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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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انديشه هاى 
ناب رضوى در 
جشنواره هاى 
فرهنگى و هنرى 
ارائه شود
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فعاالن استان در بحث تغيير 
استاندار، مسئوالنه عمل كنند 
 بــا تأييــد قانــون منع بــه كار گيرى 
مديريتى،  مختلف  سطوح  در  بازنشستگان 
بســيارى از مديران ارشــد در سطح ملى، 
اســتانى و حتى شهرســتانى كه بازنشسته 
هســتند، بايد جاى خــود را به نيزروهاى 
جوان و شــاغل بدهند.استانداران از جمله 
اين مديران هستند كه قانون مذكور شامل 
آنها مى شــود و لذا تعداد زيادى از مديران 
ارشــد استانى بايد در يك بازه زمانى تغيير 
كند.اســتاندار همدان از آن جمله مديران 
بازنشسته اســت كه طبق اين قانون، رفتن 
او قطعى است و بايد در انتظار تغيير مدير 

ارشد استان در آينده نزديك بود.

گزارش

8

تحقق گردشگرى هنرى با"شكوه 
تاريخ از الوند تا هگمتانه"

 اين روزها تابلو «شــكوه تاريخ از الوند 
هگمتانه» اغلب هنر دوســتان در نمايشگاه 
عكسي كه از آثار مصطفي شيرمحمدي در 
برج زاگرس همدان بر پا اســت ديده اند.

در اين نمايشــگاه عكس به محض ورود 
تابلويــي خودنمايي مي كند كه مورد توجه 
بازديد كنندگان قرار ميگيرد . دوســتداران 
هنرى مى گوينــد ؛ قطع به يقين اين اثر تا 
ســال ها از همدان به يادگار خواهد ماند. 
خالق ايــن اثرهنرى يــك هنرمند جوان 
همدانى اســت. پويا كودري متولد ســال 
1374 كه اكنــون در حال تحصيل در ترم 

7 رشته معماري است.

گزارش
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سرويس مدارس
سرآغاز دغدغه والدين

 شــايد كمتر از 10 سال پيش يكى از 
دغدغه هاى بزرگ مادران و برخى اوقات 
پدران اين بود كه براى اينكه فرزندان خود 
را به موقع به مدرســه برسانند، چه ساعتى 
از خواب بلند شــوند، كى فرزندشــان را 
از خــواب بيدار كننــد و چگونه به محل 
تحصيل فرزندشان بروند تا هم فرزندشان 
تاخير نداشــته باشــد و هم خودشان به 
موقع به محل كار برسند.اما در طى همين  
چند ســال اخير زندگى والدين پيچيده تر 
شــده و مادران نيز بيشــتر از گذشته به 
سركار مى روند و بنابراين فرستادن بچه ها 
به مدرســه به يك دغدغه ى بزرگ تبديل 
شده است.همين مساله است كه باعث شده 
سرويس هاى مدارس، رونق بسيار بيشترى 
پيدا كنند. اما مســاله باز هم به اينجا ختم 

نمى شود.

آنچه از كاوشهاى ميدان مركزى شهربه جا مانده است
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مركز چاپ و بسته بندي همدانمركز چاپ و بسته بندي همدان

شركت نماسازان همدان و عمران بتن اكباتان  
درويشـي 

تبريك و تهنيت

جناب آقـاي
 مهنـدس حسـن 

ربـاني ارشد
سرپرست محترم اداره كل راه و شهرسازي استان همدان 

انتصاب شايسته حضرتعالي در سمت جديد را صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است در سايه الطاف 
ايزد متعال همواره در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.

اتحاديه تعاونى توليد روستايى استان همدان

تبريك و تهنيت

جناب آقـاي
 مهندس رضواني جالل

رئيس سازمان جهاد كشاورزي
 استان همدان 

انتخاب شايسته جنابعالى  به عنوان مدير نمونه كشورى 
را تبريك و تهنيت عرض نموده و از حمايت و مساعدت 
اولين  اندازى  راه  خصوص  در  جنابعالى  دريغ  بى  هاى 
زنجيره توليد نهال گردو پيوندى گواهى شده در كشور 

توسط اين اتحاديه كمال قدردانى بعمل مى آيد.

سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى 
مردمى شهردارى همدان

تبريك و تهنيت

سازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهردارى همدان

تبريك و تهنيت

جناب آقايــان 
سرهنگ كامران گردان  
رياست محترم شوراى اسالمى شهر همدان 

مهنــدس 
حميد بادامى نجات 
نائب رئيس محترم شوراى اسالمى شهر  همدان 

جناب آقايــان 
سرهنگ كامران گردان  
رياست محترم شوراى اسالمى شهر همدان 

مهنــدس 
حميد بادامى نجات 
نائب رئيس محترم شوراى اسالمى شهر  همدان 

ــواران را  ــما بزرگ ــته ش ــاب شايس ــيله انتخ بدينوس
ــم. ــرض مى نمايي ــت ع ــك و تهني تبري

اميــد اســت درســايه ايــزد منــان پيــروز و ســربلند 
باشــيد.

ــواران را  ــما بزرگ ــته ش ــاب شايس ــيله انتخ بدينوس
ــم. ــرض مى نمايي ــت ع ــك و تهني تبري

اميــد اســت درســايه ايــزد منــان پيــروز و ســربلند 
باشــيد.

بيمارستان دكتــر غرضي مالير 

نوبت اولآگهـي حـراج ضايعـات ساختمانـي 

بي

ـات ساخخخختتتتتمممممااااانننننـــــييييي 
بيمارســتان دكتــر غرضــي ماليــر قصــد دارد ضايعــات ســاختماني از قبيــل آهــن آالت، آلومينيــوم، چــدن 
ــن  ــار اي ــخ انتش ــد از تاري ــان مي توانن ــاند متقاضي ــروش برس ــه ف ــراج ب ــق ح ــي را از طري و درب چوب
آگهــي لغايــت 10 روز كاري جهــت دريافــت مــدارك و شــرايط شــركت در مزايــده بــه آدرس اينترنتــي

 www.gharazi-malayer.tamin.ir و يــا دبيرخانــه بيمارســتان دكتــر غرضــي ماليــر واقــع در بلــوار 
نبــوت مراجعــه نماينــد.

تلفن تماس جهت هماهنگي 081-33338083

ر د یدوار   نان ا ردو ھ د یدوار   نان ا دو ھ

ــژه گــزارش عملكــرد برخــي از دســتگاههاي دولتــي و  وي
خصوصــي منتشــر شــد.

ــس از  ــام پ ــدان پي ــري هم ــل پيگي ــه حاص ــن مجل  اي
اجــالس جهانــي 2018 ضميمــه امــروز روزنامــه مــي باشــد.

دفتر مركزي - همدان خيابان مهديه روبروي دبيرستان شريعتي ساختمان پيام
تلفن:38264433 - 081

چاپخانه: شهرك صنعتي بهاران خيابان صنعت نهم
تلفن: 34586732 - 081

«گردان»
با11رأي
رئيس شوراي
 همدان شد
■ در انتخابات روز گذشته هيأت رئيسه شورا 
حميد بادامي نجات 
نايب رئيس و 
ابراهبم مولوي
 رئيس سابق سخنگو شدند

با اجراي قانون بازنشستگي دولت 60 روز فرصت تغيير دارد

شمارش معكوس براي وداع با نيكبخت
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يادداشت روز

پيگيري خبر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بـرخبرخبر
خ همدان از سه شنبه خنك مى شود 

 تا سه روز آينده وضعيت جوى استان تغيير چندانى نخواهد داشت.
 كارشناس  مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان گفت: وضعيت جوى فعلى 
استان صاف تا كمى ابرى و گاهى همراه با وزش باد است و در برخى از ساعات 
افزايش موقت سرعت باد را داريم و فردا كمى غبار رقيق محلى خواهيم داشت.

محمدحسن باقرى شكيب به ايسنا با بيان اينكه كمترين دماى شهرستان همدان 
11 درجه و بيشــترين دماى آن 33 درجه بوده اســت، افزود: طى 24 ســاعت 
گذشته شهرستان اسدآباد با 36 درجه سانتيگراد گرم ترين و شهرستان بهار با 90

درجه سانتيگراد خنك ترين نقطه استان بودند.
باقرى شــكيب در رابطه با وضعيت بارندگى اســتان اظهار كرد: فعال بارندگى 
نداريم اما از سه شنبه 2 تا 3 درجه سانتيگراد دماى هواى روزانه كاهش خواهد 

يافت.

110 ميليون و 140 هزار سهم در بورس همدان 
مبادله شد 

 طى هفته گذشــته تعداد 110 ميليون و 140 هزار و 588 ســهم در بورس 
همدان مبادله شــد. مدير بورس منطقه اى گفت: طى هفته گذشــته تعداد 110
ميليون و 140 هزار و 588 ســهم به ارزش 369 ميليارد و 653 ميليون و 684

هزار و 443 ريال در بورس منطقه اى همدان مبادله شد.
عباس صمدى عنوان كرد: 54 درصد معامالت هفته گذشــته مربوط به خريد 
ســهام و 46 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.مدير بورس منطقه اى 
همدان به مهر گفت:عنوان كرد: اين تعداد سهام متعلق به 293 شركت بود و طى 
هفته گذشته در بورس منطقه اى همدان 105 كد معامالتى جديد ايجاد شد.وى 
ياداور شد: شاخص كل قيمت در هفته گذشته معادل 155 هزار و 61 واحد بود 

كه نسبت به هفته ماقبل آن 17 هزار و 589 واحد افزايش يافت.

گونه هاى جانورى همدان 13 درصد افزايش يافت 
 نتايج سرشمارى وحوش گوياى افزايش 13 درصدى گونه هاى شاخص در 

مناطق حفاظت شده اين استان است.
معاون فنى اداره كل حفاظت از محيط زيست همدان گفت: سرشمارى وحوش 
با حضور تيم هايى متشكل از محيط بانان بومى منطقه، سمن ها و فعاالن زيست 

محيطى صورت گرفت.
 مهدى صفى خانى اضافه كرد: اين سرشــمارى در مناطق ملوسان نهاوند، نشر 
همدان، خانگرمز تويسركان، لشگردر و گلپرآباد مالير و آلمابالغ اسدآباد انجام 

شد.
معاون فنى اداره كل حفاظت از محيط زيســت همدان افزود: اين سرشمارى با 
هدف رصد گونه هاى شــاخص استان شامل كل و بز و قوچ و ميش صورت 

گرفت اما در حاشيه آن ديگر گونه ها نيز پايش شدند.

آنچه از كاوشهاى ميدان مركزى شهر 
به جا مانده است 

ــا دورش را  ــدان دورت ــزى شــهر هم ــدان مرك ــوز مي  گرچــه هن
حواشــى و حــدس و گمــان هــاى چگونــه متحــول شــدن فراگرفتــه 
اســت ، امــا متوليــان امــور خبــر از اتمــام فصــل كاوش هايــى مــى 
دهنــد كــه آغــاز آنهــا هــم اتفاقــى و بــراى ســاخت وســازهاى پيــاده 

راه هــا بــود.
كاوش هــاى باستان شــناختى ميــدان مركــزى همــدان و پــروژه 
ــردارى جهــت احــداث ســايت مــوزه در حالــى  ــر گودب نظــارت ب
بــه خــط پايــان رســيده اســت كــه آثــار مكشــوفه از ايــن اتفاقــات 
ــد داشــت .  ــده خواهن ــن در آين ــراى گفت ــاى بســيارى ب حــرف ه
در زمينــه تعــداد آثــار كشــف شــده در ايــن ميــدان اخبــار منتشــر 
ــى  ــد ان م ــى هم ــراث فرهنگ ــى مي ــط عموم ــوى رواب ــده از س ش
ــورت  ــول دوفصــل كاوش ص ــده درط ــيا بدســت آم ــد :  اش گوين
گرفتــه در ميــدان مركــزى شــهر و كوچــه جراحــان بــه شــرح ذيــل 

مى باشــد:
ــزرگ (جهــت  ■ چهــار عــدد تابــوت ســفالى؛ 3 تابــوت ســفالى ب
ــت  ــك  (جه ــفالى كوچ ــوت س ــك تاب ــغ) و ي ــان بال ــن انس تدفي

ــاله). ــا 12 س ــودك ده ت ــن ك تدفي
■ اســكلت هاى انســانى؛ يــك اســكلت كامــل (خــارج از 
تابــوت و بصــورت چمباتمــه)، باالتنــه يــك اســكلت بــه 
همــراه بخشــى از جمجمــه (در داخــل تابــوت بصــورت 
ــارج از  ــودك (خ ــك ك ــكلت ي ــى از اس ــاز)، بخش هاي ــاق ب ت
ــاز)، بخش هايــى از دو اســكلت  ــاق ب ــه صــورت ت تابــوت و ب
كــه بســيار تخريــب شــده اند (داخــل تابــوت و بصــورت 

ــد ). ــو و پابن ــراه النگ ــه هم ــاز ب ــاق ب ت
10 عــدد ظــرف ســفالى كوچــك و بــزرگ (كاســه كوچــك تــا  ■

خمــره ذخيــره) مربــوط بــه دوره هــاى مختلــف.
-  چنــد قطعــه اشــيا مفرغــى (حــدودا 12 قطعــه) شــامل، النگــو ، 

پابنــد، ســنجاق، گيــره و ....
13 قطعه سنگ آسياب در اندازه هاى متفاوت ■

■  يــك پايــه ســتون شكســته و چنــد قطعــه شــى ســنگى (بــه دليــل 
شكســته شــدن كاربــرى نامعلومــى دارند).

■  يك قطعه سكه مشكوك به دوران تاريخى
ــار كارشناســان و باســتان  ــن آث ــه هريــك از اي ــد در زمين حــال باي
شناســان مطالعاتــى مفصــل را انجــام دهنــد تــا خروجــى آنهــا بتواند 

مهــرى تاييــد باشــد بــر قدمــت تاريــخ همــدان .
ــازى  ــاده راه  س ــى پي ــات اجراي ــه  در عملي ــود ك ــاه 1396 ب آذر م
شــده  انجــام  خاك بردارى هــاى  و  همــدان  مركــزى  ميــدان 
نيروهــاى مســتقر در ميــدان مركــزى تابــوت ســفالى كشــف شــد. 
ــا  ــه اينكــه كاوش هــا در ميــدان مركــزى شــهر ب ــا اشــاره ب وى ب
ــزود: احتمــال  ــدا كــرد، اف ــه پي ــوت ســفالى ادام كشــف ايــن تاب
ــا  ــفالى و ب ــوت س ــن تاب ــف اي ــس از كش ــه پ ــد ك داده مى ش
ــار ديگــرى نيــز در ميــدان مركــزى كشــف  توســعه كاوش هــا آث

شــود.
در آن زمــان مالميــر مديــركل ميــراث فرهنگــى ، صنايــع دســتى و 
گردشــگرى همــدان  بــا بيــان اينكــه تابــوت ســفالى كشــف شــده 
در ميــدان مركــزى شــهر همــدان مربــوط بــه دوران اشــكانى اســت، 
عنــوان كــرد: ايــن تابــوت كشــف شــده بــه مــوزه هگمتانــه همــدان 
ــا  ــا برگــزارى جلســاتى ب ــود :  ب منتقــل مى شــود.وى وعــده داده ب
ــزى  ــدان مرك ــا در مي ــا كاوش ه ــرار شــد ت ــهردارى ق مســئوالن ش

ادامــه و توســعه داشــته باشــد.
همــان زمــان  مقــرر شــد تــا بــا انجــام كاوش هــا در صورت كشــف 
آثــار تاريخــى قابــل توجــه در ميــدان مركــزى شــهر همــدان ظرفيت 
ــا ايجــاد  ــه جــاى طــرح آب نم ــدان ب ــوزه در مي ايجــاد ســاخت م

شــود.
مالميــر همچنيــن عنــوان كــرده بــود :  با انجــام كاوش هــا در صورت 
عــدم كشــف آثــار تاريخــى ديگــر در ميــدان مركــزى تعييــن تكليف 
شــده و شــهردارى پــروژه خــود و اجــراى طــرح آب نمــا در ايــن 

ــه مى دهــد. ــدان را ادام مي
حــال بايــد منتظــر مانــد  و ديــد آيــا وعــده هــاى داده شــده محقــق 

خواهــد شــد يــا خيــر ؟

فعاالن استان در بحث تغيير استاندار 
مسئوالنه عمل كنند 

 با تأييد قانون منع به كار گيرى بازنشســتگان در سطوح مختلف 
مديريتى، بســيارى از مديران ارشــد در ســطح ملى، استانى و حتى 
شهرســتانى كه بازنشسته هستند، بايد جاى خود را به نيروهاى جوان 

و شاغل بدهند.
اســتانداران از جمله اين مديران هســتند كه قانون مذكور شامل آنها 
مى شــود و لذا تعداد زيادى از مديران ارشد استانى بايد در يك بازه 

زمانى تغيير كند.
اســتاندار همدان نيز از آن جمله مديران بازنشسته است كه طبق اين 
قانون، رفتن او قطعى اســت و بايد در انتظار تغيير مدير ارشد استان 

در آينده نزديك بود.
نيكبخت كه از سال 1392 ســكاندار دستگاه اجرايى و نماينده عالى 
دولت در اســتان بوده اســت، در حالى به واســطه منع به كار گيرى 
بازنشستگان مصوبه مجلس شوراى اسالمى بايد از استان برود كه زمان 

زيادى را در اين سمت به خود احتصاص داده است.
گذشته از اين بحث كه در اين سال ها چه روندى بر استان حاكم بوده 
و چه دســتاوردهايى حاصل شده اســت، اكنون كه بر اساس قوانين، 
تغيير اســتاندار مسجل و اجتناب ناپذير شده است، مردم انتظار دارند 
اين تغيير به بهترين شكل ممكن صورت گيرد تا در نهايت به توسعه 

استان كمك نمايد. 
بدون ترديد با آمدن نيروى توانمند و مجرب كه عالوه بر داشتن دانش 
و تخصص كافى، بر مسائل استان نيز اشراف كامل  داشته باشد، تغيير 
استاندار نه تنها چالشى ايجاد نخواهد كرد، بلكه مى تواند روند تازه اى 
از حركت هاى خوب و اثربخش را در بخش هاى مختلف رقم بزند.

بر اين اساس همه بايد تالش كنيم تا تغيير استاندار همدان در فضايى 
مطلوب و منتج به نتيجه اى خوب و مفيد صورت گيرد تا آنچه به نفع 

استان و مردم است، بروز و ظهور عينى داشته باشد. 
در چنين شــرايطى همگان به ويژه بزرگان اســتان، نمايندگان استان 
در مجلس شــوراى اســالمى، احزاب و گروههاى سياسى، رسانه ها 
و مطبوعات و تمام كســانى كه به نحوى در اين خصوص تأثيرگذار 

هستند، رسالت مهمى را بر عهده دارند.
البته طبيعى است كه هر يك از اين جريان ها و افراد داراى ديدگاهها 
و نظرات خاصى بوده و اختالفاتى نيز به لحاظ سليقه و ديدگاه داشته 
باشــند، اما اگر مبناى همه آنها منافع مردم و توسعه استان باشد، مى 
توانند به نقطه مشتركى رسيده و با وحدت و همدلى به صحنه بيايند 
تا بهترين تغيير را با روى كار آمدن فردى توانمند كه  مورد پذيرش و 

اقبال همگان باشد، شاهد ياشيم.
اگر مى خواهيم روند توسعه و پيشرفت استان شتاب بيشترى به خود 
بگيرد و آينده خوب و اميدبخشى رقم بخورد، الزم است فعاالن استان 
در چنين شــرايطى با احساس مسئوليت به صحنه بيايند و نقش خود 

را ايفا نمايند.
مردم از تمام اشــخاص تأثيرگذار و جريان هاى فعال به ويژه آنهايى 
كه نام برده شــد، انتطار دارند مسئوالنه و فعاالنه حركت هاى مثبت و 
خوبى داشته باشند و به گونه اى عمل كنند كه در نهايت به نفع مردم 

باشد و منافع استان تضمين گردد.

مريم مقدم »
 روز گذشــته صحن شــوراي اسالمي 
شهر همدان شاهد يك انتخابات ديگر بود؛ 
انتخاباتى با يك كانديدا و يازده رأى دهنده 
. انتخاباتي كه قــرار بود خروجي آن منجر 
به تعيين رئيس شوراي اسالمي شهر همدان 
در دومين سال فعاليت شوراي پنجم شود . 
شوراى پنجم  برخالف شوراي چهارم شهر 
همدان كه 15 عضو داشت، 11 نفر را دربر 

مي گيرد.
گرچه پيــش از پايان انتخــاب دوره پنجم 
در ســال گذشــته ؛  باورها به اين سمت و 
سوي هدايت مي شــد كه ليست اميد برنده 
مطلق اســت . اما انتخاب علي رحيمي فر، 
مسعود عسگريان، نرگس نورا...زاده و اكبر 
كاووسي به عنوان اصولگراهاي منتخب در 
شوراي شهر فعلى ؛ بيانگر آن بود كه مردم 
در شوراى پنجم  شاهد همكارى و همگامى 
متوازن از اعضاي منتخــب با گرايش هاي 
مختلف سياسي از قبيل مستقل، اصولگرا و 

اصالح طلب  خواهند بود .
در همان آغــاز كار انتخاب ابراهيم مولوي 
پــس از 3 ماه آغاز به كار شــوراي پنجم با 
حواشي متعادل خود كه در هر انتخاباتي از 
آن انتظار مي رفت، بيانگر آن بود تعامل بين 
اعضاي فعلي مشــهودتر از دوره هاى قبل 
شــورا است . رياســت مولوى پس از اين 

انتخاب تا يكسال ادامه پيدا كرد .
شــوراى پنجم به نســبت داراى عملكرد 
مشــخص ترى نســبت به قبل هستند آنها 
در تصميم گيري هاي مهم از جمله انتخاب 
شهردار نيز ثابت كردند تحت تاثير تعامالت 
حاكم قرار ميگيرند تا حواشــى را مديريت 

كنند .
در اتخاذ تصميمات  اعضاي فعلي شوراي 
شــهر همراه با رأي اكثريت در هر زمينه اى 
پيش رفته اند تا برخالف شوراي شهرهاي 
ديگر در سراســر كشــور كه مولــد اخبار 
ضدونقيــض از برخوردهــا و تصميم هاي 
حاشيه ســاز هستند، شــورايي بي حاشيه را 
مديريت كنند. اين تعامل به قدرى مشــهود 
بود كه روز گذشته انتخابات رئيس شوراى 
پنجم در دوره دوم با يك گزينه و تمام راى 

هاى موافق اعضا برگزار شد .
در انتخابــات روزگذشــته كــه در صحن 
شوراى اسالمى شــهر همدان برگزار شد ،  
«كامران گردان» كــه قبل از انتخاب ابراهيم 
مولوى در ســال اول ،رئيس سنى شورا بود 
، توانســت با اكثريت آراء به عنوان رئيس 

شوراى اسالمى شهر همدان انتخاب شد
اين انتخاب قرار بود يكم شهريور سالجاري 
برگزار شــود اما به دليل تعطيالت شورا و 
حضور دونفر از اعضاى شــوراى شهر در 

مناسك حج با 27 روز تأخير برگزار شد 
در جريان انتخابات روز گذشــته در صحن 
شورا اينگونه مشهود بود كه همه تصميمات 
بــراي انتخاب رئيس فعلى شــورا با تعامل 
مطلوب  پشــت درهاي جلسه علني گرفته 
شده است. تصميماتي كه حتي اگر مخالفاني 
هم داشــت، اما در ظاهر همــه را موافق و 

همراه نشــان مي داد. اين مهــم وقتي تأكيد 
و تأييد شــد كه همزمان با روشــن شدن 
مانيتور كامپيوترهاي شوراي شهر در رديف 
كانديداي رئيس شورا يك اسم ديده مي شد. 

