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اهميت اعتدال و عقالنيت 
در فضاى سياسى استان

  اســتاندار همدان در جلسه اخير ستاد 
انتخابات اســتان ضمن تاكيد بر برگزارى 
انتخابات پرشور و ســالم در استان، گفته 
كه امــروز  اداره امور بر مبنــاى اعتدال و 

عقالنيت است.

 مــا تا بــه امروز حساســيت زيادى 
در بحث انرژى نداشــتيم؛ دانشگاه ها و 
دليل اهميت فرهنگ ســازى  مدارس به 
در اولويت و خط مقدم هستند وفرهنگ 
ســازى در زمينه مصرف انرژى و  آب، 

يك تكليف ملى و بين المللى است 
جمع  در  بوعلى ســينا  دانشــگاه  رئيس 
كاركنــان مديريــت ســبز و نظــارت 
برطرح هاى عمرانى دانشــگاه با بيان اين 
مطلب گفت: مديريت ســبز كه موضوع 
اين جلسه اســت به سال 91 برمى گردد 
و از خودانتقادى وزارت علوم آغاز شد

يعقوب محمدى فر افزود: در اين راســتا 
چندين نمايشــگاه و جلسه در شهرهاى 
هدف،  خوشبختانه  شد؛  برگزار  مختلف 

رسيدن به يك دستورالعمل بود. 
محمدى فر يادآور شــد: يك برنامه هم 
در دانشگاه بوعلى ســينا برگزار شد، كه 
با طرح هاى عمرانى، كارشناســان حوزه 
مديريت و بهينه ســازى كارخانه ها آغاز 
شد و به آهستگى به بحث دانشگاه سبز 
و امروز شــهر همدان، به بستر شهر سبز 

كشيده شده است. 

محمدى فــر تصريح كرد: مــا تا امروز 
حساســيت زيــادى در بحــث انرژى 
نداشتيم؛ دانشــگاه ها و مدارس به دليل 
اهميــت بحث فرهنگ ســازى در آن ها 
داراى اهميت هستند بحث ساختن يك 
فرهنگ و يك نگاه و تربيت انسان هايى 
با اين نــگاه اهميتى دو چندان دارد؛ اين 
موضوعى است كه بايد در سطح خرد و 

كالن به آن توجه كنيم.
وى خاطرنشان كرد: خوشبختانه دانشگاه 
در ايــن عرصــه موفق عمل كــرده و 
در حوزه هــاى قنات، فاضــالب، آب، 
پســماند و ... كارهاى خوبى را در اين 
عرصه انجام دادند و خوشبختانه قسمت 

عمده اى از آن نيز مستند شده است. 
محمــدى فر با تاكيــد براينكه در حوزه 
مســتندنگارى در ســطح كشور مشكل 
داريم گفت: كارهايى كه انجام مى دهيم 
اصوال در سطح فردى است و به صورت 
فــردى كارها انجام مى شــود كه بعد از 

مدتى مستند رها مى شود
وى ادامه داد: اين كه مستندسازى تبديل 
به يك جريان نمى شــود و نيمه كاره رها 

مى شــود يكى از مشكالت ما است و ما 
هنوز نتوانسته ايم آن را به يك سيستم و 

چرخه تبديل كنيم
محمدى فر عنوان كرد: در مستندســازى 
هميشــه پــاى يــك مدير و معــاون و 
كارشــناس در ميان اســت و با خروج 
آن ها كل كار رها مى شود ما بايد به دنبال 
يك سيستم سازى باشيم خصوصا در اين 
عرصه كه بحث مصرف و منابع ما مطرح 
اســت؛ درست است كه ما دومين كشور 
دارنده گاز هســتيم، اما نبايد آن را رها 

كنيم و از آن بد استفاده كنيم.
رئيس دانشگاه بوعلى سينا اظهار كرد:ما 
بايد فرهنگ ســازى را از خودمان آغاز 
كنيم و اين نيازى اســت كه دنياى امروز 
دارد و  ما نياز داريم كه در زمينه مصرف 
انــرژى و  آب به صورت جــدى وارد 
شويم؛ اين يك تكليف شخصى، ملى و 

بين المللى است. 
ــد  ــينا تاكي ــى س ــگاه بوعل ــس دانش رئي
دپارتمان هــاى  بعضــى  از  مــا  كــرد: 
داريــم؛  كمــك  توقــع  دانشــگاه 
مختلفــى  تخصص هــاى  از  دانشــگاه 

