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مشکل پیشرفت همدان این است 
که از جهان عقب افتاده ایم

 هــر کجــا وقتــی موضــوع موانع و 
مشکالت موجود بر سر راه پیشرفت استان 
همدان به طور عام و خود شــهر همدان به 

معنای خاص به میان می آید.

دالیل اعتراض به انتصابات شهرداری از زبان شورا
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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اجاق شعر در همدان 
روشن است؟

مطالبه گندم کاران 
استان همدان

نرخ خرید 
تضمینی گندم 

واقعی شود  

فرماندار تویسرکان درآستانه دومین جشنواره مبل اعالم کرد

افتتاح مرکزخدمات تخصصی مبل و منبت در اشترمل

5

8

قلب بیمارستان های شهر درد می کند

آژیر بی توجهی اورژانس  
سکوت شب را شکست!

 بررســی تاریخ ادبیات ایران همواره با نام عارفان، 
شاعران و مشــاهیر بزرگی از خطه همدان همراه بوده 
اســت، مفاخر تاثیر گذاری چون عین القضات همدانی، 

ابوعلی ســینا، خواجه رشــیدالدین فضل ا...   باباطاهر، 
همدانــی، میر ســید علی همدانی، میرزاده عشــقی و 

...گواه بر این ادعا است.
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مشکل پیشرفت همدان این است که از جهان 
عقب افتاده ایم

مهدی ناصرنژاد  «

 هر کجــا وقتی موضوع موانع و مشــکالت موجود بر ســر راه 
پیشرفت استان همدان به طور عام و خود شهر همدان به معنای خاص 
به میان می آید، مثل این اســت که کســی یک دنیا حرف برای گفتن 
داشته باشد اما نمی داند و قدرت این را ندارد که چگونه یکی از تمام 

آن حرف ها را به زبان آورد!
نام همدان و ســبقه تاریخی و تمام آوازه و حتی مهجوریت و مغفول 
ماندن آن به هویت و اعتبار هکمتانه یا اکباتان وابســته اســت، به این 
معنا که هر کجا و در هر جمع و جلســه و همایشی وقتی صحبت از 
همدان در میان است، می پرسند و پاسخ می شنویم که همدان به عنوان 
قدیمی ترین شــهر در دنیای تمدن، ابتــدا آمادانا یا اکباتان یا هکمتانه 
و ده ها واژه با همین ســبقه و هویت بوده اســت که به تدریج به واژه 

همدان فعلی جمع و جور شده است.
بنابرایــن در کالس های مربوط به آنالیز هویــت تاریخی و فرهنگی 
سکونتگاه های انسانی در جهان ابتدا اکباتان یا هکمتانه تدریس می شود 
و سپس آدرس می دهند که همان هکمتانه یا اکباتان یا هر واژه تاریخی 
با چنین مفهومی، هم اینک در منطقه غرب ایران و چســبیده به نقاط 

مرکزی این کشور پهناور، همدان نامیده می شود. 
این همدان افزون بر 1800 اثر و ابنیه تاریخی شناخته شده دارد که هر 
یک از این آثار عظمت و شکوه و خالقیت یک ملت زنده و بزرگ را 
نشــان می دهد ولیکن متأسفانه تاکنون به لحاظ بی توجهی و ایده های 
محصور تمام مسئوالن میراث فرهنگی یا دیگر دست اندرکاران مربوطه 
از گذشته های دور تا کنون کمتر کسی همدان را با نام یکی از تمام آن 

1800 اثر شناخته و صدا زده است!!!
به قول یکی از همدانی های بســیار نکته ســنج کــه می گفت، همین 
چنــد روز پیش بود که با خودم فکــر می کردم چرا همدان تاکنون به 
پیشــرفت های الزم دست نیافته اســت؟! و چرا باید اقتصاد این شهر 
تاریخی ضعیف تر از بسیاری از شهرهای جدید کشورمان باشد؟! و به 
این نتیجه رسیدم که این شهر به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران تا 
همین چند سال پیش فقط یک هتل چهار ستاره و چند اتاقه داشته است 
و مفهوم چنین محدودیت و محرومیت این است که شاید مسئوالن و 
یا حتی قشــری از مردم که از امکان سرمایه و فعالیت اقتصادی کالن 
بهره مند بوده اند، نمی خواســتند و دوست نداشتند میهمان، مسافر و یا 
گردشگر خارجی برای اقامت به این شهر بیاید!!! در حالی که خیلی از 
شهرهای کشورمان که شهرت جهانی پیدا کرده اند، همان زمان حداقل 
از امکانات مربوط به زیرســاخت های گردشگری بین المللی صاحب 

ده ها هتل چند ستاره و زیبا بوده اند.
امــروز نیز یکی دیگــر از دالیل محصور بودن ایده هــای اجرایی و 
تصمیم گیری نزد مسئوالن ما که درگیر با توسعه فرهنگی و گردشگری 
در این استان هستند این است که می آییم با برنامه ریزی غلط و بدون 
هیچ آینده نگری یا توجه به داشته های معتبر این شهر و استان دور و بر 
اثری منحصر به فرد و بی نظیر مانند کتیبه های گنجنامه زنگوله آویزان 
می کنیــم و یا با بدترین وضع و زیبایی و جذبه بصری تپه هگمتانه را 
زیر آسفالت مدفون می سازیم و در همین حال خودمان هم می دانیم که 
این کار راهکار نهایی برای ادامه و آینده طرح پرهزینه ای به نام پیاده راه 
اکباتان نیســت و جمعی از کســبه و زحمت کشان قدیمی این حریم 
تاریخی نیز دیر یا زود باید به بازارچه یا سایت مجهز و آسوده ای برای 
فعالیت و کســب و کار و جذب مشــتری منتقل شوند چون در هیچ 
کجای دنیا با وجود قدمت و سنت و فرهنگ و هر اسم دیگر، نقطه ای 
پر ســر و صدا و اشــکال فعالیت های مزاحم گونه، در دل شهر و در 
پیشانی مهمترین اثر تاریخی باقی نمی ماند و به مکان امن و آینده داری 
منتقل می شود. متأسفانه باید قبول کنیم چنانچه یک مجموعه تاریخی 
با هویت 3000 ساله در هر شهری غیر از همدان واقع شده بود، تاکنون 
نه تنها به عنوان یک اثر ملی و کم نظیر در تمدن بشری به ثبت جهانی 
رسیده بود، بلکه مجموعه ای از زیرساخت های گردشگری با بهترین 

شرایط ممکن در اختیار چنین اثر ملی و جهانی قرار می گرفت.
سخن آخر اینکه هرگز نباید واقعیت و ضرورت در راه پیشرفت یک 
شهر و کشور قربانی مصلحت گرایی شــود و با مسکن های ناپایدار 

بظاهر آرام بگیرد!

1- برخی پزشــکان به ســختی از نصب کارتخوان در مطب استقبال 
می کننــد. گویا برخی از کارتخوان های مطــب ها برای فرار مالیاتی، 
به نام حســاب بانکی پزشکان نیســت . گفتنی است الزام پزشکان به 
استفاده از کارتخوان در مطب برای پیشگیری از فرار مالیاتی، در حال 

انجام است.
2- سفرهای شهرستانی اســتاندار بازتاب خبری مناسبی ندارد. گویا 
نبودن خبرنگاران در هیات همراه استاندار دلیل بازتاب نیافتن درست 
تالش های استاندار است. گفتنی است استاندار روز سه شنبه بازدیدی 
از شهرستان فامنین داشته و تصمیمات مهمی برای رونق منطقه ویژه 

اقتصادی جهان آباد اتخاذ کرده است.
3- واســطه ها مهمترین عامل گرانی محصوالت کشاورزی هستند. 
گویا به دلیل فعالیت واسطه ها برخی محصوالت با چندین برابر قیمت 

خرید از کشاورز، به دست مصرف کننده می رسد. 
گفتنی اســت در اقدامی، واســطه ها نخود را از کشاورز حدود 
4 هزار و 700 تومان خریداری مــی کنند و همان نخود پس از 
بســته بندی 900 گرمی از 15 هزار تا 16 هــزار تومان فروخته 

می شود.

محورهای ارتباطی استان همدان 
قبل از آغاز سفرهای اربعین ایمن شود

 مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان بر ایمن 
سازی محورهای مواصالتی اســتان همدان به ویژه در راه های اصلی 
تأکید کرد و گفت: محورهای ارتباطی قبل از آغاز سفرهای اربعین ایمن 

شود.
به گزارش مهر، مصطفی پناهنده، اظهار داشــت: قبل از آغاز سفرهای 
اربعین ایمنی محورهای اصلی شامل خط کشی ها، تابلو عالئم حاشیه 

جاده ها باید موردتوجه باشد.
وی بابیان اینکه اقداماتی شــامل ایمن سازی کامل محورهای استان 
همدان برای تردد هر چه بهتر زائران در دستور کار قرار دارد، گفت: 
عالئم ایمنی جاده ها، خط کشــی هــا، نصب و تعویض دوربین ها 
و قرار دادن آنها در موقعیت مناســب از جمله امور جدی در مقوله 

ایمنی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با تاکید بر دقت 
در انجام پروژه ها اصالح راهها و ترمیم پل هایی که در جریان ســیل 
آسیب دیده اند را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به امکان فعالیت 
در امور جاده ها باید فرصت را غنیمت شمرده و با جدیت پیگیر انجام 

قراردادها باشیم.
وی با اشاره به اینکه تعمیر و تجهیز راهدارخانه ها و تاسیسات ساختمان 
ادارات نیز باید در زمان مناســب انجام شود، اظهار داشت: در ارزیابی 
عملکرد اداره کل نیز ایجاد فصل مشترکی بین اداره ایمنی و حریم و اداره 
ایمنی و ترافیک در زمینه فعالیت فیزیکی و فرهنگی شامل آموزش ها، 
حفظ حریم، شناسایی نقاط حادثه خیز از حساسیت ویژه ای برخوردار 

است.

انتقال پساب به منطقه ویژه جهان آباد
 40 میلیارد تومان اعتبار نیازدارد

 مدیر عامل آب منطقه ای همدان با اشاره به انتقال پسالب تصفیه خانه 
همدان به منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد، بیان کرد: امسال 3 میلیون متر 
مکعب از پساب تصفیه خانه به منطقه ویژه جهان آباد اختصاص یافت 

که از نیروگاه تا منطقه ویژه 20 کیلومتر خط لوله نیاز است.
منصور ستوده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه به دنبال مطالعات انتقال 
پســاب به منطقه ویژه هستیم، تصریح کرد: این پروژه 35 تا 40 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با اشاره به خسارات ناشی از سیل در استان همدان، عنوان کرد: 7.5 
میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین امسال 
از وزارت نیرو دریافت کردیم که 3 میلیارد تومان برای رودخانه ها و 4.5 

میلیارد تومان برای تأسیسات آب بوده است.
وی  از افزایش 86 درصدی اعتبارات آب اســتان در سالجاری خبرداد 
و افزود: در ســال گذشته اعتبارات ملی و استانی شرکت آب منطقه ای 
اســتان 30 میلیارد تومان بود که امسال توانســتیم به 63 میلیارد تومان 

برسانیم.
 پلمب 3674 حلقه چاه غیرمجاز در همدان

وی با بیان اینکه از سال 93 تا کنون 3674 حلقه چاه غیرمجاز در استان 
پلمب شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام باعث جلوگیری از برداشت 

262 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: از ابتدای سال 98 
تا کنون 191 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که از برداشت 5.8 میلیون 

مترمکعب آب مازاد از آبخوان جلوگیری شده است.
ستوده با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند برروی چاه های مجاز استان،  
افزود: همچنین 4447 دســتگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های استان 

نصب شده است.
این مقام مســئول یادآور شد: میانگین بارش تا کنون 604میلی متر بوده 
که نســبت به سال گذشته 55 درصد و نسبت به بلند مدت  75 درصد 
افزایش داشته  است. ستوده افزود: درحال حاضر سد اکباتان 30 میلیون 
متر مکعب آب ذخیره شده دارد درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته 

25 میلیون متر مکعب آب در پشت این سد وجود داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به اینکه 89 درصد 
حجم سد اکباتان پر است، بیان کرد: 1200 لیتر در ثانیه آب برای مصرف 

شرب همدان از سد اکباتان برداشت می شود.

نام »ابن سینا« به مدرسه تاریخی همدان باز می گردد

 اســم مدرسه تاریخی »ابن سینا« همدان که به تازگی تغییر داده شده بود، دوباره به نام 
»ابن سینا« تغییر نام پیدا می کند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 در جمع خبرنگاران گفت: در آموزش و پرورش ناحیه 
2 همدان، پنج مدرســه با نام »ابن ســینا« نام گذاری شــده بود که به منظور جلوگیری از 

سردرگمی مردم نام برخی از آن ها را تغییر دادیم.
محمد باب الحوائجی با اشاره به اینکه مدرسه تاریخی ابن سینا به »ریحانه النبی« تغییر نام 
داده شده است، اظهار داشت: برنامه داریم تا با ساخت و تکمیل مدرسه 12 کالسه اندیشه، 

دبیرســتان ریحانه النبی به این مدرسه نوساز انتقال یابد و نام ابن سینا مجدد به تابلو سر 
درب مدرسه تاریخی همدان بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه نام مشاهیر بزرگی همچون ابن سینا از مدرسه ها برداشته نمی شود، 
عنــوان کرد: در نظر داریــم تا با اجرای برنامه ای خاص برای این مدرســه، وجاحت و 

صالبت ابن سینا را حفظ کنیم.
باب الحوائجی با بیان اینکه درصد اعتبار پیش بینی شده دستگاه های مختلف برای ساخت 
فضای آموزشی تعیین شده است، ادامه داد: در آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان از سال 

93 تاکنون 15 طرح عمرانی آموزشی، کلنگ زنی و یا بهره برداری شده است.
وی با اشــاره به اینکه محله های متراکم شهری با کم بود فضای آموزشی مواجه هستند، 

اضافه کرد: مجتمع غدیر واقع در شــهرک بهشتی نزدیک به 700 واحد مسکونی دارد که 
فضای آموزشــی برای آن در نظر گرفته نشده است و بار آن، مدرسه های شهرک بهشتی 

را دو نوبته کرده است.
رئیس آموزش  و پرورش ناحیه 2 همدان تاکید کرد: کتابخانه های مدارس باید مرمت و 
کتاب های آن باید به روز شــوند که امیدواریم نهادهای خیّر بتوانند کمکی در این زمینه 
کنند.دبیرستان 120 ســاله ابن سینا در اسفند ماه 1386 با شماره 21654 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
معماری بنای این دبیرســتان با الگو برداری از بنای تپه سه هزار ساله نوشیجان طراحی و 

ساخته شده است.

 اســتاندار همــدان بــا تاکید بــر اینکه 
سازمان های مردم نهاد به سمت کیفی سازی 
اهداف و برنامه ها پیش بروند، گفت: ســمن 
ها روحیه مشارکت اجتماعی را در مردم تبلیغ 

و تقویت کنند.
سیدسعید شاهرخی میزبان سازمان های مردم 
نهاد استان بود که از سمن ها خواست با الیه 
هــای مختلف جامعه ارتبــاط برقرار کرده و 
با ایجاد انگیــزه مضاعف در بین آحاد مردم، 
آنها را از بی تفاوتــی خارج کرده و به آینده 

امیدوارتر کنند.
وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد میدان 
مهم بــرای نبوغ جوان های مســتعد و نخبه 
هستند، گفت: باور جوان ها بسیار مهم است 
و باید تشکل ها جوان باوری را تقویت کنند 
چرا که این امر زمینهساز سرعت بخشیدن به 

رشد و بالندگی کشور هستند.
اســتاندار همدان با اشــاره بــه اینکه دولت 
اعتقاد عمیق به مشارکت همه جانبه مردم در 
تصمیم گیــری ها دارد، گفت: دولت یازدهم 
و دوازدهم باور عمیق به کارکرد تشکل ها و 
ضرورت زمینه سازی برای نقش آفرینی آحاد 

مختلف مردم در همه عرصه ها دارد.
وی اظهار داشــت: اعتقــاد دولت به حضور 
عمیق مردم در عرصه هایی مختلف ریشه در 
تفکر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی 
دارد و رئیــس جمهوری نیــز اعتقادش این 
اســت که دولت تدبیر و امید بدون مشارکت 
مردم نمــی تواند همه مســایل و وظایف را 

پیگیری و اجرایی کند.
شاهرخی افزود: اعتقاد مسئوالن نظام همواره 
در این اســت که مردم دولت ساز هستند و 
با نگاه خود شــیوه اداره کشــور را بر اساس 
برنامه هایی که دولت اداره می کنند، انتخاب 

می کنند.
وی با تاکیــد بر اینکه مــردم در چارچوب 
قانون بایــد در تمامی عرصه ها نقش آفرینی 
کنند، گفت: مردم به عنوان سرمایه اجتماعی 
اصلی ترین دارایی کشور به شمار می روند و 
معتقدیم مشارکت آنان در سازمان های مردم 

نهاد می تواند هدفمند پیش برود.
وی فعالیت تشــکل ها را در رشد و پیشرفت 
کشور در عرصه های اجتماعی بسیار تاثیرگذار 
دانســت و افزود: مسئوالن باید با آغوش باز از 

سازمان های مردم نهاد استقبال کنند.
اســتاندار همــدان تاکید کرد: ایــن باور در 
اســتفاده از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد 
باید توسط تمامی دستگاه های اجرایی استان 

عملیاتی شــود و فعالیت ســمن ها فرصت 
گرانبهایی است.

شــاهرخی با تاکید بر برون سپاری برنامه ها 
به سازمان های مردم نهاد گفت: مسئوالن به 
واگــذاری برنامه ها و طرح ها به ســمن ها  
توجه جدی داشــته باشند و از ظرفیت بالقوه 

سمن ها استفاده کنند.
مدیــرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان 
گفت: سامانه جامع ســازمان های مردم نهاد 
در دفتر امور اجتماعی استانداری ایجاد شده 

و در حال عضو گیری است.
مهرداد نادری فر با بیان اینکه فعالیت ســمن 
ها در این اســتان چشــمگیر اســت وبا راه 
اندازی ســامانه جامع ســمن ها اطالعات و 
نحــوه خدمات دهی آنان به ثبت می رســد، 
خاطرنشــان کرد: همچنین در روزهای اخیر 
از 2 مرکز خیریه بهشت پناه و پویندگان مهر 

رونمایی شد.
نادری فر با اشاره به تشکیل اتاق فکر آسیب 
های اجتماعی در اســتانداری همدان گفت: 
همزمان با هفته مشــارکت هــای اجتماعی، 
دیدار با خانواده شــهدا و جانبازان، دیدار با 
نماینده ولی فقیه ، برگزاری جشــنواره بومی 
محلی خانــواده های مردم نهاد و نشســت 
تخصصی تشــکل های حوزه ســالمت در 

دستور کار قرار گرفت.
اســتانداری همدان،  اجتماعی  امور  مدیرکل 
برگزاری نشســت های تخصصی با تشــکل 
هــای محیط زیســت و گردشــگری، بهره 

برداری از خانه تشــکل های ســازمان های 
مــردم نهاد، برگزاری همایــش پیاده روی و 
پاکســازی طبیعــت در گنجنامه و نشســت 
تخصصی ســازمان های مردم نهاد در حوزه 
فرهنگی و ادبی را از برنامه های اجرایی در 2 

روز آینده عنوان کرد.
نادری فر با اشاره به برون سپاری طرح های 
اجتماعی به ســازمان های مردم نهاد گفت: 
سال گذشته 26 طرح و ســال 96 تعداد 11 

طرح اجتماعی به سمن محول شد.
وی ادامه داد: ســال 92 تعداد ســازمان های 
مردم نهاد 275 سمن بود و از این سال تاکنون 

200 سمن افزوده شده است.
مدیــرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان 
بیان کرد: این ســازمان های مردم نهاد توسط 
انتظامی،  نیروی  ها،  فرمانداری  اســتانداری، 
بهزیســتی، ورزش و جوانــان و فرهنگ و 
ارشــاد مجوز اخذ کرده اند.نادری فر با بیان 
اینکه اداره ورزش و جوانان با 101 ســمن و 
استاندار با 100 سمن بیشترین مجوز را صادر 
کرده اند،  یادآور شد: همچنین یکصد سمن 
نیز در مرحله بررســی و صــدور مجوز قرار 
دارنــد. رئیس هیأت مدیــره جامعه معلوالن 
همــدان نیز با بیــان اینکه معابر این اســتان 
برای تردد معلوالن مناسب سازی نشده است 
گفت: به دلیل محدودیــت ها در این بخش 

امکان تردد معلوالن وجود ندارد.
محمد علی افشار با اشاره به اینکه هم اکنون 
170 هزار معلول در ســطح اســتان همدان 

وجود دارد که 70 هزار تن در همدان زندگی 
مــی کنند، بیان کرد: معلولیت های جســمی 
حرکتی بیشــترین آمار جمعیتی معلوالن این 
اســتان را تشــکیل می دهند که به دلیل نبود 
امکانات نمی توانند به راحتی در سطح شهر 

تردد کرده و حتی به پارک بروند.
افشاری خاطرنشان کرد: اکثر معلوالن امکان 
حضورشــان در سطح شــهر وجود ندارد و 
نهادهایی نظیر شــهرداری ها ایــن امکان را 
برای تردد مناســب معلوالن در شــهر ایجاد 

نکرده اند.
وی بیان کرد: این در حالیست که دولت یک 
ســال و نیم قبل قوانینی را در راستای آسان 
سازی زندگی برای معلوالن مصوب کرده اما 

تاکنون ابالغ آن به اجرا گذاشته نشده است.
رئیس هیــأت مدیره جامعه معلوالن اســتان 
همــدان یادآور شــد: علوم پزشــکی نیز به 
تعهدات خود در قبال معلوالن عمل نمی کند.
افشــار با تقدیــر از حمایت های اســتاندار 
همدان نســبت به تشــکل های مــردم نهاد، 
گفت: مدیریت ارشــد اســتان نگاه ویژه به 
تشکل ها دارد اما تشکل های حوزه معلوالن 
با توجه به حجم خدمــات، توان کامل برای 

ارایه خدمت به معلوالن را ندارد.
وی خواســتار توجه به دغدغه های معلوالن 
توسط دســتگاه های اجرایی شــد و افزود: 
هم اکنون چند مرکز خیریه و اداره بهزیستی 
حامی معلوالن هســتند و انتظار توجه بیشتر 

داریم.