كانديدايي كه هيچ رقيبي نداشت.
شــواهد بيانگر آن بود، حال ارتباط ميان 
اعضاي شوراي شهر خوب است و درصد 
حواشــي و اختالف نظر بيــن آنها پايين 
است . و اين شرايط  بيطرفان را از يكسو 
به قضاوت اينچنيني برمي تابد كه نكند در 
كار شورا سكوت و ســكون و بي تفاوتي 
حاكم اســت و از ســوي ديگــر اينكه يا  

تاكتيــك اصالح طلبان حاكم بر تصميمات 
شورا  اســت و شايد كامران گردان آنقدر 
مورد تاييد اعضاى فعلى شــوراى شــهر 
اســت كه بى چون و چرا انتخاب وى به 
عنوان رئيس را رقــم بخورد  به هر حال 
تفاســير اين رفتارها همچنــان ادامه دارد 
تــا نتيجه مطلوب از بيــن بحث هاى غير 

رسمى بيرون آيد.
به هر حال در اين انتخابات همه چيز شسته 
و روفته تحويل شد، كانديداي يك گزينه اي 
پرچمــدار ميدان انتخاب شــد وبا 11 رأي 
كامران گردان بر صندلي رياســت شوراي 

اسالمي شهر همدان تكيه زد.
در اين انتخابــات البته همه چيز به انتخاب 
رييس شــورا ختم نشــد، بلكه بحث هايي 
از قبيــل انتخــاب نايب رئيس و منشــي و 
كميسيون هاي فعال شورا نيز مطرح و نتايج 

كسب شد.
در اين زمينه زمزمه تشكيل كميسيون ها اما به 
نتيجه نرسيد و قرار شد تعيين تكليف اعضا و 
مديريت كميسيون  فرهنگي، سرمايه گذاري، 
خدمات  شهرســازي،  و  معماري  عمراني، 
شــهري و نظارت به  امروز يكشــنبه 25

شهريورماه موكول شود.

 صبح روز گذشــته  در جلسه انتخاب 
هيأت رئيسه ســال دوم شوراى اسالمى 
شــهر همدان، كامران گردان با 11 رأى به 
عنوان دومين رئيس شــوراى شهر،حميد  
بادامى نجــات بــا 6 رأى نايــب رئيس، 
قره باغــى با 10 رأى، مريــم روانبخش با 
8 رأى و ر ضوان سلماســى با 7 رأى به 
عنوان منشى هاى شورا و ابراهيم مولوى با 
6 رأى به عنوان سخنگوى شورا انتخاب 

شدند. 
نظرات و عقايــد جناحى را در 

تصميمات و انتخابات وارد نكردم
ابراهيم مولوى ،  رئيس ســابق شــوراى 
اسالمى شهر همدان در اين جلسه مواردى 
را عنوان كرد مبنى بر آنكه  به عنوان يك 
اصالح طلــب واقعى، نظــرات و عقايد 
جناحى را در تصميمات و انتخابات وارد 
نكردم. در يكســال خدمت در اين سمت 
نهايت تعامل، همدلى، برادرى، مساوات و 
مساعدت بين اعضاى شوراى شهر همدان 
وجود داشــت كه نتيجه آن انتخاب يك 
شهردار خوب بود.و اينكه همواره تالش 
كرديم شوراى شهر جايگاه نظارتى داشته 
و فضاى خوبى را در شــهردارى شــاهد 
باشيم كه سود اين آرامش به مردم برسد، 
خالصانه تالش كرديم و خدمت رســانى 
را به نحو مطلوب به مــردم ارائه داديم . 
پروژه هــاى عمرانى با وجود مشــكالت 

اقتصادى فــراوان به خوبى در حال انجام 
اســت كه نمونه هــاى آن مى تــوان به 
بازگشايى خيابان هاى بسته، توسعه پارك 

ها و اسفالت معابر نام برد.
مولوى به تعامل خوب شــوراى شــهر 
با اســتاندار و امام جمعه  هم اشــاراتى 
كرد و مهمترين هدف شــوراى شــهر را 
خدمت رســانى دانســت و گفت  رئيس 
شــورا فقط هماهنگ كننــده اين خدمات 

است.
 گردان با 16 محور برنامه ريزى 

شده رئيس شورا شد
رئيس جديد شوراى اسالمى شهر همدان  
هم پس از انتخاب گفــت: ارتقاء منزلت 
و جايگاه شــورا و اعضــا در بين مردم، 
مسئوالن شهر و شــهردارى با توجه به 7
اصل از قانون اساســى به ويژه اصل 103
يكى از مهمترين برنامه هاى شورا خواهد 

بود.
گــردان ، دربــاره برنامه هاى  كامــران 
شوراى شــهر در اين دوره، اظهار كرد: 
جلوگيرى از وارد شــدن مباحث و امور 
سياســى در جلسات و ايجاد وقفه روند 
خدمتگذارى شــورا به مردم، ايجاد نظم 
و انضبــاط ادارى در شــورا برخــى از 
برنامه ها است. وى افزود: اجراى قانون 
در امضا نامه هاى درون و برون سازمانى، 
كاهش هزينه ها و اســتفاده حداكثرى از 

نيروها در حد چارت ســازمانى شــورا 
و اولويت بنــدى كارها به جهت كاهش 
مدت زمان رســيدگى بــه امور مردم و 
درخواســت هاى شهردارى بخشى ديگر 

از برنامه ها است.
رئيس شوراى شهر همدان ايجاد كميسيون 
تلفيق با حضور همه اعضا و ارسال نتايج 
كميسيون براى رأى گيرى به صحن شورا 
را يكى ديگــر از برنامه هاى خود عنوان 
و تأكيد كــرد: انطبــاق قانونى مصوبات 
كميســيون تلفيق با قوانيــن و اختيارات 
شورا و سپس ارسال به صحن شورا براى 
رأى گيرى و جلوگيرى از دوه بارى كارى 
و همچنين اســتفاده حداكثــرى از اعضا 
شورا و پرسنل شاغل با تجربه شهردارى 
به عنــوان مشــاور را مى تــوان از ديگر 

برنامه ها نام برد.
وى خاطرنشــان كرد: تعامل حداكثرى با 
شــهردار منتخب شــورا، پيگيرى اجراى 
كليه مصوبــات شــورا، برنامه ريزى هاى 
كارشناسى شــده براى حضور ميدانى در 
بين مردم، برنامه ريزى براى حضور اعضا 
در برنامه ها و مجامع بيرون از شهردارى، 
تغييــرات اساســى در روابــط عمومى 
و ســايت شــورا و تهيه و نصب شــرح 
وظايف كميسيون ها و ارجاع نامه ها برابر 
شــرح وظيفه تعيين شده بخشى ديگر از 

برنامه هاى شورا است.

آيين روز غنچه ها، شكوفه ها و جوانه ها 
31 شهريور ماه در مدارس همدان 

 روز غنچه ها، شــكوفه ها و جوانه ها 31 شهريور ماه سال جارى 
متناسب با ايام عزادارى اباعبداهللا الحسين(ع) برگزار مى شود. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، ياســر نانكلى،معاون آموزش 
ابتدايى و دبير پروژه مهر اســتان گفت: فعاليت هاى گســترده اى در 
قالب پروژه مهر 97 براى بازگشايى مطلوب مدارس انجام شده است.
وى اظهار داشــت: تالش همكاران بر اين بوده تا مراســم آغاز سال 
تحصيلى در سراســر استان متناسب با ايام عزادارى اباعبداهللا الحسين 
برگزار شود.نانكلى خاطرنشان كرد: آيين روز غنچه ها، شكوفه ها و 

جوانه ها 31 شهريور ماه  برگزار خواهد شد.

گرانفروشى در همدان بررسى شود
 گرانفروشى در استان بايد به صورت موردى و با توجه به شرايط 

فروشنده مورد بررسى قرار گيرد . 
 رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
با بيان علت نوسان قيمت ها در كاالى لوازم خانگى اظهار كرد: اگر در 
بين لوازم خانگى نوســان قيمت وجود دارد به علت اين است كه ارز 
و دالر نيز دچار نوســان بوده و علت افزايش قيمت در لوازم خانگى 

خارجى نيز ممنوعيت واردات اين لوازم است . 
عليرضا شجاعى با بيان اينكه شركت هاى سامسونگ و ال.جى قرارداد 
خــود را با ايران تمديد نكردند، ادامه داد: با توجه به نوســان قيمت 
دالر و عدم همكارى شــركت ها و برندهاى خارجى فروشندگان نيز 
به تناسب اين نوسان قيمت دالر و ارز و با توجه به قيمت تأمين اين 
كاال آن را به خريداران مى فروشند تا بتوانند سود حداقلى داشته باشند.

وى به ايســنا گفت با بيان اينكه در تأمين روغن نباتى در قوطى هاى 
حلبى كمبــود داريم، تصريح كرد: در بخش تأميــن روغن نباتى در 
قوطى هاى حلبى نيز به مشكل برخورده ايم چرا كه حلب استفاده شده 
در ايــن روغن ها نيز وارداتى بود كه بــا اعمال تحريم ها اين واردات 

نيز متوقف شد. 
رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان  خاطرنشان كرد: كمبود فقط در بخش لوازم خانگى خارجى و 

قوطى هاى حلبى است و در ديگر اقالم نيز كمبودى نداريم.

 طرح ارزيابي مقدار ضرورت بستري 
و ادامه و تعداد روزهاي بســتري بيماران 
تحت پوشش بيمه ســالمت همگاني در 
همدان به عنوان پايلوت در حال اجراست.

مديريت كل بيمه ســالمت استان همدان 
گفــت: بســتري بيمــاران از خدمــات 
در  كه  اســت  بيمارســتان ها  گران قيمت 
مواقعــي بدون ضرورت انجام مي شــود؛ 
گاهي ديــده مي شــود كه بيمــار صرفًا 
بــه اين دليل كه از شــهري ديگر آمده و 
مسير رفت وآمد و اسكان براي او مشكل 
است، در بيمارستان بستري مانده كه اينها 
هزينه هاي ســنگيني بر دوش سازمان هاي 

بيمه اي مي گذارد.
سعيد فرجي ادامه داد: طبق اين طرح فقط 
بايد افرادي در بيمارستان ها بستري باشند 

كه ضرورت دارد.
وي همچنيــن گفــت: در طرح پزشــك 
خانواده كه در روســتاها انجام مي شــود 

و خدمات آن به صورت رايگان اســت، 
نتوانســتيم نظام ارجاع را بــه طور كامل 
صورت بدهيم؛ زيرا يك گام براي رسيدن 
به آن به سيستم الترونيك مربوط مي شود. 
البته اين طرح قرار است كه در چند استان 

به صورت پايلوت اجرا شود.
وي افــزود: الــزام ارجــاع در پزشــك 
ــواده ايــن اســت كــه ايــن خدمــات  خان
بايــد بازخــورد داشــته باشــد و اگــر 
يــا  دكتــر  بــه  را  مريضــي  پزشــكي 
مي كنــد،  معرفــي  خدماتــي  دريافــت 
ــار  ــت بيم ــر وضعي ــم پيگي ــد از آن ه بع
و مقــدار و نــوع خدماتــي كــه دريافــت 

باشــد. مي كنــد، 
وي گفت: در ســال 95، 250 هزار نفر از 
استفاده  همگاني  ســالمت  بيمه  خدمات 
مي كردند كه با انجام سياست هايي اكنون 

تعداد افراد به 186 نفر رسيده است.
وي بيان كرد: قرار است از طريق برگزاري 

آزمون وسع، استحقاق سنجي شود و فقط 
كســاني كه نيازمند هستند، تحت پوشش 
بيمه ســالمت همگاني قرار بگيرند و بقيه 
افرادي كه بيمه تأميــن اجتماعي يا توان 
مالي بااليي دارند، از تحت پوشش بودن 
اين بيمه حذف شوند. البته اين موضوع را 
از تيرماه ســالجاري به صورت جدي در 

حال اجرا هستيم.
وي گفت: همه روســتاييان استان تحت 
پوشــش بيمه سالمت هســتند و فرانشيز 

آنها صفر است.
وي بيــان كــرد: يكي از اقدامــات ديگر 
اين ســازمان، راهنمايان باليني هستند كه 
بيماران مي توانند قبل از اقتدامت پزشكي 
ابتدا مشــاوره بگيرند و ســپس خدمات 
گرانبها دريافت كنند. در واقع بيماران بايد 

خدمات را گام به گام دريافت كنند.
وي در ادامه در پاســخ به سؤال خبرنگار 
همدان پيام گفت: تا حدود 3 ســال پيش 

تــرك اعتياد جزو تعهد بيمــه نبود اما در 
ايــن مدت اين وظيفه را به اين ســازمان 
سپردند كه اكنون خدمات MMT در 18
كمپ خصوصي طرف قرارداد ماست كه 
در ســال گذشته 470 مليون تومان به آنها 
پرداخت كرده ايــم و اكنون بدهي در اين 

بخش نداريم.
وي توضيــح داد: بســياري از معتــادان 
خودشــان دوســت ندارنــد از خدمات 
بيمه اي اســتفاده كنند تا نامشان در جايي 

ثبت نشود.
وي ادامه داد: در بخش بيماران خاص در 
سال گذشــته 20 ميليارد تومان پرداخت 
كرديــم كه بخــش عمــده آن مربوط به 
بيماران ام اس است و فرانشيز آن مجاني 

است.
وي گفت: بيش از هــزار و 500 بيماري 
خاص در همدان وجــود دارد كه تحت 

پوشش بيمه سالمت همگاني هستند.

مديريت كل بيمه سالمت استان همدان:

بيماران نبايد بي جهت بستري شوند

«گردان» با 11رأي رئيس شوراي همدان شد
■ در انتخابات روز گذشته هيأت رئيسه شورا حميد بادامي نجات نايب رئيس و ابراهبم مولوي  رئيس سابق سخنگو شدند

1-  مراجعات بنياد شهيد افزايش چشمگير داشته است. گفته مي شود 
با تصويب قانون منع به كارگيري بازنشســته ها، بسياري از مراجعات 
بنياد شهيد مربوط به ثبت و تأييد پروانه ايثارگري مي باشد. گويا اغلب 
مراجعه كنندگان مديران مشــمول اين قانون هستند. گفتني است در 
قانون مصوب مجلس براي ايثارگران و جانبازان استثنا در نظر گرفته 

شده است.
2- رتبه همدان در مســائل امنيتي مطلوب ارزيابي شــده است. گفته 
مي شــود استان همدان جزو 5 اســتان امن كشور معرفي شده است. 
گويا اين ارزيابي با شــاخص هاي ارائه شده از سوي نيروي انتظامي 
بوده است. گفتني است علي رغم رتبه باالي استان در امينت در بحث 

آسيب هاي اجتماعي رتبه خوبي ندارد. 
3- شمالي ترين شــهر استان يكسال است بدون شــهردار مديريت 
مي شود. گفته مي شــود با برگزار نشــدن انتخابات شوراها در شهر 
شيرين ســو، اين شهر بدون شورا و شهردار است. گويا استانداري به 
عنوان قائم مقام شوراي شــهر نتوانسته است براي مديريت اين شهر 
تصميم گيري كند. گفته مي شــود دليل تأخير يكساله سهم خواهي  در 
انتصاب شهردار اســت. گفتني است در انتخابات سال گذشته تعداد 
كانديداهاي انتخاباتي به دليل تأييد نشــدن، به حد نصاب نرســيد و 

انتخابات در اين شهر برگزار نشد.
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افزايش 2 برابرى خريد گندم از كشاورزان ماليرى 
  رئيس اداره تعاون روســتايى شهرســتان مالير از افزايش دو برابرى خريد گندم از 

كشاورزان ماليرى توسط اداره تعاون روستايى اين شهرستان خبر داد.
مهدى شــيرزادى در گفت   وگو با فارس با اشاره به اينكه 6 هزار و 600 هكتار از اراضى 
اين شهرســتان زير كشت گندم آبى اســت، اظهار كرد: 26 هزار و 600 هكتار از اراضى 

كشاورزى اين شهرستان زير كشت گندم ديم است.
وى با اشاره به خريد تضمينى گندم از كشاورزان ماليرى در سال جارى گفت: از ابتداى 

خريد تاكنون 34 هزار تن گندم از كشاورزان ماليرى خريدارى شد.

رئيس اداره تعاون روستايى مالير با بيان اينكه خريد در مراكز دولتى شامل سيلوى سامن 
ادامه دارد گفت: كشاورزانى كه مى خواهند گندم خود را بفروشند، مى توانند براى فروش 

به سيلوى سامن مراجعه كنند.
وى با بيان اينكه ســال گذشته خريد گندم توسط اداره تعاون روستايى 19 هزار تن بود 

تصريح كرد: اين رقم امسال رشدى دو برابرى داشته است.
شــيرزادى افزود: از 34 هزار تن خريد گندم 20 هزار تن گندم توسط تعاون روستايى و 
تشــكل ها خريدارى و 14 هزار تن نيز توسط سيلوى 20 هزار تنى سامن و كارخانه آرد 

مالير خريدارى شد.
وى گفــت: نرخ خريد گندم نيز به قيمت يك هزار و 327 تومان با شــرايط، (دو درصد 

افت مفيد، دو درصد افت غير مفيد و دو درصد ســن زدگى) و در شــرايط صفر، صفر 
باالتر بوده است.

 شــيرزادى در ادامه با بيان اينكه امسال چهار مركز خريد گندم كشاورزان ماليرى را بر 
عهده داشتند تصريح كرد: در حال حاضر انبارهاى اين شهرستان از ذخيره گندم پر شده 

است.
 وى از خريد 6 هزار 400 تن انواع محصوالت كشــاورزى و دامى ديگر توســط اداره 
تعاون روســتايى مالير در سال جارى خبر داد و خاطرنشان كرد: اين محصوالت شامل 
جو، ذرت علوفه اى، محصوالت كشاورزى و باغى، شير خام، گوشت مرغ، گوشت گرم 

و... بوده است.

خبـر

مراقب جنگ رسانه اى دشمنان باشيم
 دشــمن در كنار جنگ اقتصادى، جنگ رســانه اى به راه انداخته و 
شبانه روز به دنبال پمپاژ نااميدى و شايعه افكنى عليه ملت ايران است و 

بايد نسبت به اين توطئه هوشيار بود.
امام جمعه مالير در خطبه هاى عبادى و سياسى نماز جمعه مالير اظهار 
داشت: بايد مراقب شايعه ها و رعب و وحشتى كه دشمنان در دل مردم 

ايجاد مى كنند، باشيم و عرصه را بر آنها تنگ كنيم.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم محمدباقر برقرارى افزود: طبق فرموده 
هاى رهبر معظم انقالب در جمع اعضاى خبرگان رهبرى، نظام اسالمى 
امروز در يك جنگ نابرابر اقتصادى قرار گرفته است و نبايد اجازه دهيم 

دشمن در اين وادى به موفقيتى دست پيدا كند.
امام جمعه مالير با تاكيد بر اينكه مســئوالن بايد تدابير الزم را در اين 
حوزه بينديشند، بيان كرد: انتظار مى رود پنج بسته حمايتى كه دولت در 

دستور كار خود قرار داده است، هر چه سريعتر عملياتى شود.
حجت االسالم برقرارى مشكالت عمده كشور را ناشى از سوء مديريت 
دانست و گفت: وضعيت كنونى اقتصادى كشور اقتضا مى كند يك تيم 

كارشناسى، مجرب و جهادى در راس امور اقتصادى قرار گيرد.
وى تاكيد كرد: مسئوالن نظام بايد در اين زمينه با جديت بيشترى تالش 

كنند و در مقابل جنگ رسانه اى دشمنان بايستند و اميدآفرينى كنند.

اجراى طرح ويرايش و تاييد اطالعات 
31 هزار رقبه در مالير 

 رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير از اجراى طرح 
ويرايش و تاييد 31 هزار رقبه مالير در ســامانه جامع موقوفات و بقاع 

متبركه در سال جارى خبر داد.
پژمان جعفرى در گفت  وگو با فــارس با بيان اينكه بيش از 63 درصد 
اراضى شهرستان موقوفه است اظهار كرد: مالير شهر واقفان خيرانديش 

بوده و از نظر وقف داراى جايگاه ويژه اى در كشور است.
وى بزرگترين موقوفات مالير را موقوفات مرحوم سيف الدوله دانست و 
افزود: در حال حاضر موقوفات اين واقف بزرگ در بخش هاى درمانى، 

فرهنگى، آموزشى، روضه خوانى و اطعام دهى به نيازمندان است.
رئيــس اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير با بيــان اينكه عالوه بر 
موقوفات ســيف الدوله، شهرستان مالير واقفان بزرگ ديگرى را نيز در 
خود جاى داده اســت، گفت: وجود بيــش از 170 موقوفه با نيت هاى 

مختلف گواه اين امر است.

9500 كلنى زنبور عسل در شهرستان بهار 
موجود است

 مدير جهادكشاورزى شهرستان بهار گفت: 9500 كلنى زنبور عسل 
در قالب 160 زنبورستان در شهرستان بهار موجود است. 

هوشــنگ كرمى در گفتگو با  مهر با بيان اينكه شهرستان بهار به سبب 
داشتن اقليم و مراتع مناسب، بستر رويش گياهان دارويى ازجمله گون و 
آويشن است، گفت: بهار همچنين با توجه به مساحت مناسب مزارع و 

باغ ها قطب توليد محصوالت زراعى و باغى در كشور است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان بهار عنوان كرد: زنبوردارى در شهرستان 
بهار از نظر كمى و كيفى رشــد و توسعه خوبى داشته است، بطوريكه 
اكنون حدود 9500 كلنى زنبور عســل در قالب 160 زنبورســتان در 
شهرســتان موجود اســت و 300 نفر به صورت مستقيم به اين حرفه 

مشغول هستند.
كرمى بابيان اينكه ســال گذشــته 46 تن عسل در شهرستان بهار توليد 
شــده است، گفت: برداشت عسل در ســال جارى به پايان رسيده كه 
برآورد مى شــود حدود 79 تن عسل از سطح زنبورستان هاى شهرستان 

برداشت شود.
وى در ادامه از مهمترين فوايد پرورش زنبور عســل را گرده افشانى در 
مراتــع، باغات و گياهان زراعى عنوان كــرد و گفت: كمك به افزايش 
كمى و كيفى محصوالت كشاورزى و حفظ محيط زيست در اين اقدام 

مدنظر است.
كرمى گفت: عالوه بر عســل محصوالتى نظير موم، بره موم، گرده 
گل، ژل رويال و زهر زنبور عســل از فرآورده هاى زنبور عسل با 
ارزش افزوده باال اســت كه در صنايع دارويى، بهداشتى و غذايى 

كاربرد زيادى دارند.
وى گفــت: مى توان با ترويج مصرف، جمع آورى و مصرف توليدات 
زنبور عسل در ســطح جامعه كمك زيادى به سالمت جامعه، افزايش 
توليد محصوالت كشــاورزى و افزايش درآمد زنبورداران و اشتغالزايى 

داشت.