برخــوردار اســت و بايــد از متخصصــان 
ــد  ــتا باي ــن راس ــم. در همي ــتفاده كني اس
اســاتيد،  مخصــوص  كارگاه هايــى 
بگذاريــم  كاركنــان  و  دانشــجويان 
متاســفانه  زيســت محيطى  حــوزه  در 
ــط  ــم و محي ــورد نمى كني ــت برخ درس
شــده  احــزاب  بلندگــوى  زيســت 
ــط زيســت  ــه محي ــت؛ در صورتى ك اس

ــت.. ــا اس ــه م خان
مــا  گفــت:  پايــان  در  محمدى فــر 
بايــد نهضتــى را آغــاز كنيــم كــه هيــچ 
 پالســتيك و آشــغالى را در دانشــگاه 
در  مخصوصــا  مــا  امــروز  نبينيــم؛ 
امانــت دار  زيســت،  محيــط  بحــث 
بايــد  و  هســتيم  بعــدى  نســل هاى 
آن را بــه نســل هاى آينــده تحويــل 
ــه  ــه اى ك ــن تقديرنام ــم وى همچني دهي
ــا برگــزارى  ــور در رابطــه ب ــر نظرپ دكت
نمايشــگاه در حــوزه مديريــت ســبز 
ــر  ــه دكت ــود ب ــده ب ــا ش ــه وى اعط ب
على عربــى اعطــا كــرد و از ايشــان 
درخواســت تبييــن دســتورالعمل ها و 

ايزوهــاى محيــط زيســتى كــرد..

 معاون رئيــس جمهورى در امور 
درخصوص  خانــواده  امــور  و  زنان 
دغدغه هــاى معاونــت امــور زنــان 
در زمينــه ورزش و ســالمت بانوان 
گفــت: تــالش كرديــم ســهم زنان 
در ســرانه فضاهاى ورزشــى كشور 
پيش بينى شــود و هيــچ نهاد و حتى 
بخــش خصوصى نتواند ســهم زنان 
از امكانات و ســالن هاى ورزشــى را 

كند. حذف 
به گــزارش ايرنا، معصومــه ابتكار با 
نشــاط  به  توجه  ضــرورت  بر  تاكيد 
اجتماعى بانــوان افزود: براى افزايش 
ســهم بانــوان از فضاهاى ورزشــى 
بــا پيگيرى هــا و مكاتباتــى كــه با 
كميســيون مجلس در خصوص آيين 
صورت  ورزشى  اماكن  واگذارى  نامه 
گرفــت تالش كرديم ســهم زنان در 

ســرانه فضاهاى ورزشى كشور پيش 
بينى شــود و هيچ نهاد و حتى بخش 
خصوصى نتواند ســهم زنان از امكان 
خوشبختانه  كه  كند  حذف  را  ورزشى 

اين موضوع در آيين نامه قيد شد.
وى ادامــه داد: مهــم ترين مشــكل 
بــراى ورزش بانــوان اين اســت كه 
ورزشى  فضاهاى  و  ها  ســالن  برخى 
در دســترس همه نيست يا استفاده از 
خانواده  دوش  بــر  زيادى  هزينه  آنها 
تحميــل مى كنــد، در حالــى كه اگر 
بانوان يك بار ورزش در محيط هاى 
مناســب را تجربه كنند و متوجه تاثير 
آن در روحيه و نشــاط خود شــوند 
طبيعتا ورزش و فعاليت بدنى را ادامه 

داد. خواهند 
معصومه ابتــكار در خصوص دغدغه 
زمينه  در  زنــان  امور  معاونــت  هاى 

ورزش و ســالمت بانــوان بيان كرد: 
نخســتين قــدم معاونت امــور زنان، 
اصالحات در آمــوزش و پرورش از 
همان ســنين ابتدايى بود، تمام تالش 
خود را انجام داديم تا مشــكلى كه در 
درس تربيت بدنــى براى دختران در 
مدارس ابتدايى به وجود آمده بود به 
صورت عملى برطرف شود و دختران 
دانش آمــوز بتوانند در ســاعت هاى 
ورزش، مهــارت هــاى حركتى را به 

ببينند. آموزش  اصولى  شكل 
وى تصريح كرد: موضوع ديگر تالش 
ســازى  مناســب  طرح  اجراى  براى 
مدارس دخترانه است كه در اين راستا 
از تمامى خيرين، ســازمان نوســازى 
مــدارس، شــهردارى ها و آموزش و 
فضاى  پرورش دعــوت مى كنم تــا 
مدارس به شــكلى مناسب سازى شود 

كه دختران از نشــاط بيشتر و فضاى 
ورزشى و نور مستقيم آفتاب بهره مند 
شوند و مهارت هاى ورزشى و سواد 
حركتى خود را تقويت كنند، مدارسى 
كه از ايــن امكان برخوردار نيســتند 
بايد تدابير الزم در خصوص رفع اين 
مشــكل را به كار ببندند، رها كردن و 
پاك كردن صورت مســئله مشكلى را 