400 سازمان مردم نهاد در همدان فعال است

سمن ها محل شکوفایی نبوغ جوانان

 رئیس شورای اســالمی شهر همدان  از 
وعده اختصاص »ساختمان رسانه« که در دور 
چهارم به اصحاب رسانه داده شد سخن گفت 
و به تشریح علت تعلل شــهرداری تا کنون 

اقدامی صورت نگرفته پرداخت.
به گــزارش ایســنا، کامران گــردان، درباره 
اختصاص ساختمانی به عنوان نمایندگی آیت 
اهلل سیستانی در همدان نیز بیان کرد: هر زمان 
که شــهرداری برای اصحاب رســانه مکانی 
درنظر گرفت، دفتری را برای نمایندگی آیت 

اهلل سیستانی نیز اختصاص خواهیم داد.
رئیــس کمیســیون برنامه، بودجــه و امور 
مالی شــورای شــهر همان نیز درباره الحاق 
روســتاهای حاشیه ای به شهر همدان گفت: 
در منطقه ولیعصر با وجود اینکه در شهر واقع 
است با مشکالت زیادی مواجه هستیم که با 

این محدوده شهری وضعیت حاشیه شهر این 
است و با این توان شــهرداری، محل تأمین 
هزینــه هــا و مباحث اجتماعــی، فرهنگی، 
عمرانی چه کسی قادر خواهد بود منافع این 

روستاهای به شهر وصل شده را تأمین کند؟
اکبر کاووســی امید درباره تأسیس نمایندگی 
آیت اهلل سیســتانی در شهر همدان نیز گفت: 
آیت اهلل سیستانی فقط متعلق به عراق نیست 
و در کشور ما نیز نمایندگی دارد اما درهمدان 
مکانی برای ایشان به صورت دائمی نداشتیم 
و شهرداری باید پیگیر اختصاص مکانی ثابت 

برای این مرجع باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش ادامه داد: 
به جهت ترویج فرهنــگ قرآنی، با معافیت 
جلســات قرآن از پرداخت شهریه موافقت 

شود.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز 
عنوان کرد: همایش های مربوط به کســب و 
کار به همت فرهنگسرای کسب و کار برگزار 
شــده است که آخرین دوره با حضور رئیس 
اتحادیه کیف و کفش برگزار شــد و پس از 
پایان همایش 20 نفر از جوانان برای یادگیری 
حرفه های مربوط به کســب و کار ثبت نام 

کردند.
حمید بادامی نجات ادامه داد: سومین دوره نیز 
امروز ساعت 9 صبح در تاالر فجر با حضور 
بهروز ناصرالمعمار به صورت رایگان برگزار 
می شــود و جوانان حاضر در این همایش با 

ترفندهای بازاریابی آشنا خواهند شد.
رئیــس کمیســیون شهرســازی و معماری 
شورای شــهر همدان نیز طرح جامع شهری 
را پر از ایراد و اشــکال معرفی و تأکید کرد: 

اشــکاالت زیادی در این طرح دیده شده و 
بیشتر آنها غیرقابل اجرا هستند.

رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شــورای 
شــهر همدان نیز در انتقاد به طرح قانونی 
و حقوقی قراردادهای شــهرداری ها گفت: 
حقوق شهرداری ها باید درنظر گرفته شود 
و تنها منافع مردم در قراردادها مدنظر قرار 

نگیرد.
علی رحیمــی فر ادامه داد: فردی که کارهای 
خــود را به صورت قانونی انجام دهد، نیازی 
به مداخله شهرداری و درگیری وجود ندارد.

وی بــا بیان اینکه شــهرداری باید حقش را 
بگیرد، عنوان کرد: با تراکم فروشــی مخالفم 
و معتقدم اگر استانداردهای الزم در ساخت 
و ســازها لحاظ شود، از مشــکالت بعدی 

جلوگیری می شود.

انتقاد شورا از مدیریت شهری

شهرداری خلف وعده می کند

دالیل اعتراض به 
انتصابات شهرداری از 
زبان شورا

 چنــدی پیــش رئیس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی  شهرداری توســط شهردار برکنار 
شــد و 3 نفر از اعضای شــورا شامل مریم 
روانبخش، سیدمسعود عسگریان و جواد گیاه 
شناس به نشانه اعتراض به عملکرد شهرداری 

از صحن شورا خارج شدند.
رئیــس کمیســیون حقوقی و رســیدگی به 

شکایات مردمی شورای اسالمی شهر همدان 
درباره ترک صحن علنی شورا در روز یکشنبه 
20 مرداد در گفت وگو با ایسنا، منطقه همدان، 
توضیح داد: شــنیده ها از فضــای عمومی و 
مجــازی حکایت از این داشــت که اعضا به 
جهت برکناری شخص مدیر سازمان معترض 
بوده و این در حالیســت که شأن شورا اجّل 
از آن اســت که بخواهد در مسائل داخلی و 
اجرایی شــهرداری مداخله کند ضمن اینکه 
برخالف تصور و استدالل دوستان در فضای 
مجازی چنانچه مدیری عملکرد ضعیفی داشته 

باشد شورای شــهر به جهت ماهیت نظارتی 
راسا مدعی خواهد بود.

مریم روانبخش ادامــه داد: اما واقعیت موضوع 
و اعتــراض اعضای مذکور از این منظر بود که 
شورای شهر قبل از تغییر رئیس سازمان فرهنگی 
شهرداری از عملکرد وی مطالبه گزارش می کند 
در حالیکه با این تغییر فرصت دفاع از عملکرد 
وی گرفته شــده و اینکه شخص مدیر نتواند از 
فعالیت مثبت خود طی دوران مدیریت دفاع کند 
و اینکه با شــتابزدگی نسبت به تغییر وی اقدام 
شــود، نه تنها باعث ایجاد شائبه می شود بلکه 

غیرعادالنه و غیرمنصفانه بوده و بی توجهی به 
تصمیم نظارتی شورا تلقی می شود.

وی عنوان کرد: موکداً شورای شهر به جهت 
تنویر افکارعمومی و عمــل به منویات مقام 
معظم رهبری چنانچه مدیری در هر جایگاهی 
عملکرد ضعیف و غیرقابل قبولی داشته باشد 
که خدشه به تبلور اقتصاد مقاومتی و نامحرم 
خواندن مــردم به عنوان ولی نعمتان نشــان 
تفسیر شود، نمایندگان مردم سکوت نخواهند 
کرد و تا رســیدن به نتایــج مطلوب مجدانه 

تالش می کنند.

نهج البالغه خوانی و خطبه خوانی  غدیر 
در »پارک مردم« برگزار می شود

 معــاون امور خواهران اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان 
اســتان همدان از برگزاری نهج البالغه خوانی و خطبه خوانی  غدیر در 

»پارک مردم« خبر داد.
طاهــره فامیل خلیلی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه در راســتای 
برگزاری باشکوه عید غدیر خم دانش آموزان دختر انجمن اسالمی از 
یک هفته مانده به عید در حال آماده ســازی و تدارک برنامه های عید 
غدیر هســتند افزود: عید غدیر در بین اعیاد مذهبی از جایگاه باالیی 
برخوردار است ولی متأســفانه این جایگاه در جامعه به خوبی تبیین 

نشده و آن طور که باید در این ایام جشن گرفته نمی شود.
وی با بیان اینکه ســعی کردیم به ســهم خود این خأل را جبران کنیم 
گفت: از جمله کارهای صورت گرفته می توان به آماده ســازی هدایا، 
تهیه شیرینی و شکالت برای توزیع در بین کودکان و  نوجوانان، تهیه 
بیش از 500 هدیه تبرکی و رزق و آماده سازی پاکت های عیدی و ....

اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کرد: از شنبه، 26 مردادماه به مدت سه روز از ساعت 
18 تا 20 دانش آموزان انجمن اسالمی دانش آموزان با حضور در پارک 

مرم برنامه هایی اجرا خواهند کرد.
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خبر خبر

ابالغ اعتبار 7 میلیاردی برای ایمن سازی گردنه اسدآباد

 مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اسدآباد از ابالغ 7 میلیارد اعتبار 
برای ایمن ســازی و بهســازی گردنه این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان اعتبار در 
ســفر اخیر وزیر  به شهرستان ابالغ شد که پیش بینی می شود این  اعتبار در سال جاری 

تخصیص یابد.
ساسان رســتمی با اشاره به افتتاح و بهره برداری 2 پروژه حوزه راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان با اعتباری افزون بر 2 میلیارد تومان افزود: لکه گیری و روکش آسفالت 
محور اسدآباد به سمت داشبالغ به طول 4 کیلومتر با اعتباری افزون بر 625 میلیون تومان 

و لکه گیری و روکش آســفالت اسدآباد به ســمت کنگاور به طول 5 کیلومتر با اعتباری 
افزون بر یک میلیارد و 370 میلیون تومان، 2 طرح  راهداری و حمل و نقل جاده ای قابل 

افتتاح این شهرستان در هفته دولت خواهد بود.
وی در ادامه با اشــاره به کاهش 34 درصدی تصادفات در ســال گذشته نسبت به مشابه 
سال ماقبل در شهرستان تصریح کرد: در بحث افتتاح پروژه کنارگذر، شهرستان به عنوان 
بهره بردار و شرکت زیرساخت ها اجراکننده بوده و نباید عجله ای برای تحویل یک راه 
غیرایمن وناقص بعد از چند ســال انتظار داشته باشیم بلکه باید اجازه دهیم کار به خوبی 
پیش رفته و یک پروژه بدون عیب و نقص و ایمن و خوب و با سطح کیفی باال  تحویل 

بگیریم.

رســتمی با بیان اینکه در حال حاضر اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
پروژه های مختلفی را در دســت اجرا دارد، خاطرنشان کرد: احداث زیرگذر موسی آباد 
و وندرآباد با اعتبار 830 میلیون تومان از جمله پروژه های در دســت اجرا بوده و ظرف 

10 روز آینده روکش آسفالت محور دولت آباد به سمت نصرت آباد آغاز خواهد شد.
وی احداث خاکریز بازدارنده برای جلوگیری از واژگونی وسایط نقلیه در گردنه، احداث 
و نصب پل عابر پیاده خســروآباد با اعتبار600 میلیون تومان و نصب بیش از 1000 مورد  
تابلوهای اخطاری وانتظامی در کل حوزه اســتحفاظی از جمله پروژه های در دست اجرا 
و انجام شــده این اداره از ابتدای سال تا کنون بوده و در این بین خط کشی گردنه و آرام 

سازی محور 3 راهی آجین در اولویت کارهای راهداری قرار داشت.

کشف۳ تن شیرین بیان در رزن
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رزن گفت: ســه تن ریشه 

شیرین بیان از یک دستگاه خاور در این شهر کشف و ضبط شد.
ناصر محقق افزود؛همه ســاله عده ای افراد سودجو از یکی استانهای 
جنوبی کشور برای به دست آوردن ریشه شیرین بیان به شهرهای رزن 

و درگزین از توابع استان همدان مراجعه می کنند.
وی اضافه کرد: آنها برای دستیابی به هدف خود ابتدا اراضی دارای این 
گیاه دارویی را شناسایی کرده سپس اقدام به شخم زدن این زمین ها با 

تراکتور 6 سیلندر با گاو آهن تک خیش می کنند.
به گــزارش ایرنا،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری رزن اظهار 
داشت: آنها برای خارج کردن ریشه شیرین بیان اقدام به شخم زمین تا 
عمق بیشتر کرده در حالیکه کشاورز نمی داند اقدام این افراد سودجو 

به ضرر زمین است.
محقق توضیح داد: 30 تا 50 سانتیمتری سطح زمین دارای خاک نباتی 
و مناســب برای کشــت و کار و زارعت است اما با شخم عمیق این 
سطح از خاک به قسمت پایین رفته و خاکی که قابلیت زارعت ندارد 

باال قرار می گیرد.
وی گفت: هر گونه برداشــت شیرین بیان از اراضی ملی ممنوع است 
و برداشــت این گیــاه دارویی از اراضی زراعی نیــز نیازمند دریافت 

مجوزهای الزم از اداره منابع طبیعی است.
رئیس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری رزن بیان کرد: شــیرین بیان 
خاصیت دارویی دارد بنابراین افراد سودجو با برداشت آنها، این گیاه 

دارویی را تحویل عطاری ها یا کارخانه های دارو سازی می دهند.
محقق تاکید کرد: با توجه به قرار گرفتن شــیرین بیان در جمع گونه 
هــای گیاهی کمیاب و در حال انقراض برداشــت این گیاه از اراضی 
منابع طبیعی ممنوع بوده و در اراضی کشــاورزی نیز نیازمند دریافت 

مجوز از این اداره است.

فرمانده انتظامی رزن:
واژگونی تراکتور در رزن یک کشته 

بر جای گذاشت
 فرمانده انتظامی شهرستان رزن گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه 
تراکتور در یکی از محورهای روســتایی این شهرستان یک نفر کشته 

شد.
علی زنگنه گفت: روز ســه شنبه خبری مبنی بر وقوع یک فقره حادثه 
رانندگی در محور روســتایی قوام آباد در شهرســتان رزن به ماموران 

اعالم شد.
 وی ادامه داد: ماموران انتظامی بخش سردرود به محل مورد نظر اعزام 
و مشــخص شد در اثر واژگونی یک دســتگاه تراکتور در این منطقه 
روستایی، راننده در دم فوت کرده و کارشناسان، علت وقوع این حادثه 

را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم کرده اند.
وی بــا تاکید بر رعایت قوانین و مقررات رانندگی و بیان این که این 
حادثه در محور روســتایی رخ داده است و دهیاران و اعضای شورای 
معتمــد پلیس می توانند در فرصت های مختلف نســبت به رعایت 
قوانین و تردد ایمن، اطالع رســانی کنند به کشف خودرو و طالهای 
ســرقتی در رزن اشــاره کرد و گفت: ماموران پلیس راهور، خودرو 

سرقتی و 35 گرم طالی مسروقه را در این شهرستان کشف کردند.
زنگنه اظهار داشت: در پی سرقت خودروی سواری پژو 405 در بخش 
قهاوند شهرستان رزن، هوشیاری در این راستا در دستور کار ماموران 

انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران گشــت پلیــس راهور با برنامه ریزی الزم و به 
کارگیری گشت های محسوس و نامحسوس این خودرو را به صورت 
بالصاحب کشــف و در بازرســی از آن، 35 گرم طال به همراه یک 
دســتگاه فریز ســنگ بر و مقادیری مواد مخدر و لوازم استعمال آن 

کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان رزن اضافه کرد: تحقیقات بیشــتر برای 

دستگیری سارق یا سارقان احتمالی این خودرو ادامه دارد.

کمبود اعتبار کمربندی سرکان را 
به تعویق انداخت

 رئیس شــورای اسالمی شهر ســرکان با بیان اینکه کمبود بودجه 
احداث کمربندی ســرکان را بــه تعویق انداخت، گفت: متأســفانه 
شهرداری ســرکان با کمبود بودجه مواجه است و این مشکل باعث 
به تعویق افتادن احداث و بهره برداری کمربندی این شهر شده است.

محمد منیعی  با اشاره به اینکه مشکل کنونی زیرسازی کمربندی عدم 
تملک بخش اندکی از زمین های مسیر این کمربندی به علت کمبود 
بودجه است، اعالم کرد: زیرســازی و آسفالت این کمربندی حدود 
4 میلیارد اعتبار نیاز دارد که برای تخصیص اعتبار توســط سرپرست 
شــهرداری  پیگیری هــای خوبی صورت گرفته اســت و امیدواریم 

مسئوالن دست نیاز شهرداری را بی پاسخ نگذارند.
به گزارش ایسنا، وی افزود؛ در سال جدید دو درخواست از مسئوالن 
کشوری داشتیم؛ یکی تعریض معابر شهر سرکان و دیگری هم احداث 
کمربندی شهر سرکان که زیرسازی آن درحال انجام است و امیدواریم 

تا پایان سال به اتمام برسد.
منیعی با اشاره به حل مشکل واحدهای شهرک ولیعصر سرکان عنوان 
کرد: با پیگیری های صورت گرفته مشــکل 17 ســاله این شهرک که 
تعارض بین راه و شهرســازی و بنیاد مسکن بود، حل و اسناد زمین 
ها از بازداشــت خارج شــد که بعد از انجام روال اداری واگذاری ها 

صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر سه پروژه کمربندی، تعریض خیایابانها 
و رفع مشکل شهرک ولیعصر پروژه هایی چون آب بندهای سیاه کمر 
و بریوه نیز پیگیری شده که نتایج خوبی مانند افزایش تاج هر دو آب 

بند و الیروبی مورد موافقت قرار گرفته است.
سرپرست شهرداری سرکان نیز اظهار کرد: ساختمان آتش نشانی این 
شهر در حال احداث است که از پیشرفت فیزیکی خوبی برخودار بوده 

و امیدواریم به زودی به بهره برداری برسد.
آقایانی در ادامه علت کندی پیشــروی تعریض خیابانهای سرکان را 
تملک زمین های این خیابان ها توســط ساکنان اطراف آن دانست و 
گفت:  شهرداری سرکان که برای تأمین حقوق کارکنان خود با مشکل 
جدی مواجه اســت، توان پرداخت مابه التفاوت خانه های مسکونی 
خیانهای امام خمینی)ره( و شــهید صدوقی را ندارد و برای تعریض 
این دو خیابان در حال رایزنی با مسئوالن استانی و کشوری هستیم و 
در راســتای حل این مشکل اماکن تجاری ساختمان جدید شهرداری 
سرکان را که در حال احداث است، به مزایده گذاشته ایم و امیدواریم 

با کمک مسئوالن بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم.

پیشنهاد احداث پایگاه جاده ای- کوهستانی 
در مسیر تویسرکان- گنجنامه

 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان تویسرکان از زمینی در مسیر 
تویسرکان- گنجنامه برای احداث پایگاه جاده ای- کوهستانی به استان 

خبر داد.
رحمت ا... الوندی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اتمام عملیات 
ســاخت پایگاه امداد جاده ای شــهید جعفری فر و با بیان اینکه این 
پایگاه واقع در مسیر تویسرکان - جوکار در هفته دولت افتتاح خواهد 
شد و به بهره برداری می رسد ، اعالم کرد: این پروژ دارای اتاق معاینه، 
مدیر پایگاه، خوابگاه امداد گران و دو سوئیت برای در راه ماندگان در 
حوادث جاده ای در زیربنای 600 مترمربع در دوطبقه احداث شده و 

دارای اعتباری افزون بر یک میلیارد تومان است .
 وی با بیان اینکه پایگاه جاده ای سه راهی فرسفج به صورت کانکسی 
احــداث و این پایــگاه نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شــد، اظهار 
کرد: این پایگاه از موقعیت خوبی برخودار اســت و می تواند مســیر 
تویســرکان به کنگاور،  تویسرکان به نهاوند و تویسرکان به همدان را 
ازطریق گنجنامه پوشــش دهد. این پایگاه به نام سردار شهید مهدی 
ملکی فرمانده گردان 153 قاسم ابن الحسن مزین شده و در پی تبدیل 

این پایگاه از فصلی به دائمی هستیم.
الوندی عنوان کرد: زمینی در مسیر تویسرکان- گنجنامه برای احداث 
پایگاه جاده ای- کوهســتانی به استان معرفی کرده ایم وامیدواریم با 
پیشنهاد احداث این پایگاه موافقت شود چرا که در این مسیر نیز شاهد 
تصادفات جاده ای و ریزش کوه و کوالک هستیم و همین امر نیاز به 

وجود پایگاه امدادرسانی در این مسیر را افزایش می دهد.
وی در ادامه عنوان کرد: در هفته دولت شاهد افتتاح مجتمع فرهنگی 
ورزشــی هالل احمر تویسرکان با زیربنای حدود 1800متر که دارای  
400 صندلی، سالن ورزشی استاندارد، رختکن و اتاق های مورد نیاز 

برای استراحت است، خواهیم بود.

بیمه نامه کوثر،کارت ماشین و کارت سوخت خودرو پراید به شماره بیمه نامه 
1398/1010/108243 به شماره پالک 513ج62 ایران 18 به شماره موتور 

M135597368  و شماره شاسی NAS411100G3478922 به نام تورج صفائی 
فر فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهي مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان

خالصــه آگهــی مزایــده شــماره 98/499344 مــورخ 
1398/5/23 اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
همــدان در نظــر دارد تعــداد126 تختــه فــرش 
ــاند. ــروش برس ــه ف ــده ب ــق مزای ــتباف را از طری دس
ــات  ــب اطالع ــت کس ــد جه ــی توانن ــان م متقاضی
بیشــتر در ســاعات اداری از تاریــخ 1398/5/26 
لغایــت 1398/5/28 بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــی، اول  ــوار مدن ــه آدرس: بل ــدان ب ــتان هم شهرس
ــماره  ــا ش ــا ب ــه ی ــگ مراجع ــی بی ــه آقاجان محوط

ــد. ــل فرماین ــاس حاص 32533091 تم
)م الف775(

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

آگهی مناقصه عمومي ) نوبت اول(

محمد حسین پور - شهردار نهاوند )م الف 116(

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصهاعتبار پروژهمبلغ برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف

اجرای آبنمای کف خشک در پروژه چهار باغ 1
با تمامی وسایل و طرح های مورد نظر واجرای 

آن به جز ابنیه آبنما

500/000/000 ریالاعتبار داخلی10/000/000/000ریال

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت الف،ب ، ج ، د را تهیه و به شرح ذیل تکمیل نمایند.
پاکت الف:  متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند واریز و فیش واریزي را در داخل 
پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وتمضا نمایند متقاضیان به جاي وجه نقد مي توانند از ضماننامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد 

حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
پاکت ب:متقاضیان مي بایست  رزومه کاري ،آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمي ،فتوکپي کارت ملي مدیر عامل رئیس هیات مدیره و اسناد مناقصه را داخل پاکت ب قرار 

داده و در پاکت را ممهور به مهر و امضا نمائید.
پاکت ج: متقاضیان مي بایست براي هریک از پروژه ها جداگانه فرم پیشنهاد قیمت را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند.

متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب وج را در داخل پاکت د قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ .98/06/13تحویل دبیرخانه 
شهرداري نموده ورسید دریافت نمایند.

شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

به پیشنهاد ها مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد.

مهلت قبول پیشنهادها تاپایان وقت اداري مورخ 98/6/13 مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري مورخ 98/6/14 در محل شهرداري تشکیل وچنانچه حداقل سه پیشنهاد دهنده قیمت باشد پیشنهادها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.

برنده مناقصه چنانچه از تاریخ اعالم کمیسیون به وي به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قراردادنگردد سپرده شرکت در مناقصه وي ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد میگردد وچنانچه 
نفردوم نیز ظرف مدت 7 روز ازتاریخ اعالم کمیسیون حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز ضبط و مناقصه مجدد چاپ میگردد.

آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/24  - آگهي چاپ نوبت دوم: 98/6/3    

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 13 آئین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي پروژه عمراني ذیل را از طریق مناقصه عمومي به شرکت هاي مرتبط با 
موضوع پروژه  واگذار نماید متقاضیان جهت گرفتن اسناد مناقصه کسب و اطالعات بیشتر به اداره عمران شهرداري نهاوند و امور قراردادها مراجعه نمایند و یا با شماره تلفنهاي 

33237445-081 داخلي 208 و 105 تماس حاصل نمایند.

 اســتاندار همدان گفت: ســهم فامنین از 
سند توســعه استان همدان 550 میلیاردتومان 
سرمایه گذاری با ایجاد شغل برای یک هزار 

و 970 نفر است.
ســید سعید شاهرخی در ســفر به شهرستان 
فامنین با حضور درگلزار شــهدای این شهر 
به مقام شامخ شهدای فامنین ادای احترام کرد.

ــه  ــن و منطق وی ســپس از پتروشــیمی فامنی
فامنیــن  آبــاد  جهــان  اقتصــادی  ویــژه 
ــی  ــه اجرای ــد کــرد و دســتور داد کمیت بازدی
ــتاندار  ــادی اس ــاون اقتص ــئولیت مع ــا مس ب
بــرای پیگیــری و تســریع در اجــرای پــروژه 

ــود. ــکیل ش تش
اســتاندار همــدان در ادامــه بــا حضور در 
فرمانداری شهرستان فامنین و تشکیل جلسه 
شــورای هماهنگی توســعه پایدار شهرستان 
وضعیت شهرســتان فامنین در اجرای ســند 

توسعه شهرستان را بررسی کرد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــن جلس ــاهرخی در ای ش
اســتان  توســعه  از ســند  فامنیــن  ســهم 
همــدان 550 میلیاردتومــان ســرمایه گــذاری 
ــا یــک هــزار و 970 نفــر اشــتغال اســت،  ب

گفــت: هــدف از حضــور در شهرســتانها 
بررســی نحــوه اجــرای ســند توســعه اســتان 

ــت. ــق اس ــن مناط در ای
استاندار همدان با اشاره به ضرورت تشکیل 

کمیته اجرایی منطقه ویــژه اقتصادی فامنین، 
تاکید کرد: عملکرد تمام شهرســتانهای استان 
همدان در اجرای سند راهبردی استان بررسی 

می شود.

وی اضافه کــرد: فامنین بر اســاس تصمیم 
وزارت کشــور به عنوان شهرســتان منتخب 
اســتان همدان در طرح توسعه پایدار منطقه 

ای کشور انتخاب شد.

 سرپرســت جهادکشــاورزی شهرستان 
نهاوند با بیان اینکه تا پایان خرید گندم اکیپ 
کارشناســان مراکز مدیریت از روســتاهای 
تحت پوشــش خود بازدید می کنند، گفت: 
کارشناسان میزان گندم تحویل شده به سیلو 
را بررسی و در صورت مشاهده گندم در انبار 
و یا دپو شــدن اخطار الزم برای تحویل هر 
چه ســریعتر به مراکز خریــد گندم را صادر 

می کنند.
علی کمالی نژاد  با اشــاره بــه اینکه در زمینه 

ممنوعیت ورود  و خروج گندم از شهرستان 
اطالع رســانی الزم  صورت گرفته  اســت، 
افــزود: کارشناســان بازدید و سرکشــی از 
انبارهای تحت پوشــش حــوزه مرکز را در 
دستور برنامه کاری  خود  قرار داده و گزارش 

آن را  کتبا به این مدیریت اعالم می کنند.
وی ادامه داد: از طریق  شورا و دهیار به اطالع  
کشاورزان رسیده که به منظور دریافت نهاده 
های  شیمیایی، در طرح محوری سال زراعی 
99-98 باید رســید تحویل گندم 98 توسط  

کارشناس پهنه رؤیت و سپس اقدام به صدور 
حواله کود و انعقاد قرارداد جدید شود.

کمالی نــژاد بیان کرد: تا کنون بیش از 41 
هزار تــن گندم به کارخانــه های نهاوند 
نهاوند  آرد  تحویل شده که سهم کارخانه 
25 هزار تن و شــرکت کوثــر خزل 16 

هزار تن بوده است.
وی  اضافه کرد: عامالن تشخیص و ذیحساب 
این مدیریت تا پایان خرید گندم در دو مرکز 
فوق مستقر شده و میزان گندم تحویلی بهره 

بــرداران را  نظارت می کننــد و به صورت 
روزانه به منظور ارســال به ســازمان و سایر 
مراجع نظارتی به این مدیریت اعالم می شود.

سرپرست جهادکشــاورزی شهرستان نهاوند 
با بیان اینکه سطح زیرکشت گندم در نهاوند 
19 هزار و 470 هکتار اســت، گفت: از این 
ســطح 12 هزار هکتار آبی و 7 هزار و 470 
هکتار دیم است که بیشترین سطح زیرکشت 
گندم در مزارع زرین دشــت، خزل و نهاوند 

قرار دارد.

قبض کاغذی برق 
از مهرماه حذف 
می شود

 سیاســت توزیع برق بهار بــر ارائه برق 
مســتمر و پایدار و اِعمال کمترین خاموشی ها 

است.
مدیــر توزیع برق شهرســتان بهــار در جمع 
برق  توزیع  مدیریــت  خبرنــگاران گفــت: 
بهار بــا تالش همکاران در ســالیان اخیر در 
تکریم اربــاب رجوع و عملکرد اجرایی جزء 

شهرستان های پیشرو استان بوده است.
حمید طهماســبی خو اضافه کــرد: در بحث 
کاهش تلفات انرژی با 6.23 درصد تلفات در 
سطح اســتان رتبه اول، در وصول مطالبات با 
101 درصد رتبه دوم را داشته ایم و در بحث 
خاموشــی ها با کاهش 23 درصدی نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته بســیار موفق عمل 

کرده ایم.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 26 درصد 

صنعت استان در شهرستان بهار است و تامین 
برِق واحدهای صنعتی بر عهده توزیع برق بهار 
اســت؛ تمهیداتی در راستای کاهش خاموشی 
ها اندیشــیده شد و تعمیرات شــبکه نیز در 

روزهای تعطیل و جمعه ها انجام شد.
وی اظهار داشــت: مشترکین کشاورزی 42.6 
درصد، صنعــت 26.7 درصــد، خانگی 22 
درصد، تعرفــه عمومی 5.3 درصد و ســایر 
مصارف 3.7 درصد انرژی برق شهرستان بهار 

را مصرف می کنند.
طهماسبی خو اظهار داشت: در 4 ماهه اول در 
سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
فروش انرژی در بخش کشاورزی 23 درصد 
و در بخــش صنعــت 24.8 درصد افزایش و 
در بحث عمومــی ) ادارات و ...( 7.4 درصد 
کاهش و در تعرفــه خانگی 7 درصد افزایش 

مصرف داشته ایم.
مهندس طهماسبی کلیه مشترکین توزیع برق 
بهار را 47 هزار و 681 مورد عنوان کرد و گفت: 
از این شــمار 38 هزار و 109 مورد مشــترک 
خانگی، یک هزار و 398 مشترک عمومی، یک 

هزار و 547 مورد مشترک صنعتی، یک هزار و 
653 مورد مشترک کشاورزی و 4 هزار و 704 

مورد سایر مشترکین را شامل می شود.
وی تصریح کــرد: یک هزار و 300 کنتور 
هوشــمند برق در شهرستان فعال است که 
40 درصد از آن را مشــترکین کشــاورزی 
تشکیل می دهند و ســالیانه 50 حلقه چاه 
کشــاورزی در شهرســتان بهار برقدار می 
شــوند. مدیر توزیع برق بهار اعالم کرد: در 
حال حاضر مطالبــات مدیریت توزیع برق از 
مشترکان بهاری در بخش های مختلف خانگی 
کشــاورزی صنعتی و سایر انشــا باد مبلغ 6 

میلیــارد و 768 میلیــون تومان اســت که در 
صورتی که این میزان بدهی پرداخت شــود با 
ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان می توان 
حرکت های بزرگی در این شهرستان در حوزه 

برق انجام داد.
وی ادامه داد: شهرستان بهار در فروش انرژی 
پس از شهرســتانهای همدان و مالیر در رتبه 
ســوم قرار دارد و این شهرستان 10.4 درصد 

برق کل استان را مصرف می کند.
وی نصب دو ترانس در اللجین و روشــنایی 
معابر صالح آباد را از پروژه های شاخص برق 

بهار عنوان کرد.

استاندار اعالم کرد

سهم 550میلیاردی فامنین 
از سندتوسعه در استان

کشاورزان گندم ها را دپو نکنند
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گزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

خبر

آگهي حصر وراثت
آقای محمود بیاتی دارای شماره شناسنامه  5020061484 به شرح دادخواست کالسه 112/242/98ح 
از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ابوطالب بیاتی 
به شماره شناســنامه  5029810048  در تاریخ 1398/3/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-مرتضی بیاتی فرزند ابوطالب به شماره 
شناسنامه 66 متولد 1365 صادره از فامنین پسر متوفی 2-محمود بیاتی فرزند ابوطالب به شماره 
شناســنامه 5020061484 متولد 1372 صادره از فامنین پسر متوفی 3-فریبا بیاتی فرزند ابوطالب 
به شــماره شناســنامه 2368 متولد 1361 صادره از فامنین دختر متوفی  4-افسانه بیاتی فرزند 
ابوطالب به شماره شناسنامه 221 متولد 1367 صادره از فامنین دختر متوفی  5-راضیه بیاتی فرزند 
ابوطالب به شــماره شناسنامه 5020030740 متولد 1370 صادره از فامنین دختر متوفی  6-مرضیه 
بیاتی فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 5020030759 متولد 1370 صادره از فامنین دختر متوفی  
7-فاطمه بیاتی فرزند ابوطالب به شــماره شناســنامه 1957 متولد 1355 صادره از فامنین دختر 
متوفی  8-زهرا بیاتی فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 2118 متولد 1357 صادره از فامنین دختر 
متوفی  9-شهال انصاری فرزند شیرولی  به شــماره شناسنامه 407 متولد 1338 صادره از همدان 
همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )
م الف 154(

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین 

آگهي حصر وراثت
آقای حمزه علی رضایی شمسی دارای شماره شناسنامه  4 به شرح دادخواست کالسه 330/98/112 
از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالم حسن 
رضایی شمسی به شماره شناســنامه  3 در تاریخ 98/4/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-حمزه علی رضایی شمسی فرزند غالم 
حسن متولد1339 به شماره شناسنامه 4 فرزند متوفی 2-ماری مرادی فرزند ولی محمد متولد1321 
به شماره شناســنامه 5 فرزند متوفی 3-پروین رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1337 به 
شماره شناســنامه 394 فرزند متوفی  4-محبوبه رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1360 به 
شماره شناســنامه 1048 فرزند متوفی  5-معصومه رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1357 
به شماره شناســنامه 1016 فرزند متوفی  6-مریم رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1351 به 
شــماره شناسنامه 739 فرزند متوفی  7-پری رضایی شمســی فرزند غالم حسن متولد1344 به 
شماره شناســنامه 555 فرزند متوفی  8-یقن علی رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1354 
به شماره شناســنامه 793 فرزند متوفی  9-محسن رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1364 
به شماره شناسنامه 22 فرزند متوفی  10-خیراله رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد1347 به 
شــماره شناســنامه 1 فرزند متوفی  11-علی رضایی شمسی فرزند غالم حسن متولد      به شماره 
شناســنامه       فرزند متوفی  اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف184(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین 
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سخنگوی دولت: 
افزایش ۹0 درصدی 

ذخیره کاالهای اساسی در بنادر
 سخنگوی دولت از افزایش 69 درصدی واردات در یک سال گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: حجم نهاده های دامی 
و کاالهای اساسی در بنادر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد 

بیشتر است .
به گزارش فارس، علی ربیعی با اســتناد به گــزارش رئیس کل بانک 
مرکزی از بنادر گفت: حجم نهاده های دامی و کاالهای اساسی در بنادر 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد بیشتر است و در دولت 
تاکید شد که این کاالها هرچه سریعتر به اقصی نقاط کشور منتقل شوند. 
ربیعی در پاسخ به این سوال که قول پرداخت معوقات فرهنگیان در دو 
نوبت را تایید می کنید و یا خیر؟ گفت: پرداخت پاداش بازنشستگان در 

دو مرحله قطعی است.
 مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی

سخنگوی دولت در بخشــی از گفت وگوی خود با خبرنگاران گفت: 
دولت موافق تشکیل وزارت میراث فرهنگی نبوده و نظرش را به مجلس 
گفته و قطعا بار مالی برای دولت خواهد داشت، اما اگر به تصویب نهایی 

برسد دولت آن را انجام می دهد.
ربیعی گفت: در جایی که ما نیازمند هســتیم و برای وزارت بازرگانی 
امــکان ایجاد آن از وزارت جهاد کشــاورزی و صمت بود اما وزارت 
میراث کمکی نخواهد کرد، آقای امیری مکلف شــد اقدامات خود را 

انجام دهند.
وی همچنین درباره قیمت مرغ نیز گفت: ما در مورد قیمت مرغ دو ماه 
مشکل داشــتیم اما قیمت مرغ 12900 تومان که نظر دولت بود و دارد 
انجام می شود، جوجه ریزی زیادی انجام شده و تعزیرات هم اقدامات 

خود را انجام می دهد.
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره علت تعویق نشست 
سران کشورهای ایران روسیه و  آذربایجان گفت: دیروز رئیس جمهور 
آذربایجان با آقای روحانی تلفنی صحبت کردند. علت این تعویق مسائل 
فنی بوده و هر ســه کشور درباره برگزاری نشســت در زمان دیگر به 

توافق رسیدند.
وی اضافه کرد: در تماس تلفنی با آقای رئیس جمهور عالوه بر مسائل 
دوجانبه درباره مسائل فنی که پیش آمده مباحثی مطرح شد؛ این نشست 
حتما در زمان آتی جلسه تشکیل می شود و هیچ امر سیاسی برای تعطیلی 
این جلســه وجود نداشته و صرفاً مسائل فنی بوده که برای ما هم قابل 
پذیرش بود و ما هم از این مســائل فنی درک متقابل داشتیم. حتماً در 
آینده نزدیک این نشســت برگزار خواهد شد و نتایج خوبی هم برای 

کشورهای منطقه در بر خواهد داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در مورد کسری بودجه دولت 
در سال جاری و شایعاتی مبنی بر این که قرار است این کسری از بخش 
عمرانی تامین شود، اظهارداشت: همه مطلع هستیم که وقتی فروش نفت 
با مشکل مواجه شــده ما با کسری بودجه مواجه هستیم. منت ها همه 
تالش ما بر این اســتوار شده است که کسری بودجه به زندگی روزمره 
مردم آسیبی وارد نکند. وی گفت:  به عنوان مثال بودجه وزارتخانه ها با 
درصدی تعدیل شد ولی برنامه ریزی شده که حقوق و مزایا و همینطور 

حقوق بازنشستگان بدون کم و کاست پرداخت شود.
ربیعی افزود: ما برای کسری بودجه دو کار را دنبال کرده ایم؛ یکی کاهش 
هزینه ها که به دستگاه ها ابالغ شده و دوم ایجاد درآمدهای جدید است. 
برای اینکه این کســری بودجه را جبران کنیم با توجه به کاهشــی که 
شــرایط بودجه را همه می دانیم برنامه ریزی کرده ایم. عالوه بر صرفه 
جویی که بودجــه آموزش و پرورش، بازنشســتگان، بخش درمان و 
سالمت و نیروهای مسلح حتماً در شرایط کسری به طور کامل پرداخت 

خواهد شد.
ســخنگوی دولت اضافه کرد: ما 32 درصــد در صندوق ذخیره ارزی 
داشتیم که  12 درصد از آن برداشتیم. در واقع ما پول جدیدی بر نداشتیم 

همان 12 درصد را برداشتیم. 
وی در پاســخ به این سوال که آیا این شــرایط در بودجه عمرانی هم 
تاثیر خواهد گذاشت، گفت: به هر حال کسری بودجه به انواع مختلف 
بودجه تســری پیدا خواهد کرد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره اقدام دولت در خصوص پرونده محیط زیستی ها و طوالنی شد 
روند رسیدگی به این پرونده با تاکید بر اینکه این پرونده با حکم قضایی 
تشــکیل شده و در حوزه قوه قضائیه است، اظهار کرد: دولت از امنیت 
ســازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف حمایت می کند و 

قائل به نگاه امنیتی نسبت به این سازمان ها نیست.
وی افزود: دولت با هرگونه نگاه امنیتی به این سازمان ها مخالف است و 
همه تالش خود را برای اینکه تصمیم درست و قضاوتی عادالنه انجام 
شود و بر اساس استاندارهای که از جاسوسی مطرح است عمل شود، به 
کار میگیرد، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده قوه قضاییه و قاضی محترم 
اســت. دولت ضمن حمایت از اقدامات قوه قضائیه، بر لزوم دقت در 

رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد.

وزیر کشور: لغو روادید در ایام اربعین به معنای 
نبود سهمیه بندی نیست

 وزیر کشــور گفت: لغو روادید در ایام اربعین به معنای عدم سهمیه بندی 
نیست و ما قطعا سقفی برای آن تعیین خواهیم کرد. 

به گزارش فارس عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت 
دولت، اظهار داشت: در ایام اربعین روادید را لغو خواهیم کرد البته این به معنای 
عدم نظارت و عدم سهمیه بندی نیست و قطعا سقفی برای آن خواهیم داشت.

وی ادامه داد: روز یکشنبه وزیر کشور عراق به کشورما خواهد آمد و در جلسه 
ای مشترک بیشتر صحبت می کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: در این جلسه مشترک با وزیر کشور عراق هم مناطق 
جدید برای اربعین و هم شــرایط خاصی برای عاشورا و تاسوعا ایجاد خواهد 

شد.

اری که اروپا باید انجام دهد تعهداِت صورت 
گرفته  در برجام است

 عضو کمیسیون امنیت ملی: هر گفت وشنودی با اروپا نباید خارج از محور 
برجام باشد.یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: کاری که اروپا باید انجام دهد 

تعهداِت صورت گرفته  در برجام است.
به گزارش تسنیم،عالءالدین بروجردی ، درباره سفر اخیر مشاور رئیس جمهور 
فرانســه به تهران و دیدارش با روحانی و همچنین سفر عراقچی به پاریس و 
انتقال پیام رئیس جمهور کشــورمان به ماکرون گفت: کاری که اروپا باید انجام 
دهد انجام تعهداِت صورت گرفته توسط آنها در برجام است و ما چیزی فراتر 
از این مســئله را انتظار نداریم. ی همچنین افزود: اگر اروپا بتواند این را انجام 
دهد به مســئولیت خود در برجام عمل کرده و هر گفت وشنودی با اروپا نباید 

خارج از این محور باشد.

گزینه وزیرپیشنهادی آموزش و پرورش 
تاشهریور قطعی می شود

 رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: گزینه دولت برای وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش در نیمه اول شهریور ماه قطعی می شود. 

بــه گــزارش مهــر در حاشــیه جلســه هیأت دولــت محمــود واعظــی در جمع 
خبرنــگاران حضــور یافــت.وی در خصــوص زمــان معرفــی وزیر پیشــنهادی 
آمــوزش و پــرورش گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بایــد مقدمــات بازگشــایی 
مــدارس آمــاده شــود، در هفتــه گذشــته مطالعاتمــان در ایــن خصــوص آغــاز 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــه پنــج تــا شــش گزینــه بــرای وزیــر پیشــنهادی آمــوزش 
ــی  ــاه قطع ــهریور م ــه اول ش ــم در نیم ــیده ایم و امیدواری ــرورش رس و پ

شــود.