درشوراى ادارى نهاوند مطرح شد
2ميليارد تومان براى مناطق گردشگرى 

شهرستان
معصومه كمالوند »

 نماينــده نهاونــددر مجلــس شــوراى اســالمى  در اين نشســت 
گفــت: ايجــاد فضــاى همدلــى، حمايــت مديــران ارشــد اســتانى 
و همراهــى مديــران اجرايــى شهرســتان،از  نهاوندبــه يــك كارگاه 

ســازندگى، عمرانــى، توســعه اى و اجرايــى نــام بــرد.
ــق  ــه مناط ــارد ب ــالم اختصــاص 2ميلي ــا اع ــا ب ــرام ني ــن به حس
گردشــگرى نهاونــد گفــت: پيــش از ايــن هــم در كميتــه برنامــه 

ــم. ــا در نظــر گرفتي ــن فضاه ــراى اي ــان ب ــارد توم ــزى 2ميلي ري
ــهر  ــوراى ش ــهردار و ش ــه ش ــرد: چنانچ ــح ك ــا تصري ــرام ني به
گيــان برنامــه هــاى متنــوع تــرى ارائــه نماينــد، قطعــا اعتبــارات 
ــور  ــان منظ ــراب گي ــاماندهى س ــازى و س ــراى بهس ــترى ب بيش

ــد شــد.  خواه
 آخرين وضعيت پروژه ها

ــاى  ــروژه ه ــن وضعيــت پ ــد در مجلــس از آخري ــده نهاون نماين
ــاد  ــروژه ايج ــزارش داد؛ پ ــن گ ــم اينچني ــتان ه ــود در شهرس خ
خــط آهــن و ايســتگاه راه آهــن در شــهر نهاونــد بطــول 
ــاب  ــتانه انتخ ــار در آس ــان اعتب ــارد توم ــر و 170ميلي 22كيلومت

ــت.  ــه كار اس ــروع ب ــكار و ش پيمان
بــراى  ادامــه كار چهــار بانــده كــردن محــور نهاونــد، آورزمــان، 
ــان  ــارد توم ــار 50ميلي ــا اعتب ــم انتخــاب و ب ــى ه ــكار دوم پيمان
ــا ســرعت بيشــترى از 3راهــى  ــكار قبلــى كار را ب ــار پيمان در كن

ــه ســمت آورزمــان ادامــه خواهــد داد.  عشــوند ب
ــاى  ــفالت راه ه ــازى و آس ــداث، بهس ــراى اح ــار ب ــذب اعتب ج
روســتايى بطــول بيــش از 56كيلومتــر، كــه پيمانــكاران آن 
انتخــاب و در برخــى محورهــا كار آغــاز شــده اســت و انصافــا 
ــده  ــاد ش ــتان ايج ــى شهرس ــاى ارتباط ــوزه راه ه ــى در ح انقالب

اســت. 
ــورت  ــار آن بص ــه اعتب ــهرك طالقانى)ك ــتخر (ش ــكار اس پيمان
ــروع  ــده، ش ــت جــذب ش ــارات وزارت نف ــل از محــل اعتب كام

ــت.  ــوده اس ــه كار نم ب
اميد(ويــژه  پروژه،خانــه  ســاخت  عمليــات  همچنيــن 
بازنشســتگان )بعــد از ايــام ســوگوارى محــرم، شــروع 

ــد.  ــد ش خواه
ــهرى  ــبكه فاضــالب ش ــاد ش ــروژه ايج ــاره پ ــن درب وى همچني
نهاونــد گفــت؛ ايــن پــروژه بــا جــذب بيــش از 9ميليــارد تومــان 
ــاط مختلــف  ــكار، در نق ــان 4پيمان ــكار همزم ــار و شــروع ب اعتب

ــه ســرعت در حــال انجــام اســت. شــهر ب
ــا گفت:يــك مــاه آينــده ايجــاد ناحيــه صنعتــى مبــل و  بهــرام ني

ــد كلنــگ زنــى خواهــد شــد. منبــت در نهاون
ــا  ــا 2ســال و ب ــاح دانشــگاه دولتــى نهاوندت وى همچنيــن از افتت
ــاون  ــور مع ــا حض ــزودى ب ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــش از 9ميلي بي

ــر داد. ــوم خب ــر عل ــا وزي ــور ي رئيــس جمه
 اختصــاص 2 ميليــارد تومــان اعتبــار بــراى توســعه 

ســراب هــا 
ــاص 2 ــوراى ادارى از اختصـ ــم در شـ ــد هـ ــدار نهاونـ فرمانـ

ـــاى  ـــراب ه ـــز س ـــعه و تجهي ـــراى توس ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ميلي
نهاونـــد در كميتـــه برنامـــه ريـــزى اســـتان خبـــر داد.

ـــراب  ـــود س ـــا وج ـــد ب ـــتان نهاون ـــت: شهرس ـــرى گف ـــراد ناص م
ـــه  ـــن دارد ك ـــراى گفت ـــى ب ـــش حرفهاي ـــن بخ ـــا در اي ـــاى زيب ه
ـــارد  ـــى 2 ميلي ـــار قبل ـــى اعتب ـــارد تومان ـــار 2 ميلي ـــر اعتب ـــالوه ب ع
ــراى مناطـــق  ــتانى بـ ــارات اسـ ــر از محـــل اعتبـ ــان ديگـ تومـ
ــزى  ــه ريـ ــه برنامـ ــد در كميتـ ــتان نهاونـ ــگرى شهرسـ گردشـ

اســـتان در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
وى بـــا تاكيـــد بـــر اينكـــه بـــه جـــرات مـــى تـــوان گفـــت 
ــازندگى تبديـــل شـــده اســـت. نهاونـــد بـــه يـــك كارگاه سـ
ـــئوالن  ـــه مس ـــت: هم ـــم گف ـــد ه ـــتان نهاون ـــه شهرس ـــام جمع ام
ـــانى  ـــت رس ـــردم خدم ـــه م ـــر ب ـــت يكديگ ـــت در دس ـــد دس باي
كـــرده و مشـــكالت شهرســـتان و اســـتان و حتـــى كشـــور را 

ـــد. ـــرف كنن برط
 احداث تصفيه خانه گاماسياب تا8ماه ديگر

ـــه  ـــع تصفي ـــداث مجتم ـــى اح ـــگ زن ـــن نشســـت كلن ـــان اي در پاي
خانـــه آب شـــرب گاماســـياب بـــا هـــدف تاميـــن آب شـــرب 
ـــتا  ـــه 32روس ـــعه ب ـــل توس ـــزى و قاب ـــش مرك ـــتاى بخ 19 روس

ـــد. ـــام ش انج

گزارش74 برنامه شاخص تبليغات 
اسالمى استان همدان در يكسال

بيمه نامه كوثر خودرو ام وي ام 315اچ به شماره بيمه نامه 
1396/1010/618520 به شماره پالك 192ب99 ايران 99 به 

شماره موتور MVM۴۷۷FJAE۰۲۵۸۷۷ به شماره شاسي 
NATFBAMD۰E01010782 به نام حميد معظمي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
  شركت تعاونى توليد روستايى

باغداران شهرستان مالير

تبريك و تهنيت

جناب آقاي
 مهندس رضواني 

جالل
رئيس سازمان جهاد كشاورزي

 استان همدان 
انتخاب شايسته جنابعالي به عنوان مدير نمونه كشوري 
را خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مي نماييم اميد 
پيشبرد  و  خدمت  راه  در  الهي  الطاف  سايه  در  است 

اهداف آن مجموعه همواره موفق و سربلند باشيد.

اصالحيه
بديــن وســيله بــه اطــالع مــى رســاند در آگهــى 
فراخــوان تجديــد مناقصــه عمومــى يــك مرحلــه 
اى بنيــاد مســكن انقــالب اســالمى اســتان 
همــدان كــه در 97/6/24 چــاپ گرديــده اســت 

ــح مــى باشــد. ــت اول صحي نوب

 اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان 
در راستاى تحقق اهداف عالى نظام مقدس 
جمهورى اســالمى و در جهت توسعه و 
گســترش فرهنگ و معارف اســالمى در 
جامعه، با تكيه بــر مبانى قرآن و عترت و 
با اســتفاده از توانمندى ها و ظرفيت هاى 
مردمى  ضمن ســاماندهى و سازماندهى 
شــبكه تبليغــى و تدويــن راهبردهــا و 
اولويت ها نســبت به برنامه ريزى عملياتى 
در بخــش هاى مختلف اقــدام نموده و با 
مديريت متعهدانه و خالقانه و مشــاركت 
مسئوالنه و وظيفه مند تشكل هاى مردمى، 
فعالين عرصه فرهنگــى و قرآنى، مديران، 
كارشناســان و كاركنان مجموعه اداره كل  
طرح ها و برنامه هــاى مختلفى را در يك 
سال گذشــته اجرا نموده كه به تعدادى از 

اين فعاليت ها اشاره مى شود.
مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان 
در گفتگــو با خبرنگار مــا اظهار كرد: 74 
برنامه شاخص توســط اداره كل تبليغات 
اســالمى همدان با همكارى شبكه تبليغ ( 
مبلغين ومبلغات، روحانيون مستقر ، هيئات 
مذهبى، تشــكلها وفعاالن قرآنى، مداحان، 
كانونهاى فرهنگى تبليغى، فعاالن فرهنگى 
دينى واقشــار تاثير گذار) درسال گذشته 

اجرا شده است.
حجت االســالم على دشــتكى از تدوين 
بخش  در  اســتان  اساســى  راهبردهــاى 
فرهنگــى با 14 عنواِن اولويت دار و تعيين 
وابالغ رويكردهــا و اولويتهاى تبليغى در 
مناســبتهاى مختلف دينــى، مذهبى وملى 
به همراه حمايت وپشــتيبانى از گروهها و 
موسســات مردمى فعال در امور فرهنگى، 
دينــى، تبليغى وقرآنى خبــر داد و افزود: 
تدويــن واجراى طرح شــوراى فرهنگى 
محالت در 18 محله شهرســتانهاى استان، 
تدويــن واجراى طرح شــوراى فرهنگى 
روســتا در40 روستاى استان، اجراى طرح 
سالمت اجتماعى در 10 پايگاه تخصصى 
در نقاط حاشــيه اى درشــهرهاى همدان 

وماليــر و18 پايــگاه عمومــى در كليه 
شهرستان هاى اســتان، اجراى طرح جهاد 
گران فرهنگى قرآنــى 150 اعزام، فعاليت 
مســتمر 241 موسســه قرآنى وخانه هاى 
قرآنى شهرى وروستايى واجراى برنامه هاى 
مختلف آموزشى، همايشــى، مسابقه و... 
درطول سال از برنامه هاى تبليغات اسالمى 

در طول يكسال گذشته بوده است.
وى با اشاره به كار  توانمند سازى 697 نفر 
از اقشار تاثير گذار و برگزارى 104 مراسم 
ومحفل قرآنى گفت: مدرك تخصصى قرآن 
كريم، به 131 نفراز حافظان قرآن كريم در 

استان اعطا شد.
دشتكى گفت: در مدت يكسال گذشته 420 
كالس آموزشى تخصصى وعمومى در رشته 
روخوانى،روانخوانى،صحيح  مختلف  هاى 
ومهدويت  ،قرائت،تفســير  خوانى،مفاهيم 

درقرآن برگزار شده است.
وى از حمايت تبليغات اســالمى استان از 
412 تشــكل قرآنى خبــر داد و بيان كرد: 
شــركت 977 نفر از خواهــران وبرادران 
در مســابقات مختلــف قرآنى تخصصى، 
توزيــع 2324 جلد قرآن كريم در ســطح 

اســتان، برگزارى 9 جشنواره قرآنى جوان 
به صورت شهرستانى و اســتانى، اجراى 
طرح با قــرآن در رمضان با برگزارى 150 
مراســم جمع خوانى قــرآن كريم و اعزام 
9102 نفرمبلغ ومبلغه درمناسبتهاى مختلف 
تبليغى با انجام  138058 نفر روز تبليغ از 
ديگرز برنامه تبليغات اسالمى استان همدان 

در مدت يك سال بوده است.
مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان 
با اشــاره به اينكه تبليغات اسالمى موفق 
بــه برگزارى 101897 كالس قرآن شــده 
است اظهار كرد: برگزارى118234 جلسه 
ســخنرانى، برگزارى 174613  وعده نماز 
جماعت به همراه برگزارى 5880 گفتمان 
دينــى ديگر رويگرد تبليغــات در اجراى 
برنامه ها براى رسيدن به اهداف بوده است. 
وى بيان كرد: 55 نفر مبلغ ومبلغه تخصصى 
به نقاط مختلف استان اعزام شدند همچنين 
برگزارى 6 همايش طاليــه داران تبليغ با 
عناوين"راهيــان ليله القــدر و پيام آوران 
عاشورا " به صورت استانى و48 همايش به 
صورت شهرستانى براى مبلغين و مبلغات 

سراسر استان انجام شده است.

دشتكى گفت: اســتقرار 128 روحانى در 
روستاهاى استان با اجراى 14 عنوان برنامه 
به صورت مســتمر درطى ســال از جمله 
برگزارى 10906  جلسه آموزشى معارف، 
ترجمه وتفسيرقرآن ، حديث ونهج البالغه، 
برگزارى جلســات آمــوزش روخوانى و 
روانخوانى قــرآن كريم براى 16704  نفر، 
ارائه مشــاوره در مراكز آموزشى ومساجد 
4055  مــورد، توســعه فرهنــگ عفاف 
وحجاب وايثار وشــهادت در قالب 6725 
برنامه، برگزارى مراسم هاى دينى ، سياسى 
وملى 13899 مراسم و اجراى گفتمانهاى 
دينى در مــدارس  به تعداد  3165گفتمان 
را مى توان از تاثيرگذارترين برنامه هاى اين 

اداره كل برشكرد
مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان 
ســاير برنامه هاى ايــن اداره كل را مقابله 
با آســيب هاى اجتماعــى از جمله اعتياد 
ايجاد  زكات،  فرهنــگ  توســعه  وطالق، 
ونظارت وحمايت از تشــكل هاى مردمى ، 
سخنرانى ، اقامه نماز جماعت و برشمرد و 
به ادامه گزارش برنامه هاى انجام شــده در 

يك سال پرداخت كه در زير مى خوانيد:

توجيهــى  همايــش   4 برگــزارى    ■
وهماهنگــى براى روحانيون مســتقر به 

صورت فصلى
■  برگــزارى مراســم معنــوى اعتكاف 
بامشــاركت 140  مســجد اســتان و با 
شــركت 19012  نفر معتكــف خواهر 

وبرادر در ماه هاى رجب و رمضان 
■ برگــزارى 960 گفتمــان دينــى در4 
موضــوع تخصصى در 240 مدرســه با 
مشاركت 80 استاد براى 62400 مخاطب 

از قشرهاى مختلف
■ برگــزارى 32 گفتمــان تخصصى در 
6 موضــوع محورى براى دانشــجويان 

وطالب
وكارگاه  همايــش  برگــزارى 143     ■
توجيهى وآموزشــى براى بانــوان در 9 
موضوع مرتبط با خانواده ازجمله ازدواج 
، مهارت افزايى ، عفاف وحجاب ، آسيب 

هاى اجتماعى و...
■  انجــام 32830 مورد مشــاوره براى 
بانــوان در موضوعات مختلــف دينى ، 

مذهبى ، فرهنگى واجتماعى
■  برگزارى نشســت تخصصــى بانوان 

فرهيخته 15 مورد
■  برگزارى كارگاه آموزشى ويژه بانوان 

328 كارگاه
■  ساماندهى جلسات خانگى بانوان 208 

جلسه
■  برگــزارى 20 كارگاه آموزش تحكيم 

بنيان خانواده
■ آموزش 128 نفر از همسران روحانيون 

مستقر
■  برگزارى جشــنواره فاطمى و همايش 

تجليل از پيرغالمان حسينى
■  برگزارى  12جلســه اســتانى ســتاد 
ســاماندهى شــئون فرهنگى درمناسبت 
هاى مذهبى و60 جلســه كانون مداحان 
وشــوراى هيئات مذهبى جهــت برنامه 
ريزى وهماهنگــى برنامه ها وطرح هاى 

فرهنگى دينى
■  برگــزارى 22 همايــش آموزشــى ، 
توجيهى وهماهنگى براى تشكلهاى دينى 

به صورت استانى وشهرستانى
■  تغذيه فكرى مداحان وهيئات مذهبى 

به تعداد1380 مورد
■  انعقــاد 105 تفاهم نامــه همكارى با 

تشكلهاى دينى استان
■  حمايت از فعاليت 64 هيأت محورى

■  فعاليــت 2070 هيــأت مذهبى ، 30 

كانــون فرهنگى تبليغــى ، 2170 مداح ، 
10 كانون مداحان ، 10 شــوراى هئيات 
مذهبى و5 انجمن اسالمى در قالب شبكه 

تبليغى استان
■  اجراى طرح اســتانى وفراگير ارزيابى 

هيئات مذهبى در ماه محرم450 هيأت
- برگزارى تجمع بزرگ عزاداران حسينى 

در اربعين وعاشوراى حسينى
-  اجراى طرح تخصصى ■  تابســتانى■  
غنى ســازى اوقات فراغت در98  پايگاه 
شــهرى وروســتايى درقالب هسته هاى 
فرهنگــى جــوان وبوســتانهاى معرفت 
نوجوان  با شــركت 3370 دختر وپســر 
با اجــراى برنامه هاى مختلــف قرآنى، 
فرهنگى،آموزشى،هنرى،علمى و ورزشى 
با بهره گيــرى ازهمــكارى 164 نفر از 

مربيان آموزش ديده  وتخصصى
■  برگــزارى 4440 نفرســاعت كالس 
خواهر  مداحان  براى  تخصصى  آموزشى 

و برادر
■  برگــزارى 7200 نفرســاعت كالس 
وائمه  مبلغين  براى  تخصصى  آموزشــى 

جماعات 
■  برگــزارى 2142 نفرســاعت كالس 
آموزشى تخصصى براى روحانيون مستقر 

وهجرت
كالس  نفرســاعت   800 برگــزارى    ■

آموزشى تخصصى براى مبلغات 
■  برگــزارى 6120 نفرســاعت كالس 

آموزشى تخصصى براى مبلغات سنتى
كالس  نفرســاعت   7880 برگــزارى   -
آموزشــى تخصصى براى تشــكل هاى 

دينى
■  برگــزارى 1980 نفرســاعت كالس 
آموزشى براى اساتيد معلمان حوزه دين ، 
مربيان پرورشى ، كاركنان دولت ومربيان 

مهدهاى كودك
■  بــراى دوره هاى تخصصــى عرفان 

اسالمى 1800نفر ساعت
■  دوره هاى آموزشــى با موضوع نحله 

هاى انحرافى 4000 نفرساعت
■  برگزارى دوره آموزش پيشــگيرى از 
اعتياد بــراى مداحان بعه تعــداد 3380 

نفرساعت
■  حمايت از پژوهش ها وتاليفات حوزه 

دين 5 مورد
■  تشــكيل اتاق فكر تحقق شعارســال 
باحضــور اســاتيد وكارشناســان حوزه 
ودانشگاه باتشــكيل 14جلسه ومصوبات 

برنامه ريزى وعملياتى
■  اعزام 720 امام جماعت به مساجد

■  تغذيــه فكــرى ائمــه جماعــات به 
تعداد420 نفر

■  حمايــت از فعاليــت هــاى فرهنگى 
مساجد 60 مورد

■  غبار روبى و عطرافشانى 1600 مساجد
■  اهداء 4500 جلد كتــاب به كتابخانه 

هاى شبستان مساجد
■  برگــزارى 5 گردهمايــى آموزشــى 

وتوجيهى براى ائمه جماعات
■  طراحى نرم افزار شناســنامه مســاجد 
وتهيه شناســنامه فرهنگى بــراى 1800 

مسجد استان
■  فعال سازى مساجد غير فعال 35 باب

■  توجه به ترويج فرهنگ ايثار وشهادت 
و تكريــم ايثارگران وخانواده هاى معظم 
آنــان ومحوريــت اين مهــم در بيش از 
5000 برنامه وفعاليت شبكه تبليغى استان
■   تشــكيل جلســات كانون مداحان ، 
شــوراى هيئات مذهبى ، شوراى تحول 
ادارى ، اوقــات فراغــت ، اعتــكاف ، 
جلســات كارشناســى ، ستادساماندهى 

مذهبى  درمناســبتهاى  فرهنگى  شــئون 
، كميتــه عمرانــى ،  اتحاديــه قرآنــى 
،گفتمانهــاى دينى  ، روحانيون مســتقر 
،كميته هاى دهه مبارك فجر، برنامه ريزى 
مناســبتها ، اعزام مبلغ ،گروههاى تبليغى 

و... به صورت مستمر 
■  انجــام بازديدهاى مســتمر توســط 
مديركل ، معاونين وگروههاى كارشناسى 
ازفعاليتهــاى شــبكه تبليغــى وديــدار 
دينى  وتشكلهاى  تبليغـــى   باگروههاى 
66- برگزارى  كارگاه ارتقاء سواد رسانه 
اى براى شــبكه تبلغى وفعاالن رسانه اى 

استان
■  برگزارى جشنواره استانى دين ورسانه 
با وصول 710 اثر در 4 بخش فيلم كوتاه 
مســتند وداستانى،عكس ، فضاى مجازى 
، مطبوعات وخبرگزاريها وســايت هاى 

خبرى وتجليل از 40 نفر از منتخبان 
ــوان  ــش از 8000 عن ــد بي ــه وتولي ■  تهي
خبــر ،گــزارش ومصاحبــه درجهــت 
هــاى  وبرنامــه  فعاليتهــا  انعــكاس 
فرهنگى،دينى،قرآنــى ومناســبتى وانتشــار 
ــا  ــايت www.ido.ir وخبرگزاريه در س
ومطبوعــات ، توليدبيــش از 55 عنــوان 
درموضوعــات  داشــت  ويــاد  مقالــه 
قرآنــى   ، دينــى   ، فرهنگــى  مختلــف 
واجتماعــى ، پشــتيبانى ســايت تبيــان 
همــدان ، انجــام مصاحبــه هــاى خبـــرى 
بــا مطبوعــات ، خبرگزاريهــا وصداوســيما 
ــاى  ــن ، روس ــركل ، معاوني ــط مدي توس
ادارات وكارشـناسان درمناسبتهـاى مختلف 
ــانى   ــالع رس ــى واط ــام امورتبليغات ، انجـ
درمناســبتهاى مختلــف  ازطريــق  پوســتر 
، بنــر ، بروشــور ، پيامــك ، جرايــد 
كليــپ    4 ســاخت  وصداوســيما 69- 

باموضوعــات قرآنــى واجتماعــى
■  توليد 4 مستند از برنامه هاى روحانيون 
مستقر در روستاهاى استان وپخش از شبكه 

يك سراسرى با عنوان " درامتداد فلق" 
■  انتشار 46 شماره نشريه تحت عناوين 
تبيــان همــدان وســالمت اجتماعى به 

صورت استانى ومحله اى
■  فعاليت دبيرســتان معارف اســالمى" 

صدرا"درشهرستان مالير
■  برگزارى 78000 ساعت دوره آموزشى 
ويژه كاركنان اداره كل تبليغات اسالمى

■  تكميــل وتجهيزمجتمــع هــا و مراكــز 
فرهنگــى دينــى و اخــذ اســناد مالكيــت 
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به نظر مى رسد كه دولت 
با اين تغييرات دچار يك 
خالء شديد مديريتى شود 
و در قحط ارجال مديران 
توانمند به دنبال جايگزين 
هايى باشد كه هم تجربه 
الزم را داشته و هم همسو 
با سياست هاى اعتدال و 

تدبير باشند

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

ايران وجهان

ظريف: اروپا بايد تصميم بگيرد
 وزير امورخارجه كشورمان با بيان اينكه اروپا بايد تصميم بگيرد 
مى خواهد در برابر آمريكا تســليم شود يا نه، از كشورهاى اروپايى 

خواست تا خروج واشنگتن از توافق هسته اى را جبران كنند.
به گزارش ايسنا، محمد جواد ظريف، در گفت وگو با نشريه اشپيگل 
از اروپايى ها خواست تا در برابر دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 

بايستند و خروج واشنگتن از توافق هسته اى را جبران كنند.
ظريف همچنين گفت: اروپا بايد تصميم بگيرد كه مى خواهد تسليم 
آمريكا شــود يا در مقابل آن بايستد. اگر اروپا همچنان درخصوص 
خروج آمريكا از توافق هســته اى منفعل عمــل كند، ايران مى تواند 

غنى سازى اورانيوم خود را افزايش دهد.
وى ادامه داد: حوزه نفت و بانك يك ســنگ محك بود و اگر توازن 
اين بده و بســتان (در توافق هسته اى) برهم بخورد، تهران دست به 

اقدام خواهد زد.
رئيس دســتگاه ديپلماسى كشورمان خاطر نشان كرد: اين لزوما بدان 
معنى نيســت كه ايران از توافق هسته اى خارج خواهد شد. اجراى 

بخش هايى از توافق يك احتمال ديگر است.
ظريــف گفت كــه اروپايى هــا بايد تصميــم بگيرنــد آماده اند به 

حرف هايشان عمل كنند يا نه.
وى در بخش ديگرى از اين گفت وگو حضور مستشــارى ايران در 