حل نخواهد كرد.
ابتــكار تاكيد كــرد: نشــاط اجتماعى 
زنــان در مناطق 22 گانه شــهر تهران 
خانواده  آگاهــى  ارتقاى  راســتاى  در 
ها دنبال مى شــود، ســراهاى محالت 
و فرهنگ ســراهايى كــه در تهــران و 
شهرســتان ها وجود دارد مى توانند در 
اين امر كمك كنند، در صورتى كه فضا 
براى ورزش بانوان فراهم شــود بدون 

شك بانوان نيز استفاده خواهند كرد.

 رئيس دانشگاه بوعلى سينا:

فرهنگ سازى در زمينه انرژى و آب تكليف ملى و بين المللى است

هيچ نهاد و بخش خصوصى نمى تواند سهم زنان
 از امكانات و سالن هاى ورزشى را حذف كند

از سه شنبه به سايت tem.mrud.ir مراجعه كنيد

آغازثبت نام همداني ها براى مسكن ملى
چرا تاكسى رانى نمى تواند بر كرايه ها نظارت كند؟ 

تاكسى هاى بى متر
در همدان مى چرخند
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پايان 
خشكسالى 

درختان 
بام نهاوند

■ تفاهم نامه شهردارى و علوم پزشكى  
در هفته جارى اجرا مى شود شاپره 

ويژه جشنواره
 تئاتر كودك و نوجوان
ضميمه روزنامه امروز
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اهميت اعتدال و عقالنيت 
در فضاى سياسى استان

  استاندار همدان در جلسه اخير ستاد انتخابات استان ضمن تاكيد 
بر برگزارى انتخابات پرشــور و سالم در استان، گفته كه امروز  اداره 
امور بر مبناى اعتدال و عقالنيت است و در استان تالش شده اين مهم 

به عنوان امانت دار انجام شود.
 شاهرخى همچنين خاطرنشان كرد كه به دنبال فضاى باز سياسى در 

استان بوده تا مقدمات انتخاباتى پرشور به خوبى فراهم گردد.
اگر دو مقوله اعتدال و عقالنيت و فضاى سياسى باز و مبتنى بر مردم 
ســاالرى را در كنار هم ببينيم، آنگاه مى توان از فراهم شــدن يكى از 
اصلى ترين مقدمات يك انتخابات پرشــور، ســالم و قانونمند سخن 

گفت.
اين بدان معناست كه برگزارى انتخابات سالم و آزاد در گرو آن است 
كه فضاى سياســى جامعه آرام و قانونمند و در عين حال پرشــور و 

نشاط باشد.
در چنين فضايى هيچ جايى براى افراط و تفريط نيست و همگان بايد 
ضمن پايبندى به قانون، آداب و الزامات اخالقى و اعتقادى را رعايت 
نمايند تا رقابت هاى انتخاباتى بدون كوچك ترين حركت تخريبى يا 

هتك حرمت اشخاص دنبال شود.
از طرفى در يك چنين فضاى سالمى همه ساليق بتوانند بدون دغدغه 

ابراز وجود كرده، برنامه هاى خود را پيش ببرند.
در فضاى سياســى باز جايى بــراى انحصارگرايى و تماميت خواهى 
نيســت و اشــخاص و گروه هاى مختلف در چهارچوب قانون حق 

فعاليت و نقش آفرينى دارند.
نگاه معقول و اعتدالى به فضاى باز سياســى ايجاب مى كند كه قانون 
مبنا باشد، به ســاليق مختلف از طيف هاى گوناگون احترام گذاشته 

شود و مردم در يك شرايط مناسب بتوانند انتخاب كنند.
آنچه امروز اســتاندار همدان به عنوان رويكــرد معقول و اعتدالى و 
فضاى باز سياسى عنوان نموده است، بايد در انتخابات آتى نمود داشته 
باشــد و فعاليت هاى انتخاباتى در يك فضاى مناســب دنبال شود تا 

انتخابات پرشور و سالم تحقق عينى داشته باشد.
تجارب گذشــته به ويژه انتخابات مختلف نشــان مى دهد كه فضاى 
سياسى استان مشخصه ها و ويژگى هاى خاص خود را دارد، هرچند 
در مواقعى از تحول در اين فضا سخن به ميان آمده، اما قالب اصلى آن 
تغيير نكرده و امروز ذهنيت مردم از اين فضا تقريبا همان نگاهى است 

كه  از قبل وجود داشته است.
با تمام اين احوال مردم انتظار دارند در ماه هاى آتى كه تنور انتخابات 
گرم تر مى شــود، فضاى سياســى استان با نشــاط باشد و اشخاص 
و گروه هــاى مختلف سياســى بتوانند آزاد و قانونمنــد برنامه ها و 

فعاليت هاى خود را داشته باشند.

