اکران می کند که هزارپا از فروش خوبی 

برخوردار بوده است.

ارسال بیش از ۵0 اثر 
به جشنواره استانی 

نمايشنامه خوانی
 کارشــناس مسئول هنرهای نمايشــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان از ارسال 
بيش از 50 اثر به دبيرخانه هشتمين جشنواره استانی 

نمايشنامه خوانی خبر داد. 
حســين صفی در گفت وگو با  فارس، از  ارســال 
بيش از 50 اثر به دبيرخانه هشتمين جشنواره استانی 
نمايشنامه خوانی خبر داد و اظهار کرد: آثار ارسالی به 
دبيرخانه از شهرستان های همدان، بهار، کبودراهنگ، 

تويسرکان، رزن و مالير است.
وی با بيان اينکه مشــارکت هنرمندان در برگزاری 
جشنواره و تعداد آثار نسبت به دوره گذشته افزايش 
قابل توجهی دارد، گفت: متون نمايشــنامه های اين 
جشنواره بومی بوده و از آثار نويسندگان استان است 
که اکثر شرکت کنندگان نيز از هنرمندان و هنرجويان 
جوان هستند. کارشــناس مسؤول هنرهای نمايشی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان با 
بيان اينکه آخرين مهلت ارســال آثــار تا 20 تيرماه 
بود که با توجه به اســتقبال شــرکت کنندگان تا 25 
تير تمديد شد، گفت: هنرمندان تا 12 مرداد فرصت 
دارند که 3 نسخه لوح فشرده آثار خود را به دبيرخانه 
جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تحويل دهند. وی با بيــان اينکه تا 15 مردادماه بين 
12 تا 15 اثر برای شــرکت در جشــنواره انتخاب 
و معرفی خواهد شــد، افزود: هشــتمين جشنواره 
نمايشنامه خوانی استان همدان 1۷ و 18 مردادماه در 

فامنين برگزار می شود.

طوالنی ترين خسوف يک قرن 
اخیر در کجا رصد می شود

روز جمعه طوالنی ترين خسوف جهان در صد سال 
اخير رخ خواهد داد و بســياری از مردم عالقمند به 

تماشای اين پديده جذاب و منحصر به فرد هستند.
به گزارش مهر، اما خســوف يادشده در همه نقاط 
جهان قابــل ديدن نخواهد بــود و در عوض مردم 
برخی کشــورهای جهان از فرصت استثنايی برای 

مشاهده آن برخوردارند.
خســوف جمعه هفته آينده بر اســاس برآوردهای 
به عمــل آمده بيش از 100 دقيقــه به طول خواهد 
انجاميد ولی پديده مذکور در آمريکای شمالی قابل 
رويت نخواهد بود  و لذا شهروندان آمريکا و کانادا 
برای مشاهده آن چاره ای جز سفر به ديگر کشورها 
ندارند. عالقمندان به تماشای اين خسوف منحصر 
به فرد بايد در زمان وقوع اين رويداد در خاورميانه، 
شــرق آفريقا يا غرب و جنوب شرق آسيا و هند به 

سر ببرند. 

90 درصد زباله های اقیانوس آرام 
جمع آوری می شود

 محققان در حال ساخت يک سيستم جمع آوری زباله های پالستيکی 
هستند تا زباله های شناور در سطح اقيانوس آرام راجمع آوری کنند.

به گزارش ايسنا ، محققان طرح نهايی سيستمی را منتشر کردند که با 
هدف جمع آوری زباله های پالستيکی اقيانوس آرام توليد شده است 

و 600 متر طول دارد.
اين لوله در سطح آب شناور می شود و در سطح زيرين خود پوششی 
با عمق 3 متر دارد که زباله های پالستيکی را درون خود جمع می کند.