سوريه را قانونى و درست توصيف كرد.
دونالــد ترامپ، رييس جمهور آمريكا در مــاه مه با اعالم خروج از 
توافق هســته اى گفت  كه تحريم ها عليه ايران را به طور مجدد اعمال 
مى كند. اين اقدام با مخالفت و انتقاد شــديد ديگر كشورها به ويژه  
طرف هاى توافق هسته اى شــامل انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و 

چين مواجه شد.
طرف هاى اروپايى برجام يعنى فرانســه، آلمــان و انگليس در ادامه  
تالش هــا براى مقابله با اين تحريم هــاى آمريكا عليه تهران و حفظ 
توافق هســته اى هم اكنون در حال رايزنى بــا مقامات اتحاديه اروپا 
براى ايجاد يك كانال مالى جديد با ايران در آســتانه بازگشت بخش 

دوم  تحريم هاى واشنگتن عليه تهران هستند.
اين ســه كشورهابه همراه اتحاديه اروپا در طول ماه هاى اخير تالش 
كرده انــد تا راه هايى بــراى ادامه  اجراى توافق هســته اى و تجارت 
با ايران كه بخشــى از تعهدات آنها ذيل توافق هســته اى محسوب 

مى شود، بيابند.
پيشــنهاد ايجــاد كانــال نقــل  و انتقــاالت مالــى جديــد بــا ايــران نيــز 
بخشــى از تــالش گســترده تر اروپــا بــراى حفــظ توافــق هســته اى 
ــه  ــتا اتحادي ــن راس ــت. در همي ــنگتن اس ــروج واش ــس از خ پ
ــى  ــده را اجراي ــدود كنن ــررات مس ــه مق ــوم ب ــن موس ــا قواني اروپ
ــد در  ــى هشــدار مى ده ــه شــركت هاى اروپاي ــه ب ــرده اســت ك ك
ــى  ــدام قانون ــا اق ــكا  ب ــاى آمري ــا تحريم ه ــكارى ب ــورت هم ص
مواجــه خواهنــد شــد. اتحاديــه اروپــا تاكيــد دارد كــه بــا عملياتــى 
ــه  ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــى ق ــن شــركت ها اروپاي ــن قواني شــدن اي

ــا ايــران ادامــه دهنــد. تعامــالت تجــارى خــود ب

وزير خارجه آمريكا:
تغيير نظام ايران سياست ما نيست

 وزير خارجه آمريكا در نشست خبرى به سواالتى درباره تحريم 
احتمالى سوييفت در صورت ادامه تراكنش مالى با ايران و همچنين 
اظهارات وزير خارجه پيشــين آمريكا درباره سياست تغيير نظام در 
ايران در دولت كنونى پاســخ داد و گفت: چنين سياستى را در پيش 

نگرفته ايم و بايد درباره تعليق تحريم ها تصميم گيرى كنيم.
بــه گــزارش ايلنــا ، «مايــك پمپئــو» درنشســت خبــرى بــا حضــور 
ــت  ــابق دول ــات س ــره مقام ــاره مذاك ــوالى درب ــه س ــگاران ب خبرن

ــخ داد. ــا پاس ــا و ايرانى ه ــا اروپايى ه ــكا ب آمري
وى در واكنــش بــه ايــن ســوال كــه آيــا دولــت در صــورت ادامــه 
ــا  ــره ي ــات مدي ــاى هي ــران، اعض ــى اي ــاى مال ــد تراكنش ه فرآين
ــر؟  ــا خي ــد داد ي ــرار خواه ــم ق ــوييفت را تحــت تحري ــود س خ
ــدارم.  ــا ســوييفت اطالعــى ن گفــت: مــن از تصميمــات مرتبــط ب
ــارم  ــل چه ــل از ضرب االج ــا قب ــات ت ــدادى از تصميم ــوز تع هن
نوامبــر باقــى مانــده اســت؛ مــا بايــد دربــاره تعليــق تحريم هــا يــا 

ــم. ــاذ كني ــى را اتخ ــا تصميمات ــوه تحريم ه ــق بالق تعلي
پمپئــو ادامــه داد: اشــتباه نكنيــد؛ چهــارم نوامبــر قواعــدى اساســا 
ــا  ــادى ب ــاط اقتص ــه ارتب ــى ك ــر كس ــا ه ــاط ب ــاوت در ارتب متف
ــر  ــد، در نظ ــرورى مى دان ــود ض ــراى خ ــالمى را ب ــورى اس جمه

ــه شــده اســت. گرفت
ــزرگ و مهمــى  ــن روز ب ــى شــد: اي ــكا مدع ــر خارجــه آمري وزي
اســت و شــما شــاهديد كــه تعــداد زيــادى از كشــورها هــم اكنــون 
ــد  ــام داده و نمى خواهن ــران انج ــروج از اي ــراى خ ــى را ب اقدامات
ــه  ــا ادام ــا آنه ــان را ب ــط تجارى ش ــر رواب ــارم نوامب ــس از چه پ
دهنــد. آنهــا مى داننــد تحريم هــاى آمريــكا نــه تنهــا جــدى اســت، 
بلكــه بــه عقيــده مــن مى داننــد كــه ايــن تالش هايشــان در جهــت 
ــور  ــه رييس جمه ــت ك ــه اى» اس ــات خصمان ــت از «اقدام حماي
ــاره آن صحبــت كــرده  ــه كاخ ســفيد درب ترامــپ از زمــان ورود ب
ــه  ــراى انصــاراهللا كــه ب اســت. اقداماتــى شــامل تاميــن موشــك ب
ــد  ــه مى كنن ــارس حمل ــج ف ــى خلي ــورهاى عرب ــاى كش فرودگاه ه

ــان اســت. ــا در جري ــا  ســو قصدهايــى كــه در قلــب اروپ ي
ــر از  ــب بزرگت ــه مرات ــاهد چالشــى ب ــان ش ــى شــد: جه وى مدع
چيــزى اســت كــه برجــام قصــد اشــاره كــردن بــه آن را داشــت. 
ــت  ــزى اس ــر چي ــى نظي ــا و بيانيه هاي ــاهد اظهارنظر ه ــان ش جه
كــه ايــن هفتــه ايرانى هــا مطــرح كردنــد. آنهــا گفتنــد، اگــر مــا بــه 
ــازى  ــا (غنى س ــم، آنه ــرك كني ــته اى را ت ــق هس ــل تواف ــور كام ط
ــد گرفــت.  ــر از ســر خواهن ــوم را) در ســطحى بســيار باالت اوراني
ايــن بــه شــما مى گويــد كــه ايــن توافــق بــه خــودى خــود همــه 
ــكا  ــردم آمري ــه م ــه ب ــم را، آن طــور ك ــه ســمت بمــب ات ــا ب راه ه

گفتــه بوديــد، نبســته اســت.

پ
آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي 
بافت باارزش روستاي ملحمدره از توابع شهرستان اسدآباد

بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

بافت  اجراي  پروژه  مناقصه گزار  دستگاه  عنوان  به  دارد  نظر  در  همدان  استان  اسالمي  انقالب  مسكن  بنياد 
شماره  به  ريال   3/373/535/907 اوليه  برآورد  با  اسدآباد  شهرستان  توابع  از  ملحمدره  روستاي  باارزش 

200975162000008 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/06/24 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: 1397/06/24 لغايت 1397/07/05
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: حداكثر تا روز سه شنبه مورخه 1397/07/17

اجتماعات  سالن  محل  در  مورخه 1397/07/18  چهارشنبه  روز  صبح   10 ساعت  پاكت ها:  بازگشايي  زمان 
مناقصه گزار

و  بوده  مناقصه  اسناد  در  مندرج  شرح  به  ريال  مبلغ 170/000/000  كار:  ارجاع  فرآيند  در  شركت  تضمين 
مي بايست اصل آن عالوه بر بارگذاري در سامانه ستاد، در پاكت  الك و مهر شده (پاكت الف) و حداكثر تا پايان 
وقت اداري مورخه 1397/07/17 به دبيرخانه بنياد مسكن استان همدان به نشاني مندرج در فراخوان تحويل 

و رسيد دريافت شود.
نشاني مناقصه گزار: همدان، ميدان جهاد، ابتداي خيابان طالقاني، بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 38268003-081 معاونت عمران روستايي بنياد مسكن 
استان همدان، گروه نظارت ارزيابي امور عمراني آقاي مهندس زارعي تماس حاصل فرماييد.

نوبت دوم

پ
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت

 در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي 

علي سليماني- رئيس هيأت اجرايي انتخابات

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
اتحاديه فروشندگان لوازم الكترونيكي

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرسي اتحاديه 
فروشندگان لوازم الكترونيكي شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد از روز شنبه مورخ 97/6/24 لغايت روز 
 iranianasnaf.ir چهارشنبه مورخ 97/7/11 به مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه
(در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي نسبت 
به ثبت نام و تكميل پرسش نامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، مدارك تحصيلي يا اعتبارنامه و 

عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند و با در دست مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
*شرايط داوطلبين: 

10. تابعيت جمهوري اسالمي ايران
11. اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران

12. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس
13. نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به موادمخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از سوي هيأت اجرايي 

صادر مي شود).
14. عدم اشتهار به فساد

15. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلي و يا 
گواهينامه معتبر از اداره آموزش وپرورش).

16. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال
17. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه 

تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
18. وثاقت و امانت

*مدارك مورد نياز ثبت نام:
8. دو قطعه عكس 4×3 جديد

9. يك برگ تصوير پروانه كسب
10. يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه

11. يك برگ تصوير كارت ملي
12. يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

13. يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره مي باشند.
14. آدرس: تلفن و كدپستي منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه

تاريخ انتشار: 97/6/14
 نوبت اول 

اكرم چهاردولي »
به  مجلس  كه  است  سال   2  
استخدام  منع  قانون  تصويب  دنبال 
بيش  موضوع  اين  و  بوده  بازنشستگان 
از هر چالشى ديگر دولت دوازدهم را 
با يك زلزله در چيدمان مديريتى خود 
شنبه  پنج  روز  اما  كرد.  خواهد  مواجه 
سرانجام شوراى نگهبان اين مصوبه را 
موكدا الزم االجرا دانست و از اين پس 
تغيير اجبارى مديران بازنشسته و مسن 

دولت وارد فصل جديد مى شود.
 كدخدايى تاييد كرد

سخنگوى شوراى نگهبان روز پنج شنبه 
با انتشار مطلبى در فضاى مجازى از تأييد 
طرح اصالح قانون ممنوعيت به كارگيرى 
نگهبان  شوراى  جلسه  در  بازنشستگان 

خبر داد.
قائم  و  سخنگو  كدخدايى  عباسعلى 
توييت  چنين  نگهبان  شوراى  دبير  مقام 
به  ممنوعيت  قانون  اصالح  «طرح  كرد: 
اصالحاتى  با  كه  بازنشستگان  كارگيرى 
تصويب  به   6/6/1397 مورخ  جلسه  در 
مجلس شوراى اسالمى رسيده است؛ در 
جلسه مورخ 21/6/1397 شوراى نگهبان 
با  و  گرفت  قرار  بررسى  و  بحث  مورد 
مغاير  آمده  عمل  به  اصالحات  به  توجه 
شناخته  اساسى  قانون  و  شرع  موازين  با 

نشد.»
وى در مصاحبه اى نيز اشاره كرد: يكى دو 
سوال جزئى در خصوص مصوبه مجلس 
مى شويم  جويا  مجلس  از  كه  مانده  باقى 
تا با رفع ابهام، اين قانون اجرا شود. پس 
طرح،  اين  به  نگهبان  شوراى  ايرادات  از 
نمايندگان  شهريورماه   6 علنى  جلسه  در 
ايرادات  رفع  با  اسالمى  شوراى  مجلس 
كارگيرى  به  كه  كردند  مقرر  طرح  اين 
در  مذكور  هاى  سمت  در  بازنشستگان 
قانون   71 ماده  ج  و  ب  الف،  بندهاى 
مصوب8 كشورى  خدمات  مديريت 

به  همچنين  است،  مجاز   1386 مهرماه 
كارگيرى بازنشستگان در نيروهاى مسلح 

با مجوز فرمانده كل قوا مجاز است.
 پيشينه  قانون

بازنشستگان  به كارگيرى  قانون  سابقه 
تاريخ  در  گردد.  بازمى   95 سال  به 
ممنوعيت  قانون  مجلس   ،1395/2  /20
كرد  تصويب  را  بازنشسته ها  به كارگيرى 
از  بسيارى  قانون،  اين  به  توجه  با  كه 
مديران كاركشته دولت با پست و منصب 
رسمى چندساله شان غزل خداحافظى را 
مى خوانند و بايد عطاى خدمت رسانى به 
مردم را به لقايش ببخشند؛ جمعيتى كه به 
شوراها  كميسيون  اعضاى  از  يكى  گفته 
اسالمى،  شوراى  مجلس  داخلى  امور  و 
بيش از هزار نفرند و با خداحافظى شان، 
انتظار  در  مديريتى  پست  تعداد  همين 

جوانان است.
شده  برآورد  موضوع  اين  طرح  زمان  در 
بود كه بايد 110 تن از مديران با صندلى 
بين  در  كه  كنند،  خداحافظى  خود  هاى 
استاندار  معاون   14 و  استاندار   15 آنها 
اين  با  كه  خورد  مى  چشم  به  بازنشسته 
نيروهاى  از  درصد   12 حدود  حساب 
شامل اين طرح از مقامات دولتى هستند.

اما اجراى هر طرحى در ايران با پيچ و خم 
مخالفت هايى  يا  مقاومت  و  ادارى  هاى 
روبروست كه شامل اين مصوبه نيز شد و 
اصالحيه هايى به آن الصاق گرديد تا آنجا 
شوراى  مجلس  نمايندگان  باالخره  كه 
اسالمى در جلسه علنى 2 مرداد ماه سال 
به  ممنوعيت  قانون  اصالح  طرح  جارى، 
اصالحاتى  با  را  بازنشستگان  كارگيرى 
بكارگيرى  دايره  و  رسانده  تصويب  به 
را  اجرايى  دستگاههاى  در  بازنشستگان 

محدود كردند.
240 از  موافق  194راى  با  كه  طرح  اين 
تصويب  به  جلسه  در  حاضر  نماينده 
رسيد، تنها اجازه بكارگيرى بازنشستگان 

قانون   71 ماده  ج  و  ب  الف،  بندهاى 
كرد  صادر  را  كشورى  خدمات  مديريت 
اول  معاون  قوه،  سه  روساى  شامل  كه 
مجلس  رييس  نواب  جمهور،  رييس 
شوراى اسالمى، اعضاى شوراى نگهبان، 
وزرا، نمايندگان و معاونان رييس جمهور 

هستند.
گفتنى است مشموالن بندهاى "د" و "ه"

كه شامل استانداران و معاونان استانداران 
در  هستند  وزرا  معاونان  و  سفرا  همتراز 

اين اصالحيه از قانون حذف شدند.
وزارت  بازنشستگان  كارگيرى  به 
اطالعات تا سقف يك درصد از مجموع 
نيروهاى شاغل اين وزارتخانه در هر رده 
مديريتى صرفًا در وزارتخانه مذكور مجاز 
است. جانبازان باالى 50 درصد، آزادگان 
باالى 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از 

شمول اين قانون مستثنى مى باشند.
و پس از آن جلسه در تاريخ 21/6/1397
بررسى  و  بحث  مورد  نگهبان  شوراى 
به  اصالحات  به  توجه  با  و  گرفت  قرار 
عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون 

اساسى شناخته نشد.» و تاييد گرديد.
و  اما  موضوع  اين  شدن  مطرح  زمان  از 
كه  مديرانى  و  قانون  اجراى  هاى  اگر 
نماينده  شد  آغاز  شوند  مى  آن  مشمول 
مجلس در نخستين اقدام از بازنشستگى 
1500 مدير خبر داد در حاليكه از سوى 
وزارت كشور و ساير وزارت خانه ها اين 

تعداد110 نفر اعالم شد.
هفته گذشته نيز آخرين آمار 1200
مدير   350 گويا  كه  بود  مدير 

مشمول اين قانون مى شوند.
گزينه  ترين  اصلى  حال  اين  با   
قانون  اين  اجراى  با  كه  مديرانى 
ارشد  مديران  كنند  تغيير  بايد 
كه  آنجايى  تا  هستند  ها  استان 

استاندار  تغيير 17  از  خبر  كشور  وزارت 
از  نيمى  از  بيش  كه  تغييرى  است.  داده 
استان ها را دستخوش دگرگونى مديريتى 

خواهد كرد .
يزد  استاندار  شده  اعالم  آمار  اساس  بر 
با 68 نيز  همدان  استاندار  و  ترين  مسن 

كه  است  استاندارى  سومين  سن  سال 
باالترين سن را در بين مديران دارد.

2325 همدان  استان  در  ديگر  سوى  از 
مدير در 64 دستگاه اجرايى استان فعالند 
كه از اين تعداد 23 مدير تا پايان امسال 
قانون،  اساس  بر  مى شوند.  بازنشسته 
و  دكترى  مدرك  داراى  كه  مديرانى 
فوق ليسانس هستند بعد از 35 سال سابقه 
در  گروه  اين  كه  شوند  مى  بازنشسته 
همدان شامل 5 مدير مى شود و همچنين 
مديرانى كه داراى مدرك ليسانس هستند 
بعد از 30 سال سابقه بايد بازنشسته شوند 
شوند.  مى  مدير  شامل 18  نيز  ايشان  كه 
و  علمى  هيأت  اعضاى  براى  قانون  اين 
مديران دانشگاه ها باتوجه به رتبه و سن 
هيأت  اعضاى  دارد،  متفاوتى  شرايط 
65 تا  باشد  دانشيار  آنها  رتبه  كه  علمى 
سالگى و رتبه استادى تا 70 سالگى اجازه 

خدمت دارند.
رديف  در  همدان  استاندار   

نخست
محمد ناصر نيكبخت نزديك به 20 سال 
است كه در استاندارى همدان سمت هاى 

مختلف را تجربه كرده است. چنانكه در 
دولت اصالحات مدير كل بود و دردولت 
برنامه  معاون  نژاد  احمدى  اصولگراى 
ريزى بود و با آمدن تيم معتدل روحانى 

رداى استاندارى را به تن كرد.
پــس از انتخابــات ســال 96 نيــز دولــت 
ــتان  ــدگان اس ــر نماين ــد نظ ــراى تايي ب
ــاون  ــه مع ــرد ك ــق ك ــس، تواف در مجل
سياســى اصــالح طلــب او را تغييــر دهد 
ــا ابقــاى نيكبخــت مصالحــه كنــد و  و ب
حــاال پــس از يكســال از آن روزهــا ايــن 
ــتخدام  ــع اس ــون من ــد قان ــا تايي ــار ب ب
و  نيكبخــت  باالخــره  بازنشســتگان 
دولــت 60 روز مهلــت دارنــد تــا ســكان 
ــد،  ــرى جدي ــت مدي ــه دس ــتان را ب اس
ــر  ــاى بهت ــاخص ه ــد و داراى ش توانمن

ــپارند. ــته بس از گذش
 فشارها همچنان باقى ست

اين  با  دولت  كه  رسد  مى  نظر  به  حال 
تغييرات دچار يك خالء شديد مديريتى 
شود و در قحط ارجال مديران توانمند به 
دنبال جايگزين هايى باشد كه هم تجربه 
سياست  با  همسو  هم  و  داشته  را  الزم 

هاى اعتدال و تدبير باشند.
اما برخى از جريانات در صددند كه اين 
قانون را صرفا به استانداران محدود كنند 
و سخنى از مديران بخش هاى ديگر به 
ميان نياورند اما اگر قرار باشد اين قانون 
تازه  خونى  و  تازه  روح  ميدن  د  موجب 
به كالبد خسته دولت شود، بايد به ساير 

مديران نيز به سرعت سرايت كند.
در استان تعداد زيادى مدير هستند كه يا 
در آستانه بازنشستگى هستند و يا اينكه 
ممكن است شرايط الزم براى جايگزينى 
آنكه  از  غافل  باشند  داشته  را  استاندار 
يا  سياسى  معاون  يك  كه  باشد  قرار  اگر 
برنامه ريزى يا يكى از نزديكان تيم فعلى 
نشسته  نيكبخت  بجاى  اضطرار  سر  از 
بر  بنا  بگيرد.   بدست  را  امور  سكان  و 
اظهاري كه وزارت كشور در حد پيشنهاد 
بازنشسته  استانداران  معاونان  است،  داده 
اولويت  در  شرايط  داشتن  صورت  در 
هستند كه در اين ميان استاندار همدان با 
توجه به اينكه در سال هاي پاياني خدمات 
دولتي هستند، در صورت انتصاب بزودي 
همدان قبل از تغيير دولت بار ديگر قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان را بايد اجرا 

كند تا استاندار ديگر منصوب شود.

رقيب  زمين  در  بازى  يك  قانون  اين  آيا 
شرايط  اين  در  اذيت  و  آزار  ايجاد  براى 
كه  است  سياسى  و  اقتصادى  نابسامان 
معارفه  و  توديع  مراسم  چند  به  صرفا 
نيروهاى  است  قرار  اينكه  يا  و  بينجامد 
ايجاد  براى  انرژى  پر  و  فعال  جوان، 
سرعت در فرصت باقيمانده دولت بكار 

گرفته شوند؟
 مراقب اشتباهات باشيم

گرچــه از مــاه هــا پيــش از ابــالغ ايــن 
قانــون زمزمــه تغييــر اســتاندار و برخــى 
مديــران دولتــى اســتان شــنيده مــى شــد 
ــن  ــينى اي ــراى جانش ــا ب ــى ه و رايزن
پســت آغــاز شــده اســت امــا تورنمنــت 
جــدى افــراد صاحب نفــوذ و سياســيون 
ــات و  ــه انتصاب ــراى ورود ب ــتان ب دراس
ــرف در آن  ــل و تص ــراى دخ ــالش ب ت
ــه خصــوص در حــوزه جانشــينى  هــا ب
ــدرت و اهتمــام  ــا ق اســتاندار همــدان ب

بيشــترى صــورت خواهــد گرفــت.
اينك عالوه بر جريان هاى سياسى چپ 
و راست كه از گذشته با نقدهاى تند و 
تيز خود به اميد وداع با نيكبخت بودند؛ 
وارد  ديگرى  طلب  فرصت  هاى  جريان 
عرصه شده اند تا از آب گل آلود ماهى 
جوان ترى بگيرند و به تبع آن ده ها مدير 
كار  به  ادارات  ساير  رأس  در  را  جديد 

بگمارند.
اجراى  و  ابالغ  كه  پيداست  ناگفته  پس 
اين قانون اگر به صورت شفاف و تحت 
به  منجر  نگيرد  صورت  قانونگذار  نظر 
دولت  سبز  زمين  در  پرحاشيه  بازى  يك 
مجادالت  آن  حاصل  كه  شد  خواهد 
از  مانده  بجا  غنائم  تقسيم  سر  بر  بيهوده 
ديگر  سوى  از  و  است  مخلوع  مديران 
در وانفساى مشكالت عديده مردم، بايد 
براى  پرده  پشت  هاى  بستان  بده  شاهد 
جايگزين  افراد  وعيدهاى  و  دعده  تحقق 

باشيم.
لــذا شايســته اســت كــه افــراد صاحــب 
رجــال  مجلــس،  نماينــدگان  نظــر، 
سياســى و احــزاب مراقــب باشــند كــه 
ــى  ــه فرصت ــدى را ب ــال و ان ــن يكس اي
ــل  ــوده تبدي ــاى بيه ــراى كشــمكش ه ب
نكننــد بلكــه از آن بــه عنــوان يــك 
موقعيــت شايســته در جهــت شــتاب 
بخشــيدن بــه طــرح هــاى نيمــه تمــام و 

پروژه هــاى راكــد بهــره گيرنــد.

بازنشستگان اجازه دهند جوانان توانايى هاى خود را 
نشان دهند

 بازنشستگان هرچه انرژى و توانايى داشتند را نشان داده اند؛ االن بايد وقت بگذارند و 
اجازه دهند تا جوانان هم توانايى هاى خود را در عرصه مديريت نشان دهند.