تصادف كاروان عروسى در همدان
 4 خانواده را عزادار كرد

 بر اثر برخورد 2 خودرو در همدان چهار نفر از سرنشينان يك خودرو كه همراه كاروان 
عروسى بودند، جان باختند.

رئيس پليس راه اســتان همدان با بيان اينكه اين سانحه نزديك سيلوى گندم جاده همدان 
رخ داد افزود: راننده جوان با ســوار كردن ســه نفر از دوستان خود در روستاى گل تپه و 

گوزل ابدال اقدام به همراهى كاروان عروسى كردند.
رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: رانندگى با ســرعت غيرمجاز، اليى كشيدن 
و ويراژ  موجب قرار گرفتن خودروى ســوارى 405 در مســير خودروى عبورى شده و 

تصادف رخ به رخ بين اين خودرو و نيسان بارى رخ مى دهد.
رئيس پليس راه اســتان همدان ادامه داد: اين وســيله نقليه به طور كامل در مســير تردد 
خودروهاى مقابل قرار گرفته به گونه اى كه وانت نيسان با قسمت شاگرد و سمت راست 

سوارى پژو برخورد كرد.
عزيزى اضافه كرد: تردد با ســرعت غيرمجاز و انحراف به چپ عامل بروز اين ســانحه 
بوده اســت و با بررســى خودروى سوارى پژو مشخص شد كه كيلومتر سرعت بر روى 

120 قفل كرده است.
وى بيان كرد: هيچ يك از چهار سرنشين سوارى پژو 405 از كمربند ايمنى استفاده نكرده 

بودند و هنگام تصادف از شيشه جلو خودرو به بيرون پرت شدند.
رئيس پليس راه همدان گفت: مســير روبروى سيلو در همدان مستقيم و بدون نقص فنى 

بوده همچنين داراى 2 شانه خاكى مناسب به عرض هشت متر است و يك شيب ماليمى 
در اين جاده وجود دارد.

عزيزى افزود: راننده خودروى نيسان با سرعت كم تردد و از كمربندى ايمنى استفاده كرده 
است و در اين سانحه مجروح و به بيمارستان منتقل شد.

وى از والدين خواســت نظارت بيشــترى بر روى فرزندان داشته باشند و از خريد و در 
اختيار گذاشتن وسيله نقليه به فرزندان بدون گواهينامه و مهارت رانندگى پرهيز كنند.

260 تن در 200 فقره سانحه رانندگى هفت ماهه امسال جان باختند كه اين آمار در مدت 
زمان مشابه سال گذشته 222 تن در 200 فقره سانحه رانندگى بود.

ميزان ســوانح از نظر تعداد رشد نداشته اما شمار جانباختگان 17 درصد نسبت به هفت 
ماهه سال گذشته افزايش داشته است.

زندان زدايى
 هدف اصلى قوه قضاييه است

براى نخستين بار انجام شد
احياء راه روستايى با استفاده

 از بتن در استان همدان
 مديــركل راهــدارى و حمــل و نقــل جــاده اى همــدان از 
ــرار»  ــر در قالــب طــرح ملــى «اب ــاء راه روســتاى نهنجــه مالي احي
بــا اســتفاده از روكــش بتــن غلطكــى بــراى نخســتين بــار در ايــن 

ــر داد. ــتان خب اس
مصطفى پناهنده اظهار داشت: در اين طرح اجراى زيرسازى با استفاده 
از ماشــين آالت راهدارى اســتان در قالب طرح ملى ابرار به منظور 
احياى راه روســتايى انجام و با توجه به تردد وســايل نقليه سنگين 
براى نخستين بار بتن غلطكى در نوسازى راه دسترسى روستاى نهنجه 

شهرستان مالير استفاده شد.
وى بيــان كــرد: از مزايــاى ايــن روش مــى تــوان بــه صرفــه جويــى 
ــردگى  ــتر، فش ــر بيش ــول عم ــا، ط ــدارى از جاده ه ــه نگه در هزين
بــاال، تحمــل بارهــاى ســنگين و مقاومــت در برابــر چيــن 

ــرد. ــاره ك ــف اش ــى مختل ــرايط اقليم ــى در ش خوردگ
پناهنــده افــزود: بــا توجــه بــه تعــداد كارخانــه هــاى توليــد ســيمان 
ــر در مقايســه  ــد قي ــزون قيمــت تولي در كشــور و افزايــش روز اف
بــا توليــد ســيمان، اســتفاده از ايــن نــوع روكــش، ضمــن كاهــش 
مصــرف قيــر موجــب رونــق توليــد ســيمان در كشــور مــى شــود 
و اميدواريــم روكــش بتــن غلطكــى در آينــده در بحــث روســازى 

جــاده هــا مــورد توجــه و اســتفاده قــرار گيــرد.