 مجیــد بیات- خبرنگار همــدان پیام: 
منبت کاری با چــوب یکی از ظریف ترین 
صنایع دســتی و تلفیــق از هنر و حوصله 
هنرمندانی اســت که با مواد اولیه ارزان و 

ساده، محصوالتی با ارزش خلق می کنند.
به دلیل نشــان دادن هنــر و توانمندی ها 
شــهر تویســرکان در زمینه مبل و منبت 
گلریز جشــنواره ای با حضور مسئوالن از 
امروز  به میزبانی  روستای  اشترمل برگزار 
می شــود. دوره اول آن در سال 96 برگزار  
شدکه با استقبال زیادی روبرو شده بود  و 
بازخورد خوبــی  را برای اهالی منطقه در 
بر داشت. همین مســئله باعث شد اهالی 
روســتا برای برگــزاری دور دوم عالقه 

زیادی داشته باشند.
فرماندار تویســرکان افتتاح مرکز خدمات 
تخصصی مبل و منبت تویسرکان در محل 
شــهرک صنعتی گلریــز را از برنامه های 
مهم این جشــنواره برشمرد و ادامه داد: با 
عزم گروهی و تالش شرکت شهرک های 
صنعتی با اعتباری بالــغ بر یک میلیارد و 
500 میلیون تومان به بهره برداری خواهد 
رسید که امیدواریم فضایی ترسیم شود که 
اتحادیه مبل در تویسرکان و سایر ارگان ها 

هم حضور داشته باشند.
سیدرســول حسینی با اشــاره به اینکه 4 
منطقه در تویســرکان محور بحث مبل و 
منبت هســتند خاطرنشــان کرد: به دنبال 
این هدف هســتیم که این جشنواره را در 
زمان های دیگر و با ابعاد گسترده تر معرفی 
کنیم تا مشارکت سایر بخش های شهرستان 

را به دنبال داشته باشد.
وی در رابطه با برگزاری دومین جشنواره 
مبــل و منبت  که در روســتای اشــترمل 
برگزار خواهد شــد گفت: این رویداد  از 
24 تا 28 مرداد با حضور مسئوالن استان و 

کشوری برگزار خواهد شد.
حســینی همزمان برگزاری با جشــنواره 
مبــل و منبت مالیــر را از از چالش این 
برنامه برشــمرد که برای پوشش مناسب 
و پیگیــری اهــداف مدنظــر بــه دنبال 
فرهنگ ســازی و ایجاد پوشش مناسب 
کشــوری و جلب مشــارکت حداکثری 
مردم و ســایر ارگان ها از قبیل اتحادیه ها 

و رسانه ها هستیم.
فرماندار تویســرکان ســابقه این شهر در 
زمینــه مبل و منبت را طوالنی دانســت و 
گفت: مدارک و نمونــه های عینی وجود 
دارد کــه نشــان می دهد از مبــل و منبت 
تویســرکان و هنرمندان آن آثاری در مقبره 

استرمتعلق به دوران قاجار وجود دارد.
وی با اشــاره به وجــود 4741 کارگاه در 
سطح شهرستان خاطرنشان کرد: این حرفه 
باعث اشتغال 7500 نفر به صورت مستقیم 
و 21000 نفر به طور غیرمنظم در ســطح 

تویسرکان شده است.
حســینی در پایان ایجاد فرهنگ و معرفی 
توانمندی هــای حــوزه مبــل و منبــت 

تویسرکان را وابسته به همراهی و همدلی 
مســئوالن، مردم و رســانه ها دانســت و 
گفت: برای اعتبار شهرســتان و پوشــش 
ظرفیت های بی شمار در زمینه های مختلف 

هر کاری را انجام خواهم داد.
■ بخشدار مرکزی تویســرکان نیز درباره 
برگزاری جشــنواره مبــل و منبت گلریز 
اشــترمل اظهار داشــت: این جشنواره به 
رابه درخواست دهیاری و شورای اجرایی 
جشــنواره و در رأس آن مــردم برگــزار 
خواهد شــد و حمایت های الزم و ایجاد 
دســتگاه های  بین  الزمه  هماهنگی هــای 
دولتی بر عهده مجموعه اجرایی شهرستان 

است.
ســعدی عبدلی علــت برنامه ریزی زمانی 
برگزاری جشــنواره مبل و منبت گلریز را 
وجود سفرهای بی شمار گردشگران به این 
شهرستان است که طبق برنامه ریزی انجام 
شــده هدف سوق دادن این افراد به سمت 

این جشنواره است.
وی صنعت گلریــز در حوزه مبل و منبت 
را بی نظیــر دانســت و افزود: در اســتان  
وکشور مجموعه ای ســراغ نداریم که در 
این زمینــه فعالیــت کند.همچنین در این 
روستا خانواده ها به صورت گروهی به این 

صنعت مشغولند.
عبدلی اشترمل را دومین روستای شهرستان 
از لحاظ جمعیت دانســت و گفت: در این 
روستا کار آفرینی فرهنگ بارز و شاخص 
اســت که حاصل تالش مردم و مسئوالن  

این منطقه  است.
افتتاح مرکــز خدمات  بخشــدار مرکزی 
تخصصــی مبل و منبت تویســرکان را در 
حاشیه این جشنواره مهم دانست که سعی 
بر این مســئوالن استان و کشوری حضور 

داشته باشند.
عبدلی همزمانی برگزاری این رویداد را به 
دید فرصت دانســت که باعث می شود در 
کنار هم مکمل هم باشــند و مقایسه انجام 

شود.
وی گفت: در ســال 96 هم بیش از 110 
مبــل فروخته شــده که باعث شــد مردم 

مجددا درخواست برگزاری داشته باشند.
این مقام مســئول با بیان اهمیت برخورد 
با خام فروشــی در این حوزه تصریح کرد: 
چهار سال گذشته با تسهیالتی کم بهره که 
از بخش روســتایی به کارگاه ها پرداخت 
شــد از خام فروشــی فاصله گرفته شد و 
کلیه کارهای تکمیلی در این روستا انجام 

خواهد شد.
دهیــار اشــترمل نیز علت برگــزاری هر 
چه بهتر و مجدد جشــنواره مبل و منبت 
را موفقیت و اســتقبال مناســبت در دوره 
اول دانســت و گفــت: دوره دوم به دلیل 
همزمانی با ایام محرم برگزار نشد. که الزم 
اســت با برنامه ریزی مدون و مناسب این 

دوره در اشترمل برگزار شود.
حمید ترکاشــوند برگزاری هــر چه بهتر 

جشــنواره را حاصــل گروهــی مــردم، 
مسئوالن و دست اندرکاران اجرایی دانست 
که الزم اســت به بهترین شکل این شهر 
با محوریمت اشــترمل قطب مبل و منبت 

گلریز شود.

فرماندار تویسرکان 
درآستانه دومین جشنواره مبل اعالم کرد

افتتاح مرکز خدمات 
تخصصی مبل و منبت 
در اشترمل

■ علــی ترکاشــوند طــراح و نمونــه زن در حــوزه منبــت گلریــز گفــت: ایــن نــوع کار در ابتــدا متعلــق بــه آبــاده شــیراز بــوده  و 
روی اجســام ظریــف مــن جملــه جــای دســتمال کاغــذی انجــام می شــد ولــی بعدهــا ایــن طــرح توســط بــرادران کارونــد بــه 

روســتای اشــترمل منتقــل شــد.
 ایــن هنرمنــد اشــترملی تفــاوت ایــن ســبک را هنــری بــودن و دســت ســاز بــودن دانســت کــه متعلــق بــه فرهنــگ اصیــل ایرانــی 

. ست ا
ترکاشــوند یکــی از نقــاط ضعــف در کارگاه هــای ایــن منطقــه را خــام فروشــی دانســت و دلیــل اصلــی آن را عــدم انجــام کارهای 

تکمیلــی مثــل رویه کوبــی و رنــگ معرفــی کــرد کــه باعــث شــد افــراد رابطــه بیشــتری ببرنــد.
■ حســین ترکاشــوند یکــی از فعالیــن منطقــه اشــترمل در بخــش مبــل و منبــت معرفــی روســتا اشــترمل در ســطح اســتان وکشــور 

در ابتــدا می توانــد تأثیــر بســزایی در توســعه اقتصــادی روســتا داشــته باشــد.
این تولید کننده حذف واسطه ها و بازگشت سود را به خود مردم این شهر یکی از خواسته های اصلی دانست.

■ شــاه الدین ســوری بــه عنــوان تنهاتریــن و بهتریــن تولیدکننــده ســرویس خــواب بوفــه و ویتریــن در ایــن منطقــه نیــز خــام 
فروشــی را معــزل اصلــی ایــن روســتا دانســت کــه بــا برطــرف شــدن ایــن موضــوع ،اشــترمل بــه عنــوان قطــب اصلــی تولیــد 

مبــل و منبــت گلریــز شــناخته خواهــد شــد.
وی در ادامه گفت: کار دست قابلیت تولید انبوه را دارد.

■ احمدونــد یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان پیشــرفته بــودن و مکانیــزه بــودن باعــث بیــکار شــدن تعــداد زیــادی از افــراد بومــی 
شــده کــه صنایــع دســتی را تبدیــل بــه صنایــع صنعتــی کــرده و اصالــت ایــن برنــد را زیــر ســوال بــرده اســت. وی ادامــه داد: 

دســتگاه سی ان ســی قابلیــت انجــام گلریــز و منبــت را نــدارد.
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خیابان امیرکبیر در قلب شهر همدان
 سر و سامان ندارد

  خیابــان امیرکبیر در حدفاصل بین بلــوار آیت ا... مدنی با خیابان 
طالقانی بدون کمترین شــباهتی با یک معبــر ایمن برای رفت و آمد 
سواره ها و عابران پیاده هم اینک به یک معضل بزرگ در این ناحیه از 

شهر تبدیل شده است. 
در واقع وضعیت این به ظاهر خیابان آنچنان آشــفته و بدون ضابطه 
اســت که می توان گفت تمام خودروهای عبــوری و عابران پیاده و 
معدود کســبه محل و البته ساکنان پرشــمار این کوچه قدیمی که به 
اشتباه خیابان نامگذاری شده است به لحاظ رعایت نکردن حریم های 
شــخصی، به نحوی مزاحم هم هستند و دائم به حریم یکدیگر سرک 

می کشند. 
توقف پرتعداد انواع خودروهای ســواری و نیمه ســنگین هم در این 
معبــر تنگ و نامنظم مزید بر علت اســت و هر آن ایــن انتظار تلخ 
وجود دارد که ممکن است اتفاق ناگواری بر اثر برخورد خودروهای 
عبوری با عابران پیاده که حریم مشــخصی برای عبور و مرور ندارند 
و یا دوچرخه ســواران خردسال و همچنین موتورسواران، چالش های 
جدیدی به وجود آورد، هر چند که چنین حوادث تلخ در این گذرگاه 

پرخطر هرگز نوبرانه نیست. 
از شوربختی های بیشتر در خصوص خیابان عجیب و غریب امیرکبیر 
در همدان این است که ستاد اسکان و راهنمایی مسافران و گردشگران 
هموطن و فرهنگیان محترم در همین خیابان واقع است و قطعاً اگر ما 
مردم همدان به چنین وضع و حالی عادت داریم، اما تمام صحنه های 
دور از ذهن آن می تواند برای مســافران و هر غریبه ای به یک خاطره 

تلخ یا شیرین و ماندگار تبدیل شود.
از صحنه های چندش آوری که تقریباً به طور دائم در کمرکش خیابان 
دلنواز امیرکبیر قابل رویت و عبرت می باشــد و مثل اینکه مســئوالن 
مربوطه نیز به نحوی چشم خود را به روی آن بسته و نادیده می گیرند، 
پخش و پال بودن پساب آشپزی و زباله های شیرابه دار رستوران یا تنها 
تهیه غذای فعال در این خیابان اســت که دائم در سطح خیابان جاری 
است و توسط خودروهای پرشتاب و بدون مالحظه و بدون ... به سر 

و روی عابران پیاده پاشیده می شود!
واقعاً حیرت آور است که اداره محترم بهداشت محیط با چه استداللی 
مجوز فعالیــت برای اینگونه واحدهای صنفــی مزاحم و آلوده کننده 
صادر می کند چون واضح اســت که باید پساب دائم و فراوان چنین 
واحدهای صنفی مســتقیم وارد کانال فاضالب شود و راهی به سطح 

خیابان و معابر عمومی نداشته باشند!
عالوه بر این معدود کســبه فعال در این خیابان نیز با رها کردن 
بساط اضافی خود در کناره خیابان موجب مخدوش شدن حریم 
عابران پیاده شــده و ضریب خطر حــوادث را افزایش می دهند. 
این در حالی اســت که به لحاظ ســاخت و سازهای جدید در 
این خیابان و عقب نشینی ســاختمان های نوساز از محدوده های 
قدیمی، امکان تعریض خیابان وجود دارد و می توان با مشخص 
کردن حریم عبور عابران پیــاده ضریب امنیت در چنین خیابانی 

را افزایش داد.

همدان پیام: والیبال در انتخاب المپیک تجدید شد 
 نگران نباش همش 6 روز مونده به شهریور 

اطالعات: سامانه اعالم اسامی همسران دوم 
 روش برای ترویج ناامیدی !!

همشهری: کاغذ، نرخ دفتر مشق را سیاه کرد 
 بدون شرح

ایرنا: ایران مصمم به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی است 
 برجام تمام شد شما کجایی؟؟

همدان پیام: مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شوند 
 حاال کاغذ مصوبات کاهی یا سفید؟؟

اطالعات: روز تخم مرغ 
 مرغ ها برن کیک تولد بگیرن؟! 

ایسنا: برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 12 هزار نیروی جدید 
 قانونی، رابطه ای، اقوامی، ضابطه ای، خانوادگی کدومش؟؟؟

همدان پیام: هگمتانه خوشبخت نیست 
 هنوز که نرفته خونه بخت !!

همشهری: دنیرو چطور 30 سال جوان شد؟
 رانی خورد

اطالعات: مرادی به بازی های المپیک 2020 می رسد
 از حاالهمه چی رو 20 می بینه؟؟

کیهان: دستگاه ها موظف به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند 
 پیشنهاد میشه به مراجعین ادارات چادر بدین 

اطالعات: رانندگانی که برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند
ــو  ــادی  رو ت ــوان ش ــدارن می خ ــدی ن ــور ب ــا منظ  اون

ــدن  ــه رواج ب جامع
ایران: دانشجویان نگران ستاره شدن نباشند 

 آره منتظر ماه بانو بمونن 
همشهری: انتقال تجارب تهران به همسایگان 

 حتمًا یکیش کارتون خوابی دومیشم خونه کارتونی ؟!
اطالعات: گرگ دروغگو 

 چوپان نیست گوسفندا رو دادن آقا گرگه بچرونه 

ترکیب جدید اعضای شورای اطالع رسانی 
دولت مشخص شد

 هیأت وزیران در جلســه 13 مردادماه سالجاری، به استناد اصل 
یکصد و ســی و هشتم قانون اساســی، آئین نامه چگونگی تعیین و 
حدود وظایف ســخنگوی هیأت دولت و تشــکیل شورای اطالع 

رسانی دولت را مشخص کرد.
بــه گزارش ایرنا، بر اســاس این آئین نامه، اعضای شــورای اطالع 
رسانی دولت شامل ســخنگوی هیأت دولت به عنوان رئیس شورا،   
دبیر هیأت دولت،   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا یکی از معاونان 
وی،   وزیــر اطالعات یا یکــی از معاونان وی، وزیر امور خارجه یا 
یکی از معاونان وی،   وزیر کشــور یــا یکی از معاونان وی،   رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه یا یکی از معاونان وی، رئیس سازمان صدا 
و سیما یا یکی از معاونان وی،   معاون امور مجلس رئیس جمهوری 
یا یکــی از معاونان وی،   معاون حقوقی رئیــس جمهوری یا یکی 
از معاونــان وی،   معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده یا 
یکــی از معاونــان  وی،   رئیس دفتر معــاون اول رئیس جمهوری،   
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری،   مدیرعامل سازمان خبرگزاری 
جمهوری اســالمی و نیز پنج فرد صاحبنظر به انتخاب رئیس شورا 

می باشند.
ــد از  ــی توان ــس شــورا م ــک تبصــره، رئی ــر اســاس ی ــن ب همچنی
ــب  ــر حس ــخاص صاحبنظ ــایر اش ــی و س ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــل آورد. ــه عم ــوت ب ــورا دع ــرای شــرکت در جلســه ش ــورد ب م

ــد از  ــز بع ــاده )3( نی ــره م ــه، در تبص ــن آئین نام ــاس ای ــر اس ب
عبــارت »رئیــس جمهــور« عبــارت »یــا معــاون اول رئیــس 

ــود. ــی ش ــه م ــور« اضاف جمه
همچنیــن بــر اســاس ایــن تصویــب نامــه،  متــون زیــر بــه عنــوان 
ــاده )8(  ــه م ــی ب ــاده )6( قبل ــوان م ــاق و عن ــواد )6( و )7( الح م

اصــالح مــی شــود.
مــاده )6( شــورای اطــالع رســانی اســتان بــا ترکیبــی شــامل معــاون 
سیاســی و امنیتــی اســتاندار )رئیــس شــورا(،   مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان )دبیــر شــورا(، رئیــس ســازمان مدیریــت 
ــر کل  ــرکل اطالعــات اســتان،   مدی ــزی اســتان،   مدی ــه ری و برنام
ــالمی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــرکل س ــتان،   مدی ــیمای اس ــدا و س ص
ــه  ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــی ش ــر نمایندگ ــئول دفت ــتان، مس اس
ــتان،    ــالمی اس ــوری اس ــزاری جمه ــر خبرگ ــتان،   مدی ــه اس جمع
مدیــر روابــط عمومــی اســتانداری و ســه صاحبنظــر بــه انتخــاب 

رئیــس شــورا تشــکیل مــی شــود.
بر اســاس ماده 7 نیز دستگاههای اجرایی در فعالیت های رسانه ای و 
تبلیغی موظف به رعایت سیاست ها و خط مشی های ابالغی شورا و 

شورای اطالع رسانی استان خواهند بود.

ایجاد سامانه اطالع رسانِی بروز حوادث برای ناشنوایان در دستور کار قرار گرفت
 رئیس کمیته نظارت و حقوقی سـتاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت: موضوع دستیـابی به شیوه های اطالع رسانی 

وضعیتی ناشنوایان به هنگام بروز حوادث در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بنیادشهید و امور ایثارگران، خداکرم کولیوند در زمینه دستیـابی به شیوه های اطالع رسانی وضعیتی ناشنوایان 
افزود: با بررسی های انجام شـده در این زمینه، ضـرورت پرداختن به این موضوع به عنوان یکی از اولویت ها محرز شده و این موضوع، 
همکـــاری تنگاتنـگ دستگاه هایی مانند سازمان بهزیستی کشور، مخـــابرات، سازمـان برنامه  و بودجه و نیروی انتظامی و همچنین 

بهره مندی از ظرفیت های انجمن های ناشنوایان را می طلبد.
چهارمین جلسه کمیته نظـــارت و حقوقی سـتاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با حضور نماینـدگان دستگاه های اجرایی 
و نمایندگان تشکل های مردم نهاد ایثارگران و معلولین برگزار شد و موضوعـــات مختلفی از جمله موضوع دستیـــابی به شیوه های 

اطالع رسانی وضعیتی ناشنوایان، هنگام بروز حوادث در دستور کار قرار گرفت.

سهم ۳0 درصدی تولید داخلی در بخش نوشت افزار
 مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی ـ اسالمی گفت: تنها 30 درصد از نوشت افزارهای موجود در بازار تولید داخلی هستند.

به گزارش فارس، ســعید حســینی در مراسم افتتاح طرح پویش مشق احسان در هفتمین نمایشگاه ایران نوشت، اظهار کرد: خیلی از 
تولیدکنندگان داخلی نوشــت افزار، لگوهای دیگر کشورها را بر روی محصوالت خود نمایش می دهند و قهرمانان غیربومی بر روی 

نوشت افزارهای ایرانی چاپ می شوند. 
وی افزود: امروز پس از گذشت هفت سال که اقداماتی در حوزه بومی سازی تولیدات داخلی صورت گرفته، این مجموعه مردمی به 

جایی رسیده است که تولیدکنندگان بر روی محصوالت خود از لگوهای فارسی استفاده می کنند. 
حسینی گفت: بیش از 5 هزار محصول نوشت افزار داخلی توسط یکصد تولیدکننده در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. 

وی بیان داشــت: در حال حاضر تنها 30 درصد نوشــت افزارها در کشور تولید داخلی است که امیدواریم بتوانیم این سهم را افزایش 
دهیم. 

 از هــر طرف هم که بنویســی و بخوانی 
شــب ها اورژانس قصه طول و درازی دارد، 
ولی شکل و شــمایلش فرق می کند. آدم ها 

اینجا در یک چیز مشترک هستند، درد!
یکــی درد حقوق و کارانه کم و عقب افتاده، 
یکی درد کمبود دارو و ملزومات پزشکی و 

یکی درد جسم و جان دارد.
بروم،  فریاد می زند کــه می خواهم  پیرمرد 
که غلط کردم زنگ زدم آمبوالنس، که زنم 
قهر کرده و رفته است، که فقط می خواستم 
اینجا صحنه  بترسانمش، که بگذارید بروم. 
اورژانــس یــک بیمارســتان در همدان را 
تصویــر می کند تا ســاعت خوابیده روی 
دیــوار یادت نیاورد که چــه زمان طوالنی 
اســت برای ویزیت شدن پشــت در اتاق 
پزشــک اورژانس جا خوش کرده ای رفتن 
توی اورژانس یک بیمارستان، آن هم برای 
نوشــتن گزارش، اصاًل کار ساده ای نیست؛ 
هرچنــد خیلی ها باورشــان نشــود و فکر 
کنند بلوف می زنی، امــا باالخره یکی پیدا 
می شود که ســرت فریاد بزند: »شما اینجا 
چی می خــوای؟ نگهبــان!« و الف نگهبان 
را آن قدر بکشــد که ســر و کلــه یکی از 
نگهبان هــا پیدا شــود. شــانس بیاوری که 
کمی خوش خلق باشــد و فقــط هدایتت 
کنند به بیرون. شــانس نیاوری، حســابت 
با کرام الکاتبین اســت. ممکن است کارت 
به نیروی انتظامی هم بکشــد. وامصیبتا که 
بفهمند خبرنگاری و آمدی درد مردم را در 

بنویسی. ببینی و  اورژانس 
 به دادم برسید

اینجااعصــاب فوالدیــن می خواهــد برای 
کارکنانــش و آرام بخش قوی بــرای همراه 
بیمــاران خوابیــده در اورژانــس. فاجعــه 
آن جاســت که بیمارت باید برود توی بخش 
بســتری شــود و بخش تخت خالی نداشته 

باشد و بگویند که صبر کن تا صبح. 
صبح بشــود ظهر، ظهر بشــود عصر، عصر 
بشود شب، شب بشــود فردا صبح. واقعیت 
این است که باید یکی بمیرد یا مرخص شود 
تــا تخت خالی پیدا کنی برای بیمارت؛ حتی 
فکرش هم حالت را بد می کند که یکی بمیرد 
و تخت خالی شــود، اما به همین ســادگی 
تخت های اورژانس گاهی با بیمارانی پر باقی 
می ماند که باید به بخش منتقل شوند و همین 

یعنی ترافیک تخت.
 اینجا همینی هست که هست

تکاپویــی که در اورژانس هســت، در هیچ 
جای بیمارستان نیست. ذات اورژانس یعنی 
همین تکاپو. واقع بین که باشیم، حتی لباس 
پرسنل اورژانس باید متفاوت از سایر پرسنل 
بیمارستان باشد. باید لباسی بپوشند که مانع 
فعالیت و سرعت شــان نشــود. هرچند این 
چیزها برای بیمارســتان های پز عالی شهر ، 
یک آپشن الکچری محسوب می شود و باید 

بیخیال این چیزها شد.
پرســنل اورژانس نه تنهــا لباس مخصوص 
ندارند، بلکه مثل بقیــه رفتار می کنند و البته 
عصبی تر و خســته تر. حجم کارشــان زیاد 
اســت. کارانه کم یا عقب افتــاده دارند. از 
کمبود دارو و ملزومات پزشــکی شــکایت 
می کنند؛ اما پاسخی که می شنوند این است: 

»همینی که هست.«
ســاعت به دم دمای صبح نزدیک می شــود 
این را نه از روی ســاعت خواب رفته بخش 
که از گرگ و میشــی هوا که از پنجره به زور 
خودش را ســعی دارد در فضای ســالن بی 
روح اورژانــس جا کند می فهمم از آن طرف 
هم صدای ناله ها بلند است و گویا پرستاران 

خواب!
آن طرف تر صدای بیماری که راه افتاده توی 
اورژانس و توی یک کیســه پالستیکی تُف 

می کند توجه ام را جلب می کند.
بــه رزیدنــت اورژانس می گوید که اســتاد 
دانشگاه اســت و بعد زیر لب البته اخراجی 
را آرام تر می گوید. همه را کالفه کرده است، 
اما همراهان بیمار به چشم یک سریال که از 
تلویزیون نداشته اورژانس پخش می شود به 

او نگاه می کنند.
بیمار را به زور خواباندند و آرام بخش زدند. 