نماينده سابق مجلس در ارتباط با قانون منع به كار گيرى بازنشستگان در مناصب دولتى،  
اظهار كرد: اگر اين طرح درســت و دقيق اجرايى شــود به هدفش يعنى جوانگرايى در 
پســت هاى مديريتى خواهد رسيد؛ اما باز تاكيد مى كنم كه اگر درست و كامل اجرا شود 

اين اتفاق رخ مى دهد.

به گزارش ايسنا، حجت ا...  درويش پور يادآور شد: همين مسئولين فعلى در دوران جوانى 
در حوزه مديريت كشور، مسئوليت گرفتند، سالهاى جوانى و ميانسالى خود را مدير بودند 

و در نهايت در سمت مديريتى هم بازنشسته شدند.
اين فعال سياسى سپس گفت: متاسفانه بعد از مدتى در قسمت هايى از نهادها و سازمان ها 
استفاده از بازنشستگان در سمت هاى مديريتى به يك رسم تبديل شد؛ بنابراين در يك بازه 

زمانى هم خيلى از بازنشستگان بعد از بازنشستگى مجدد بر سر كار آمدند.
وى افزود: اگر با اين قانون شرايطى مهيا شود كه بازنشستگان پست مديريتى را رها كنند، 

قطعا نيروهاى تازه نفس تر بر سر كار مى آيند.
اين نماينده ســابق مجلس گفت: با اجرايى شدن اين قانون هم دغدغه جوان ها برطرف 

شــود و هم مى توانيم ادعا كنيم شــرايط ابتدايى براى رسيدن به جامعه اى جوانگرا مهيا 
شده است.

وى با اشــاره به ضرورت دقيق اجرا شدن اين طرح خاطرنشان كرد: فراموش نكنيم كه 
هنوز بخشــى از جامعه نسبت به اين موضوع انتقاداتى دارند. زمانى كه ما مجلس بوديم 
ابتدا كليات اين طرح تصويب و سپس با فضاسازى هايى كه صورت گرفت روز بعد رد 

شد. پس ضرورى است تا مديران اجرايى اين قانون را دقيق به اجرا درآورند.
درويش پور ادامه داد: شــايد هم از لحاظ اشتغال جوان ها تحول چشم گيرى ايجاد نشود 
اما به هر حال اين موضوع بخشــى از دغدغه جوانان هست. اگر بازنشستگان كنار بروند 

اين بخش كوچك از دغدغه جوان ها برطرف مى شود.

با اجراي قانون بازنشستگي دولت 60 روز فرصت تغيير دارد

شمارش معكوس براي وداع با نيكبخت
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فيض ا... مظفرپور »
 محمود قاســمي روز پنجشــنبه در 
ويژه برنامــه «آبروي محلــه» در يادواره 
شــهيد «احمــد جانه» كــه در محوطه 
مدني  شــهرك  فرديس  آپارتمان هــاي 
برگزار شــد، گفت: ما در دفاع مقدس با 
زيارت عاشورا و نماز شب پيروز شديم. 
وي با  ارائه تحليلي از چگونگي شروع 
جنگ تحميلي، گفت: برژنسكي، مشاور 
امنيت ملي دولت ريــگان 2 بار در مرز 
اردن با صــدام مالقات كــرد و به وي 
گفت: «آمريكا نمي تواند از ايران دســت 
بكشــد تو به ايران حمله كن». صدام كه 
به دنبال قدرت و شهرت بود، گفت: «به 
من چه مي دهيــد؟» آمريكايي ها گفتند: 
«خوزســتان مال تو باشــد». و اينگونه 
بود كــه در 31 شــهريور 1359 صدام 
با 12 لشــگر و 90 تيپ و هنگ مرزي 
در طول مرز 1336 كيلومتري به ســمت 
كشــور ما حمله كرد. روز دوشــنبه بود 
وقتي خبرنــگار از وي پرســيد چرا به 
ايران حمله مي كني، جواب داد؛ «بعد از 
5 روز، روز جمعــه جوابت را در تهران 
مي دهم» و اين در حالي بود كه كشــور 
ما تــازه انقالب كرده بود. مثل فردي كه 
تازه خانه كشي كرده باشد، آمادگي الزم 

را نداشت.
اين كارشناس سياســي در ادامه گفت: 
علي رغم اين وضعيــت، صدام نه تنها 5 
روزه ايران را فتــح نكرد، بلكه 35 روز 
ماند  خرمشهر  دروازه هاي  پشــت  فقط 
در حالي كه زنان و مردان خرمشــهري 
با دســت خالي و بدون سالح بودند و 
اگر خيانت بني صدر نبود و سالح به آنها 
داده مي شــد، 6 ماه مي توانستند مقاومت 
كنند و شــايد هم اصًال خرمشهر سقوط 
نمي كرد. وي گفت با مرور تاريخ جنگ 
تحميلــي مي بينيــم 6 هزار زن شــهيد 
شــده اند كه برخي از اينها در خط مقدم 
جبهه با تير مستقيم دشمن شهيد شده اند.

محمود قاســمي در ادامه گفت: در زمان 
شروع جنگ و در طول جنگ تسليحات 
ما با دشمن قابل مقايسه نبود و همانطور 
كــه مقام معظم رهبري فرمود به ما حتي 

سيم خاردار نمي دادند.
در هميــن جبهه ســرپل ذهاب بچه هاي 
همدان فقط يك دســتگاه آهو استيشن 
داشتند همه كارها را با آن انجام مي دادند 
و با ســالح هايي مثــل «M۱» و «برنو» 
و حتــي با شمشــير و قــداره نگهباني 
مي دادنــد و جنگ را با نهايت مظلوميت 
اداره مي كردنــد. بــه ما نــه هواپيما نه 
تــوپ و تانك مي دادند ولي شــوروي 
آن زمــان صدام هرچه مي خواســت به 
او ســالح مي داد. اگر هم رزمندگان ما 
ادوات جنگي آنهــا را منهدم مي كردند، 
زودجايش را پر مي كردند به طوري كه 
سالح هاي عراقي ها بعد از 8 سال جنگ 

در پايان جنگ 2 برابر شده بود.
آمريكا، اروپا، شــوروي شيوخ منطقه با 
دالرهــاي نقتي به او كمــك مي كردند. 
در حاليكه يك دهم آن را نيز نداشــتيم 

علي رغــم اينهــا 2 هــزار و 887 روز 
مقاومت كرديــم و جنگيديم. در مقابل 
اين 44 كشــور به عراق سالح مي دادند. 
16 كشور نيروي انساني وارد عراق كرده 
بودند به طوري كه مااز 17 مليت اســير 
گرفتيم و در بين 74 هزار اســير عراقي 
اسرايي از كشورهايي نظير اردن، كويت، 
سودان و... حضور داشتند و در مقابل ما، 

سالح هاي كمي داشتيم. 
عراق در عمليات هايي نظير «كربالي 5» 
و «والفجر 8» 30 يــا 50 فروند هواپيما 

براي بمباران نيروهاي ما مي فرستاد. اين 
در حالي بود كــه ما 2 فروند هواپيما به 

سمت عراقي ها مي فرستاديم.
محمــود قاســمي گفت: حال ســؤال 
اينجاســت كه اين خألها چطور پر شد 
و آخــرش آنها كم آوردنــد و تقاضاي 
آتش بس كردنــد. در حالي كه در اوايل 
جنگ حدود 10 شهر ما و صدها روستا 
را گرفته و تــا نزديكي اهواز پيش آمده 
بودند. چه شد دســت خالي ايستاديم؟ 
چــرا امــروز ايــن يادواره هــا خوب 
اســت؛ زيرا امروز دشمن بيشتر شده و 
سالح هاي بيشتر دارد و دندان تيزتر شده 
است. براي دفاع نياز به رازهاي پيروزي 
شــديم.  پيروز  چرا  داريم.  رزمنــدگان 
وي گفــت دليل پيروزي مــا در جنگ 

چندتاست؛ 
دليل اول اينكــه خألها را با معنويت پر 
كرديم. يعني دينداري و تكليف مداري با 
خواندن زيارت عاشــورا و نماز شب و 

دعاي توسل پيروز شديم.
دليل دوم واليتمــداري بود؛ يعني انيكه 

مي گفتيم هرچه امام بگويد. از 40 ميليون 
نفــر، 38 ميليون مي گفتنــد هرچه امام 
بگويد. يكدســت بوديم. شهدا مي گفتند 
بعد از ما گوشــتان به رهبر باشد. شهيد 
احمدرضا احدي كه نخبه پزشــكي بود 
و از شــهر مالير به جبهــه رفته بود، در 
وصيتنامه اش نوشــته است: «اي مردم... 

نگذاريد حرف امام زمين بماند».
و دليل ســوم پيروزي ما، اخالص بود. 
رزمندگان ما فقط براي خدا مي جنگيدند 
و امثال شــهيد چيت سازيان كه با هواي 
نفس خــود مبارزه مي كردند تا منيتي در 

كارشان نباشد.
برزگر،  حســن  مراســم  اين  ادامه  در 
فرمانده ســپاه ناحيه همدان نيز گفت: 
براي  برنامه  و  نقشــه   4 آمريكايي هــا 
كشور ما دارند. اول اينكه انسجام ملي 
و اتحاد بيــن مردم و رهبري را از بين 
ببرنــد. دوم اينكه ما االن با اســرائيل 
هم مرز شديم تالش دارند ما را از آنجا 
دور كنند كه از ســوريه خارج شويم. 
سوم قدرت انرژي (نفت و گاز) ايران 
را از بيــن ببرند بــا تحريم خريد نفت 
از ايــران. چهارم قدرت بازدارندگي و 
توان موشــكي ما را از بين ببرند. و به 
هميــن دليل يك نــوع جنگ رواني را 

عليه ما شروع كرده اند. 
وي گفــت: آمريكايي هــا بــا روي كار 
آوردن ترامــپ كه يك كاســب و تاجر 
است، مي خواهند اقتصاد ورشكسته خود 
را نجات دهند. اقتصاد آنها فروپاشــيده 
اســت و20 تريليارد دالر بدهي دارند. 
ترامپ ســرمايه اجتماعي را در آمريكا 
از بين برده و اصــول اصلي ليبراليزم را 
از بيــن برده. وي گفت بــا حذف دالر 
از معامالت كشــورها آقايي دالر از بين 
خواهد رفت و كار آمريكا تمام است و 
به سرنوشت شوروي دچار خواهد شد.

امروز بايد نســل جــوان بداند انقالب 
اســالمي به بركت خون شهدا در مقابل 

تمام ابرقدرت ها ايســتاده اســت و قدر 
شهدا را بدانيم كه امنيت و اقتدار را براي 

ما به ارمغان آوردند.
وي گفت: مســئوالن نبايــد توپ را در 
زمين رهبــري بيندازند. كســاني كه ما 
آورديم بايد باشــكوه باشند و ما از آنها 
برخوردهاي روشــن، شــفاف و سريع 
با مفاســد و مشــكالت اقتصــادي را 

مي خواهيم.
الزم به يادآوري اســت مراسم «آبروي 
محله» ويژه برنامه يادواره شــهيد احمد 
جانه به همت پايگاه مقاومت بسيج پنج 
تن آل عبا واحد خواهران مســجد امام 
حسين شــهرك مدني برگزار شده بود. 
خانم ليلي جوادي، مســئول بسيج «پنج 
تن آل عبا» و دبير يادواره شــهيد"احمد 
جانه" بــه خبرنــگار همدان پيام گفت: 
هدف از برگــزاري ايــن برنامه تحت 
عنوان «آبروي محله»، شناساندن شهداي 
محل به نسل جوان امروز است. شهدايي 
كه در جامعه خيلي شناخته شده نيستند. 
وي گفــت: اين مراســم بــا همكاري 
هيأت امناي آپارتمان هاي فرديس، پايگاه 
انصارالحسين، حوزه حضرت خديجه و 

سپاه ناحيه همدان برگزار شده است.
وي گفت: اين برنامــه دومين برنامه از 
برنامه هاي فرهنگي كه به وســيله پايگاه 
مقاومت بســيج «پنج تن آل عبا» برگزار 

مي شود.
اوليــن برنامه مــا تحت عنوان ســبك 
زندگــي ايراني ـ اســالمي بــود كه د 
ريكي از بوستان هاي شهرك مدني براي 
خانواده ها برگزار شد، زيرا كه برنامه هاي 

فرهنگي تأثيرگذاري بيشتري دارند.
شــهيد احمد جانه متولد 1338 در شهر 
خرمشهر بوده اســت كه در دوم خرداد 
«دارخويــن»  منطقــه  در  ســال 1360 

خوزستان به شهادت رسيد.
در پايان اين مراسم از خانواده اين شهيد 

بزرگوار تجليل شد.
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نيش و نوش

حوادث

اظهارات غيرواقعى 
درباره تجهيزات دندانپزشكى

 مشــاور وزير و مديركل تجهيزات پزشــكى وزارت بهداشت از تخصيص ارز به 
مواد ضرورى دندان پزشــكى خبر داد و گفت: نحوه تقســيم ارز در حوزه سالمت به 
صورت سهم خواهى نبوده، بلكه هدف و راهبردمان اين بوده كه به مصرف كننده نهايى 

خدمات، ارز تخصيص يابد.
رضا مســائلى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به برخى اظهار نظرها مبنى بر كافى 
نبودن تخصيص ارز دولتى براى تامين تجهيزات دندان پزشــكى و افزايش قاچاق 
چمدانى اين تجهيزات، گفت: در حوزه دندان پزشــكى با اظهاراتى مواجهيم كه 

با واقعيت فاصله دارند. 

يك ميليون دانش آموز در كشور 
مشكل روانشناختى دارند

 معاون نظارت حرفه اى و امور كميسيون هاى سازمان نظام روان شناسى و مشاوره 
كشور گفت: بيش از يك ميليون دانش آموز در كشور مشكل روانشاختى دارند.

به گزارش ايسنا، محمد حاتمى با بيان اينكه 3500 مركز خدمات روانشناسى كنكور در 
كشور فعاليت دارند، گفت: نگرش مردم نسبت به روانشناسى تغيير كرده است و آن را 
به عنوان يك ارزش پذيرفته اند. بايد شرايط را به گونه اى رقم بزنيم تا روانشناسى در 
جامعه نهادينه شود و همه بتوانند از اين رشته استفاده كنند.وى با اشاره به اينكه امروزه 
روانشناســى و مشاوره نقش اول را در سالمت جامعه دارد، گفت: تمامى مردم نياز به 

روانشناس دارند و مسئوالن بايد دراين باره فكر و برنامه ارائه دهند.

الزام استفاده از صندلى كودك 
در خودروهاى حامل كودكان

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى از اجرايى شــدن قانون الزام به 
اســتفاده از صندلى كودك در خودروها خبــر داد و گفت: اين قانون هنوز براى اجرا 

ابالغ نشده است.
تقى مهرى در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: سازمان جهانى بهداشت سال هاى 2010 
تا 2020 را به عنوان دهه اقدام براى ايمنى نامگذارى كرده است و در همين راستا نيز 
توصيه هايى را براى ارتقاء ايمنى در حوزه هاى مختلف ارائه كرده اســت كه يكى از 
اين حوزه ها نيز حوزه راهنمايى و رانندگى و اقدامات مربوط به كاهش خســارات و 

آسيب هاى ناشى از آن است. 

آب جوش جان زن زندانى را گرفت
 معاون سياسى و اجتماعى 
فرمانــدار مالير گفت: بر اثر 
وقوع يــك حادثه و ريختن 
ســر  روى  بر  جــوش  آب 
زندانــى محكوم بــه حمل 
جان  زندانى  اين  موادمخدر، 

باخت.
سعيد كتابى در گفت و گو با 
ايرنا اظهار داشت: اين زندانى 
كه حدود 50 سال سن دارد 

چندى پيش به علت حمل حدود چهار كيلوگرم موادمخدر دستگير و 
با حكم قاضى روانه زندان شد.

وى اضافه كرد: اين زندانى به قصد خوردن چاى نزديك سماور شده 
بود كه به يكباره پاى او لغزيده و سماور بر روى او واژگون مى شود.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندار مالير بيان كرد: زندانى مصدوم در 
كمتر از 2 ساعت به بيمارستان بعثت شهر همدان منتقل و كار درمانى 

توسط پزشكان بر روى اين فرد آغاز شد.
كتابى عنوان كرد: گزارش هاى دريافتى حاكى از اين است كه شدت 
سوختگى موجب عفونت در قسمت داخلى بدن به ويژه ريه هاى او 

شده و با وجود تالش تيم پزشكى اين زندانى جان باخت.

همدان پيام: ذخيره سازي خانگي تورم را بيشتر مي كند
  كي مي دونه آينده چي ميشه؟

جام جم: قفل قانون بر كليد شهر همدان
  پس يه نفر بره تهران كليد و بگيره و بياره 

ايران: نبرد با دشمن فرضي در سرماي سيبري 
  چرا فرضي نبرد مي كنيد برن كپريا نبرد واقعي 

جمهوري اسالمي: عربستان در كردستان عراق به دنبال چيست؟
  دنبال لباس عربي مدل دار 

نســيم همدان: انتقال پرونده رانندگان و قاليبافان به شعبه سوم تأمين 
اجتماعي 

 پس بريم قاليبافى 
اطالعات: (وخاني) از شرايط فعلي عبور خواهيم كرد 

  بايد مي گفتي چي بپوشيم، پوتين، تن تاك دمپايي
همدان پيام: مسئوالن همدان حقوق هاي نجومي مي گيرند؟

  خوب اونا خرج زندگيشون زياده (برن دزدي)؟!
جمهوري اسالمي: بررسي شــاخص هاي بهره وري طي سال هاي 84

تا 96
  فكر كنم با چرتكه بوده 

جام جم: ركود همدان در خريد تضمين گندم 
  بين ركود و تضمن خريد چه نسبتي وجود داره

ايران: آيا مهاجرت نخبگان افزايش يافته است؟
  مشخص كن اين سوال از كي پرسيدي؟

جمهوري اسالمي: نبايد مبارزه با فساد به تسويه حساب سياسي آلوده شود.
  خوب روش وايتكس بريزيد ضد عفوني بمونه 

همدان پيام: نورمحال هم جيب شما را پر نمي كند
 خيات گود دوخته اون چكا كنه 

اطالعــات: دولت عراق و اقليم كردســتان تروريســت ها را به ايران 
تحويل دهند 

  جمعيت زياد مي شه گرسنه مي موننا (نكن اين كارو)
جام جم: دوست داشتم در فوتبال جزيره باشم 

  همون درياچه هم قنيمته

 شــايد كمتر از 10 ســال پيش يكى 
از دغدغه هــاى بزرگ مــادران و برخى 
اوقات پــدران اين بود كه بــراى اينكه 
فرزنــدان خــود را به موقع به مدرســه 
برسانند، چه ساعتى از خواب بلند شوند، 
كى فرزندشــان را از خواب بيدار كنند 
و چگونه به محل تحصيل فرزندشــان 
بروند تا هم فرزندشــان تاخير نداشــته 
باشد و هم خودشــان به موقع به محل 

كار برسند.
اما در طى همين  چند سال اخير زندگى 
والدين پيچيده تر شده و مادران نيز بيشتر 
از گذشــته به سركار مى روند و بنابراين 
فرســتادن بچه ها بــه مدرســه به يك 

دغدغه ى بزرگ تبديل شده است.
همين مســاله اســت كه باعث شــده 
ســرويس هاى مــدارس، رونق بســيار 
بيشــترى پيدا كنند. اما مساله باز هم به 
اينجا ختم نمى شــود. پيــدا كردن يك 
ســرويس خــوب و مناســب، رعايت 
كردن اصول مربوط بــه آن، جا نماندن 
از سرويس و .. همه و همه از مشكالتى 
اســت كه والدين امروزى با آن مواجه 

هستند.
خانواده ها بــراى امنيت روحى و روانى 
خــود و فرزندانشــان در مواجهــه با 
مشــكالتى از قبيل ترافيك هاى سنگين، 
مبتدى  رانندگان  خطر  جمعيت،  ازدحام 
تهديدهاى اجتماعى در مسير رفت و آمد 
ترجيح مى دهند از سرويس دانش آموزى 
خارج  ثبت نام  نمايند.  اســتفاده  مناسب 
از منطقــه مســكونى دانش آمــوزان در 
مدارس مختلف شــهرى و نبود وجود 
بعضى از رشته هاى تحصيلى يا ظرفيت 
كم آن موجب طوالنى شــدن مسافت و 
مشــكالتى در فرآيند ترافيك و حمل و 

نقل ايجاد مى نمايد .

ايمن سازى مسير مدارس نيز يكى ديگر 
از برنامه هاى مهم و اجرايى شــهردارى 
همدان اســت كــه در روزهاى اخير در 
قالب طرح ســاماندهى به اجرا گذاشته 

شد.
بيــن  مطلــوب  بســيار  ارتبــاط 
همدان  شــهردارى  و  آموزش و پرورش 
نيز سبب شــده تا مســئوالن اجرايى و 
نظارتى با دقت عمل بيشــترى نســبت 
به حــل دغدغه ها و رفع نگرانى والدين 
پيرامون تردد فرزندانشان در مسير منزل 

تا مدرسه و بالعكس اقدام كنند.
سرويس  برچسب  از  رونمايى   

مدارس در استان
معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش 
اســتان همدان نيز در گفتگو با همدان پيام 
گفت: برچسب ســرويس مدارس استان 
همــدان رونمايى شــد تا بر اين اســاس 

تخلف در اين حوزه كاهش يابد.
ياسر نانكلى، اظهار كرد: خوشبختانه امسال 

شــهردارى همدان برنامه مفصلى را براى 
بازگشايى مدارس تدارك ديده است.

وى در مــورد ســرويس مدارس گفت: 
ستاد مهر 97 در زمينه سرويس مدارس، 
اياب و ذهاب در اول مهر تشــكيل شده 
كه ســرويس مــدارس در اول مهر به 

صورت رايگان است. 
معاون نظارت بر تاكسيرانى و حمل و نقل 
بار و كاالى مدير عامل ســازمان حمل 
و نقل بار و مســافر شــهردارى استان 
نيز اظهــار مى كند: با توجــه به اهميت 
حفظ ايمنى و حفــظ جان دانش آموزان 
در فصل بازگشــايى مــدارس، قبل از 
بازگشــايى مــدارس كالس آموزشــى 
بــراى رانندگان ســرويس هاى مدارس 
برگــزار مى كنيــم و همه مــواردى را 
كــه بايد رعايــت كنند به آنــان ياد آور 
مى شــويم. ميالد كريميــدر ادامه گفت: 
شده  آغاز  مدارس  سرويس هاى  ثبت نام 
و تاكنون موفق بــه ثبت نام حدود 150 

دستگاه خودرو مانند تاكسى، سوارى و 
ون شده ايم و مينى بوس ها را هم سازمان 
اتوبوســرانى شهردارى همدان ثبت نام و 

ساماندهى مى كند. 
وى همچنيــن گفت: نرخ گــذارى هم 
روال قانونــى دارد كه طى شده اســت، 
هم  مدارس  سرويس هاى  برچسب  نرخ   
110 هزار  تومان براى سوارى، 150 هزار 
تومان براى ون، تاكســى 80 هزار تومان 
و ون شــخصى هــم 180 هزار تومــان 
تعييــن شده اســت. اين برچســب هاى 
هولو گــرام دار از ســاير برچســب هاى 
تقلبى به راحتى قابل شناســايى است و 
بار كدى كه در آن تعبيه شــده اين امكان 
را به همــكاران ما در حوزه بازرســى 
وپليــس راهور مى دهد كه هويت راننده 
سرويس را كنترل  كنند. سال قبل يك يا 
2 مورد برچسب تقلبى سرويس مدارس 
را شناســايى و با رانندگان آن برخورد 

قانونى كرديم.