تامين رايگان سيمان مناطق زلزله زده 
توسط بنياد مستضعفان

 ســيمان الزم براى احداث و تعمير مناطق زلزله زده در اســتان 
آذربايجان شــرقى به صورت رايگان توسط بنياد مستضعفان تامين 

مى شودت.
به گزارش مهــر، پرويز فتاح ضمن ابراز همــدردى با خانواده هاى 
جانباختگان و خسارت ديدگان مناطق زلزله زده گفت: تمام سيمان 
مورد نياز براى بازسازى و تعمير مناطق آسيب ديده از زلزله اخير به 

صورت رايگان توسط بنياد مستضعفان تامين مى شود.
رئيس بنياد مســتضعفان در ادامه با اشاره به آمادگى بنياد براى كمك 
رســانى به مناطق زلزله زده افزود: بنياد مستضعفان در صورت اعالم 
نياز مســئوالن مربوطه آماده هرگونه كمك رســانى به مناطق زلزله 

زده است.
گفتنى است بنياد مستضعفان تاكنون بيش از 128 هزار تن از سيمان 
مورد نياز براى بازســازى و تعمير مناطق آسيب ديده از سيل ابتداى 
سال 98 و همچنين سيمان مورد نياز براى تعمير مناطق آسيب ديده 
شهرستان سرپل ذهاب در زلزله ســال 96 را نيز به صورت رايگان 

تامين كرده است.

معاون اداره كل استاندارد همدان :
ترويج فرهنگ استفاده از كاالهاى استاندارد 

درميان دانش آموزان
 ســپيده راشــدى- بســتر ســازى بــراى آمــوزش اســتاندارد يــك 
ــه  ــا در هم ــالم وپوي ــه اى س ــه جامع ــتيابى ب ــراى دس ضــرورت ب
زمينــه هــاى اقتصــادى واجتماعــى اســت و خواســتگاه ايــن بســتر 
ســازى را آمــوزش وپــرورش بــا تربيــت صحيــح دانــش آمــوزان 
ــوزان از اداره  ــش آم ــد دان ــدو بازدي ــم ميكن ــه فراه ــن زمين در اي
ــتاندارد  ــه اس ــازى در زمين ــگ س ــور فرهن ــه منظ ــتاندارد ب كل اس

انجــام ميشــود. 
معــاون اســتاندارد ســازى اداره كل اســتاندارد بــا بيــان ايــن 
مطلــب گفــت: بازديدهــا براســاس برنامــه هــاى تكليفــى ســازمان 
ــا ســازمان  ــد شــده ب ــه منعق ــن طــى تفاهــم نام مركــزى وهمچني
ــتگاه  ــردو دس ــران كل ه ــا مدي ــه امض ــه ب ــرورش ك ــوزش وپ آم
ــه هــاى اقتصــاد  ــن در برنام ــرد، عــالوه براي رســيده،صورت ميگي
مقاومتــى اســتان همــدان 1500ســاعت آمــوزش بــراى اداره 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتاندارد در نظ اس
كرامــت قادريــان ادامــه داد: در ايــن راســتا بــا حضــور در مــدارس 
ويــا تشــكيل كارگاه هــاى آموزشــى تــالش ميكنيــم تــا ايــن مهــم 
ــوزان  ــش آم ــتاندارد دان ــروز اداره اس ــان ام ــود. مهمان ــق ش محق
كالســهاى هفتم،هشــتم ونهــم دبيرســتان دهخــدا همــدان بودندكــه 
در ايــن بازديــد ابتــدا دانش آمــوزان در كارگاه آموزشــى اســتاندارد 
ــى  ــتاندارد، ارزياب ــن اس ــا نحــوه تدوي ــد وب ســازى شــركت كردن
انطبــاق، نحــوه دسترســى بــه اســتانداردهاى ملى،نحــوه اطــالع از 
اصالــت نشــان اســتاندارد درج شــده بــر روى كاالهــا ونحــوه ثبــت 