نخوابید. با همان انرژی دوباره راه افتاد. حاال 
فریاد می زند که این ها را جدا کنید از دستم. 
هنــوز می گوید که می خواهم بروم. رزیدنت 
اورژانس اشاره می کند به دو نفر و می آیند و 
دســت و پایش را می بندند به تخت. همراه 
هــم ندارد. یک ســری شــماره را از حفظ 
می گویــد که بگیرید، دامادم اســت، دخترم 

اســت، همسایه ام اســت. هیچکدام تلفن را 
بر نمی دارند. این تنها یک ســناریو کوتاه از 
آدم هایی اســت که همــراه ندارند، آدم های 
بی کــس، آدم های پیری کــه همراه ندارند و 

کیسه پر تُف درست می کنند.
خودم را بــه عنوان همراه یکــی از بیماران 
جا زده ام. اگر بپرســند که همراه کدام بیمار 
هستم، ییک نام خانوادگی پر تکرار می گویم 
و جــوری رفتــار می کنم که حتــی ذره ای 
شــک نکنند. این یک فقــره را خوب بلدم. 
البته وجه اشــتراک همه مان، خستگی است. 
آدم های خســته هم خیلی پاپی نمی شــوند. 
یــک بار جواب بدهی و قانع شــوند، دیگر 
سراغت نمی آیند و حتی ممکن است لبخند 
هم بزنند. گوشه ای ایستادم و ماوقع را توی 
ذهنــم ضبط می کنــم. یکــی از رزیدنت ها 
کالفه اســت از دســت پیرمرد. می پرسم که 
اعصاب تــان خراب نمی شــود بــا این همه 
سروصدا؟ انگار دست گذاشته ام روی نقطه 
حســاس. می گوید که هر شب همین است. 
درســت از 10 شب تا 2 بامداد. می گوید که 
مگر چقدر می گیریم کــه اعصاب فوالدین 
داشته باشیم؟ دلم می خواهد بگویم پزشکان 
که خوب پول می گیرند؛ اما حرفم را قورت 
می دهم وقتی که می گویــد: رزیدنت مجرد 
ماهی یک میلیون و 200 می گیرد و رزیدنت 
متاهل ماهی یک میلیون و 700 هزار تومان.

نوک زبانم می آید کــه بگویم حتمًا با کارانه 
جبران می شــود. جمله آخرش این اســت: 
کارانــه 200 هــزار تومانــی هم کــه اصاًل 

پرداخت نمی شود.
 تصادفی، بی حال و پیر ها مشتریان 

ثابت اورژانس
چرخ دیگــری می زنم و گوشــه دیگری از 
اورژانــس کمیــن می کنم. هنوز شناســایی 
نشدم. همین جور بیمار می آورند. تصادفی، 
بی حال، پیرمرد، پیرزن، جوان. همه بیست و 

چند تخت اورژانس پر است. چند تخت هم 
گذاشــته اند در فضای اورژانس و روی آنها 
هم بیمار خوابیده اســت. رزیدنت ها هستند 
و پرســتاران. خبری از استاد نیست. بیماران 
هــم همین را می گویند. البتــه آنها که جانی 
برای حرف زدن داشته باشند. به همراه یکی 
از بیماران می گویم که استاد نیست، دانشجو 
دارو می نویســد؟ درد و دلش آغاز می شود. 
می گوید: این ها که توی دفترچه بیمه سالمت 
دارو می نویســند، مهرشان را قبول نمی کنند. 

دارو آزاد حساب می شود.
 بیمــارش صدا می زنــد. لیوانی آب می دهد 
دستش و بر می گردد. می گوید: استادشان هم 
تلفنی دستور می دهد یا می آید سری می زند 
و می رود. مــن از پیش از ظهر اینجا منتظرم 

که توی بخش تخت خالی شود. 
 نداریم بابا، نداریم

صدای یکی از همراهان بیمار بلند می شــود: 
می گم سرم قندی و نمکی نزنین بهش.

 پرستار تقریبًا فریاد می زند: »پس چی بزنیم 
خانم؟« همــراه بیمار با اطمینــان می گوید: 
»رینگر.« پرستار جا می خورد. مکث می کند 
و می گوید: »نداریم خانــم. نداریم.« همراه 
بیمار می گویــد: »فشــار داره، دیابت داره. 
نداریم چیه؟ بیمارســتان نیست مگه اینجا؟« 
پرستار کالفه می شــود. از کنارم رد می شود 
و زیر لــب می گوید: »هی می گــم نداریم، 

باورشون نمی شه. نداریم بابا.«
شــنیده بودم یک چیزهایــی مثل نخ بخیه و 
دستکش و ســرم دچار کمبود است. باورم 
نمی شــد. یکی از رزیدنت ها کــه معقول تر 
است و چهره اش خسته نیست می آید باالی 
سر بیمار. »چی شده بابا جان؟« همراه بیمار 
داســتان را دوباره تعریف می کند. رزیدنت 
خیلــی آرام می گوید: »نداریم مادر جان. برو 
ببین داروخانه بهت مــی ده، بگیر.« رزیدنت 
که رد می شــود می گویم: »واقعا بیمارســتان 
ســرم رینگر نداره؟« ســوالم به سوتی دادن 
شــبیه بود. یک همراه بیمــار معمولی چرا 
باید چنین ســوالی کند؟ مکث می کند. شک 
هم می کند شــاید. می گوید: »خیلی چیزهای 
دیگه هم نداریــم یا کم داریم.« دارد می رود 
که می پرســم: »مثل چی؟« دستکش هایش را 
از دستش در می آورد و پدال سطل آشغال را 
فشــار می دهد و دستکش هایش را می اندازد 

توی سطل و می گوید: »دستکش.«
حق انتخاب دارند

 نروند بیمارستان دولتی
به گمانم بیش از 4 ساعت است توی اورژانس 
پرسه می زنم. ُمشت نمونه خروار بیمارستان های 
شهر را توی همین چند ساعت دیده ام. بیماران 
از خیلی چیزها خبردار نمی شــوند. خیلی از 
کمبودها را نمی دانند، اما نبودن استاد و ویزیت 
توسط رزیدنت ها در بیمارستان های آموزشی 
روی اعصاب شــان است. خبرنگار هم چیزی 
بنویسد، خیلی ســاده می گویند: »حق انتخاب 
دارند، نروند بیمارســتان دولتی، ُمهر استاد یا 
دســت منشی اســت یا یکی از رزیدنت های 
سال باال. اگر دارو را خود استاد بنویسد و ُمهر 
او پای نســخه در دفترچه بیمه سالمت باشد، 
دارو را با بیمه می دهند، اما این اتفاق نمی افتد. 
کم پیدا می شود همراه بیمار یا بیماری که این 
چیزها را بداند یا اصاًل بداند و توی آن وضعیت 

حواسش باشد که بخواهد.
 تمیزی اورژانسم آرزوست

اجازه بدهیــد از وضعیت تمیــزی و ظاهر 
اورژانــس چیــزی ننویســم. هرچنــد این 
بیمارستان به نسبت اورژانس تمیزتری دارد، 
اما همیــن جا هم حداقــل 3 نیروی خدمه 
دارد و نه بیشــتر. می گویند هزینه دارد. حتی 
می گویند بیمارستان خودش باید هزینه هایش 
را پرداخت کند و در نتیجه باید صرفه جویی 
کنیــم. مگر 3 خدمه می تواند به این آشــفته 
بازار برسد؟ کجای کار را بگیرد که از طرف 

دیگر در نرود؟
حجم باالی بیمارانی که به بیمارســتان های 
دولتی ســرازیر می شــوند و پرســنلی که 
خودشــان از عقــب افتادن کارانه شــاکی 
هســتند و کمبــود نیروی پرســتار و حتی 
نیســتند. جالب  خدمه، چالش هــای کمی 
اینکــه رزیدنت ها می گوینــد این ماجراها 
بعــد از طرح تحول ســالمت آغاز شــده 
بیمارســتان، کارانه کم و  است. شــلوغی 
عقب افتــاده، کمبود نیــرو و حجم باالی 
بیمار، همه را کالفه کرده است. ولی چاره 

کجاست؟ کار 
اورژانس پیشانی بیمارســتان است. نقطه ای 
از بیمارســتان که بیمار ابتدا به آنجا مراجعه 
می کنــد و نیازمنــد توجــه ویــژه اســت. 
اســتراتژیک ترین نقطه بیمارستان که در آن 
می شــود از کم حوصلگی پرســنل، شلوغی 
و ســر و صدا، وضعیت پاکیزگی نامناسب و 
مسائل ریز و درشت زیادی را مشاهده کرد. 
نقطه ای که اگر همتی برای نظارت مداوم بر 
وضعیت آن نشــود، میزان نارضایتی از نظام 
ســالمت را به مرور افزایــش می دهد. حاال 
هرچقدر آمارهــا و نمودارها را باال و پایین 
کنیم، اما آنچه دیده می شود، چیزی نزدیک به 
جان سپردن اورژانس های بیمارستانی است. 
جان ســپردنی که نباید در برابر وضعیت آن 

سکوت و پرده پوشی کرد. 
بدون اینکه شناسایی شوم، راهم را می گیرم 
و می روم. پیرمرد با کیسه توی دستش نشسته 
کنار نگهبان و چای می نوشــد. مدام به این 
فکر می کنم که درد را از هر طرف بنویسی و 

بخوانی درد است.

قلب بیمارستان های شهر درد می کند

آژیر بی توجهی اورژانس  
سکوت شب را شکست!

رزیدنت ها  اینکــه  جالب 
ماجراها  ایــن  می گویند 
بعد از طرح تحول سالمت 
شلوغی  است.  شده  آغاز 
بیمارســتان، کارانه کم و 
عقب افتــاده، کمبود نیرو 
همه  بیمار،  باالی  حجم  و 
ولی  است.  کرده  کالفه  را 

چاره کار کجاست؟

تنها  نه  اورژانس  پرسنل 
ندارند،  مخصوص  لباس 
رفتار  بقیــه  مثــل  بلکه 
می کننــد و البته عصبی تر 
و خسته تر. حجم کارشان 
زیــاد اســت. کارانه کم 
یا عقب افتــاده دارند. از 
ملزومات  و  دارو  کمبــود 
می کنند؛  پزشکی شکایت 
می شنوند  که  پاسخی  اما 
که  »همینی  اســت:  این 

هست

 ممنوعیت خرید و فروش خودروهای 
پالک مناطق آزاد

 رئیس پلیس راهــور ناجا از مرگ میانگین ســاعتی 2 نفر درپی 
تصادفات رانندگی از ابتدای امسال تا روز گذشته خبر داد.

به گزارش ایســنا، کمال هادیانفر با اشاره به آمار جانباختگان حوادث 
رانندگی در کشور گفت: در بحث تصادفات رانندگی وضعیت ما در 
دو ســال گذشته خوب نبود و روند کاهشی آمار فوتی های تصادفات 
متوقف شــد. حتی در ســال 96 این آمار1.2 درصد و در سال 97 نیز 

1.7 درصد رشد داشت. 
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون دست کم 6534 نفر در تصادفات 
جانباخته اند که آمار سه ماهه آن به تایید پزشکی قانونی رسیده و آمار 

تیر و مرداد تا روز گذشته تنها آمار فوتی های سر صحنه است.
هادیانفــر افزود: طبق همین آمار به طور میانگین روزانه 46 نفر و هر 

ساعت  2 نفر در تصادفات رانندگی کشور جان باخته اند.
وی در مورد تردد خودروهای دارای مناطق آزاد نیز گفت:خودروهای 
دارای پالک مناطق آزاد چون 90 درصد از عوارض دولتی را نداده اند 
و به همین دلیل تنها ســالی یک ماه می توانند وارد دیگر نقاط کشور 
شوند و با توجه به اینکه تاریخ اخذ پالک گذر موقت در پالک نصب 

شده، پلیس با آن برخورد کرده و خودرو توقیف می شود.
رئیس پلیــس راهور ناجا با بیان اینکه خریــد و فروش خودروهای 
پالک مناطق آزاد ممنوع است، گفت: همچنین آن دسته از خودروهایی 
که جنبه تفاخر داشته باشــند اجازه خروج از منطقه آزاد را نخواهند 
داشــت و حتی یک ماه نیز نمی توانند وارد حوزه ســرزمینی شود و 
بر این اســاس خودروهای امریکایی و خودروهایی نظیر المبورگینی، 
پورشــه و ... اجازه تردد در هیچ نقطه ای از کشــور به جز منطقه آزاد 

را نخواهند داشت.
هادیانفر در مورد وضعیت ترافیکی شــهر تهــران اظهارکرد:  در این 
حوزه انتقاد به شــهرداری تهران وجود دارد. شهرداران مناطق منازل 
مسکونی را به مراکز تجاری تبدیل کرده اند و این منازل بدون پارکینگ 

و ... مرکز تجاری شده اند. 
در همین بلوار مرزداران، خیابان پاسداران و ... ببینید این همه خانه به 
مغازه و آموزشــگاه و رستوران و ... تبدیل شده و حتی یک پارکینگ 
هم ندارند. کار اساســی باید صورت بگیرد. چقدر ما میتوانیم جریمه 
کنیم وقتی خودرویی دیگر جایگزین می شــود و دوباره همان چرخه 

ادامه دارد.
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ارز

خانه های سازمانی پشت بیمارستان بوعلی 
قابلیت فروش ندارد

 مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان با تاکید بر اینکه ما مطابق نص صریح قانون باید 
خانه های سازمانی را تخلیه و آنها را به فروش برسانیم گفت: فقط یک استثنا وجود دارد 

خانه های سازمانی پشت بیمارستان بوعلی همدان قابل فروش نیست.
حسن ربانی ارشــد درباره چرایی قابل فروش نبودن خانه های سازمانی پشت بیمارستان 
بوعلی همدان، اظهار داشت: برای این خانه ها دولت طرح دارد و با تخریب این واحد ها 
و ســاخت  واحد های مشــارکتی ارزش افزوده با همکاری بخش خصوصی برای دولت 

ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه  حدود 100 واحد خانه ســازمانی متعلق به اســتانداری همدان با تأکید 
استاندار تخلیه شده است، به تسنیم گفت: در استان به طور کل 295 خانه سازمانی داریم 
که از این تعداد  بیش از 25 هزار خانه های سازمانی باید در شهرهای همدان بفروش برسد 

به جز شهر همدان که کمیسیون فروش ندارد.
مدیرکل راه و شهر ســازی اســتان همدان، عنوان کرد: اســمی از اداره هایی که خانه های 
ســازمانی در اختیار را تخلیه نکردند نمی برم اما اگر مجموعه ای از قانون تخلیه خانه های 
سازمانی تخطی کند به اجبار برای تخلیه خانه های سازمانی باید از قوه قهریه قانون برای 

تخلیه استفاده کنیم.

ربانی ارشــد با اظهار امیداوری برای همکاری همه نهاد های در تخلیه  خانه های سازمانی 
به ویژه خانه های پشت بیمارستان بوعلی گفت: انتظار با همکاری این نهاد ها جهت گیری 
تخیله خانه های سازمانی به سمت استفاده از قوه قهریه سوق نیابد. دیگر بازه  زمانی تخلیه 

هم تمام شده است.
وی با اشــاره به اینکه در شــهر های زیر 25 هزار نفر هم خانه ها بــه کارمندان غیر بومی 
اختصاص داده خواهد شد که طبق ضوابط باید اجاره سکونت در این واحد ها را پرداخت 
کنند، بیان کرد: عالوه بر اینکه برای فروش، مزایده برگزار خواهد شــد، در طرح مصوب  
خانه  های ســازمانی پشت بیمارســتان بوعلی نیز فراخوان مشــارکت ساخت با بخش 

خصوصی را منتشر می کنیم.

لیر ترکیه دوباره ریخت
 لیر در آخرین دور از معامالت ارزی 1/4 درصد ریزش کرد.

پس از چندین تقویت متوالی، لیر ترکیه یکی از بدترین روزهای امسال 
خود را ســپری کرد و نگرانی از چشــم انداز بازارهای نوظهور باعث 

افزایش صف فروش لیر شد.
بــه گــزارش ایســنا، ارزش لیــر در برابــر دالر در معامالت 
صرافی های اســتانبول با کاهش 1/4درصدی همراه بود تا بدین 
ترتیــب هر دالر به ازای 5/56 لیر مبادله شــود. بدین ترتیب لیر 
از قله چهار ماه اخیر خود که اواخر هفته گذشــته بدان رســیده 

نشست. عقب  بود 
کالــوم پیکرینگ، کارشــناس ارشــد مســائل اقتصــادی در بانک 
برنبرگ ســوئیس گفت: لیر ترکیه در صورت تــداوم روند نامطمئن 
سیاســت گذاری های مالی و پولی در این کشور می تواند با تکانه های 
بیشــتری مواجه شــود. از دید اقتصادی، ترکیه جــای مطمئنی برای 
سرمایه گذاری نیست هرچند که موقعیت جغرافیایی ممتازی در اتصال 

آسیا و اروپا به یکدیگر دارد.
اقتصاد ترکیه در حال درجا زدن و حتی عقب گرد است، چراکه انجام 
بســیاری از اصالحات به تعویق افتاده و برخی از دســتاوردهایی که 
زمانی آن را به مکانی ایده آل برای ســرمایه گذاری تبدیل کرده بود از 

بین رفته اند.
اوت ســال گذشــته لیر ترکیه بعه پایین ترین سطح خود رسید و هر 
دالر به ازای 7/22 لیر مبادله شــد. با این حال پس از بهبود مناسبات 
آنکارا و واشــنگتن و برخی اصالحات ساختاری، ارزش لیر بار دیگر 
تقویت شــد. اکنون فعاالن اقتصادی نگران انــد که دخالت دولت در 
سیاســت گذاری های بانک مرکزی باعث از دســت رفتن دستاوردها 

شود.
طاها آکیول، روزنامه نگار اقتصادی ترک نوشــت: نگرانی ها از فشار 
دولت به بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره به ویژه پس از برکناری 

رئیس قبلی این بانک افزایش یافته است. 
در برابر سایر ارزهای مهم، هر یورو به ازای 6/2238 لیر و هر پوند به 

ازای 6/7119 لیر مبادله شدند.
در بین دیگر ارزهای نوظهور، ارزش روبل روســیه نیز در معامالت 
امروز نزولی بود و هر دالر با نیم درصد افزایش به ازای 65/68 روبل 

مبادله شد.

خیالتان راحت! تا پایان سال 
ارز گران نمی شود

 یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط 
سیاســی ایران پیش بینی کرد آرامش بازار ارز تا پایان ســال تداوم 

داشته باشد.
مجیدرضا حریری با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال 
یازده هزار تومان به خبرآنالین گفت: به نظر می رسد باالخره ابزارهای 
مدیریتی برای مهار نوســان بازار به درستی مورد استفاده قرار گرفته و 
بازار ارز با آرامشی نسبی روبروست که این وضعیت می تواند در تزریق 

آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود. 
وی با اشاره به اینکه در دوره های افزایشی نیز من مسئولیت را متوجه 
بانــک مرکزی می دانم، به خبرآنالین گفت: من همواره گفته ام هنگامی 
که یک نوسان بیش از 15 روز به طول می انجامد، قطعا مسبب آن بانک 
مرکزی است و اکنون نیز که بالغ بر یک ماه از کنترل بازار ارز می گذرد، 

به نظر من بیشترین سهم را در آن بانک مرکزی داشته است.
این فعال اقتصادی با اشــاره به اینکه 90 درصد صادرات کشور توسط 
چند ده شرکت دولتی و خصولتی انجام می شود، ادامه داد: اینجاست که 
سهم مدیریت مناسب در بازار روشن می شود، در یک سال گذشته که 
آقای همتی سکان امور در نهاد سیاستگذار پولی را بر عهده دارد، به بازار 
آرامش داده و تصمیمات وی در بخش هایی چون نظارت عمال دست 
این نهاد برای مدیریت بازار را بازتر از هر زمانی کرده اســت. این مهم 
ناشی از آن است که برای نخستین بار در سالهای پس از انقالب بانک 
مرکزی اختیاراتی در حد وظایف خود دارد و خوشبختانه در این زمان 

جناب همتی هم با استفاده از توانایی موجود عملکرد مقبولی داشتند.
او تأکید کرد: به طور مثال تا ســال گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی 
دستگاه پوز در کشورهای دیگر وجود داشت که از این طریق به راحتی 
ارز کشــور خارج می شد ولی خوشــبختانه این دستگاه ها جمع آوری 
شــدند و این راه بسته شــد.عالوه بر این نظارت بر ارزهای صادراتی 
به خوبی دنبال شد و ارز نیما نیز به تدریج به قیمت بازار آزاد نزدیکتر 
شد. درنتیجه مجموعه ای از عوامل در کنار سیاستگذاری های اصولی 
در شرایطی که شوک های سیاســی چون زدن پهباد آمریکایی، بحران 
نفتکش هــا و... عمال کنترل بازار پول را در دســت بانک مرکزی نگه 
داشــت. این در حالی اســت که پیش تر هر کــدام از این اتفاقات می 

توانست بازار ملتهب کند.
 آرامش بازار ارز ادامه دارد

حریری با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در شــرایط کنونی باید به سمت 
حمایت از تولید حرکت کند، ادامه داد: در شرایط فعلی با افزایش نرخ 
ارز ، قاچاق نفع اقتصادی خود را تا حد زیادی از دســت داده است و 
فرصتــی متفاوت برای حمایت از تولید ملی و با کیفیت در ایران ایجاد 

شده و باید از این فرصت بهره الزم را برد. 
حریری با اشاره به آمار واردات کشور نیز گفت:  این میان واردات کشور 
به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم روند نزولی به خود گرفت به 
گونه ای که در دو ســه سال پیاپی ساالنه کاهش 20 تا 25 درصدی در 
این بخش دیده شد. کاهش قدرت خرید در عمل تقاضا برای کاالهای 
خارجی را کاهش داد که این نیز به حفظ ثبات بازار یاری رسانده است. 
 به گفته وی به این ترتیب توقف فعالیت دســتگاه های پوز، نظارت بر 
بازگشــت ارزهای صادراتی، کاهــش واردات و مهار قاچاق به همراه 
مدیریت درست بازار مهمترین دالیل تداوم آرامش در بازار ارز است و 

انتظار داریم بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثبات باقی بماند. 
عضو اتــاق ایران و چین در توضیح این مطلــب ادامه داد: حمایت از 
تولیدی که تاکنون در کشــور صورت گرفته عمال یک شکست بزرگ 
بوده است و در حالی که ایران در تقریبا اغلب صنایع حضور دارد اما در 
هیچ صنعتی سرآمد نیست زیرا تولیدکنندگان ایران تنها بازار 80 میلیونی 
داخلی که سرانه مصرفی اندکی دارند را مدنظر دارد. درنتیجه به باور من 
حمایت از تولید به شکلی که تاکنون صورت گرفته به سود کشور نیست 
بلکه حمایت موثر، حمایتی است کوتاه مدت، هدفمند و با آماده نمودن 

شرایط برای تولیدات گسترده برای بازارهای جهانی است.