 ســاماندهى يك هزار و 600 
دستگاه سرويس مدارس

سرپرســت ســازمان مديريت حمل و 
حومه شهردارى  و  درون شــهرى  نقل بار 
همــدان نيز در گفتگو با ايرنا با اشــاره 
به ساماندهى خودروهاى ويژه سرويس 
مدارس اين شــهر گفت: هم اينك يك 
هزار و 600 دســتگاه خــودرو متقاضى 
ســرويس مدارس ساماندهى شده است. 
محمد پوروخشــورى افزود: يك هزار و 
500 دستگاه از اين خودروها تاكسى و 

يكصد دستگاه نيز مينى بوس است.
وى بيــان كرد: شوراى اســالمى شــهر 
همدان نيز با افزايش 10 تا 15 درصدى 
نرخ ســرويس مــدارس نيــز موافقت 

كرده است.
پوروخشــورى خاطرنشان كرد: نظارت 
دقيق بر عملكرد ســرويس هاى مدارس 
انجام مى شــود و در ايــن زمينه تعامل 

خوبى با مديران مدارس داريم.
 نظارت دقيق بر سالمت روانى 

و اخالقى رانندگان
شــهردار همــدان نيز با تاكيــد بر لزوم 
دقت عمل در انتخــاب رانندگان اصلح 
در ســرويس مدارس گفت: ســالمت 
روانــى و اخالقى راننــدگان بايد مورد 
صوفى  گيرد.عباس  قــرار  دقيق  نظارت 
در اين بــاره افزود: گزينــش رانندگان 
ســرويس مدارس و برچســب گذارى 
خودروها بايــد در اولويت اقدام ها در 
مورد  مدارس  سرويس  ساماندهى  طرح 

توجه باشد.
وى اضافه كرد: نظارت دقيق بر عملكرد 
ســرويس هاى مــدارس نيــز يكى از 
مهمترين مطالبه شــهروندان از مسئوالن 
مرتبط است كه شهردارى به سهم خود 
توجه جدى به اين خواسته مردمى دارد.

 اجراى طرح استقبال از مهر
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
گفت: طرح «استقبال از مهر» به مناسبت 
تحصيلى  ســال  و  مدارس  بازگشــايى 

جديد در همدان اجرايى شد.
وحيــد على ضميــر افــزود: اين طرح 
تا هفتم مهر امســال پيگيرى مى شــود 
و ســازمان ها و مديريــت هاى حوزه 
زيربنايى  امور  شهرى،  خدمات  معاونت 
و حمــل و نقل شــهرى و نيــز مناطق 
چهارگانــه شــهردارى در اجــراى آن 

مشاركت و همكارى دارند.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
اضافــه كرد: در مجموع 50 مســئوليت 
براى عوامل اجرايى ستاد استقبال از مهر 
در همدان تعيين شــده و در حال انجام 

است.
 ســاماندهى يك هزار و 500 
خــودرو براى ســرويس مدارس 

همدان 
رييس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همدان هم از  850 ميليون تومان هزينه 
براى ايمن ســازيى راه ها و مدارس خبر 
داد و گفت : براى مدارس حاشــيه شهر 
هم بــا نصب ســرعت گير و لرزاننده و 
كتابچه هاى  و  شبرنگ  كوله پشتى  توزيع 
آموزشــى به دنبــال كاهــش تصادفات 

هستيم.
زنگنه از انجــام معاينه فنى خودروهاى 
ســرويس مــدارس خبــر داد و افزود: 
ســازمان حمل و نقل شــهردارى 100 
دستگاه مينى بوس وهزار و 500 دستگاه 
كرده  ســامان دهى  را  ســوارى  خودرو 

است.
گفتنى است بيش از 270 دانش آموز در 
سطح استان همدان سال تحصيلى جديد 

را آغاز مى كنند.

سرويس مدارس سرآغاز دغدغه والدين

قوه قضاييه نظر نهايى خود را درباره 
اليحه «منع خشونت عليه زنان» سريع تر 

اعالم كند
 معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص اليحه 
منع خشونت عليه زنان گفت: به طور مجدد از قوه قضاييه خواستيم 
تا در اعالم نظر نهايى شان تسريع كنند و اميد است كه اين اليحه به 

مجلس برود.
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار 24 شهريورماه در بازديد از اورژانس 
اجتماعى شــهركرد، اظهار كرد:  اورژانس اجتماعى در سطح كشور 
در شهرهاى باالى 50 هزار نفر جمعيت ايجاد شده و داراى بيش از 

400 مركز در كشور و شش مركز در چهارمحال و بختيارى است.
وى افزود: نكته مهم اين اســت كه بايد در زمينه اورژانس اجتماعى 
اطالع رســانى شــود تا مردم بدانند كه خدماتى به عنوان اورژانس 
اجتماعى وجود دارد و هركجا همسرآزارى، كودك آزارى يا مسائلى 

همچون خودكشى صورت گرفت به آن مراجعه كنند.
ابتــكار ادامه داد: افرادى كــه در جريان اين وقايــع قرار مى گيرند 
مســئوليت دارند آن را به اورژانس اجتماعى اطالع دهند كه اگر اين 

اقدام را انجام ندهند ممكن است به نوعى شريك جرم تلقى شوند.
وى تصريــح كرد: اورژانس اجتماعــى 123 نوعى مداخله موثر در 
پيشــگيرى از اين وقايع اســت. معاون رئيس جمهور در خصوص 
اقدامــات دولت در اين زمينه، تاكيد كرد: به طور خاص در برنامه ها 
حمايت از اورژانس اجتماعى 123 در سراســر كشور وجود دارد و 
برنامه ها و حمايت هاى خاصى با همكارى سازمان بهزيستى در سال 

گذشته داشتيم و امسال نيز خواهيم داشت.

قاسمي: در دفاع مقدس با زيارت عاشورا پيروز شديم

يادواره شهيد احمد جانه برگزار شد
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شكر گران مى شود
 معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكه قيمت شكر سفيد افزايش مى يابد، گفت: با توجه به نوسانات نرخ 

ارز قيمت شكر سفيد از سوى ستاد تنظيم بازار كشورى افزايش مى يابد.
مجيــد زريــن دالور بــا بيــان افزايــش 10 درصــدى قيمــت شــكر ســفيد افــزود: بــا 
توجــه بــه اينكــه اكثــر اقــالم اوليــه افزايــش قيمــت بااليــى داشــتند قيمــت شــكر 
ســفيد نيــز توســط ســتاد تنظيــم بــازار كشــورافزايش يافــت بــه طوريكــه هــر كيلــو 
ــه اى حــدود 3400 و شــكر  ــه كارخانه هــا 3000 و شــكر فل ــروش ب ــراى ف شــكر ب

در بســته 900 گرمــى 4000 و در بســته هاى 1000 گرمــى 4400 تومــان بــه فــروش 
مى رســد.

وى خاطرنشــان كرد: اگر شكر با قيمتى بيش از قيمت هاى اعالم شده به فروش برسد 
غيرقانونى است و با فروشــندگان برخورد خواهد شد چرا كه باعث برهم زدن تعادل 

بازار مى شوند.
معــاون امــور بازرگانــى و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
همــدان در رابطــه بــا افزايــش قيمــت و كمبــود روغــن نباتــى در روزهــاى اخيــر در 
بــازار بــه ايســنا گفــت: در روزهــاى اخيــر بــا كمبــود روغــن نباتــى مواجــه شــديم 
ــد را در  ــه تولي ــن كاال چرخ ــش 17 درصــدى اي ــا افزاي ــازار ب ــم ب ــتاد تنظي ــه س ك

ــه راه انداخــت. ــى ب كارخانه هــاى روغــن نبات
وى اظهــار كــرد: كارخانه هــاى توليــد روغــن نباتــى بــه علــت حجــم بــاالى مخــارج 
ــا  ــازار ب ــه توليــد ايــن كاال نبودنــد كــه ســتاد تنظيــم ب و افزايــش قيمت هــا قــادر ب
ــده  ــاى توليدكنن ــراى كارخانه ه ــى را ب ــن ناتوان ــى اي ــن نبات ــت روغ ــش قيم افزاي

جبــران كــرد.
زريــن دالور بــا بيــان اينكــه در توزيــع كاالى قنــد هيــچ كمبــودى نداريــم، گفــت: بــا 
توجــه بــه اينكــه در كاالى شــكر ســفيد افزايــش قيمــت داشــته ايم، بــه تناســب ايــن 
افزايــش قيمــت قنــد نيــز كمــى بــاال رفتــه اســت امــا هيــچ نــوع كمبــودى در ايــن 
نــوع كاال وجــود نــدارد و قنــد در سراســر فروشــگاه هاى اســتان توزيــع مى شــود.

اشتغال

يك استاد دانشگاه:
افزايش حقوق ها تورم زا نيست

 يك اقتصــاددان با حمايت از طرح دولت بــراى افزايش دوباره 
قيمت ها در ســال جارى اين مســاله را به دليل اينكه تورم از سمت 
عرضه و نه تقاضا ايجاد شده است، موجب تشديد تورم ارزيابى نكرد.

قدرت اله امام وردى با اشاره به زمزمه هاى افزايش دوباره حقوق ها در 
سال جارى به برخى اظهارنظرها مبنى بر تورم زا بودن اين اقدام اشاره 
كرد و گفت: بايد ببينيم ريشــه تورم در سمت عرضه است يا تقاضا؟ 
در اقتصاد ما افزايش تورم به سبب گران شدن مواد اوليه و واسطهاى 
مورد اســتفاده در توليد و واردات اســت كه باعث مى شود قيمت ها 

افزايش پيدا كند.
وى با بيان اينكه افزايش قيمت ها در انتهاى سال شدت بيشترى خواهد 
گرفت اظهار كرد: در چنين شرايطى كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا 
كرده است و تورم هم از سمت تقاضاى آنان براى خريد نيست بلكه 
از سمت افزايش قيمت محصوالت است، بنابراين دولت بايد افزايش 
حقوق ها را تا جايى كه بتواند قدرت خريد شــهروندان را ترميم كند، 

ادامه دهد.
اين اســتاد دانشگاه در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت بايد بتواند قدرت 
خريد مردم را در شــرايط فعلى تقويت كند به ايســنا گفت: اقشارى 
مانند كارمندان و كارگران كه حقوق بگيران ثابت هستند، به دليل اينكه 
نمى تواننــد درآمد خود را مطابق با تورم در اقتصاد باال ببرند، متحمل 
بيشــترين آسيب ها مى شوند كه الزم اســت دولت به شكل دستورى 
از آنهــا حمايت كند. گفتنى اســت، در روزهاى گذشــته برخى از 
اظهارنظرهاى مقامات دولتى حاكى از احتمال افزايش دوباره حقوق ها 
در ماه هاى جارى است. اقدامى كه از يك سو به خاطر كاهش قدرت 
خريد اقشــار حقوق بگير ضرورى به نظر مى رسد و از سوى ديگر به 
برخى از نگرانى ها بابت ايجاد چرخه تورمى در اقتصاد دامن مى زند. 

پيــش از اين نيز برخى از اقتصاددانــان نهادگرا با تاكيد بر اينكه 
دولت نبايد براى تامين هزينه هاى خود نرخ ارز را دســت كارى 
كند، بــه پيامدهاى تورمى اين اتفاق براى خود دولت هشــدار 

بودند. داده 

جزييات افزايش 
هزينه سبد خوراكى كارگران

 جزئيات افزايش هزينه سرانه «مصرف حداقلى» مواد غذايى يك 
خانوار كارگرى كه در كميته دستمزد شوراى عالى كار، مورد توافق 

قرار گرفته، اعالم شد.
در نشست كميته دستمزد شــوراى عالى كار با دستور كار «بررسى 
راهكارهاى افزايش قدرت خريد جامعه كارگرى»، وضعيت معيشت 
جامعه كارگرى (تمام كاركنان مشــمول قانــون كار) و راهكارهاى 
كاهش فاصله بين معيشــت با دســتمزد مورد بررسى قرار گرفت و 
در نهايت، نمايندگان دولــت و كارفرمايان نيز كاهش قدرت خريد 

كارگران را پذيرفتند.
به گزارش مهر، در اين كارگروه با مقايســه هزينه ســبد معيشــت 
كارگران در شــهريورماه 97، نسبت به اســفند 96 مشخص شد كه 
هزينه هاى اقالم خوراكى ســبد معيشــت جامعه كارگرى 212 هزار 
و 600 تومان طى 6 ماه گذشــته رشد داشــته است؛ ضمن اينكه با 
احتســاب رشد هزينه هاى ســاير رديف هاى هزينه اى سبد معيشت 
خانوار از جلمه مســكن، پوشــاك، بهداشــت و درمان، آموزش، 
تفريحات و سرگرمى، دخانيات و غيره، قدرت خريد كارگران 800
هزار تومان كاهش پيدا كرده؛ به اين معنا كه هزينه ماهانه يك خانوار 

كارگرى حداقل 800 هزار تومان افزايش داشته است.
بررسى تغييرات قيمتى اقالم خوراكى يك خانوار كارگرى طى 6 ماه 
گذشته (مطابق جدول زير)، كه به تائيد كميته دستمزد شوراى عالى 
كار رســيد، حاكى از اين اســت كه «حداقل هزينه» سرانه «مصرف 
روزانــه» اقــالم خوراكى 9 هــزار و 183 تومان اســت؛ اين هزينه  
استخراج شــده، مجموع مبلغ مصرف اقالم خوراكى «براى يك نفر 
در روز» اســت، به نحوى كه صرفــا از حداقل مصرف مواد غذايى 

برخوردار باشد.
بــه اين ترتيب، «حداقــل هزينه مصرف ماهيانه مــواد غذايى» يك 
خانوار 3.3 نفره (بُعد خانوار اعالمى از ســوى مركز آمار) به استناد 
جدول بــاال حدود 910 هزار تومان برآورد مى شــود كه در كميته 
دســتمزد شوراى عالى كار با احتساب تاثير سهم 25.7درصدى مواد 
خوراكى در سبد معيشت به استناد آمار بانك مركزى، هزينه معيشت 
ماهيانه يك خانــوار كارگرى حدود 3 ميليــون و 450 هزار تومان 

تعيين شد.
بر اين اســاس، هزينه معيشــت ماهيانه يك خانوار كارگرى كه در 
اســفند ســال گذشــته 2 ميليون و 670 هزار تومان بود، بر اساس 
محاســبات مورد توافق در كميته دستمزد شوراى عالى كار به دليل 
شــرايط اقتصادى به 3 ميليون و 450 هزار تومان رســيد. به عبارتى 
حداقل درآمد مورد نياز براى يك زندگى حداقلى در ماه با احتساب 

ميانگين كل كشورى ماهيانه 3 ميليون و 450 هزار تومان است.
راهكار پيشنهادى جبران قدرت خريد روزى ميز شوراى عالى كار

آنچه كه در كميته دستمزد مورد توافق قرار گرفت اين بود كه كاهش 
قدرت خريــد جامعه كارگرى، از طريق ســاز و كارهاى غيرنقدى 

جبران و به صورت بن كارت در شبكه توزيع موجود، ارائه شود.
اكنون اين توافق اعضاى كميته دســتمزد شوراى عالى كار، بايد در 
اولين نشســت شــوراى عالى كار با حضــور وزراى كار، اقتصاد و 
صنعت و نمايندگان كارگرى و كارفرمايى مورد بررسى قرار گيرد تا 
در نهايــت، تصميم نهايى براى جبران قدرت خريد جامعه كارگرى 

در سال 97 گرفته شود.

پ
آگهي ثبت نام چهارمين دوره انتخابات شوراي استاني 

نظام دامپزشكي استان همدان 

ستاد اجرايي انتخابات شوراي استاني نظام دامپزشكي ج.ا.ا

با استناد به ماده 6 قانون تأسيس سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا مصوب ماه 1376 مجلس شوراي اسالمي و 
آيين نامه تشكيالت و حدود وظايف و اختيارات شوراهاي استاني نظام دامپزشكي به شماره 020/1780 مورخ 
شهرت  حسن  دستورالعمل  و  دامپزشكي  نظام  استاني  شوراهاي  انتخابات  اجراي  دستورالعمل  و   1397/2/8
شغلي مصوبه شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا انتخاب چهارمين دوره انخابات شوراي استاني نظام 
دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 1397/9/23 همزمان در سراسر كشور برگزار مي گردد. بدينوسيله 
از اعضاي فعال (داراي كارت عضويت معتبر) سازمان نظام دامپزشكي كه داوطلب حضور در شوراي استاني نظام 
دامپزشكي استان محل اشتغال مي باشد دعوت به عمل مي آيد با مراجعه به دفتر نظام دامپزشكي استان به 
نشاني همدان، بلوار ملت پايين تر از راهنمايي و رانندگي اداره كل دامپزشكي استان همدان، نظام دامپزشكي 

استان همدان نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارك اقدام نمايند.
شرايط داوطلبان: 

1- تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
2- نداشتن فساد اخالقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر 

3- داشتن حس شهرت اجتماعي و شغلي 
4- نداشتن سابقه تخلف منجر به محكوميت قطعي بند ج و باالتر هيأت هاي انتظامي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در 5 
سال منتهي به زمان برگزاري انتخابات براي شاغلين بخش خصوصي و نداشتن محكوميت هاي متناظر موضوع 

ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي شاغلين بخش دولتي 
5- داشتن حسن شهرت در تعهد به احكام دين مبين اسالم 

6- اقليت ديني به رسميت شناخته در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در صورت داشتن شرايط بندهاي 
(1) تا (4) اين ماده مي توانند به عضويت شوراي مركزي درآيند.

7- مهلت ثبت نام و تكميل مدارك از تاريخ 1397/6/24 تا تاريخ 1397/7/10
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام: 

1- تكميل فرم نامزدي انتخابات
2- فتوكپي برابر اصل شناسنامه 
3- فتوكپي برابر اصل كارت ملي 

4- فتوكپي كارت عضويت نظام معتبر 
5- عكس 4×3 دو قطعه 

6- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر 
7- گواهي عدم سوء پيشينه حرفه اي 
8- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري 

پ
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت

 در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاي صنفي 

علي سليماني- رئيس هيأت اجرايي انتخابات

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
اتحاديه مبلمان ساز و مبلمان فروش

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرسي اتحاديه 
مبلمان ساز و مبلمان فروش شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد از روز شنبه مورخ 97/6/24 لغايت روز 
 ironjanasnaf.ir چهارشنبه مورخ 97/7/11 به مدت 15 روز كاري (بدون احتساب ايام تعطيل) با مراجعه به سامانه
(در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاي صنفي نسبت 
به ثبت نام و تكميل پرسش نامه و بارگذاري تصاوير شناسنامه، كارت ملي، پروانه كسب، مدارك تحصيلي يا اعتبارنامه و 

عكس پرسنلي و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند و با در دست مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
*شرايط داوطلبين: 

1. تابعيت جمهوري اسالمي ايران
2. اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران

3. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس
4. نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به موادمخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از سوي هيأت اجرايي 

صادر مي شود).
5. عدم اشتهار به فساد

6. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلي و يا 
گواهينامه معتبر از اداره آموزش وپرورش).

7. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال
8. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب 
پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته 

باشد.
9. وثاقت و امانت

*مدارك مورد نياز ثبت نام:
1. دو قطعه عكس 4×3 جديد

2. يك برگ تصوير پروانه كسب
3. يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه

4. يك برگ تصوير كارت ملي
5. يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (ديپلم به باال)

6. يك برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره مي باشند.
7. آدرس: تلفن و كدپستي منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه

تاريخ انتشار: 97/6/14
 نوبت اول 

كارت پرسنلي به نام كيانوش حيدريان فرزند عيسي به 
شماره ملي 3350198181 مربوط به كارت دانشجويي به 
شماره پرسنلي 9312281009 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي سعيد اجرايي فرزند فرخ زاد به شماره 
ملي 3350282180 دانشگاه بوعلي رشته علوم و 

مهندسي آب به شماره دانشجويي 9612450001 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مهديه جعفري فرزند حبيب اله به 
شماره ملي 3380278920 دانشگاه بوعلي رشته 

باستان شناسي به شماره دانشجويي 9613863002 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي مسعود خالوند پور فرزند طاهر به شماره 
شناسنامه 3970174813 رشته علوم ورزشي دانشگاه 
بوعلي سينا به شماره دانشجويي 9322465007 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 بــا تنظيم بــازار و اختصــاص ارز 4 
نهاده هاي  تأمين  بــراي  توماني  هزارو200 
دامــي در يــك هفته گذشــته قيمت مرغ 
ارزان تــر شــده و پيش بيني مي شــود در 
روزهــاي آينده به كمتــر از 8 هزار تومان 

برسد.
مدير كل پشــتيبانى امور دام استان همدان 
با بيان اينكه خــوراك دام با ارز 4 هزار و 
200 تومانى تأمين مى شود و در اين حوزه 
مشــكلى وجود ندارد، گفت: فروش مرغ 
به قيمــت بيش از 8 هــزار و 500 تومان 
اجحاف به مصرف كننــده و كمتر از آن به 

ضرر توليدكننده است.
نادر مومنى اظهار كرد: دليلى براى افزايش 

قيمت نهايى مرغ وجود ندارد.
وى با بيــان اينكه با در نظــر گرفتن همه 
جوانب قيمت منطقى مــرغ بين 8 هزار و 
500 تا 9 هزار تومان اســت، افزود: قيمت 
مرغ بر اســاس ميــزان توليــد، عرضه و 

تقاضاى محصول تعيين مى شود.
مديركل پشــتيبانى امور دام استان همدان 
با اشــاره به اينكه فروش مــرغ به قيمت 
بيــش از 8 هــزار و 500 تومــان اجحاف 
بــه مصرف كننــده و كمتــر از آن به ضرر 
توليدكننده اســت، به فــارس گفت: براى 
تنظيم بازار در شــرايط فعلى 420 تن مرغ 
توزيع شد كه البته اين روند اكنون متوقف 
شــده است چراكه قيمت در بازار به تعادل 

رسيد.
وى ادامــه داد: اگــر قيمت مــرغ روندى 
كاهشى پيش بگيرد، شركت پشتيبانى امور 
دام نسبت به خريد و اگر روندى افزايشى 

پيــش بگيرد؛ نســبت به توزيــع آن اقدام 
خواهد كرد تا تعادل در بازار حفظ شــود. 
قيمت مرغ و تخم مــرغ در همدان كاهش 

يافت
 قيمت مرغ و تخم مرغ در همدان 

كاهش يافت
رئيــس اتحاديه فروشــندگان مرغ و ماهى 
همــدان به تســنيم گفت: ديــروز قيمت 
هركيلو مرغ گرم در بازار همدان به 8هزار 

و 600 تومان رسيده است.
جواد عاشورى با بيان اينكه در هفته گذشته 
قيمت مرغ بيــش از 9 هــزار تومان بوده 
اســت، تصريح كرد: پيش بينى مى كنيم در 

طول روزهاى آينده قيمت هركيلوگرم مرغ 
گرم به كمتر از 8 هزار تومان هم برسد.

رئيــس اتحاديــه فروشــندگان مــرغ و ماهى 
همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه هيــچ گونــه 
ــرغ و تخــم  ــن م ــه تامي ــودى در زمين كمب
ــدارد،  ــود ن ــردم وج ــاز م ــورد ني ــرغ م م
ابــراز كــرد: در حــال حاضــر عرضــه 

ــت. ــا اس ــش از تقاض بي
عاشورى با بيان اينكه قيمت هر شانه تخم 
مرغ در هفته گذشــته 18 هزار تومان بوده 
است، عنوان كرد: با كاهش 2 هزار تومانى 
در قيمت هرشانه تخم مرغ، اكنون قيمت آن 

به 15 تا 16 هزار تومان رسيده است.

وى از عرضه مرغ منجمند در فروشگاه هاى 
زنجيره اى همدان خبر داد و افزود: روزانه 
5 الــى 6 تن مرغ منجمند با قيمت مصوب 
6 هزار و 600 تومان در اين فروشــگاه ها 

عرضه مى شود.
رئيــس اتحاديه فروشــندگان مرغ و ماهى 
همدان تصريح كــرد: عالوه بر توزيع مرغ 
منجمد، روزانه 40 الى 50 تن مرغ گرم در 

بازار عرضه مى شود.
عاشــورى بــا بيان اينكه در حــال حاضر 
مرغداران از قيمت مرغ رضايتمند هستند، 
ابراز كرد: مرغ زنده كيلويى 5 هزار و 800

تومان به فروش مى رسد.