شــكايت آشــنا شــدند.
قادريــان گفت:بازديــد از آزمايشــگاه هــاى مســتقر دراداره كل 
ــوزان  ــش آم ــاى دان ــد ه ــا در بازدي ــى م ــاى اصل ــه ه ــز برنام ج
اســت كــه رئيــس اداره امــور آزمايشــگاه هــا ضمــن توضيحاتــى 
ــه  در خصــوص  چگونگــى انجــام فعاليــت هــاى آزمايشــگاهى ب
ــزات آزمايشــگاهى  ــوزان در خصــوص تجهي ــش آم ــواالت دان س

ــد. پاســخ ميده
ــع  ــر توزي ــالوه ب ــد ع ــن بازدي ــرد:در اي ــان ك ــر نش وى خاط
كاالى ترويجــى وبروشــورهايى كــه حــاوى اطالعاتــى در 
ــرار  ــدگان ق ــار بازديدكنن خصــوص اســتاندارد اســت در اختي
ــه دانــش  ــان ســواالتى مطــرح ميشــود كــه ب ــرد و در پاي ميگي
اموزانــى كــه پاســخ صحيــح داده بودنــد ديــك دســت لبــاس 
ــان اهــدا  ــه منظــور تشــويق آن ــزه وب ــه عنــوان جاي ورزشــى ب

شــد.

1- فراخــوان هايى بــراى ائتالف در انتخابــات مجلس در فضاى 
مجازى استان اعالم شده است. گويا در اين فراخوان ها از داوطلبان 
خواســته شده براى قرار گرفتن در ليســت ائتالفى، اطالعات خود 
را براى بررســى ارســال كنند. گفتنى اســت اين نوع ائتالف ها در 
انتخابات گذشــته بر دريافت وجه از داوطلب براى هزينه تبليغات 

استوار بود و با استقبال چندانى هم مواجه نشد. 
2- چالــش بيمه هاى تكميلى با بيمارســتان هــا و درمانگاه هاى 
خصوصى اســتان جدى تر شده است. گويا اين نوع بيمارستان ها و 
درمانگاه ها قرارداد خود با بيمه هاى تكميلى را لغو كرده اند. گفتنى 
اســت به نظر مى رســد نمايندگان مجلس بايد ورود جدى ترى به 

اصالح فلسفه وجودى بيمارستان هاى خصوصى انجام دهند.
3- احتمــال داوطلبــى رئيس مجلــس براى انتخابات رياســت 
جمهورى 1400 افزايش يافته اســت. گويــا رئيس مجلس قصد 
داوطلبــى در انتخابــات مجلس به منظور افزايــش آمادگى براى 
حضــور در انتخابات رياســت جمهورى را ندارد. گفتنى اســت 
اصولگرايان در قــم به دنبال داوطلبان ديگــرى براى حمايت و 

رفته اند. الريجانى  با  آنها  جايگزينى 
4- تالش براى حضور وزير فرهنگ در مراســم اختتاميه جشنواره 
تئاتر كودك همدان ادامه دارد. گويا وزيران فرهنگ در اين جشنواره 
به صدور پيام بســنده مى كنند. گفتنى اســت اين در حالى است كه 
وزيران فرهنگ در جشــنواره هاى مشابه در ساير استان ها حضور 

ميدانى دارند.
5- در طــرح صدور قبوض پيامكــى، خواندن كنتور هم به وظايف 
مشتركان اضافه شده است. گويا يك شركت خدمات رسان استان از 
مشتركان خود خواسته اعداد كنتور را براى محاسبه با پيامكى به اين 
شــركت اعالم كنند. گفتنى است هنوز مشخص نيست كه اين اقدام 
مشتركان با تخفيفى در محاسبه همراه خواهد شد يا به عنوان وظيفه 

تداوم خواهد يافت.

 مدير ستاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد استان همدان از افتتاح كتابخانه 
روســتاى «گنبد» در بيســت و هفتمين دوره 
كتاب و كتابخوانى كانون هاى مســاجد خبر 

داد.
 حميدرضــا ناهيدى فرد اظهار كــرد: از 23
آبان ماه با فرارسيدن دوره كتاب و كتابخوانى 
و اهميت امر مطالعــه، برنامه هاى متعددى با 
هدف ترويج اين مهم در كانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد استان برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه «حال خوش خواندن» 
بــه عنوان شــعار اين هفتــه فرهنگى و ملى 
انتخاب شده است گفت: راه اندازى و تجهيز 
و پشــتيبانى كتابخانه هاى مجموعه هنرى و 
فرهنگى مســاجد در اين هفتــه مورد توجه 

است.
مدير ســتاد هماهنگى كانون هــاى فرهنگى 
هنرى مســاجد استان همدان با اهميت بر امر 
كتابخوانى گفت: نخستين آيه اى كه پروردگار 
در قرآن كريم نازل كرده انــد، تاكيد ويژه بر 
امر خوانــدن دارد و حضرت علــى(ع) نيز 
مى فرماينــد« هر كس با كتاب هــا آرام گيرد، 