فاطمه امیری  «

 در حالی برداشت محصول از گندمزارهای 
طالیی اســتان همدان رو به پایان اســت که 
عایدی طالیی رنگی برای زارعین در برنداشته 
اســت دلیل اصلی این امر را مــی توان نبود 
بارندگــی های موثر در فصــل بهار و کاهش 
میزان تولید گندم از سطح مزارع استان نسبت 
به سال گذشته همچنین اعالم قیمت تضمینی 

پایین تر از هزینه های تولید عنوان کرد. 
ســال گذشــته خرید تضمینی گندم در استان 
همدان رکورد 628 هزار تــن را ثبت کرد که 
در طول ســابقه خرید تضمینــی گندم در این 
اســتان نوعی رکورد محسوب می شد ، دلیل 
افزایش میزان خرید تضمینی  را می توان تولید 
بیش از 800 هزار تن گنــدم و همچنین نرخ 
تضمینی متناسب با هزینه های کشاورزان عنوان 
کرد اما امسال به دلیل نبود شرایط جوی پیش 
بینی تولید در حدود 550 هزار تن و پیش بینی 
خرید 400 هزار تن اعالم شــد این در حالی 
بود که نرخ خرید تضمینــی گندم نیز هزار و 
700 تومان اعالم شــد که با توجه به شــرایط 
خاص اقتصادی کشور و تورم موجود ، سبب 
کاهش رغبت زارعین در تحویل گندم به دولت 
شد. بر اساس قانون تضمین خرید محصوالت 
استراتژیک کشاورزی، دولت موّظف است هر 
ساله نرخ خرید تضمینی محصوالت مشخص 
شــده در این قانون را تعیین کرده و ســپس 
تولیدات کشــاورزان را بر اساس نرخ اعالمی، 
خریداری کند،  گندم راهبردی ترین محصول 
کشاورزی در این قانون است که پس از خرید 
تضمینی، برای تولید آرد و نان، به کارخانجات 

آردسازی و صنایع مرتبط فروخته می شود.
 به گفته کارشناســان مبلغ یک هــزار و 700 
تومان، قیمت تضمینی گنــدم مصوب دولت 
در ســال زراعی جاری با هزینــه های تولید 
همخوانی نداشــت و از ســوی دیگر به دلیل 
بــاال بودن قیمت گندم در کشــور های منطقه 
و همچنین قیمت پیشــنهادی دالالن ، بیم این 
می رفت که گندم از ایران به دیگر کشــور ها 

قاچاق شود .
مکاتبه و پیگیری افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم از ســال گذشــته توسط تشــکل ها و 
کارشناســان بخش کشــاورزی آغاز شد اما 
در نهایت نتیجه ای بدنبال نداشــت و دولت 
نرخ خریــد تضمینی گندم را تغییــر نداد. تا 
کنون)زمان تنظیم گــزارش( هفت میلیون تن 
گندم از کشــاورزان در سطح کشور خریداری 
شده که در مقایســه با سال گذشته حدود 15 

درصد کاهش داشته است.
خرید تضمینی گندم 347هزار تن در همدان

مدیرعامل شــرکت غله و بازرگانی منطقه 13 
در گفتگو با خبرنگار ما از خرید تضمینی 347 
هزار و 785 تن گندم  در استان همدان خبر داد 
و گفت: پیش بینی میزان خرید تضمینی گندم  
از سوی ســازمان جهاد کشاورزی استان 400 

هزار تن اعالم شده است.
علی رحمانــی فر ادامه داد: 64 مرکز خرید در 
ســطح استان گندم کشــاورزان را تحویل می 
گیرند و گندم مازاد پس از حمل به استان های 

شمالی ، تهران و اهواز حمل می شود.
وی ادامــه داد: تــا کنون مبلــغ 3112 میلیارد 
ریال معادل 51 درصد از مطالبات گندمکاران 
پرداخت شــده و باقی مانده بــه میزان 2928 

میلیارد ریال نیز در حال پرداخت است. 
 کاهش 30 درصدی خرید تضمینی 

گندم نسبت به سال گذشته 
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
در گفتگــو با خبرنگار ما با بیــان اینکه میزان 
خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته حدود 30درصد کاهش یافته است 
،پیرامون دالیل کاهــش میزان خرید تضمینی 
گندم به امید کشــاورزان به افزایش قیمت، باال 
تر بودن قیمت جــو و مصرف گندم به عنوان 
خوراک دام و طیور اشاره کرد و افزود: به طور 
کلی نمی توان خرید امســال را با سال گذشته 
مقایسه کرد چراکه سال گذشته در زمینه خرید 
تضمینی گندم به دلیــل افزایش بارندگی و به 
تبع آن افزایش تولید در گندم دیم یک ســال 

استثنایی بود. 
وی اضافه کرد:در ســال زراعی جاری بیش از 
392 هزار و 500 هکتار از اراضی کشــاورزی 
استان همدان زیر کشت گندم رفته است که با 
توجه به نبود بارندگی موثر در فصل بهار  پیش 

بینی می شــود از این میزان 550 هزار تن گندم 
به صورت آبی و دیم برداشــت شود ، با توجه 
به نیاز خود مصرفی 400 هزار تن گندم با نرخ 

خرید تضمینی به دولت تحویل خواهد شد.  
رضا عباســی افزود: تا کنــون 182 هزار تن 
گندم توســط 42 مرکز خرید توســط شبکه 
تعاون روســتایی و به مباشرت از  شرکت غله 
و بازرگانی از کشــاورزان همدانی خریداری 
شده است که این میزان خرید 52 درصد خرید 

تضمینی گندم استان است. 
مدیر ســازمان تعاون روستایی استان همدان ، 
ادامه داد: پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان 
تاثیر مثبتــی در تحویل گندم بــه دولت دارد 
چراکه کشاورزان باید بتوانند نهاده های مورد 
نیاز خود برای کشت پاییزه را خریداری کنند 
بنابراین مســئوالن اســتانی به دنبال پرداخت 

مطالبات گندمکاران هستند. 
 خرید تضمینی

حمایت از کشاورز نبود 
یک گندمکار نیز در ایــن ارتباط در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: امسال حدود 50 هکتار گندم 
بصورت دیم کشــت کردم که 62 تن برداشت 
داشتم البته میزان برداشت گندم در مزرعه من 
نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش یافت 
که دلیل آن نبود بارش باران در فصل بهار بود.

اکبــری افزود: محصول گندم خود را به دولت 
تحویل ندادم و فعال آن را انبار کردم تا شــاید 
قیمت افزایــش یابد چون یک هــزار و 700 
تومان با توجه به هزینه نهاده ها و زحماتی که 
کشیده ام، بسیار پایین است اما کشاورزانی که 
محصول کمتری داشتند به دولت تحویل دادند 
چون بدهی دارند و باید هزینه های برداشــت 
مانند دستمزد کمباین و راننده کامیون و کارگر  
و ... را بپردازنــد. وی گفــت: در حال حاضر 
قیمت یونجه نصف با علف 2500 تومان و جو 
حدود 2100 تومان اســت چرا باید گندم یک 
هزار و 700 تومان تعیین شود و دولت و نیروی 
انتظامی اجازه ندهد ما محصولمان را با قیمت 

باالتری بفروشیم.
وی ادامه داد: قیمت محصوالت کشاورزی در 
بازار از دیگر کاالها پایین تر است مگر ما هزینه 
زندگی نداریم دولت باید از کشاورز که تولید 
کننده است حمایت کند ، خرید تضمینی برای 

حمایت از کشاورز نیست .  
 تهدید امنیت غذایی 

با رغبت کشاورزان به کشت جو 
مسئول یک مرکز خرید تضمینی گندم نیز در 
این زمینه با بیان اینکه برخی کشــاورزان گندم 
را در انبارهــای خود ذخیره کــرده اند گفت: 
برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت گندم و 
برداشتن محدودیت های خرید و فروش گندم 
سبب شــده گندمکاران محصول خود را انبار 
کنند تا شــاید بتوانند با قیمت بهتری محصول 
خود را بفروشــند. مهدی احمدی با بیان اینکه 
در روستای چایان تا کنون حدود 15 هزار تن 
گندم خریداری شــده است گفت: کشاورزان 
گنــدم را در انبارهای خود ذخیــره کرده اند 
بطوریکه به نظر من بیش از 25 هزار تن گندم 
در سطح شهرستان رزن گندم در انبارها ذخیره 
تعاون روستایی  است.مدیرعامل شرکت  شده 
چایان  پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم را 
دلیلی برای تغییر رویکرد کشاورزان در کشت 
گندم و اســتقبال از کشــت جو عنوان کرد و 
گفت: کشاورزان امسال به دنبال بذر جو هستند 

چراکه قیمت جو بهتر است و از نظر رسیدگی 
و مبارزه با آفات راحت تر و بارش های بهاره 
بر روی تولید آن اثر کمتری دارد این امر تهدید 

کننده امنیت غذایی خواهد بود. 
 قانون خریــد تضمینی محصوالت 

کشاورزی نیازمند بازنگری است 
یک کارشناس بخش کشاورزی نیز در گفتگو 
با خبرنگار ما با بیان اینکه اغلب در تعیین نرخ 
خریــد تضمینی گندم از ســوی دولت هزینه 
هــای تولید در نظر گرفته نمی شــود ، گفت: 
بررسی گراف های تفاوت نرخ خرید تضمینی 
گندم با آنچه قانونا باید اعالم می شــد بیانگر 
تعیین قیمت تضمینی پایین تر اســت که زیان 
کشاورز را بدنبال دارد.علیرضا حسنی ادامه داد: 
تعیین نرخ خرید تضمینــی برای محصوالت 
استراتژیک کشــاورزی ، حمایت از تولید آن 
محصوالت به علت نقش اثرگذار آنها در امنیت 
غذایی کشــور اســت اما هنگامی که این نرخ 
هزینه های تولید و ســود کشاورز را پوشش 

ندهد اهداف خرید تضمینی محقق نمی شود.
وی گفت: از ســوی دیگر بر اساس قانون پیش 
از آغاز کشت محصول باید نرخ خرید تضمینی 
اعالم شود تا کشاورز با در نظر گرفتن هزینه ها 
و مشقات تولید برای کشت برنامه ریزی کند که 
متاسفانه همواره دولت با تاخیر و پس از کشت 
نسبت به اعالم نرخ خرید تضمینی اقدام می کند.

وی با اشــاره به میزان کشــت گندم در سال 
جاری گفت: کاهش سطح زیر کشت گندم در 

اســتان همدان و افزایش سطح زیر کشت جو 
بیانگر تغییر رویکرد کشــاورزان و عالقمندی 
آنان به کشــت جو را نشــان می دهد این امر 
بیانگر موفق نبودن سیاســت حمایت از تولید 
محصوالت اســتراتژیک اســت موضوعی که 
می بایســت مد نظر سیاســت گذاران بخش 

کشاورزی قرار گیرد. 
حسنی تأکید کرد: امسال به دلیل پایین بودن 
قیمت تضمینی گندم احتمال قاچاق معکوس 
وجود داشت که با کنترل بیشتر دولت از این 
امر جلوگیری شد از طرف دیگر پایین بودن 
قیمت سبب ورود دالالن به خرید و فروش 
گندم شــد که در این زمینه نیــز ممنوعیت 
حمل و نقل گندم بدون تاییدیه ایجاد شد اما 
ســوال اینجاست اگر کشاورز نخواهد با این 
قیمت محصول خود را به دولت واگذار کند 

چه راه حلی دارد؟
در مجموع می توان اذعان داشت بازبینی قانون 
تعیین نرخ خرید تضمینی در مجلس شــورای 
اسالمی یک ضرورت است  چراکه تعیین نرخ 
خرید تضمینی پایین تر از هزینه های تولید و 
بدون در نظر گرفتن هزینه های زندگی و درآمد 
کشــاورز در سالی که باران موثر نبوده و تولید 
کاهش یافته ، از ســوی دیگــر ایجاد ممانعت 
برای فروش محصول توسط کشاورز به دیگر 
افراد و همچنین دیرکرد در پرداخت مطالبات 
گندمکاران را نمی توان حمایت از کشاورز و 

تولید کننده قلمداد کرد.
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1398 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور 

مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .
 نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

 انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
 ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
 کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/5/24 تا مورخ 98/5/28 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/6/9 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال 

اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 14 مورخ 1398/6/9 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 بازگشائی پاکات پیشنهادی در روزیکشنبه مورخ 1398/6/10 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

  متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
 الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

وي ضبط مي گردد .
 به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.

 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .

 آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک
www.iets.mporg.ir : پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور 

www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان 

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

شماره مناقصه : 983018
روز پنجشنبه مورخ :1398/5/24

مطالبه گندم کاران استان همدان

نرخ خرید تضمینی گندم واقعی شود  

فصل داغ مسکن در راه است
 کارشناس بازار مسکن می گوید بازار مسکن از نفس افتاده که علتش 
هم کاهش قدرت خرید مردم اســت و با قیمت های فعلی امکان تأمین 
مسکن برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از این که بازار به ثبات 
قیمتی می رسد طبیعی است که تا چند ماه با تالطم هایی در برخی مناطق 
مواجه شویم و در تابستان امسال این مسئله خود را نشان می دهد. ممکن  
است قیمت ها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی 

ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
مهدی روانشــادنیا با اشاره به کاهش قابل توجه معامالت مسکن اظهار 
کرد: سال گذشته معامالت و به تبع آن  قیمت مسکن در مناطق شمالی 
تشهرها افزایش یافت اما در تیرماه شاهد بودیم که معامالت این مناطق 
از برخــی  مناطق جنوبی نیز کمتر بود. این مســئله حاوی این عالمت 
است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و خرید و 

فروش هایی که صورت می گیرد از طرف تقاضای مصرفی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معامالت شهر 
تهران به زیر 5000 مورد رســیده که یک رکورد بی سابقه  در شش سال 
گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل 
قیمتی در مناطق مختلف می رسد. اگرچه کاهش محسوس قیمت ها در 

افق بلندمدت، محتمل نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.
تصویر ذهنی از بازار مسکن در شهریورماه

حال و هوای این روزهای بازار مســکن حاکی از آن اســت که اندک 
خریدارانــی که در بازار حضور دارند بــه دنبال آپارتمان های قدیمی یا 
نوساز زیر قیمت می گردند. نزدیک شــدن به پایان مهلت جابجایی به 
عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه واحدهای »به قیمت« با تقاضای مصرفی 
در روزهای اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که معامالت در شــهریورماه 
بــه عنوان آخرین ماه از فصل جابجایی نســبت به مردادماه تا حدودی 

افزایش خواهد یافت.

آگاهی از تازه ترین شرایط 
صدور کارت سوخت

ــه تعــداد  ــا توجــه ب  شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ب
کارت هــای ســوخت موجــود در باجــه کــه معطــل مانــده اطالعیــه ای 

صــادر کــرد.
به گزارش ایسنا، در اطالعیه  شرکت آمده است: با توجه به اینکه تعداد 
کارت های سوخت موجود در باجه معطله یک میلیون و 100 هزار عدد 
است، به اطالع هم وطنان می رساند برای آگاهی از وضع صدور کارت 

سوخت خود می توانند:
1- با مراجعه به سایت epolic.ir و وارد کردن شماره پالک خودرو، 

بارکد پستی کارت سوخت خود را دریافت کنند.
2- سپس با درج بارکد در لینک سایت post.ir، کد رهگیری مرسوله 
پستی را دریافت و با همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر مالک خودرو 

و مدارک شناسایی وسیله نقلیه، به اداره پست مراجعه کنند«.
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کپی های برنامه۹0 درفصل جدید فوتبال 
 جنــگ جذب مخاطــب از طریق امواج در حــوزه پرعالقه مند 
ورزش بین تلویزیون ایران و شبکه های خارج نشین در آستانه فصل 
تــازه فوتبال در ایــران و اروپا باال گرفته و برنده این مبارزه، کســی 
اســت که ابزار محبوب تری داشته باشد. همزمان با مرحله پیش تولید 
برنامه ای که احتماال »نود پالس« نام خواهد داشت، شبکه فارسی زبان 

لندن نشین نیز تیزر تبلیغاتی برنامه جدید ورزشی اش را منتشر کرد
شــبکه 3 همچنان سیاســت دور کردن چهره های محبوب و اصلی 
گزارش و اجرا را دنبال می کند و حاال شنیده می شود در پی ساختن 

برنامه ای مشابه نود برای فصل جدید است!
بنا بر اطالعات ارایه شــده از ســوی برخی رسانه ها و روزنامه های 
داخلی و شــایعات و شــنیده ها در این زمینه، محمدحسین میثاقی، 
شــاگرد عادل فردوسی پور که ماه هاســت به او پشت کرده و راه 
جدایی برگزیده اســت، با نام »نودپــالس« و با همراهی دو مجری 

تازه روی آنتن می آید.
گفته می شود این برنامه مثل اســمش، برنامه ای الگوبرداری شده از 
برنامه پربیننده و موفق نود اســت که قرار اســت بعد از بیست سال 
پخش مســتمر، به جای آن و همزمان با آغاز لیگ برتر به روی آنتن 

شبکه 3 برود تا بینندگان برنامه عادل از دست شبکه سه نپرد!
خبر رســیده که محمدحســین میثاقی در تدارک ساخت برنامه ای 
بــرای آنالیز لیــگ برتر نوزدهم با نام »نود پالس« اســت و مراحل 
تکمیل دکور، آنونس ها، تیتراژ و نویسندگان برنامه طی می شود. در 
همین حال با پخش گسترده تیزر های تبلیغاتی برنامه ورزشی شبکه 
ماهواره ای »ایران اینترنشنال« در لندن که گفته می شود برنامه ای شبیه 
برنامه 90 و با اجرای مزدک میرزایی خواهد بود هواداران برنامه نود، 
باید قید تماشای این برنامه حداقل در آینده نزدیک را بزنند و گزینه 
جایگزیــن را انتخاب کنند. با این تفاوت کــه این بار دیگر خبری 
از انحصار صداوسیما نیســت و رقبای تازه ای سوار بر سیگنال های 

ماهواره ای راه خانه های مردم را پیدا کرده اند.
بــه این ترتیب، خیز رقبا برای گرفتــن مخاطبان برنامه نود به بیرون 
مرز ها کشــیده و صداوســیما با تصمیم برخی مدیران جوان و تازه 
واردش به ســطوح عالی مدیریت شــبکه، یــک فرصت طالیی در 
اختیار شــبکه های مخالف سیاســت های نظام قرار داده است تا بر 
تعــداد بینندگان شــان بیفزایند و خوراک تبلیغی احیانا مســموم به 

افکارعمومی داخل ایران تزریق کنند!
خارج شــدن انحصار پخش بازی های تیم ملی فوتبال ایران از شبکه 
سوم سیما هم جدی شــده است. در همین راستا، شنیده های جدی 
حاکی از تالش شبکه فارسی زبان لندن نشین برای خرید حق پخش 
برخی از بازی های تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی 2022 قطر 
است! زمزمه ها در شبکه های اجتماعی می گوید برای آغاز این روند، 
دیدار ایران و هنگ کنگ در خانه حریف شــرق آسیا در نظر گرفته 
شده که مســتقیم از این شبکه روی آنتن می رود و طبیعتا گزارشگر 
این مســابقات، کســی نخواهد بود جز کارمند تازه مهاجرت کرده 

صداوسیما، مزدک میرزایی.
به ایــن ترتیب، جنگ جــذب مخاطب از طریق امــواج در حوزه 
پرعالقه مند ورزشــی بین تلویزیون ایران و شبکه های خارج نشین 
در آســتانه فصل تازه فوتبال در ایران و اروپا باال گرفته و برنده این 

مبارزه کسی است که ابزار محبوب تری داشته باشد.
پس از قطع ناگهانی برنامه نود در هفته های پایانی و حســاس لیگ 
برتر هجدهم با تصمیم ســلیقه ای مدیر جوان شــبکه 3، این کانال 
رسانه ملی در قالب برنامه »فوتبال برتر« توسط محمدحسین میثاقی، 
آنالیز بازی های لیگ را ادامه داد، اما حاال شنیده می شود او برنامه ای 
مستقل و مشابه برنامه نود که احتماالً »90 پالس« نام خواهد داشت، 
در شــبی غیر از دوشــنبه شب ها )!(احیانا شنبه شــب ها  روی آنتن 
می برد تا خأل برنامه محبوبی که ســال ها عادل فردوســی پور آن را 
اجرا می کرد پر کند، اما مشــخص نیست آیا این اتفاق در عمل رخ 

خواهد داد یا نه؟!
همه این احتماالت در صورتی اســت که لیگ نوزدهم آغاز شود و 
فدراسیون فوتبال بتواند موانع استارت مسابقات را رفع کند، در غیر 
این صورت فوتبالی در کار نخواهد بود که ســر پخش زنده یا مرده 

اش دعوایی باشد! باید منتظر ماند و تماشا کرد.