ــرل  ــا کنت ــطح دري ــای س ــاد و موج ه ــرژی ب ــا ان ــتم ب ــن سيس اي
ــه طــور  ــا حرکــت در ســطح اقيانــوس، زباله هــا را ب می شــود و ب

ــد. ــع آوری می کن ــودکار جم خ

کشف همزاد کهكشان راه شیری
 محققان در مطالعات اخيرشــان اظهار کرده اند که کهکشــان راه 

شيری يک همزاد از دست رفته دارد.
 به گزارش مهر ، کهکشــان راه شيری يک هم زاد از دست رفته دارد 
که اين همزاد سومين کهکشان بزرگ در ميان خوشه کهکشانی محلی 

به شمار می رود.
محققان کشــف کرده اند که اين کهکشــان از دســت رفته، نخست 
جدا شــده و دو ميليارد ســال گذشته توسط "کهکشــان آندرومدا" 

)Andromeda galaxy( بلعيده شده است.
محققان نشانه هايی از جدا شدن اين کهکشان از هم گسيخته  کشف 
کرده اند. آنها دريافتند که اين کهکشان 20 برابر از هر کهکشان ديگری 

که کهکشان راه شيری با آن ادغام شده است، بزرگتر است.

شبیه سازی قلب با استفاده از سلول های انسان
 پژوهشــگران دانشــگاه "هاروارد" موفق شــدند با اســتفاده از 

سلول های قلب انسان، قسمت هايی از قلب را شبيه سازی کنند.
به گزارش ايرنا ، قلب مهمترين اندام بدن است اما بررسی واکنش آن 

به بيماری ها و درمان ها، دشواری های بسياری در پی دارد.
 )Harvard University("پژوهشــگران "دانشــگاه هــاروارد
آمريکا، مدلی از بطن چپ انســان ارائه داده اند که به صورت خودکار 
می تپــد و اين  گونه، گام قابل توجهی به ســوی مهندســی قلب در 
آزمايش درمان های جديد برداشــته اند. در روش های قديمی، عالوه 
بر مدل ســازی بيماری در حيوانات، داروهــا و درمان های جديد نيز 
آزمايش می شوند. مشکل اينجاســت که نتايج به دست آمده هميشه 

به انسان مرتبط نيستند. راه حل اين مشکل، مدل های واقعی هستند.

دستگاه کارت خوان با اثر انگشت ساخته شد
 دســتگاه کارت خوان با استفاده از ويژگی اثر انگشت در دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد خمينی شهر طراحی و توليد شد.
به گزارش  مهر ، مهدی مارانی دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونيک 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد خمينی شــهر موفق به طراحی و توليد 
دستگاه کارت خوانی شــده است که کاربر آن می تواند با استفاده از 
ويژگی 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 هزينه صدور کارت، قابليت قرار گرفتن در کنار کارت خوان 
های فعلی، کاهش قابل توجه هزينه های تعمير 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 مزايای اين 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 سيل مانند کيفيت و سرعت آب را 

در رودخانه ها اندازه گيری کند.
 Drifter به گزارش مهر ،  محققان دانشــگاه کويينزلند گجتی به نام
ساخته اند که در مناطق مستعد سيل می تواند جان افراد را نجات دهد.
پروفسور ريچارد براون همراه  گروهی از محققان دستگاهی است که 
اطالعات مربوط به کيفيت و سرعت آب را منتقل می کند و می تواند 

سيالب، رسوبات آلوده و رشد جلبک ها را هشدار دهد.
اين گجت درون يک لوله پی وی سی قرار داد  و پس از قرار گرفتن 

در آب سيل اطالعات را جمع آوری می کند.
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■ حدیث:
امام صادق)ع(:

از خدا پروا کنید و برادرانی نیکوکار باشید به خاطر خدا یکدیگر را دوست 
بدارید، با هم ارتباط داشته باشید، به هم مهر بورزید، به دیدار و مالقات یکدیگر 

بروید، و در باره قضّیه ما )امامت و والیت( گفتگو کنید وآن را زنده بدارید. 
الکـافـي : ج 2 ص 175 ح 1