هيچ آرامشى را از دست نداده است».
وى بــا تاكيد به اينكه اكثــر فكرهاى ناآرام، 
آسيب هاى اجتماعى و نابسامانى ها در جامعه 
به دليــل عدم اطالع و مطالعه اســت افزود: 
متاسفانه منشأ بيشتر پرونده هاى تشكيل شده 
در مراجع قضايى ناشى از ناآگاهى فرد است.
ناهيدى فرد با اشاره به اينكه امروز در جامعه 
ســرانه مطالعه بسيار پايين است در حالى كه 
دسترسى به آنها باال رفته است گفت: دستيابى 
بــه منابع اطالعاتــى كتاب هــاى ديجيتال و 
تخصصى و... باالســت اما مطالعه و رجوع و 

اهميت خانواده ها به كتاب كمتر است.
وى با بيــان اينكه اين امر كار را ما دشــوار 
مى كند و بايد بايد برنامه هاى درخور و جذابى 

برگزار كرد تا اهميــت مطالعه را افزايش داد 
افزود: طبق اســناد باالدستى توجه ويژه اى به 
امر كتابخوانى و كتابخانه در مساجد شده كه 

در اين راستا برنامه هايى را برگزار مى كنيم.
به گزارش فــارس ،مدير ســتاد هماهنگى 
كانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد اســتان 
همدان با اشــاره به برنامه توزيع تجهيزات 
كتابخانه ها  در  ديجيتــال  تجهيزات  ويژه  به 
به ارز 3.5 ميليارد ريــال در دوره كتاب و 
كتابخوانــى گفت: در اين  دروه كتاب هايى 
در كتابخانه هــاى مســاجد اســتان توزيع 

مى شود.
 اجراى پويش مردمى نذر كتاب است

وى از اجراى پويش مردمى «نذر كتاب» است 
در ايــن دوره خبر داد و افزود: اين برنامه در 
پنج بخش برگزار مى شــود كــه مى توان به 
جمع آورى كتاب هاى فرسوده و بدون استفاده 

مردم و جانمايى آنها در مساجد اشاره كرد.
ناهيدى فرد با اشاره به اهداى كتاب در روستاها 
گفــت: در حال حاضــر نذر كتــاب در حال 
برگزارى است و ائمه جماعات مساجد در اين 

خصوص اطالع رسانى را در برنامه دارند.
وى با بيان اينكه اجراى طرح «كوله پشــتى» و 

تبادل كتاب به صورت خانــه به خانه افزود: 
طرح «آدينه كتاب» اجرايى مى شود كه در قالب 
آن معرفى كتاب در مصــالى نماز جمعه در 

برنامه است.
مدير ستاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مســاجد اســتان همدان به پيش بينى غرفه اى 
در مصــالى همدان براى معرفى كتابخانه هاى 
مســاجد اشــاره كرد و افزود: اجــراى طرح 
سراســرى «شــنبه هاى بــا كتــاب» از ديگر 
طرح هاى كانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد 

استان همدان است.
وى با اشاره به اينكه اين برنامه در قالب پويش 
مردمى كتاب با هــدف ترويج فرهنگ كتاب 
و كتابخوانى ويژه نمازگزاران برگزار مى شــود 
گفــت: در اين طــرح كانون هايــى كه اعالم 
آمادگى كردند خدماتى را به عموم مردم محله 

ارائه مى دهند.
ناهيدى فــرد با بيان اينكــه معرفى ماهانه يك 
كتاب و مســابقه پيامكى و تقدير از پنج نفر از 
برگزيدگان در هر ماه از برنامه هاى آن اســت 
افزود: انعكاس گزارش ها و ايده ها در راستاى 
مطالعه هاى مفيــد و خالقانه از ديگر اقدامات 

است.

 افتتاح كتابخانه روستاى گنبد
وى از افتتاح كتابخانه روســتايى در اين دوره 
كتــاب و كتابخوانى خبر داد و گفت: كتابخانه 

روستاى گنبد در اين هفته افتتاح مى شود.
مدير ستاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد استان همدان با بيان اينكه امسال طرح 
آموزش مجازى كتابــداران را در هفته كتاب 
داريم افزود: كتابخانه هاى مســاجد توســط 
نيروهاى مردمى اداره مى شــود كه ســالهاى 
گذشته آموزش حضورى را در برنامه داشتيم 
اما امســال آموزش مجازى آنها را در دستور 