*بهنام شریفی

فوتبال جوانان استان 24 گل
 ثبت کرد

 هفته دوم مســابقات فوتبال جوانان قهرمانی باشــگاه های استان 
یادواره شهید محســن حججی با انجام 6 بازی در شهرهای مختلف 
استان دنبال شد و 24 بار توپ از خط دروازه ها گذشت تا معدل خوب 

4 گل در هر بازی را به ثبت برساند.
به گزارش خبرنگار همدان پیام در این هفته و از گروه نخســت این 
رقابت ها تیم فوتبال جوانان شهرداری همدان موفق شد در یک بازی 
پرگل تیم مهر همدان را با نتیجه 2-4 شکست دهد و به صدر نشینی 

خود در جدول رده بندی ادامه دهد.
تیم فوتبال یاران کوروش نهاوند نیز در ورزشــگاه شهید شمسی پور 
همدان دســت به کار بزرگی زد و به زحمت 3-2 از ســد تیم میثاق 
گذشــت یاران کوروش با این برد 6 امتیازی شد و در کنار شهرداری 
همدان در صدر جدول قرار گرفت تیم فوتبال هالل احمر تویســرکان 

نیز در مصاف با آبی پوشان همدان به برتری 2-3 رسید.
امــا در گروه دوم این رقابت ها تیم فوتبال علم و ادب در ورزشــگاه 

شهید شمسی پور مقابل پاس همدان یک بر یک متوقف شد.
تیم فوتبال اکباتان همدان نیز در مصاف با پاســارگاد نوین نهاوند این 
نتیجه را تکرار کرد و دو تیم به تســاوی یک بر یک مساوی رضایت 
دادنــد و تیم فوتبال جوانان خانه جــوان مالیر در یک بازی هجومی 
موفق شد تیم فوتبال ستاره سرخ تویسرکان را شکست دهد و تنها تیم 

پیروز این گروه در هفته دوم باشد.
با گذشــته دو هفته از رقابت ها در گروه نخســت تیم های شهرداری 
همدان و یاران کوروش نهاوند با 6 امتیاز صدرنشــین هســتند و تیم 
شــهرداری مریانج و هالل احمر تویســرکان با 3 امتیــاز در تعقیب 
صدرنشینان می باشند 3 تیم مهر، آبی پوشان و میثاق همدان نیز بدون 

امتیاز در انتهای جدول قرار دارند.
امــا در گروه دوم تیم فوتبال خانه جوانان مالیر با پیروزی این هفته 6 
امتیازی شد و به تنهایی به صدر جدول صعود کرد تیم علم و ادب نیز 
با 4 امتیاز در رده دوم ایستاد و تیم ذوب فلزات بهار با یک بازی کمتر 
و 3 امتیاز سوم است تیم پاس و اکباتان همدان و پاسارگاد نوین نهاوند 

نیز هر سه با یک امتیاز در انتهای جدول جای دارند.

1

2

3

4

پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقای علی خلجی دارای شــماره شناسنامه  1150 به شــرح دادخواست کالسه 320/98 از این 
حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه بختیاری 
به شــماره شناســنامه  7066 در تاریخ 98/3/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1- علی خلجی به شماره شناسنامه 1150 
متولد1367 فرزند ابوطالب فرزند متوفی 2- ابوطالب خلجی به شماره شناسنامه 47 متولد1340 
فرزند جانعلی همســر متوفی 3- ناهید خلجی به شــماره شناســنامه  4043422224متولد 
1378فرزنــد ابوطالب فرزند متوفی 4- پریســا خلجی به شــماره شناســنامه  404011765 
متولد1369 فرزند ابوطالب فرزند متوفی 5-فریبا  خلجی به شــماره شناســنامه 440185927 
متولد 1371فرزند ابوطالب فرزند متوفی 6-فاطمه خلجی به شماره شناسنامه 567 متولد1365 
فرزند ابوطالب فرزند متوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر 

نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف181(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

 آگهي حصر وراثت
آقای اسماعیل شیرمحمدی دارای شماره شناسنامه  40 به شرح دادخواست کالسه 294/98/112 از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین شیرمحمد دسجردی 
به شماره شناســنامه  151 در تاریخ 49/4/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- اسماعیل شیرمحمدی  فرزند محمدحسن متولد 1338 به شماره شناسنامه 
40 فرزند متوفی 2- جعفر شیرمحمدی  فرزند محمدحسن متولد 1321 به شماره شناسنامه 36 فرزند متوفی 
3-علی شیرمحمد دســتجردی فرزند محمدحسن متولد 1341 به شماره شناســنامه71 فرزند متوفی 4- 
گلندام دسجردی  فرزند محمدحسن متولد1313  به شــماره شناسنامه1313 فرزند متوفی 5- کبرا زارعی 
کوشا فرزند محمدحسن متولد 1325 به شماره شناسنامه6  فرزند متوفی 6- ام البنین شیرمحمددسجردی 
فرزند محمدحسن متولد 1328 به شماره شناسنامه 1481فرزند متوفی 7- مارال سلطانی شایان شکیبا فرزند 
محمدحسن متولد1330   به شماره شناسنامه1482 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ) م الف 180(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
آقای علی طراوتی مکمل دارای شــماره شناسنامه  62 به شرح دادخواست کالسه 111/353/98 از این 
حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  امین اله طراوتی مکمل  به 
شماره شناســنامه  16 در تاریخ 96/7/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی 
2-ایرج طراوتی مکمل فرزند امین اله به شماره شناسنامه 5927 صادره از بهار متولد 1348 پسر متوفی 
3-وحید طراوتی مکمل فرزند امین اله به شماره شناسنامه 664 صادره از بهار متولد 1366 پسر متوفی 
4-ایران طراوتی مکمل فرزند امین اله به شــماره شناســنامه 5926 صادره از بهار متولد 1347 دختر 
متوفی 5-پروانه طراوتی مکمل فرزند امین اله به شــماره شناسنامه 6641 صادره از بهار متولد 1352 
دختر متوفی 6-سکینه خداکرمی فرزند محمد  به شماره شناسنامه 3580 صادره از بهار متولد 1326 
همسر متوفی  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 183(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

صعود مدعیان نوجوان به مرحله دوم 

 هفته پایانی مســابقات فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاه های استان 
یادواره شــهید امیر امیرگان امروز با انجام دو بازی در مالیر و همدان 

دنبال می شود.
امروز در ورزشــگاه الهیه مالیر تیم فوتبال نوجوانان یاوران این شــهر 
میزبان میثاق همدان است. تیم یاوران با 7 امتیاز بخت اول صعود است 
و حریف امروز این تیم میثاق همدان با 3 شکســت و ضعف مناسبی 
نــدارد و یاوران می تواند با غلبه بر میهمان خود به عنوان تیم اول گروه 
صعود کند.اما در دیگر بازی گروه دوم دیداری حســاس در ورزشگاه 

شهید شمسی پور همدان برگزار می گردد و تیم اکباتان همدان مدعی اول 
صعود میزبان تیم شهرداری مریانج است. اکباتان با 7 امتیاز صدرنشین 
اســت و در بازی امروز به دنبال پیروزی و صعود اســت اما شهرداری 
مریانج نیز نیم نگاهی به صعــود دارد و می تواند با غلبه بر تیم اکباتان 
شــانس خود را برای صعود افزایش دهد. شهرداری مریانج 4 امتیازی 

است ودر صورت پیروزی با اختالف 5 گل می تواند صعود کند.
روز گذشته نیز قرار بود دو بازی انجام شود که دیدار آبی پوشان همدان 
و مهر اللجین به دلیل درخواســت مهر اللجین این بازی انجام نشد و 
هیأت مدعی است چون این بازی در سرنوشت دیگر  تیم ها تأثیر ندارد 
برگزار نمی شود.اما دیدار حساس و سرنوشت ساز روز گذشته بین دو 

تیم پاس همدان و پدیده سرخ انجام شد که در نهایت تیم پیروز میدان 
به همراه ســتاره سرخ تویسرکان صدرنشین شــدند و صعود خود را 
مسجل کردند.تیم های حاضر در این رقابت ها که به خاطر ضعف مالی 
تصمیم گرفتند مســابقات را تک دوره ای برگــزار کنند حاال از هیأت 
خواسته اند تا جهت تشویق فوتبال پایه از هر گروه 3 تیم صعود کند تا 
نوجوانان و نونهاالن بازی های بیشتری را انجام دهند اگر هیأت فوتبال 
و کمیته مسابقات با درخواست تیم ها موافقت کند از گروه دوم تیم های 
اکباتــان همدان، یاوران مالیر و شــهرداری مریانج صعود می کنند و از 
گروه نخست نیز ستاره سرخ تویســرکان، پاس همدان و پدیده سرخ 

همدان به مرحله دوم راه خواهند یافت.

عارف اکبری 
به پاس پیوست

 تیــم فوتبال پاس این روزها به دنبال 
جذب بازیکن اســت تا تیــم خود را با 
قدرت روانه رقابت های لیگ دسته دوم 
نمایــد. در تاره ترین خبرها این تیم یک 
مهاجم جذب کرد.عارف اکبری مهاجم 
فصل گذشته شهدای بابلسر پس از توافق 
با پاس به این تیم پیوســت. این مهاجم 
فصل گذشته 8 گل برای شهدای بابلسر 

به ثمر رسانده بود.

مصطفی علیزاده در یک 
قدمی شهرداری همدان 

 مصطفی یوســف علیــزاده بازیکن 
خوب همدان که سال ها از میادین فوتبال 
دور بود تمرینات آماده سازی خود را آغاز 
کرده و در کنار بازیکنان شهرداری تمرین 

می کند.
علیزاده که آغاز خوبی در فوتبال اســتان 
داشــت در همان اوایل نوجوانی راهی 
فوالد و اهواز شــد و خوش درخشید و 
با انتقال پاس به همدان خیلی زود توجه 
وینگوبگوویچ ســرمربی پاس را به خود 
جلب کرد و نخســتین بازیکن همدانی 
و بومی پاس بود کــه به ترکیب تیم راه 
یافت اما یک مصدومیت ناخواســته و 
برخی مسائل حاشیه ای باعث شد تا این 
فوتبالیســت  جوان خیلی زود رویاهای 
خود را نادیده بگیرد و ســال ها خارج از 
گود بود تا ســرانجام تمرینات خود را با 

شهرداری آغاز کرد.
امیدواریم که شــهرداری سکوئی باشد 
برای پرتاب علیزاده و شــاهد بازگشت 

شکوهمند وی در میادین فوتبال باشیم.

بهرامی مدیر رسانه جدید 
شهرداری 

 شنیده می شود که تیم شهرداری مدیر 
رسانه جدیدی معرفی کرده است.

محمدرضا بهرامی از ورزشــی نویسان 
همدان اســت که وظیفه مدیر رسانه تیم 
شــهرداری را در فصــل جدید به عهده 
فرشید  جانشــین  داشــت.وی  خواهد 
گل محمدی مدیر رسانه ای فصل گذشته 
شهرداری است.برای این همکار عزیز در 

تیم شهرداری آرزوی موفقیت داریم.

دروازه بان شهرداری
 لیگ یکی شد 

 محمد خزائی سنگربان فصل گذشته 
شهرداری همدان لیگ یکی شد.

محمد خزائی که فصل گذشته سنگربان 
شهرداری همدان بود و بازی های خوبی 
را به نمایش گذاشت با عقد قراردادی به 
تیم لیگ یکی خوشه طالی ساوه پیوست.

سلیمان رحیمی «

 باشــگاه پاس همدان تمرینات آماده سازی 
خود را به طــور جدی دنبال می کند و این تیم 
پرتالش و مصمم خود را برای حضور قدرتمند 
در لیگ آماده می کند اما این تیم نگران و دلواپس 
اســت و از وعده های تو خالی مسئولین استان 

ناامید و پریشان به چشم می آید.
روز گذشــته در محــل تمرین تیــم فوتبال 
پاس حاضر شــدیم و از نزدیک شاهد تالش 
سبزپوشان برای حضوری قوی در لیگ دسته 

دوم بودیم.
کادر فنــی پــاس مصمم و بــا اراده ای قوی 
کارهــای تاکتیکــی و بدن ســازی را انجام 
می دهند و بازیکنان جدید و قدیم نیز در کنار 
هم گوش به فرمان کادر فنی پرتالش نشــان 

می دهند.
پاسی ها چند بازیکن تازه جذب کرده اند و در 
تمرین نشان دادند که حرف هایی برای گفتن 
دارند این تیم چند بازیکن دیگر نیاز دارد که 
مربیان تالش می کنند بهترین ها را جذب کنند.

احمد جمشــیدیان ســرمربی موفق پاس با 
روحیــه و انگیزه باال اهداف خــود را پیش 
می بــرد و اما در چهره او نگرانی موج می زند 
و وقتی با او همکالم می شوی سفره دلش باز 
می شــود و از وعده های تو خالی مســئولین 

گالیه می کند.
ســرمربی پاس می گویند با هزار زحمت تیم 
را دور هم جمع کردیم در حال شکل گرفتن 

هســتیم تیم خوبی را تــدارک دیدیم که اگر 
به موقع حمایت شــویم می تــوان به این تیم 
امیدوار بود و تیمی بهتر از سال قبل در حال 

شکل گیری است.
وی نگــران وعده های عمل نشــده مدیران 
باشــگاه اســت و می گوید: مدیــر کل اداره 
ورزش و جوانان قــول حمایت مالی در 24 
ساعت گذشته را داده بود که متأسفانه عملی 
نشده است که اگر وضع به همین منوال پیش 

برود و به مشکل می خوریم.
قــرار بود مقداری از پیش قرارداد بازیکنان را 
پرداخت کنیم و اگر به موقع پول به باشــگاه 
تزریق نشود همین بازیکنان نیز تیم را ترک و 

به تیم های دیگر می پیوندند.
هر چند کادر فنی همچون علی قربانی، بهمن 
طهماســبی، مصطفی کاشی، علیرضا رضایی، 
ســجاد بیگی باتالشــی وصف ناپذیر تیم را 
آماده می کنند اما نگران هســتند و از بدقولی 
مســئولین و امروز و فردا کردن آنها شــاکی 

هستند.
حواشــی از این تیم تقریباً دور شده و کانون 
هوداران نیز پا به پای کادر فنی تالش می کنند. 
شور و نشــاط در اردوی تیم موج می زند و 
همه برای سربلندی پاس بزرگ همدان تالش 
می کنند و اگر مســئولین نیز قــدم به میدان 
بگذارنــد و حرف های قشــنگ و وعده های 
رویایی آنها در عمل رنگ واقعیت بگیرد آنگاه 
به این تمی می توان امید بست و انگیزه آنها را 

دو چندان کرد.
مدیرعامــل پاس نیز مدعی اســت که در دو 
روز آینده اســکلت اصلی تیم بســته خواهد 
شد و آنگاه تمرینات با انسجام بیشتری دنبال 

خواهد شد.
محمد مظهری ابراز امیــدواری کرد که قول 
مسئولین که در جلسات چند روز گذشته داده 
شــده به واقعیت تبدیل شود و هر چه زودتر 

پول به بدنه باشگاه تزریق شود.
تمرین تیم پاس روز گذشــته ابتــدا با گرم 
کردن و دویدن در زمین آغاز شــد و ســپس 
در گروه های چند نفره کارهای تاکتیکی زیر 
نظر مربیان انجام شد. انجام تمرینات ترکیبی 
وشوت به دروازه از دیگر برنامه های پاس بود 
و دروازه بان هــا نیز زیر نظر مصطفی کاشــی 
تمرین می کردند و در پایان نیز بازیکنان بدن 
های خود را با تمرینات کشتی زیر نظر علی 
قربانی یکی از مربیان خوش اخالق پاس سرد 

کردند.
شور و نشاط در چهره تک تک بازیکنان موج 
می زند اگر مسائل و مشکالت مالی حل شود 
بازیکنــان و کادر فنی بــا انگیزه ای مضاعف 

تمرینات را دنبال می کنند.
پاس روز گذشــته هم یک بازی درون تیمی 
برای شناخت بیشتر نفرات خود در ورزشگاه 
شــهید حاجی بابایی انجام داد و پس از این 
بازی قرارداد چند بازیکن دیگر ثبت شــد تا 

اسکلت تیم شکل بگیرد.

 روز گذشته تیم فوتبال شهرداری همدان 
تمرین آماده سازی خود را در ورزشگاه شهید 
مفتــح دنبال کرد این تیم پس از تمرین پاس 
تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی انجام داد.

شــهرداری بــا هدایت هــادی گل محمدی 
که فصل گذشته موفق شــد تیم را در دسته 
دوم حفظ کند کار آماده ســازی خود را دنبال 
می کند و در این راه بهروز معین، رضا کیانی 

و حجت چهاردولی وی را کمک می کنند.
تعدادی از بازیکنان فصل گذشــته شهرداری 
جدا شده اند و این تیم با جذب بازیکنان بومی 
تالش می کند تا با بومی ها قدم به کارزار لیگ 

بگذارد.
بازیکن سال های  مصطفی یوســف علیزاده 
گذشــته پاس نیــز در تمرینات شــهرداری 
شــرکت دارد و تالش می کند تا با رسیدن به 

مرز آمادگی خود را نشان دهد.
تمرینات شهرداری با گرم کردن و نرمش آغاز 
شد و سپس کارهای ترکیبی و پاس های تک 
ضرب و دو ضرب در دستور کار قرار گرفت 
و دروازه بان ها نیز  زیر نظر رضا کیانی تمرین 
کردند. ایــن تیم نیز همچون پاس مشــکل 
مالی دارد و با جابه جایی مدیرعامل ســازمان 
فرهنگی ورزشــی بر مشــکالت شهرداری 
افزوده شــد و تا وجــدی مدیرعامل جدید 
مســتقر شود زمان برای باشــگاه که یک ماه 
دیگر باید در مسابقات شرکت کند می گذرد.

سرمربی شهرداری مدعی است که تیم بدی 
نداریم و جوانان با انگیزه و خوبی در کنار ما 
هستند که اگر به موقع حمایت شویم می توان 

به این تیم امید بست.
وی بــا تمجید از مدیرعامل جدید ســازمان 

فرهنگی ورزشی شــهرداری ابراز امیدواری 
کــرد که وجــدی تیم فوتبال شــهرداری را 
حمایــت کند تــا جوانان این شــهر بتوانند 

توانایی های خود را نشان دهند.
هــادی بلوری کاپیتان شــهرداری هم اظهار 

امیــدواری کرد که تیم شــهرداری با جوانان 
شایسته همدانی در مسابقات بدرخشد.

بازیکنان شــهرداری پس از تمرین بدن های 
خود را ســرد کردند تا مهیای بازی دوستانه 

با بعثت کرمانشاه باشند.

A جدول رده بندی جوانان )هفته دوم(گروه

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

56+83--22شهرداری همدان 1

46+73--22یاران کوروش نهاوند2

13+-1--11شهرداری مریانج3

3-133-21هالل احمر تویسرکان4

-2-124--1مهر همدان5

ستاره سرخ 6
تویسرکان

2--214-3-

-4-237--2میثاق همدان7

B جدول رده بندی جوانان)هفته دوم( گروه

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

46+62--22خانه جوانان مالیر1

14+21-211اکباتان همدان2

13+-1--11ذوب فلزات بهار3

1-11-1-1پاس همدان4

11-1112-2علم و ادب همدان5

21-1124-2پاسارگاد نوین نهاوند6

-3-214--2ستاره سرخ تویسرکان7

در فوتبال استان
جدال نونهاالن مدعی برای صعود 

 هفته پنجم مســابقات فوتبال نونهاالن قهرمانی باشگاه های استان 
یادواره شــهید امیرحسین امیرفضلی امروز و فردا با انجام 5 بازی در 
شهرهای همدان، نهاوند و اسدآباد دنبال می شود و مدعیان صعود به 

مرحله بعد به مصاف هم می روند.
امــروز از گروه دوم این رقابت ها یک دیدار در ورزشــگاه شــهید 
شمسی پور همدان انجام می شــود و تیم قعرنشین شاهین همدان به 
مصاف صدرنشــین و یکی از مدعیان قهرمانــی علم و ادب همدان 
می رود. شاهینی ها که در 3 بازی گذشته نشان دادند حرفی برای گفتن 
ندارند و تنها برای تجربه اندوزی قدم به این رقابت ها گذاشتند امروز 
نیز نمی توانند حریف خطرناکی برای علم و ادب باشــند و باید یک 

پیروزی آسان را برای علم و ادب کنار گذاشت.
اما فردا این رقابت ها با 4 دیدار دنبال می شــود و از گروه اول تیم 
فوتبال اکباتان میزبان شــهرداری همدان اســت دو تیم صدرنشین 
ایــن رقابت ها کــه هر دو 12 امتیازی هســتند در ایــن دیدار به 
دنبال پیروزی و صدرنشــینی هستند این بازی در ورزشگاه شهید 
شمســی پور انجام می شــود. در دیگر دیدار این گــروه تیم یاران 
کوروش که حرف چندانی برای گفتن ندارد در ورزشــگاه شهید 
ســلیمانیان نهاوند میزبان تیم شــهرداری مریانج است. شهرداری 
مریانج 6 امتیازی اســت و تیم نگاهی به صعود دارد. شــهرداری 
در صورت پیروزی 9 امتیازی می شــود و چشــم به تبصره هیأت 
فوتبال دارد که در صورت صعود 3 تیم شانس خود را برای صعود 

زنده نگه دارد.
اما از گروه دوم نیز فردا دو بازی  حســاس برگزار شــود ابتدا تیم 
فتح اســدآباد در ورزشگاه شهید راحمی این شهر میزبان پاسارگاد 
نوین نهاوند است هر دو تیم 6 امتیازی هستند و برای آنکه شانس 
خود را برای صعود زنده نگه دارند به 3 امتیاز این دیدار ســخت 
نیاز دارند. در دیگر دیدار حساس این گروه تیم فوتبال شهیدامینی 
همدان در ورزشــگاه شــهید شمسی پور این شــهر پذیرای پاس 
همدان اســت پاس با 6 امتیاز و شــهید امینی با 9 امتیاز چشم به 
صعــود دارند و 3 امتیاز این بازی حــالوت خاصی دارد. در این 
گروه به غیر از شــاهین همدان و ستاره ســرخ تویسرکان ما بقی 
تیم ها شانس صعود دارند و دو هفته پایانی می تواند چهره تیم های 

صعود کننده را نمایان کند.
با انجام بازی های این هفته تقریباً چهره تیم های صعود کننده مشخص 

خواهد شد.

شهرداری همدان با تکیه بر بومی ها شکل می گیرد

در دیداری دوستانه 
امروز شهرداری 

میزبان بعثت کرمانشاه است 
 تیم فوتبال شهرداری همدان در راستای آماده سازی خود امروز در 

دیداری دوستانه پذیرای تیم بعثت کرمانشاه است.
بعثت که در لیگ دســته دوم قرار دارد هفته پیش تیم شهرداری را در 
کرمانشاه متوقف کرد و امروز دو تیم تالش خواهند کرد تا در این بازی 

بازیکنان خود را محک بزنند.
این دیدار امروز در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار خواهد 

شد.

آیا به تیم داری حرفه ای می رسیم

پاس مصمم و پرتالش 
اما نگران و دلواپس
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حمایت از تولید محصوالت دانش بنیان 
علوم شناختی شتاب می گیرد

 حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصوالت شرکت  های دانش 
بنیان در حوزه علوم شــناختی یکی از سیاســت های راهبردی ستاد 

توسعه علوم شناختی است.
به گزارش ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، با هدف تشویق 
و ترغیب محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومی 
ســازی تجهیزات درحوزه علوم شــناختی و نیز توسعه و گسترش 
دانش علوم شــناختی در مراکز علمی و تخصصی ، حمایت از تولید 
تجهیزات داخلی و محصوالت شــرکت  های دانش بنیان در حوزه 
علوم شــناختی یکی از سیاست های راهبردی ســتاد توسعه علوم 

شناختی است.