مرغ كمتر از 8 هزار تومان مي شود
■ مديركل پشتيبانى امور دام همدان مطرح كرد: قيمت منطقى مرغ در هر كيلو، 8500 تومان

همدان  لوازم خانگى  اتحاديــه  رئيس   
با اشــاره به افزايش قيمت لوازم خانگى 
ايرانــى گفت: بــا توجه بــه اينكه عمده 
و  خارجــى  لوازم خانگــى،  تجهيــزات 
وارداتى هستند، شاهد قيمت هاى نجومى 

لوازم خانگى ايرانى هستيم.
عبدالرضا خانجانى با بيــان طبيعى بودن 
افزايش قيمت لوازم خانگى افزود: با توجه 
به اينكــه تجهيزات لوازم خانگى ايرانى از 
كشــورهاى ديگر وارد مى شوند و رابطه 
مســتقيمى با نرخ ارز و دالر دارند، شاهد 
عدم ثبات قيمت ها و افزايش آن هســتيم. 

وى ادامــه داد: قيمت كنونى لوازم خانگى 
ايرانــى برابر بــا لوازم خانگــى خارجى 
اســت به همين علت دولت بايد تدبير و 
تمهيداتى براى تشــويق مــردم به منظور 
خريــد و اســتقبال از لوازم خانگى ايرانى 
داشته باشد تا بتوان چرخه توليد ملى را با 

قيمت هاى مناسب به راه انداخت.
خانجانــى بــا اشــاره بــه ســودجويى 
برخــى توليدكننــدگان ملــى اظهــار كــرد: 
ــاد  ــى از اعتم ــدگان مل ــى توليدكنن برخ
و اعتبــار ملــى سوءاســتفاده كــرده و 
توليــدات خــود را بــا قيمتــى چنــد برابــر 

در بــازار عرضــه مى كننــد كــه ايــن 
ــه  ــش بى روي ــل افزاي ــى از عل ــود يك خ

اســت. لوازم خانگــى  در  قيمت هــا 
ــه  ــه اينك ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ك وى تصري
توليدكننــدگان ملــى از وضــع موجــود 
فروشــندگان  مى كننــد  سوءاســتفاده 
لوازم خانگــى در بــازار بــا مشــكل مواجهــه 
ــاز  ــورد ني ــن كاالى م ــراى تأمي شــدند و ب
خــود بــراى فــروش مجبــور به خريــد كاال 
ــن خــود تخلــف  ــه اي ــردم هســتند ك از م

ــد. ــد ش ــوب خواه ــى محس بزرگ
ــدان  ــى هم ــه لوازم خانگ ــس اتحادي رئي

از  فروشــندگان  خريــد  كــرد:  تأكيــد 
مــردم تخلــف محســوب مى شــود و 
ــن  ــزارش اي ــاهده و گ ــورت مش در ص
تخلــف برخــوردى شــديد بــا آنهــا 

ــد. ــد ش خواه
ــا اشــاره بــه اينكــه بايــد  وى در پايــان ب
ــود،  ــرل ش ــد كنت ــدو تولي ــا از ب قيمت ه
از  قيمت هــا  اگــر  كــرد:  خاطرنشــان 
بــدو توليــد كنتــرل شــود و نظــارت بــه 
صــورت مســتمر و دائــم صــورت گيــرد، 
تعــادل در بازارخريــد و فــروش بــه 

وجــود مى آيــد.

توليدكنندگان لوازم خانگى كاالي خود را چند برابر قيمت مي فروشند!
احتمال جهش قيمت نفت به 80 دالر

 آژانــس بين المللى انرژى در گزارش ماهانه خود هشــدار داد كه 
قيمت هاى نفت ممكن اســت به باالى 80 دالر در هر بشــكه صعود 
كند؛ مگر اين كه ســاير توليدكنندگان، عرضه كمتر از ســوى ايران و 

ونزوئال را جبران كنند.
به گزارش ايسنا، آژانس بين المللى انرژى در اين گزارش به متاثر شدن 
صادرات نفت ايران در آســتانه اجراى تحريم هــاى آمريكا و بحران 
اقتصادى در ونزوئال كه توليد نفت اين كشــور را به پايين ترين ميزان 
در چند دهه گذشته رسانده است، اشاره كرد. اين آژانس گفت: معلوم 
نيست عربستان سعودى و ساير توليدكنندگان چگونه كمبود عرضه به 
بازار را جبران خواهند كرد و اين كه چه ميزان قادر به جبران خواهند بود.

آژانس بين المللى انرژى كه به اقتصادهاى بزرگ جهان درباره سياست 
انــرژى توصيه مى كند، در گزارش ماهانه خود اعالم كرد: ميزان عرضه 
محدودتر مى شود و اگر روند كاهش صادرات ونزوئال و ايران ادامه پيدا 
كند، بازارها ممكن است دچار كمبود عرضه شده و قيمت ها جهش پيدا 

كند، مگر اين كه افزايش توليد ساير كشورها، اين مسئله را جبران كند.
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آگهي حصر وراثت
خانم فرشته شيرزاده داراى شــماره شناسنامه  5821 به شرح 
دادخواست كالســه 112/970528/97ح از اين حوزه درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
علي اكبر شــيرزاده به شماره شناسنامه  947 در تاريخ 97/5/4 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-گلزار قادري مقدم سلطاني 
به شــماره شناســنامه 297 صادره از بهار متولد 1337 همسر 
متوفي 2-علي شــيرزاده به شماره شناســنامه 481 صادره از 
به  شــيرزاده  3-محمدرضا  متوفي  فرزند  متولــد1337  تهران 
فرزند  متولد1345  تهران  از  صادره   873 شناســنامه  شــماره 
متوفي 4-رضا شــيرزاده به شماره شناســنامه 1751 صادره از 
شماره  به  شــيرزاده  متوفي 5-مهدي  فرزند  متولد1339  تهران 
متوفي  فرزند  متولــد1355  تهران  از  صادره  شناســنامه 1094 
6-شهال شــيرزاده به شــماره شناســنامه 53396 صادره از 
تهران متولد1337 فرزند متوفي 7-فرشــته شيرزاده به شماره 
شناســنامه 5821 صادره از تهران متولــد1350 فرزند متوفي 
يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشــريفات  انجام  با  اينك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 2543)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد كاظمي فرزند قربان داراى شــماره شناسنامه  24985 
به شرح دادخواست كالسه 970456 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربان كاظمي 
فرزند محمدرضا به شماره شناســنامه  60 در تاريخ 1396/11/1 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/
متوفيه منحصر است به: 1-محمد كاظمي فرزند قربان به شماره ملي 
3932544072 پســر متوفي 2-رضا كاظمي فرزند قربان به شماره 
ملي 3932553926 پســر متوفي 3-رسول كاظمي فرزند قربان به 
شماره ملي 393293261 پســر متوفي 4-آذر كاظمي فرزند قربان 
به شماره ملي 3932572009 دختر متوفي 5-شهناز كاظمي فرزند 
قربان به شماره ملي 3932628322 دختر متوفي 6-مريم كاظمي 
فرزند قربان به شماره ملي 3932735455 دختر متوفي 7-عشرت 
نهاوندي فرزند جليل  به شــماره ملي 3932433211 همسر متوفي 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 496)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف مالير

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

سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326007000476 مورخه 1397/6/7 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى خانم مريم خاتون قره خانلو فرزند يداله به شــماره 
شناسنامه 6661 صادره از بهار در شش دانگ يك باب ساختمان تجاري-

مسكوني به مساحت 77/24 مترمربع قسمتي از پالك شماره 268 فرعي 
از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار مدان خريدارى مع الواسطه از مالك 
رسمى از شاه حســين كرد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 513)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326007000484 مورخه 1397/6/7 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت 
آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش شهرســتان بهار به شماره 
ملي 140024002394 در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 182/21 
مترمربع قسمتي از پالك شــماره 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريدارى مع الواسطه از اصغر جهانشاهي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 520)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139760326034000456 مورخه 1397/5/17  هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقــه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي جواد شعبانلو فرزند ترابعلي به شماره شناسنامه 176 
صادره از مالير در يك باب خانه به مساحت 160/54 مترمربع پالك4508 فرعى 
از 18 اصلى   واقع در همدان بخش حومه 2 ميدان امام حســين (ع) خيابان ده 
متري رضوان كوچه شهيد صدوقي خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي 
محمود خضريان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 2139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326007000477 مورخه 1397/6/7 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت 
آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش شهرســتان بهار به شماره 
ملي 140024002394 در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 179/07 
مترمربع قسمتي از پالك شــماره 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريدارى مع الواسطه از اصغر جهانشاهي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 523)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326009000209 مورخه 97/5/23 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي 
حميدرضا جلوه فرزند علي به شماره شناسنامه 3860094432 صادره از       
به شماره ملي 3860094432 در شــش دانگ يك باب خانه به مساحت 
دويست و چهل و سه مترمربع و يازده صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 
اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنين خريداري از مالك رسمي 
آقاي علي اكبر جلوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/06/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/06/25
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326007000478 مورخه 1397/6/7 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي وزارت 
آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش شهرســتان بهار به شماره 
ملي 140024002394 در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 178/05 
مترمربع قسمتي از پالك شــماره 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريدارى مع الواسطه از اصغر جهانشاهي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 526)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/9

هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد عبدالوند داراى شماره شناسنامه  156 به شرح 
دادخواست كالســه 970519ح111 از اين حوزه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
صديقه عبدالوند به شماره شناسنامه  2 در تاريخ 83/11/12 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-رحم خدا عبدالوند 
فرزند توكل به شماره شناســنامه 179 متولد1333 فرزند 
متوفي 2-نورخدا عبدالوند فرزند توكل به شماره شناسنامه 
142 متولد1333 فرزند متوفــي 3-محمد عبدالوند فرزند 
توكل به شماره شناســنامه 156 متولد1339 فرزند متوفي 
4-مجيــد عبدالوند فرزند توكل به شــماره شناســنامه 
167 متولد1341 فرزند متوفــي 5-بهجت عبدالوند فرزند 
توكل به شماره شناســنامه 149 متولد1337 فرزند متوفي 
شناسنامه 14260  شماره  به  توكل  فرزند  عبدالوند  6-مريم 
متولد1354 فرزند متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 217)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تويسركان 

 آگهي ابالغ اجرائيه
بدينويسله به الف- حسين سلگي نام پدر: يداله تاريخ تولد: 1354/1/1 
شــماره ملي 4960351682 شماره شناســنامه 215 به نشاني نهاوند 
فرمانداري چهارراه خانه معلم ب- مهدي ســلگي فرزند يداهللا تاريخ 
تولد 1360/6/1 شــماره ملي: 3960352700 شماره شناسنامه 316 به 
نشــاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشــاه جاده فرعي شهرك پ- 
شركت كيا لبن شناسه ملي 10100834967 به نشاني نهاوند كيلومتر 20 
جاده كرمانشاه جاده فرعي شهرك ت- رضا سلگي نام پدر: يداهللا تاريخ 
1346/1/1 شماره ملي 3960351666 شماره شناسنامه 313 به نشاني 
نهاوند كيلومتر 30 جاده كرمانشاه جاده فرعي شهرك ث- مجيد سلگي 
نام پدر: مصطفي تاريخ تولد 1358/3/10 به شماره ملي 3960352573 
به شماره شناسنامه 303 به نشاني: نهاوند كيلومتر 20 جاده كرمانشاه 
جاده فرعي شهرك ابالغ مي شود كه بانك ملت جهت وصول طلب خود 
طي پرونده كالســه 9700069 عليه شما اجرائيه صادر نموده كه طبق 
گزارش مورخ 1397/4/11 مامور ابالغ محل اقامت شــما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محل آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي 
نســبت به پرداخت بدهي اقدام نفرماييد در اين صورت بدون انتشار 
آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد.(م الف 78)

آگهي حصر وراثت
شــماره  داراى  فضلعلي  محمدآقــا  آقاي 
كالسه  دادخواست  شرح  به  شناسنامه  80 
970561/ح111 از ايــن حوزه درخواســت 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان فاطمه فضلعلي به شماره 
شناســنامه  7855 در تاريخ 96/12/16 در 
گفته  زندگى  بــدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
رستم  فرزند  فضلعلي  به:1-محمدآقا  است 
به شــماره شناســنامه 8 متولد 1311 پدر 
متوفي 2- حرم زيدي فرزند امير به شماره 
متوفي  مادر  متولد 1321  شناسنامه 5756 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 
ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 226)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل 
اختالف تويسركان 

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقا حسن طالبيان با تسليم دو برگ استشهاد 
محلي مصــدق به مهر دفترخانــه 15 همدان 
مدعي اســت كه ســند مالكيت        دو دانگ 
پالك 1/9377 واقــع در حومه بخش دو ذيل 
ثبت 68379 صفحه301 دفتر 389 سابقه ثبت 
دارد و نزد كسي در بيع شرط نيست/هست به 
علت اسباب كشي مفقود گرديده لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
بدين وســيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي 
انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود 
باشــد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده 
روز به اداره ثبت اســناد و امــالك  مراجعه و 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله 
اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در صورت 
انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و يا در 
صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه 
نشود سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم 

خواهد شد. (م الف 2545)
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
همدان - ناحيه دو 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

نهاوند قهرمان مسابقات كشتى جوانان 
همدان شد

 تيم نهاوند عنوان قهرمانى رقابت هاى كشــتى آزاد جوانان همدان 
را كسب كرد.

ســخنگوى هيأت كشــتى همدان در گفت وگو با ايرنــا افزود: اين 
رقابت ها با حضور 76 كشتى گير از 9 شهرستان استان همدان به مدت 

2 روز به ميزبانى خانه كشتى همدان برگزار شد.
محمد حسامى اظهار داشت: در پايان اين رقابت ها تيم نهاوند با 195
امتياز قهرمان شــد، همدان با 177 امتياز در جايگاه دوم قرار گرفت و 

مالير با 137 امتياز سوم شد.
وى اضافــه كرد: در بخش انفرادى اين رقابت ها و در وزن 52 تا 57

كيلوگرم حسين شفيعى از اسدآباد، در وزن 61 كيلوگرم على قپانورى 
از نهاوند، در وزن 65 كيلوگرم مهدى سبزى عبدى از نهاوند، در وزن 
70 كيلوگرم بهزاد شادگونه از بهار و در وزن 74 كيلوگرم محمدرضا 

شامحمدى از همدان عنوان هاى نخست را كسب كردند.
حسامى ادامه داد: در وزن 79 كيلوگرم محمدامين قپانورى از نهاوند، 
در وزن 86 كيلوگــرم اميرمحمــد مختارى از همــدان، در وزن 92

كيلوگــرم عباس نادرى از نهاوند، در وزن 97 كيلوگرم على ابراهيمى 
از نهاوند و در وزن 125 كيلوگرم شاهين فاضلى از نهاوند بر سكوى 

قهرمانى ايستادند.
اين رقابت ها در پنج دور و با مجموع 103 مسابقه برگزار شد.

نفرات برتر اين رقابت ها در تركيب تيم منتخب اســتان همدان راهى 
مسابقات قهرمانى كشور مى شوند.

هم اينك هشت هزار كشتى گير در رده هاى سنى مختلف در همدان 
فعاليت دارند.

قروه درجزين قهرمان هندبال 
غرب كشور شد

 تيــم قروه درجزيــن از توابع شهرســتان رزن عنــوان قهرمانى 
رقابت هاى هندبال نونهاالن غرب كشور را كسب كرد.

مديــر روابط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان همدان در اين باره 
گفت: رقابت هاى هندبال نونهاالن منطقه چهار كشــور با حضور تيم 
هايى از استان هاى كرمانشاه، كردستان، ايالم و همدان به ميزبانى قروه 

درجزين برگزار شد.
حمداهللا چاروســايى در گفت و گو با ايرنا افزود: اين مســابقات به 
صورت دوره اى و به مدت ســه روز برگزار شد و در پايان تيم قروه 
درجزين نماينده هندبال اســتان همدان موفق به كسب مقام قهرمانى 

شد.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين تيم هاى كرمانشاه و سنندج به ترتيب 

دوم و سوم شدند.
چاروســايى يادآور شد: امير حسين رشيدى بازيكن تيم هندبال قروه 

درجزين نيز به عنوان بازيكن برتر اين مسابقات انتخاب شد.
تيم هاى قروه درجزين و كرمانشاه نيز به دور نهايى مسابقات هندبال 

قهرمانى نونهاالن كشور راه يافتند.

قهرمانان موتور سوارى سوپراندرو كشور 
معرفى شدند

 تيم هاى برتر مسابقات موتورسوارى «سوپراندرو» قهرمانى كشور 
عصر جمعه با برگزارى يك دوره مســابقه در پيســت موتورسوارى 

شهيد مفتح همدان معرفى شدند.
دبير هيأت اتومبيلرانى و موتورسوارى همدان در اين باره گفت: در اين 
دوره از رقابت ها 65 موتور ســوار از 12 استان كشور در قالب چهار 

كالس به مدت يك روز با هم به رقابت پرداختند.
قاســم ربيعيان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در اين دوره از 
مسابقات و در كالس هاى چهارگانه تيم هاى خراسان شمالى، خراسان 

رضوى، زنجان و ارتش عنوان هاى نخست را به دست آوردند.
وى خاطرنشان كرد: همچنين در مجموع تيم خراسان رضوى قهرمان 
شــد، تهران سكوى دوم را كسب كرد و تيم همدان نيز عنوان سوم را 

به دست آورد.
ربيعيان با اشــاره به بهره بردارى از پيســت اختصاصى موتورسوارى 
«سوپراندرو» در همدان گفت: اين پيست با بيش از يك ميليارد و 500
ميليون ريال به وســعت 16 هزار متر مربع براى نخستين بار در استان 

همدان راه اندازى شد.
در پايان اين مسابقات به تيم هاى برتر جام قهرمانى اهدا شد.

هم اينك بيش از 2 هزار ورزشــكار همدانى در رشــته موتورسوارى 
فعاليت دارند.

سرمربى پاس: قاطعانه با كارشكنى هاى 
اطراف تيم مقابله مى كنيم

 ســرمربى تيم پــاس همدان گفت: پيش از شــروع فصل تاكنون 
كارشــكنى هايى در اطراف تيم شكل گرفته است كه با قاطعيت برابر 

آن مقابله مى كنيم.
احمــد جمشــيديان در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: اجازه 
نمى دهيم اين كارشــكنى ها تاثيرى بر روند تيم داشــته باشــد 
و از اعضــاى هيأت مديره نيز بابــت تمامى حمايت ها قدردانى 

كنيم. مى 
وى اضافه كرد: هيأت مديره باشــگاه حمايت بســيار خوبى از پاس 

داشته و اين روند به موفقيت تيم كمك شايانى مى كند.
جمشــيديان در پاســخ به تعجب هواداران از عزيمــت تيم پاس به 
بندرعباس در ســفرى طوالنى با اتوبــوس گفت: دليل اين تصميم را 
باشــگاه پاس بايد پاسخگو باشــد كه چگونه مى شود بازيكنان بيش 
از 20 ســاعت در اتوبوس نشسته و سپس انتظار بازى باكيفيت را از 

آنها داشت.
وى خاطرنشــان كرد: با اين حال مصمم به انجــام بازى با كيفيت و 
مطلوب مقابل تيم شهردارى بندرعباس هستيم هر چند شناخت كافى 

از اين تيم نداريم.
ســرمربى پــاس پيرامــون ايــن مســابقه گفــت: فــردا در برابــر تيمــى 
قــرار مــى گيريــم كــه بــازى نخســت خــود را واگــذار كــرده و بــه 
طــور حتــم بــا تغييــرات فنــى و تاكتيكــى در ايــن مســابقه حضــور 

مــى يابــد.
وى افزود: از بازيكنان شهردارى بندرعباس شناخت نسبى داريم اما از 
مجموعه اين تيم شــناخت آنچنانى وجود ندارد و با اين حال با تمام 

قدرت به ميدان مى رويم.
جمشــيديان يادآور شد: تيم در شرايط بســيار خوبى قرار دارد و تا 

ساعاتى ديگر به بندرعباس مى رسيم.
تيم پاس فردا شــنبه در هفته دوم ليگ دسته 2 فوتبال كشور ميهمان 

شهردارى بندرعباس است.
پاســى ها هم اينك با يك امتياز از يك بازى در رده هفتم جدول رده 

بندى گروه ب ليگ دسته دوم فوتبال كشور قرار دارند.

قهرمانان كشتى فرنگى انتخابى جوانان همدان مشخص شدند
 دبير هيأت كشــتى همدان گفت: قهرمانان مسابقات كشتى فرنگى انتخابى جوانان اين استان 

شامگاه جمعه با برگزارى يك دوره مسابقه مشخص شدند.
مجتبى توتونى در گفت و گو با  ايرنا اظهار داشــت: در اين دوره از پيكارها 46 كشتى گير از 6 

شهرستان استان همدان با انجام 75 مسابقه در يك روز با هم رقابت كردند.
وى اضافه كرد: در بخش انفرادى اين دوره از مســابقات و در وزن 55 كيلوگرم محمدحســين 
عزيزمحمدى از رزن، در وزن 60 كيلوگرم اميرحسين شمعلى از تويسركان، در وزن 63 كيلوگرم 
محمدحسين عبدالوند از تويســركان و در وزن 67 كيلوگرم محمدمهدى اصغرى از بهار عنوان 

قهرمانى را به دست آوردند.
وى ادامــه داد: همچنين در وزن 72 كيلوگرم علــى تقى پور از بهار، در وزن 77 كيلوگرم حميد 
ميزبــان از همدان، در وزن 82 كيلوگرم پوريا حاج ميرزامحمدى از همدان، در وزن 87 كيلوگرم 
پوريا بيات از تويســركان، در وزن 97 كيلوگرم اميرحســين خزايى از تويسركان و در وزن 130 

كيلوگرم على زارعيان از همدان بر سكوى نخست ايستادند.
توتونى يادآور شــد: همچنين در بخش تيمــى اين رقابت ها همدان با 197 امتياز قهرمان 
شــد، تويســركان با 165 امتياز مقام دوم را كســب كرد و رزن با 135 امتياز بر سكوى 

گرفت. قرار  سوم 
نفرات برتر اين رقابت ها به مسابقات قهرمانى كشتى فرنگى جوانان كشور اعزام مى شوند.