سینـما

سینما ≡
................... تگزاس - به وقت خماري ■ قد  س1
■ قد  س2................. خاله قورباغه - در وجه عامل
■ فلسطین1............................. دارکوب - خاله قورباغه
فلسطین 2..........................................................  دشمن زن
■ سینما کانون............ خجالت نکش - لونه زنبور

■بهمن مالیر......... .چهارراه استانبول - دشمن 
زن - خجالت نکش

■ فرهنگ کبودراهنگ..................... به وقت شام
■ اندیشه رزن .......................................... فیلشاه

 روز گذشته در زمينه بررسی چگونگی پيشرفت 
برنامــه های اجرايی کميته هــای فعال در دبيرخانه 
همدان 21018 نشستی در سالن جلسات معاون امور 

عمرانی استاندار همدان برگزار شد . 
محمودرضا عراقی در اين نشست  گفت: با توجه به 
نزديکی رويدادهای گردشگری »همدان، 2018« بايد 

کارها از حالت عادی خارج شود و سرعت بگيرد.
وی در شورای سياستگذاری رويداد همدان 2018 با 
تأکيد بر اينکه با توجه به نزديکی رويدادهای 2018 
بايد کارها از حالت عادی خارج و ســرعت بگيرد، 
اظهار کرد: بايد در ســال 2018 برنامه های شــاد و 

اميدبخش برای شهروندان برگزار شود.
عراقی  با اشــاره به اينکه بايد سال 2018 را مدنظر 
قــرار داد و تنهــا به برگزاری رويداد ســه روزه در 
شهريورماه بسنده نکرد، افزود: هدف از برگزاری اين 
رويدادها معرفی همدان در عرصه ملی و بين المللی 

است.
معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکيد بر اينکه 
همدان دارای استعداد و ظرفيت های فراوانی است، 
بيــان کرد: با برگزاری ايــن رويدادها اميدواريم که 

رونق اقتصادی و اشتغال ايجاد شود.
محمود رضــا عراقی با بيان اينکــه رويداد همدان 
2018 بايد زمينه ساز رونق اقتصادی و سرمايه گذاری 
در بخش های مختلف به ويژه گردشــگری در اين 
اســتان باشــد، گفت: برنامه های رويداد 2018 تنها 
مختص همدان نيســت و در اين ايام برنامه هايی نيز 

در شهرستان ها برگزار خواهد شد.
»گنجينه آمادای« توليد و رونمايی شد

مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
همدان در حاشــيه شورای سياســتگذاری همدان 
2018 گفت: مجموعه فيلم های کوتاه معرفی ميراث 

فرهنگی، صنايع دستی و جاذبه های گردشگری استان 
همدان با عنوان »گنجينــه آمادای« توليد و رونمايی 

شد.
علــی مالمير  اظهار کرد: مجموعــه فيلم های کوتاه 
معرفی ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و جاذبه های 
گردشــگری استان همدان با عنوان »گنجينه آمادای« 
به مناسبت همدان پايتخت گردشگری آسيا در سال 

2018 توليد و رونمايی شد.
وی ادامه داد: مجموعه فيلم های کوتاه معرفی ميراث 
فرهنگی، صنايع دســتی و جاذبه های گردشــگری 
اســتان همدان با عنوان »گنجينه آمادای« به مناسبت 
همدان پايتخت گردشــگری آسيا در سال 2018 به 
ســفارش اداره کل ميراث فرهنگی ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و جاذبه های گردشگری استان همدان، 

توسط موسسه هنری رسانه ای )ناميرا( توليد شد.
مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
همــدان بيان کرد: اين مجموعه برای نخســتين بار 
با 41 عنــوان موضوع مختلف، بــا تصاويری زيبا، 
متفاوت و هنرمندانه، مــروری کوتاه بر تمام هنرها 
و ثروت هــای فرهنگی و تاريخی هگمتانه، پايتخت 
مادهــا دارد. وی با بيان اينکه فرآيند توليد اين اثر از 
اسفندماه سال 96 آغاز و تا اواسط تيرماه 9۷ به طول 
انجاميد، بيان کرد: کارگردانی اين اثر نيز به صورت 
گروهی توسط ميثم ماه انباری، حميد ارشادی و رضا 