بسته باتری مدل پروازی ماهواره 
»ناهید یک« تولید شد

 پژوهشــگاه فضایی ایران از تولید بسته باتری مدل پروازی ماهواره 
مخابراتی »ناهید یک« و تایید آن از لحاظ کارکرد در محیط فضا خبر داد.
به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران، آزمون های محیطی خالء حرارتی 
و ارتعاشــی بسته باتری جدید )تعویضی( مدل پروازی ماهواره »ناهید 
یک« انجام شد و از لحاظ کارکرد در محیط فضا مورد تایید قرار گرفت.

با توجه به تجربیات کســب شــده در طراحی ماهواره های قبلی، بسته 
باتری ماهواره »ناهید یک« با استفاده از فناوری سلول های لیتیوم-یون و 
با مشارکت سیستمی بخش های توان الکتریکی، سازه و حرارت برای 
نخستین بار در پژوهشگاه فضایی ایران توسط متخصصان پژوهشکده 

سامانه ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شد.

روسیه ربات انسان نما به ایستگاه فضایی 
بین المللی می فرستد

 به تازگی ویدئویی از یک ربات انسان نمای فضانورد منتشر شده 
که قرار اســت هفته آینده به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شود. 
ربات مذکور در روسیه ساخته شده و می تواند فعالیت های مختلفی 
انجام دهد.به گزارش مهر ، ســازمان فضایی روسیه ویدئویی از یک 
ربات انسان نمای اندروید منتشر کرده که هفته آینده به ایستگاه فضایی 
بین المللی ارســال می شود. این ربات که فدور)Fedor( نام گرفته 
در حال آزمایشهای فشار در مقر بایکونور در قزاقستان دیده می شود.

جالب آنکه ربات مذکور » ربونات«)فضانورد رباتیک( نیز لقب گرفته 
و می تواند اهدافی را مشخص یا روی نقاط خاصی مانند فرمان تمرکز 

کند. چنین قابلیت هایی هنگام سفر در فضا بسیار کارآمد است.

ساخت ۱4 قلم تجهیزات هواشناسی
 توسط شرکتهای دانش بنیان

 رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
از ساخت 14 قلم تجهیزات در حوزه هواشناسی خبر داد و گفت: قرار 

است این تجهیزات توسط شرکت های دانش بنیان به تولید برسد.
اسماعیل قادری فر با بیان اینکه طی بررسی های ما در حوزه فناوری 
و تجهیزات وابسته به حوزه هواشناسی اعم از پیش بینی، مخاطرات، 
تجهیزات وابســته به آن دچار کمبودها و نقایصی هســتیم، گفت: با 
توجه به نیازی که کشور و  مجموعه سازمان هواشناسی دارد، در صدد 
هستیم که این تجهیزات را توسط محققان طراحی و به تولید برسانیم.
وی گفت: نیازها از ســوی سازمان هواشناســی به معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری اعالم شده است.

پیام های هشدار سه بعدی برای رانندگان 
توسعه می یابد

 شرکت بوش مشغول توسعه هشدارهای سه بعدی برای رانندگان 
اســت. این هشدارها که ناگهان جلوی چشمان راننده ظاهر می شوند، 
اطالعات بصری را در اختیار او قرار می دهند.به گزارش مهر ، شرکت 
آلمانی بوش قصد دارد هشدارهای 3بعدی را برای رانندگان ارائه کند که 
ناگهان جلوی چشــمان آنها ظاهر می شود. این شرکت آلمانی مشغول 
آزمایش فناوری 3D برای خودروها اســت. این بدان معنا اســت که 
نیازی نیســت راننده عینک بزند تا افکت هایی را به طور واقعی ببیند. 
همچنین نیازی به نگاه کردن به سمت خاصی نیست. محققان معتقدند 
نمایشگرهای 3بعدی  اطالعات بصری را سریع تر برای رانندگان فراهم 

می کنند و به این ترتیب ایمنی در جاده ها افزایش می یابد.

 چقَدر سخت بَود وای چقدر دشوار است
زندگی بر سر مردی که یقین بیکار است
خنده هایش به دروغ است اگر میخندد
قلب او می زند اما ز درون بیمار است
روزها فکر همه فرصت از دست رفته
شبها تا به سحر خفته که نه بیدار است
سر افسار زمان نیست به دستش دیگر

چه کند او که هر روز و شبش تکرار است
روحش از دست همه خسته و ناالن گشته

زندگی نکبتش با همگان پیکار است
همه ی مردم شهر ، کار ندارم به کنار

که جگرگوشه اش از دست پدر بیزار است
جای شادی و خوشی از بر طفلش دیگر

به دلش غصه و افسوس و فغان انبار است
همه وقت و همه جا اوست در اندیشیدن

او دگر بنده ی خود نیست بنده ی افکار است
 حق اظهارنظر را هم گرفتند از او

اختیار از دست او رفته و این اجبار است
این پدر ، از مال دنیا صاحب چیزی نیست
او کنون مردی کج اندیش و بد کردار است

اگر او ساکت و خاموش نشسته کنجی
طعنه های دوست و دشمن به سرش آوار است

درد او را چه کسی غیر خدا میداند؟
گریه اش پنهانی پشت کدام دیوار است؟
لحظه ای فرصت آرامش افکارش نیست

که فقط همدم آن مرد یه نخ سیگار است
* کیومرث سلطانی راد)کسراد(

اجاره پاسپورت برای واردات موبایل
 حرمــت ا... رفیعی درباره تبعات اجاره پاســپورت برای واردات موبایل 
به مســافران ایرانی هشــدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعالم 
رجیستری گوشی های موبایل و افزایش قیمت گوشی های موبایل در بازار 
ایران، اعالم شــده تا هر کسی که اقدام به خریداری گوشی موبایل می کند، 
باید قبل از آن، گوشــی را به نام خود بزند. کسانی که در سه ماه اخیر سفر 
خارجی داشته اند پاسپورت خود را در اختیار فروشندگان سودجوی موبایل 
قرار می دهند تا آنها بتوانند با استفاده از هویت فرد دارای پاسپورت گوشی 
را به نام مسافر بزنند و اعالم کنند. وی افزود: ممکن است سودجویان اصل 
پاسپورت را شبیه سازی کنند. هر پاسپورت متعلق به یک شخص است که 
اطالعات شخصی اش در آن نوشته شده بنابراین کسی نباید آن را حتی برای 
چند ساعت در اختیار داشته باشد. در صورت سوءاستفاده از پاسپورت، افراد 
هنگام ســفر نیز دچار مشکل می شوند. در این ارتباط، حمیدرضا دهقانی نیا 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه 
تحت این عنوان سوءاســتفاده کنند که شــخص را یک یا دو روز از کشور 
خارج کنند و سپس با اســتفاده از اطالعات پاسپورت، گوشی مسافری را 

ثبت کنند. 

واگذاری امور گردشگری به تشکل ها

 ولی تیموری، معاون گردشگری کشور گفت: موضوع واگذاری خدمات 
و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست های کلی اصل 44قانون 
اساسی به منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه های 
اجرایی از جمله سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، هدایت و نظارت، یکی از 
موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده 100 قانون برنامه 
ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی الزم را در این زمینه فراهم 

کرده است.
او افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی الزم توسط سازمان در قانون برنامه 
ششم توســعه و اخذ نظرات و پیشــنهادهای ادارات کل استان ها و بخش 
خصوصی طی نشست های کارشناســی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا 
و برای ابالغ به ریاســت ســازمان پیشنهاد شــد. تیموری ادامه داد: حفظ 
حقوق فعاالن اقتصادی بخش گردشــگری، تســهیل فرآیندهای اجرایی، 
کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، 
پیشگیری از کمرنگ شــدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت 
عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و... از جمله شاخص های 
موردنظر در احصا و واگذاری امور بود. تیموری با اشاره به نمونه ای از امور 
قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل آپارتمان، متل، 
مهمان پذیر، زائرسرا، اقامتگاه های ســنتی و بوم گردی گفت: در سه مرحله 
احداث، بهره برداری و نظارت اموری شــامل تشکیل و تکمیل پرونده های 
ســاخت، بررسی و تایید نقشه ها، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت، 
تشــکیل و تکمیل پرونده های صدور پروانه بهره برداری، ارائه گزارش های 

دوره ای به سازمان و... قابل واگذاری به بخش خصوصی اعالم شده است.

■ دوبیتي:
کجا آواره و در خانه ی کیست نمیدانم دلم دیوانه ی کیست  
اسیر نرگس مستانه ی کیست نمیدونم دل سر گشته ی مو  

باباطاهر

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

تباهی تن ، در پرخوری است و تباهی ِکشت ، در گنه ورزی و تباهی شناخت ، در ترک صلوات 
بر بهترین خلق خدا )یعنی پیامبر صلی اهلل علیه و آله (.         
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 بررســی تاریخ ادبیــات ایران همــواره با نام 
عارفان، شــاعران و مشاهیر بزرگی از خطه همدان 
همــراه بوده اســت، مفاخــر تاثیر گــذاری چون 
خواج ابوعلی سینا،  باباطاهر،  عین القضات همدانی، 
ه رشــیدالدین فضل اهلل همدانی، میر سید علی همدانی، 

میرزاده عشقی و ...گواه بر این ادعا است.
به گزارش ایسنا، همدان شــهری به بلندای تاریخ 
است که در شــعر و ادب نیز به همان اندازه رشد 
کرده و فرهنگساز بوده است به طوریکه بسیاری از 
ادیبان نام آشــنای این دیار در تحوالت اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی، ادبی، عرفانــی و ... زمان خود 
نقش بسزایی در سرزمین ایران و حتی فرامرزها ایفا 
کرده اند که عارف نام آشنا "میرسید علی همدانی" از 

جمله آنها است.
شاعر مجموعه "کلید کوچک جهان" درباره جایگاه 
شعر و شــاعران همدان در کشــور گفت: جایگاه 
شــعر همدان در کشــور را چند معیار و شاخص 
معرفی می کند، مثال یکی اینکه این شــهر به لحاظ 
برگزاری مراســم های ادبی، به صورت مســتمر و 
ســالیانه چه جایگاهی دارد؟ چنــد جایزه ملی در 
حوزه شعر در آن برگزار می شود؟ چقدر جلسات 
ادبــی و حوزه های نقد ادبی در همدان در ســطح 
کشــور معرفی شده و قابل استناد و مراجعه است؟ 
شاعرانی که در همدان ساکن هستند چقدر همدان 
را به عنوان محل زیســت هنری و جغرافیایی خود 

معرفی کرده اند؟ و ...
حســن گوهرپور ادامه داد: این ها و موارد دیگر 
جایگاه شــعر همدان را تعیین می کند، به عالوه 
اینکه اگر مراد از شــعر همدان، شــعر با گویش 
همدانی باشد توضیح مسأله و سوال چیز دیگری 
می شــود اما بخش دیگر سوال مربوط به جایگاه 
شاعران استان همدان در کشور است که در مورد 

این هم باید عرض کنم همدان، شاعران مطرحی 
در حوزه بزرگسال و کودک به شعر ایران معرفی 
کرده که آنها را می توان به دو گروه تقســیم کرد، 
گروهــی که کماکان در همدان زیســت فرهنگی 
و جغرافیایی دارنــد و گروهی که هجرت کرده 
و در تهران یا شــهرهای دیگــر زندگی می کنند 
و شــاعران مطرحی هســتند اما همدان همیشــه 
در گســتره ادبیات نامی داشــته و امید داریم که 

باشد.    داشته  همچنان 
ایــن عضو انجمن علمی نقد ادبــی ایران در ادامه 
و در پاســخ به این ســوال که تفاوت های جایگاه 
شعر امروز همدان با دوره های قبل چیست؟ گفت: 
شــعر امروز همــدان، محصول شــاعران امروزی 
است که در همدان زندگی می کنند، جلسات ادبی 
می روند)یا شاید دیگر نمی روند اما هنوز نامشان به 
عنوان فعاالن این بخش برده می شــود و هنوز هم 
دارند شــعر می نویسند و ســترون نشده اند( نقد و 
نظــر دارند و ...؛ اگر بخواهم با یک یا دو دهه قبل 
مقایسه کنم، شاعران امروز پویاتر، نازک خیال ترو 
لطیف طبع تر هســتند اما خلوص شاعران دیروز و 
شاعران نسل پیش، بیش از امروزی هاست، تفاوت 
این شــاعران به گمانم در خلوص شاعرانه هاست 

و زیست هنری.
شــاعر مجموعه "یک پیراهن جلوتــر از پاییز" در 
پاسخ به این پرســش که وضعیت نشر کتاب های 
شــعر همدان چگونه است؟ بیان کرد: در سال های 
اخیر شــاعران اســتان در عرصه  جدی شعر آزاد 
و کالســیک مجموعــه شعرهایشــان را به چاپ 
رســانده اند که تعداد آنها کم نیست و در هر کدام 
از ایــن کتاب ها بخشــی از تجربه های خود و هم 
نسالن خود را به دوش کشیده و روایت کرده اند و 
نمایش گر سویه  ادبی و نوع نگرش هر کدام از این 

شــاعران و رویکرد شعری این بخش از جغرافیای 
کشور بوده اند.

مدیــر انجمن ترانه همدان درباره جایگاه شــعر و 
شــاعران همدان در کشور اظهار کرد: شعر همدان 
به دالیل مختلفی آنچنان که باید تاکنون در گستره  
کشــوری جایگاهی بایســته پیدا نکرده است، به 
نظــر بنده عــدم ارتباط با شــاعران و انجمن های 
شعر اســتان های دیگر یکی از دالیل این موضوع 
اســت که البته این خود به علت عــدم برگزاری 
جشنواره های شــعر کشوری، عدم حضور شاعران 
برجســته  کشــوری در همدان و به طور کلی قطع 
ارتباط با سایر استان ها در حوزه  شعر است که البته 
به همت برخی انجمن ها از قبیل انجمن ادبی شهید 
آوینــی و برخی ارگان ها تالش هایی اندک صورت 

گرفته که صد البته کافی نیست.
ارشی ادامه داد: برگزاری جلسات تخصصی نقد و 
برگزاری جلسات رونمایی از آثار شاعران نیز یکی 
از دالیل پیشــرفت شعر امروز همدان است، عالوه 
بر این ها تاســیس برخــی انجمن های تخصصی و 
ویژه نگــری از قبیل انجمن ترانــه، حافظ خوانی، 
شــاهنامه خوانی، ســعدی پژوهی، نظامی پژوهی 

و ... نیز ســهم عمده ای در پیشــرفت شعر همدان 
داشته است.

مدیر انجمن ترانه همدان در پاســخ به این ســوال 
که بیشــتر شــاعران حال حاضر همدان به سرودن 
چه نوع قالب شــعری تمایل دارند و چرا؟ گفت: 
شــاعران همدان تا آنجا که بنده دیــده ام در همه 
قالب های شــعری از قبیل غــزل، رباعی، دوبیتی، 
قصیده، مســمط، چارپاره، شعر سپید، نیمایی و ... 
طبــع آزمایی می کنند که خوشــبختانه در همه  این 
قالب ها، شــاهد شعرهایی اســتخوان دار و خوب 

هستیم.
وی در ادامه درباره وضعیت نشــر کتاب های شعر 
در همدان گفت: چاپ کتاب همواره از دغدغه های 
اصلی شاعران و نویسندگان بوده است، شوربختانه 
به علت کمبــود حمایتگــران مالی، بســیاری از 
شــاعران، پس از سال ها تجربه  شعری و انبوهی از 
آثار ارزشمند، هنوز نتوانسته اند آثار خود را چاپ و 
منتشر کنند و چاپ شعر یکی از انگیزه های اصلی 
سرودن اشــعار بیشتر و بهتر اســت که موجبات 
پیشــرفت شاعران و به تبع آن شعر استان را فراهم 

می کند.

بازار
  بخــش اصلی 
بازار قدیمی همدان 
دوران  محصــول 
این  اســت.  قاجار 
بــازار در همــدان 
بســیاری  برخالف 
از شــهرهای دیگر 
متمرکز  صورت  به 
و بخــش به بخش 
است.  شده  ساخته 

به این معنی که در آن مشــاغل مختلف راســته های مجزا داشته اند. چنین 
ایده ای در ساخت بازار به دلیل اهمیت همدان و تعدد مسافران از شهرهای 
دیگر به آن بوده اســت. خوشبختانه بدنه اصلی بازار همدان هنوز سرجایش 
اســت و اگرچه بعضی شــغل های جدید کســب و کارهای قدیمی را 
تهدید کرده اند اما باز هم می توان ردی از ســنت و اصالت در آن دید. 
پیشــنهاد ما به شــما دیدِن دوباره این بازار، این بــار به صورت نگاهی 
توریستی است. کفشــدوزخانه، صحافخانه، چرمدوزخانه، حلبی سازها، 
نخودبریزها، قنادخانه، ســبزه میدان، سرگذر، پاالن دوزها، خامه فروش 
ها، گوزه گرها، حســین خانی، چاقوسازها، زغالی ها، شیشه برها و دباغ 
خانه تنها قســمتی از بخش های این بازار تاریخی و ارزشــمند هستند. 

برای دیدن این بازار زیبا دست بجنبانید. 
معمــاری و اصالــت این بازار به کمــک و حضور و دیدِن مــا دربرابر 

سوداگران و سودجویان، احتیاج دارد. 

بازگشت آزادگان 
  26 مــرداد، بیســت و 
بازگشــت  ســالروز  نهمین 
آزادگان 8 ســال دفاع مقدس 
به ایران اســت. این واقعه در 
دنیای سیاســت اتفاق بزرگی 
به شــمار می رفت و تاثیرات 
زیادی در بین مردم و بالطبع 
آنها، هنرمندان داشت. ابراهیم 
حاتمی کیا یکی از هنرمندانی 
بــود کــه زودتــر از بقیــه 
اتفاق  این  اهمیت  فیلمسازان 

را درک کرد. بوی پیراهن یوسف را حاتمی کیا سال 134 ساخت. این فیلم داستان پیرمردی 
با بازی علی نصیریان است که اگرچه همه شواهد نشان می دهد که پسرش در جنگ شهید 
شــده اما او باور ندارد و همچنان منتظر بازگشت اوست. عالوه بر نصیریان، نیکی کریمی، 
جعفر دهقان، شــیرین بینا و قاســم زارع در این فیلم بازی کرده اند. بازی درخشان علی 
نصیریان در کنار موســیقی حیرت انگیز مجید انتظامی، بوی پراهن یوســف را به یکی از 
بهترین فیلم های دفاع مقدسی تاریخ سینمای ایران تبدیل کرده است. پیشنهاد می کنیم در 
تعطیالت این هفته، بوی پیراهن یوسف را ببینید و از روایت شاعرانه حاتمی کیا لذت ببرید. 

 

قصر شیرین 
 قصــر شــیرین جدیدترین 
بدون  میرکریمــی  رضــا  فیلم 
تردید بهترین فیلم سینمای ایران 
از ابتدای امسال است. در برابر 
فیلم های باارزشی مثل شبی که 
ماه کامل شد و سرخپوست، این 
عمیقا  ولی  است  بزرگی  ادعای 
به آن اعتقــاد دارم. در این فیلم 
که درامی نیمه جاده ای اســت، 
حامد بهداد بازی می کند که به 

عقیده منتقدان بهترین بازی این بازیگر در بیســت ســال گذشــته اســت. بهداد در قصر شیرین 
کراکتری عمیق و کمترل شــده را به بهترین شکل نشان می دهد که درآوردن آن کار هر بازیگری 
نیســت. این فیلم برای نخســتین بار در سی و هفتمین دوره جشــنواره فیلم فجر اکران شد و با 
نامزدی در هشت رشــته، برنده دو سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین موسیقی متن شد.اما 
درخشش اصلی فیلم در بیست و دومین جشنواره فیلم شانگهای رقم خورد که فیلم با حضور در 
بخش مسابقه اصلی، برنده 3 جام طالیی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد از 
این فســتیوال شد. قصر شیرین عالوه بر تحســین مخاطبان در جشنواره فیلم فجر، به عنوان فیلم 

محبوب منتقدان در مجله فیلم انتخاب شده است. 

گروه آیین 
 گروه های موسیقی همدان در چند سال گذشته پیشرفت خوبی 
داشــته اند. موسیقی به ویژه موسیقی ســنتی از دیرباز مورد احترام 
همه مردم و مســئوالن فرهنگی همدان بوده و از این جهت بســتر 
مناسبی برای رشد آن وجود داشته است. با این حال، حمایت از این 
موسیقی می تواند یکی از مهمترین وظایف مردم هنردوست همدان 
باشــد. وجه بارز حمایت از موسیقی در همدان، استقبال از کنسرت 
های گروه های موسیقی است. کنسرت هایی که با هزینه های زیاد 
و مشــکالت فراوان برقرار می شوند تنها با حمایت مردم جان دار 
می مانند و می توانند موســیقی هر شهر را زنده نگه دارند. یکی از 
کنسرت هایی که آخر این هفته در فرهنگسرای بوعلی سینای همدان 
برگزار می شود کنسرت گروه آیین است. این گروه چند سالی است 
که به صــورت حرفه ای کار می کنــد و اجراهای موفقی داخل و 
خارج کشور داشته است. پیشنهاد می کنیم عصر جمعه غمگین تان 
را به گروه آیین بسپارید و به جای موسیقی ناکوک، این بار موسیقی 

خوب و درست گوش کنید.

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

از همدان گردی تا قصر شیرین
مناسبت

همدان گردی

سینما 

کنسرت

اجاق شعر
در همدان 
روشن است؟

شعار و رنگ اربعین سال ۹۸ 
انتخاب شد

 »الحســین یجمعنا« و »قرمز« به عنوان شعار و رنگ 
اربعین امســال انتخاب شدند.حجت االسالم والمسلمین 
غالمرضا اباذریـ  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
مرکــزی اربعین در عــراق و رایزن فرهنگی  جمهوری 
اســالمی ایران در بغدادـ  درباره شــعار و رنگ اربعین 
سال 1398، گفت: با توجه به بررسی های کارشناسی و 
توافق های انجام شــده با طرف ایرانی و عراقی قرار شد 
امسال شعار و رنگ اربعین همان شعار سال 1397 باشد.
وی یادآور شــد: جهانی بــودن حرکت بزرگ فرهنگی 
اربعین و شــرایط خاص منطقه و جهان اسالم از اصول 
انتخاب شــعار اربعین است، بر همین اساس امسال نیز 
شعار اربعین »الحسین یجمعنا« و »قرمز« نیز رنگ منتخب 

مراسم اربعین سال 1398 تعیین و اعالم شد.