حامد صيفى »
 تنور جمعه هــاى فوتبالــى همدان در 
چند ســال اخير به لطف ليگ محالت داغ 
بوده و ســال به سال شاهد برگزارى بهتر و 
هيجان انگيزتر اين مســابقات در زمين هاى 

خاكى هستيم.
مثل روز روشن است كه جذابيت در فوتبال، 
اين پديده دوست داشتنى و بى اندازه محبوب 
تمامى نــدارد و به مكان خاصى هم اطالق 
نمى شــود. طبيعى اســت كه در اروپا و در 
ليگ هاى بزرگ دنيا فوتبال طرفداران زيادى 
داشته باشــد اما به جرأت مى توان گفت كه 
اين رشته ورزشــى در همه جاى دنيا رواج 
دارد و بسيارى از كوچه ها و زمين خاكى هاى 
كشورهاى مختلف به مثابه يك مستطيل سبز 

رويايى است!
اگرچه امروز پول هــاى هنگفتى در فوتبال 
جابجا مى شود و گردش مالى در اين ورزش 
سربه فلك كشيده، اما در سطوح پايين تر و 
به خصــوص در ورزش محالت، فوتبال با 
هزينه هاى كم، حساسيت را به اوج مى رساند 

و كارى مى كند كارستان!
گفتيم كــه جذابيت در فوتبال زمان و مكان 
نمى شناســد. از داربى هاى بــزرگ دنيا در 
"دالمادونينا" در ايتاليا يا"ال كالســيكو" در 
اسپانيا بگيريد تا زمين هاى خاكى كشورمان! 
از همــان هيجانات و كرى هــاى داربى ها 
بگيريد تــا به قول امروزى هــا كل  كل هاى 

محله اى تيم ها!
در هميــن كشــور يــا نــه در هميــن اســتان 
ــب  ــواره ت ــال محــالت هم ــان فوتب خودم
و  كــرده  داغ  را  ورزشــى  رشــته  ايــن 
حساســيت  در ليــگ محــالت بــه اوج 
ــد  ــم نباي ــا ه ــت. لزوم ــيده اس ــود رس خ
ــده شــود و همه جــاى  ــا پخــش زن بازى ه
دنيــا پــا بــه تــوپ شــدن فوتباليســت ها را 
ــه  ــم ك ــتانه ه ــال دوس ــد. فوتب ــاره كنن نظ
ــد،  ــه باش ــم ك ــدار ه ــدون طرف ــد، ب باش
حتــى بــراى 22 بازيكــن حاضــر در زميــن 
ــروزى در آن  ــود و پي ــى مى ش ــى تلق حيات

ــر! ــب واجب ت ــان ش از ن
ــون  ــدان قان ــالت هم ــه در مح ــد ك بمان
و  مى كنــد  حكم فرمايــى  خودبرتربينــى 
تيم هــا هميشــه تشــنه پيــروزى هســتند. در 
چنــد ســال اخيــر ليــگ محــالت همــدان 
بــا طــراوت خاصــى پيگيــرى شــده و 
ــن  ــم در اي ــت بيــش از 100 تي ــى رقاب حت
بــوده  هيجان انگيــز  قــدرى  بــه   ليــگ 
ــان  ــى از بازيكن ــده برخ ــاهده ش ــه مش ك

ــگاهى  ــوم و باش ــته س ــگ دس ــاى لي تيم ه
راغــب بــه حضــور در تيم هــاى ليــگ 

بوده انــد. محــالت 
اگر نامى از فوتبال محالت برده شود بدون 
ترديد همدان يكى از اســتان هايى است كه 
مى توانــد قدعلم كرده و خــود را يكى از 
موفق ترين مراكز برگزارى اين ليگ معرفى 
جمعه هاى  كند؛ ليگ محالتى كه معمــوالً 

فوتبالى همدان را داغ مى كند.
 بى نظير در غرب كشور

عملكرد شهردارى، شوراى شهر و سازمان 
فرهنگى ورزشى شهردارى همدان در فوتبال 
اما اين انگيزه را ايجاد كرد تا در چند ســال 
اخير ليگ محالت عالوه بر فوتبال به ساير 
رشته ها هم تزريق شود و شاهد بوده ايم كه 
كشتى اين ورزش پرمدال و باسابقه و حتى 
واليبال پرمخاطب هــم در همدان صاحب 

ليگ محالت شده اند.
ليگ محالت همدان در رشته هاى مختلف 
بيش از يك دهه اســت كه برگزار مى شود 
و طبق گفته معاون ورزشى سازمان فرهنگى 
ورزشى شــهردارى همدان امسال 226 تيم 
ورزشى در المپياد فرهنگى ورزشى محالت 
شــهر همدان حضور دارنــد و با يكديگر 

رقابت مى كنند.
اين پيكارها به لحاظ كمى و تعدد تيم ها در 
غرب كشور بى نظير است، ضمن اينكه چند 
سال پيش براى نخســتين بار صدور پروانه 
بهره بردارى تيم هاى ورزشى محالت همدان 

به عنوان الگوى كشورى معرفى شد.

4 هزار ورزشــكار درگير ورزش 
محالت

اميرحسين اســكندريان مى گويد: اين تعداد 
تيم ها در رشــته هاى فوتبال، واليبال، كشتى 

مردان و نيز هندبال بانوان فعاليت دارند.
وى اضافه مى كند: چهارميــن دوره المپياد 
فرهنگى ورزشى محالت شــهر همدان از 
مردادماه امســال آغاز شده و بيش از 4 هزار 

ورزشكار در اين المپياد شركت دارند.
اســكندريان مى گويد: اين المپياد در سطح 
غرب كشور بى نظير اســت و همه ساله به 
تعداد تيم ها و رشته ها افزوده مى شود. امسال 
عالوه بر رده سنى بزرگساالن، در فوتبال به 
پايه ها توجه شده و مســابقات در رده هاى 
ســنى زير 18، زير 15 و زير 12 ســال نيز 

برگزار مى شود.
ورزشى  فرهنگى  ســازمان  ورزشى  معاون 
شــهردارى همدان با بيــان اينكه در بخش 
بانوان نيز اســتقبال خوبى از بانوان در رشته 
هندبال شــده و 144 ورزشــكار در قالب 
12 تيــم حضور دارند، ادامــه مى دهد: اين 
رقابت ها تا اواسط پاييز امسال نيز ادامه دارد 
و به تيم هاى برتر جام، مدال و لوح قهرمانى 

اعطا مى شود.
از  جذاب تر  محــالت  فوتبــال   

باشگاهى!
با تمام اين تفاسير، جذابيت اين رقابت ها در 
فوتبال تا حدى است كه بازيكنان باشگاهى 
ترجيح مى دهند قيد حضور در مســابقات 
باشــگاهى را زده و در ايــن پيكارهــاى 

جنجال آفرين شركت كنند.
عدم جذابيت رقابت هاى باشــگاهى، پايين 
بودن ســطح كيفى مســابقات، كوتاه بودن 
زمان مسابقات به علت كاهش تيم ها و عدم 
حمايت هاى مالى از بازيكنان سبب شده تا 

آنها ليگ محالت را ترجيح بدهند.
ليگى كه بازيكنان از يك يا چند محله بوده 
و بــه صورت رفاقتى اقدام به راه اندازى تيم 
مى كننــد و بازيكن پيشكســوت و قديمى 

سكان دار تيم مى شود.
 سيستم نوين در برگزارى فوتبال 

محالت
كاهش گرايش بازيكنان به عضويت در باشگاه 
و تزلزل در ساختار باشگاه ها نيز در برگزارى 
فوتبــال محالت ديده مى شــود و اين قانون 
محالت اســت كه براى پذيرش آنها شــرط 
مى گذارد و هر بازيكن باشــگاهى براى ورود 
به عرصه ليگ محالت ابتدا بايد رضايت نامه 
باشگاهى دريافت كند و سپس آن را در هيأت 

فوتبال استان همدان به ثبت برساند.
آمارها نشــانگر اين اســت كه سال گذشته 
بيــش از 50 بازيكن باشــگاهى با دريافت 
رضايت نامه و ثبت در هيأت فوتبال جذب 

تيم هاى محالت شدند.
در مجمــوع بازيكنان باشــگاهى كه فاقد 
رضايت نامه از باشــگاه مربوطه هستند حق 
شركت در ليگ محالت را ندارند و استفاده 
از بازيكن باشگاهى از سوى تيم ها در نهايت 
به ثبت رســاندن نتيجه بــازى 3 بر صفر به 

سود تيم حريف خواهد شد.

همدان پيام بررسى مى كند

ليگ محالت، هيجان انگيزتر
 از ليگ باشگاهى!
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بالگردهاى ايرانى در انتظار اخذ 
گواهينامه هاى بين المللى

 دبير ستاد توسعه هوايى و هوانوردى معاونت علمى، گفت: متخصصان 
داخلــى موفق به طراحى دو نوع بالگرد شــده اند كه در حال حاضر در 
مرحله اخذ گواهينامه هاى بين المللى است.به گزارش خبرگزارى مهر به 
نقل از معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، منوچهر منطقى در 
خصوص طراحى بالگرد در داخل كشور، بيان كرد: بالگرد 8 نفره طراحى 
شده توسط متخصصان داخلى، در چندين نمايشگاه به نمايش در آمده و 
مشتريان خارجى خوبى براى آن پيدا شده است.دبير ستاد توسعه هوايى و 
هوانوردى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى افزود: كمتر از 20 
كشور در جهان هستند كه توان ساخت بالگرد را دارند و ايران هم در زمره 

كشورهايى است كه قابليت ساخت بالگردها را دارد.

توليد و صادرات 400 محصول
 در حوزه سلول بنيادى

 دبير ســتاد توسعه فناورى هاى ســلول بنيادى معاونت علمى و 
فناورى رياســت جمهورى گفت: تا كنــون 400 محصول در حوزه 

سلول بنيادى به توليد رسيده كه در آستانه صادرات هستند.
اميرعلى حميديه با اشاره به تعداد محصوالت در حوزه سلول بنيادى 
اظهار كرد: تا كنون شــركت ها 400 محصول در حوزه ســلول هاى 
بنيادى توليد كرده اند كه حتى به محصوالت آزمايشگاهى هم مربوط 
مى شــود. وى افزود: همچنين 3 محصول سلولى كه به تاييد وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو رســيده كه اكنون در بازار هستند. 
حميديه گفت: كشورهاى ديگر هم ساالنه يك تا دو محصول سلولى 

توليد مى كنند.

اينترنت ارزان نمى شود
 معاون وزيــر ارتباطات با بيان اينكه مصوبــه جديد تغيير روش 
محاســبه پهناى باند، تاثيرى در قيمــت اينترنت مصرف كننده نهايى 
ندارد، گفت: تعيين آســتانه مصرف منصفانه اينترنت را به اپراتورها 

واگذار كرديم.
به گزارش مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه 
خود، شيوه جديدى را براى محاسبه تعرفه پهناى باند اينترنت مصوب 
كرد كه شركت ارتباطات زيرساخت مكلف شد اين مصوبه را از اول 

شهريورماه اجرايى كند.
در اين راستا اين شركت اعالم كرد كه با اجراى اين مصوبه و با توجه 
به تغيير روش محاسبه تعرفه پهناى باند اينترنت، هزينه واگذارى اين 

خدمات به اپراتورهاى ارتباطى تا 20 درصد كاهش مى يابد.

360 هزار كرم به ايستگاه فضايى مى روند
 قرار اســت كپسول دراگون اسپيس ايكس در ماه نوامبر 360 هزار 
كرم يك ميليمترى را به فضا ببرد تا فرايند تحليل ماهيچه هاى انسان 
را در ايســتگاه فضايى بين المللى بررسى شود.به گزارش ديلى ميل، 
قرار است براى تحقيق درباره تحليل عضالت، تعدادى كرم به ايستگاه 
فضايى بين المللى ارســال شــوند. در همين راستا بيش از 360 هزار 
كــرم كوچك يك ميليمترى در يك محفظه به اندازه قوطى كبريت به 
فضا فرستاده خواهند شد. اين آزمايش كه نخستين بار توسط سازمان 
فضايى انگليس ابداع شده، ميزان تحليل ماهيچه ها به دليل سفر به فضا 
را مى سنجد. محيط نامساعد فضا به تغييراتى منفى در سالمت انسان 
منجر مى شــود و فضانوردان حدود 40 درصد از حجم ماهيچه هاى 

خود را از دست مى دهند.

چند اپليكيشن از فروشگاه اپل حذف شد
 چندين اپليكيشن توسعه يافته توســط Trend Micro پس از 
اينكه مشخص شــد كه تاريخچه مرورگر و اطالعات رايانه كاربران 
 ( Mac App Store ) را جمع آورى مى كنند، از فروشــگاه اپــل
 Dr. Antivirus ، حذف شــدند. به گزارش مهر به ، ايــن برنامه ها
Dr. Cleaner و Dr. Unarchiver نــام دارند كه همگى تحت 

حساب كاربرى Trend Micro توسعه يافته اند.
 قبــل از اينكــه اين برنامه ها از فروشــگاه اپل حذف شــوند، جزو 
پرفروش ترين برنامه ها بودند. اولين گزارشــى كه به صورت عمومى 
در زمينــه فعاليت هــاى مخفيانه محصــوالت Trend Micro در 
فروشگاه اپل منتشر شــد، در اواخر سال 2017 توسط كاربرى با نام 

PeterNopSled ارائه شد. 
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امام حسين(ع):

مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهاِن بندگاِن خدا بر سرنوشت آنان بيمناك است 
، ولى خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند .
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عبور از تحريم اقتصادى با گردشگرى
نمايشگاه دائمى صنايع دستى توسط 

نمايندگان گردشگرى ايجاد شود
 نماينده اطالع رسانى گردشگرى ايران در ژاپن از ارائه پيشنهاد ايجاد 
نمايشگاه دائمى صنايع دستى به سازمان ميراث فرهنگى خبر داد و گفت 

: با اين كار بخشى از مشكل هنرمندان در دوران تحريم حل مى شود.
ســيد عباســعلى اماميه به خبرنگار مهر گفت: با شــروع تحريم ها به 
سازمان ميراث فرهنگى پيشنهاد كرديم كه نمايندگى هاى اطالع رسانى 
گردشگرى در كشــورها مى توانند نمايشگاه دائمى برپا كنند و فضايى 
60 تا 80 متر را براى ارائه محصوالت صنايع دســتى در نظر بگيرند و 
هنرمندان شاخص در حوزه صنايع دستى كه برند توليد مى كنند در اين 

نمايشگاه به عرضه محصوالتشان بپردازند.
نماينده اطالع رسانى گردشگرى ايران در ژاپن تصريح كرد: در ژاپن نيز 
مى توانيم چنين كارى كنيم تا محصوالت آنها به زبان ژاپنى معرفى شود. 
بــه اين ترتيب مى توان پلى بين خريــدار ژاپنى و هنرمند ايرانى ايجاد 
كرد. فرق اين كار با شــركت هاى بازرگانى اين است كه آن شركت ها 
ممكن اســت كارى كنند كه محصول با قيمت مناسب به دست خريدار  

و يا بازار نرسد.  
وى ادامه داد: نمايندگان اطالع رسانى مى توانند تنها فضا را به اين افراد 
اختصــاص دهند و يا خدمتى تعريف كنند يا اينكه نمونه اين كاالها را 
در چند نمايشگاه شــركت داده و كاتالوگ آنها عرضه شود. با اين كار 
خريدار با هنرمند به صورت مســتقيم ارتباط مــى گيرد و يا ميتواند از 
طريق نمايندگى اين اقدام انجام شود. اين طرح مى تواند سه ساله انجام 
شــود. در آن صورت ديگر نياز نيست كه هنرمند براى اجاره غرفه و يا 
رفت و آمد و اســكان هزينه كند چون به صورت دائمى محصولش در 
نمايشــگاه عرضه خواهد شد. اين پيشنهاد را به سازمان توسعه تجارت 
دربــاره محصوالت غذايى و معاونت صنايع دســتى ســازمان ميراث 

فرهنگى داده ام.

ن ه ھمدا ات  خا ی  و ط ع نروا ه ھمدا ات  خا ی  و ط ع روا

مريم مقدم »
 اين روزها تابلو «شكوه تاريخ از الوند هگمتانه» 
اغلب هنر دوســتان در نمايشگاه عكسي كه از آثار 
مصطفي شــيرمحمدي در برج زاگرس همدان بر پا 

است ديده اند.
در اين نمايشــگاه عكس به محــض ورود تابلويي 
خودنمايي مي كند كه مــورد توجه بازديد كنندگان 
قرار ميگيرد . دوســتداران هنــرى مى گويند ؛ قطع 
به يقين اين اثر تا سال ها از همدان به يادگار خواهد 

ماند.
 خالق اين اثرهنرى يك هنرمند جوان همدانى است. 
پويا كودري متولد ســال 1374 كــه اكنون در حال 
تحصيل در ترم 7 رشته معماري است.اين تابلو بهانه 
يك گفتگ وگوي كوتاه رسانه اي در دفتر همدان پيام 

شد. 
كودري دربــاره اين اثر مي گويــد: تالش كردم در 
طرحي كه طراحي كردم برخي از آثار تاريخي طبيعي 
و حتي جاذبه هاي مدرن و انسان ساخت نام آشناي 

شهر را ببينيم.
از ابتــدا در ذهنم بود طرح از الوند آغاز شــود و به 

هگمتانه ختم شود.
كودري پيش از اين ردپاي تجربه چنين طراحي هايي 
را در ترســيم كروكي هاي مختلــف از كوچه پس 
كوچه هاي شهر همدان داشته است و معتقدات يكي 
از اساتيد دانشگاه وي مشوق اين هنرمند جوان شد 
تا  نگاه او به چنين طرح هاييمتمايز معطوف  شود .

اين هنرمند جوان مي گويد: نقاشي با رنگ روغن و 
راپيد را تجربه كرده ام اما همچنان عالقه بسياري به 
كارهاي هنري با راپيد و خلق آثاري شبيه به تابلوي 

شكوه تاريخ از الوند تا هگمتانه دارم.
كودري در زمينه تعــداد كارهاي هنريش مي گويد 
تا بــه امروز كروكي هاي اغلــب محالت قديمي و 
خيابان هاي شــهر همدان را كشيده ام و در كنار آنها 
طرح هايــي از برج زاگرس، باغ موزه دفاع مقدس و 
تابلوي رونمايي شده در نمايشگاه عكس كه در حال 
برپايي در برج زاگرس همدان اســت را كشيده ام و 
عالقمند هستم در اين زمينه ايده هاي متعدديي كه در 
ذهن دارم را پيدا كنم چرا كه حافظه امروز در تلفيق 
با هنر هنرمندان مي تواند يــك اثر ماندگار را براي 

آيندگان به جاي بگذارد.
 چراغ گردشگرى هنرى سوسو مى زند

از نگاه كارشناســان گردشــگرى همــدان پيام در 
اين زمينه مى توان گفت، يكــى از اهداف در ارايه 
چنين آثارى مى تواند شناســاندن بيشتر گردشگرى 
هنرى در همدان و معرفى پتانسيل هاى گردشگرى 
اســتان با بهره بردن از هنر نقاشــى و طراحى است 
. درحالى كه گردشــگرى هنرى امــروزه در دنيا به 
عنوان يكى از اشــكال جديد و پرطرفدار شــناخته 
مى شــود اما در ايران با تمام پتانسيل هايى كه وجود 
دارد، هنــوز چندان به اين مقوله پرداخته نشــده و 
ســرمايه گذارى هاى الزم صورت نپذيرفته است و 

اين مهم بسيار جاى كار دارد
الزم به ذكر است ، گردشگرى هنرى داراى سه بعد 
درآمدزايى است. بعد اول هزينه كرد ورود توريست 
شــامل هزينه كرد در هتل و حمل و نقل و تغذيه و 
مواردى از اين دســت. بعد دوم هزينه هاى مختص 
فضا يا آثار هنرى است كه اين هزينه ها مستقيم در 
اقتصاد هنرى محاســبه مى شود. خود اين هزينه ها 
را مى تــوان شــامل دو گروه دانســت. گروه اول 
هزينه هاى خدماتى است؛ يعنى هزينه براى ورودى 
موزه ها، فســتيوال ها، بليت كنسرت ها و تئاترها و 
جشنواره و گروه دوم هزينه هايى كه مستقيما براى 
خريد خود محصول پرداخت مى شود، شامل خريد 
يك تابلوى هنرى، يك قطعه صنايع دســتى، يك 
لوح فشــرده موســيقى يا يك مجســمه و يك 
مصنوع زيورآالتى. اما بعد سوم درآمدهاى جنبى 
ناشى از حمل و نقل، بيمه، عكاسى و كارشناسى 
تشــخيص آثــار (در آثار خيلــى فاخر و لوكس 
يا تاريخى) و ســاير هزينه هاى جنبى را شــامل 
مى شــود. به علت اينكه غالب گردشــگران اين 
حوزه گردشــگران خارجى هســتند، درآمدهاى 
اين حوزه يــك ارزآورى از توليدات كامال ملى 
و داخلى به شــمار مى رود كه خود مى تواند يك 
ارزش ويژه براى اين نوع درآمدزايى باشــد.اميد 
آنكــه اين مهم از نگاه مســئوالن و متوليان امور 
در حــوزه مديريت گردشــگرى دور نماند و با 
حمايت در آينده شــامل كشف اســتعدادها در 

باشيم. هنرى  گردشگرى  حوزه 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان : 
انديشه هاى ناب رضوى در جشنواره هاى 

فرهنگى و هنرى ارائه شود
  مديــركل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان با تاكيد بر 
اينكه بايد انديشه هاى ناب رضوى 
در جشنواره هاى فرهنگى و هنرى 
ارائه شــود؛ گفت: هنر بهترين ابزار 
ترويج سبك زندگى رضوى است

به گــزارش روابط عمومــى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
در  نژاد  درويــش  عليرضا  همدان، 

جلسه اتاق فكر جشنواره سراسرى دوبيتى و رباعى رضوى، اظهار كرد: 
وجه غالب جامعه ما، نبايد در سطح ديندارى عاميانه باقى بماند؛ عقايد 

بدون انديشه با تكيه بر باورهاى خرافى عامل ركود است.
وى بــا بيان اينكــه نگاه ما به امام رضا(ع) بايــد از ديندارى عاميانه به 
ديندارى عالمانه برســد؛ خاطرنشــان كرد: در اين شــيوه از ديندارى، 

اعتقادات توأم با انديشه و عقالنيت است.
وى با اشــاره به جريان"ضامن آهو"، خاطرنشــان كــرد: اولين ديدگاه 
امام(ع) در اين خصوص حمايت از حقوق حيوانات و محيط زيســت 
بود؛ اما اين ماجرا كه مى توان از آن برداشــت علمى داشت به سطحى 

ترين شكل ممكن تنزل يافته است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان با تاكيد بر اينكه امام 
رضا(ع) در تاريخ سياســى جهان جريان جديــد ايجاد كردند؛ گفت: 
امام(ع) با حضور خود در دربار عباســى فضاى سياسى را آرام كرده و 

جامعه را سمت مباحث علمى هدايت كردند.
درويش نژاد افزود: جريان مناظره توسط ايشان راه اندازى شد و با بحث 

هاى كالمى، فكرى و انديشه اى مردم را متقاعد مى كردند.
ــد  ــل منتق ــانى و تحم ــت انس ــظ كرام ــرد: حف ــان ك وى خاطرنش
از اهــداف اصلــى مناظــرات در ســيره و ســبك زندگــى رضــوى 

اســت.
وى با تاكيد بر توجه به مستندات تاريخى، گفت: در برهه اى از تاريخ 
جريان هاى سياســى از مقدســات دينى و مذهبى بهره بردارى ابزارى 

كرده و به اين حوزه آسيب هايى وارد شد.
درويش نژاد با بيان اينكه هنر بهترين ابزار توسعه و ترويج سبك زندگى 
رضوى به صورت علمى اســت؛ گفت: در حوزه سيره رضوى بايد به 

جريان انديشه اى امام رضا(ع) توجه كنيم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با تاكيد بر اينكه جشنواره 
هاى رضوى بايد به صورت مردمى برگزار شود؛ گفت: در حوزه شعر 
دوبيتــى و رباعى رضوى بايد آموزش، ابتكار و نوآورى را مد نظر قرار 

داده و سطح كمى و جشنواره را ارتقاء دهيم.

تحقق گردشگرى 
هنرى با"شكوه تاريخ 
از الوند تا هگمتانه"

كشف حوضى از دوران 
قاجار در همدان
 معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان از كشف حوضى 

مربوط به دوران قاجار در همدان خبر داد.
احمد ترابى اظهار كرد: حوض ســنگى كشــف 
شــده در كاروانسراى گلشــن مربوط به دوران 
اوليه ســاخت بناى قاجاريه اســت كه در حين 

خاكبردارى براى كف سازى كشف شد.
وى عنوان كرد: حوض ســنگى  كشــف شده در 
كاروانسراى گلشن مربوط به دوران اوليه ساخت 
بناى قاجاريه اســت كه با پالنى مدور از ســنگ 

خاقانى تشكيل شده است.
ترابى به ايســنا گفت: پس از كشف اين حوض 
ســعى در باالتر آوردن آن داشــتيم كه سرانجام 
مرمت و بازســازى آن را آغاز كرديم به طوريكه 
اين حوض سنگى با شعاع سه مترى شناسنامه اين 

مكان محسوب مى شود.
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