ينگجه انجام شده است.
مالمير يادآور شد: اين مجموعه حدود 451 لوکيشن 
مختلف از جاذبه های تاريخی و گردشــگری استان 
همدان به صورت FULLHD تصويربرداری و با 

اصالح رنگ و نور سينمايی تدوين شده است.
اين مجموعه شامل عناوينی همچون

1- تاريخ مادها، شــهرهای زيرزمينــی، کتيبه ها و 
دستکندها

2 - مشاهير استان همدان
3 - صنايع دستی و محصوالت فرهنگی استان همدان

4 - غذاهای محلی ،سوغات و خوراکی های استان 
همدان

5 - شهرستان های استان همدان
6 - موزه های استان همدان

۷ - غارها و ژئوتوريسم استان همدان
8 - طبيعت گردی، کوه ها، تاالب ها و دشــت های 

استان همدان
9 - سراب ها و آبشارهای استان همدان

10 - حيات وحش و محيط زيست استان همدان
11-کودک و نوجــوان در جاذبه هــای تاريخی و 

گردشگری
12 - شادی و هيجان

13 - صخره نوردی، اسکی و کوهنوردی در زمستان
14 - همدان در گذرفصل ها

اين مجموعه در شــبکه های ملی، فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی و شبکه ريلی و هوايی کشور 
انتشار داده می شــود و در قالب يک پک زيبا نيز به 
سفرای خارجی و گردشگران داخلی و خارجی اهدا 

خواهد شد.
گفتنی است ،  پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين از 5 
تا ۷ شهريور ماه ميزبان وزرای گردشگری کشورهای 
آســيايی و رويداد همدان پايتخت گردشگری آسيا 
اســت.همچنين اجالس سازمان جهانی گردشگری 
نيــز از21  تا 23 آبان ماه بــه ميزبانی همدان برگزار 

خواهد شد .

معاون امور عمرانی استاندار همدان:

اجرای برنامه های گردشگری
»رويداد 2018« سرعت بگيرد

  همدان همزمان با برگزاری يادواره شهدای عمليات 
رمضان به حضور دو تن از شهدای تازه تفحص شده 

هشت سال دفاع مقدس عطرآگين می شود.
مســؤول امور شــهدای گمنام بنياد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقــدس همدان در جمع خبرنگاران 
با گراميداشــت ياد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 
مقدس اظهار کرد: همزمان با برگزاری يادواره شهدای 
عمليات رمضان فضای همدان به حضور پيکر مطهر 

دو تن از شــهدای هشت سال دفاع مقدس عطرآگين 
می شود. به گزارش فارس ، بهرام دوست پرست گفت: 
اين شهدای بزرگوار به تازگی توسط کميته جستجوی 
مفقودين ستاد کل نيروهای مسلح تفحص شده اند که 

فضای دارالمجاهدين همدان را عطرآگين می کنند. 
مســؤول امور شــهدای گمنام بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفــاع مقدس همدان با بيــان اينکه اين 
شهدای معزز چندی پيش در منطقه عملياتی کوشک 

تفحص شــده و متعلق به عمليات رمضان هســتند 
افزود: پيکرهای مطهر اين شهد عصر روز چهارشنبه با 
استقبال مردم، وارد همدان شده و صبح روز پنجشنبه 
چهارم مردادماه به محل برگزاری يادواره شــهدا در 
حسينيه امام خمينی)ره( منتقل می شوند. وی در پايان 
سخنانش اظهار کرد: پيکر مطهر اين شهدا پس از پايان 
مراسم برای انجام مراحل شناسايی به معراج الشهدای 

تهران منتقل می شوند.

 کاروان
خورشید«  سایه  »زیر 

کرامت  دهه  با  همزمان 
با حضور در روستاهای 
میهمان  همدان  قهاوند 

منطقه شد. این  مردم 

چهارم مرداد
همدان میزبان شهدای تازه تفحص شده