كار داريم.
وى از تقدير از كتابداران برگزيده كتابخانه هاى 
مساجد اســتان در اين هفته خبر داد و گفت: 
برگزارى نمايشگاه و فروشگاه كتاب، مسابقات 

كتابخوانى و... در اين هفته مورد توجه است.
ناهيدى فرد با بيان اينكه تاكنون 293 كتابخانه 
مخزن دار در سطح كتابخانه هاى مساجد فعال 
اســت كه تقريبا 157 كتابخانه شهرى و 136
كتابخانه روستايى هستند تاكيد كرد:  اطالعات 
كتابخانه هــا در 6 رده در ســايت كانون هاى 

مساجد كشور ثبت شده است.
وى از وجود يك ميليون و 50 هزار كتاب در 
كتابخانه هاى مســاجد استان خبر داد و افزود: 
بالغ بر 55 هزار نفر عضو اين كتابخانه ها هستند 

و خدمات دريافت مى كنند.
مدير ستاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد اســتان همدان با اشاره به اينكه برخى 
از مساجد اســتان كه نتوانسته اند كتابخانه هاى 
مخزن دار داشــته باشــد كتابخانه هاى باز در 
شبســتان دارند گفــت: 191 كتابخانه باز در 

شبستان مساجد خدمات ارائه مى دهند .
وى بيــان كــرد: اميدواريم امســال بــا ويژه 
برنامه هــاى در نظر گرفته شــده و برنامه هاى 
كانون هاى مســاجد قدمى در راستاى اعتالى 

فرهنگ كتاب و كتابخوانى در استان برداريم.

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان 
اينكــه مجازات ها بايــد از رويكرد تنبيهى به 
رويكرد اصالحى تبديل شود گفت: در حوزه 
جرائم غير عمد اعمال مجازات هاى جايگزين 

حبس مد نظر است.
محمدرضا عدالتخواه در دومين جلسه شوراى 
پيشــگيرى از وقوع جرم استان همدان با بيان 
اينكه حفظ كرامت انسانى يكى از برنامه هاى 
اولويت دار دستگاه قضاست اظهار كرد: تفكر 
حاكم بر حبس براى مجرمان جرائم غير عمد 

بايد اصالح شود.
وى با بيان اينكــه مجازات ها بايد از رويكرد 
تنبيهى به رويكرد اصالحى تبديل شود گفت: 
در حوزه جرائم غير عمد اعمال مجازات هاى 

جايگزين حبس مد نظر است.
همــدان  اســتان  دادگســترى  كل  رئيــس 
قــوه  اهــداف  از  يكــى  را  زندان  زدايــى 
قضاييــه دانســت و افــزود: بــه جــاى اعمــال 
حبــس بــراى جرائــم خــرد و غيرعمــد، 
روش  رايــگان  عمومــى  خدمــات  ارائــه 
خوبــى بــراى كاهــش جمعيــت كيفــرى 

زندان هاســت.

ــد  ــد مانن ــات باي ــه قض ــان اينك ــا بي وى ب
يــك طبيــب حــاذق شــخصيت آســيب ديده 
ــاهد  ــر ش ــا ديگ ــد ت ــان كنن ــرم را درم مج
پيشــگيرى از جــرم باشــيم گفــت: رويكــرد 

قضايــى  سياســت هاى  در  حبس گرايــى 
ــورد  ــه م ــى اســت ك ــز موضوع اســالمى ني

ــه اســت. ــرار گرفت ــت ق مذم
عدالتخــواه از مديران دســتگاه هاى اجرايى 

اســتان خواســت به عنوان نهادهاى پذيرنده 
محكومين جرائم غيرعمد براى ارائه خدمات 
عمومى در بازاجتماعى كردن مجرمان با اداره 

كل زندان ها همكارى الزم را داشته باشند.

كتابخانه روستاى «گنبد» افتتاح شد

 اجراى طرح «شنبه هاى با كتاب»

ضرورت تعيين 
تكليف امالك پارك 
48 هكتارى 
 رئيس كميســيون شهرسازى و معمارى 
شــوراى اسالمى شــهر همدان بر ضرورت 
تعيين تكليــف امالك پــارك 48 هكتارى 

تاكيد كرد
نرگــس نوراله زاده در جلســه كميســيون 
شهرســازى معمــارى شــورا بــا موضوع 
بررسســى وضعيت انشــعابات پــارك 48

هكتــارى افزود : شــهردارى بايد در  مدت 
زمان  يك ماه وضعيت پارك 48 هكتارى را 

تعيين تكليف  كند.
نوراله زاده اضافه كرد:  با توجه به ممنوعيت 
قانون براى واگذارى انشعابات براى امالك 
كاربرى فضاى ســبز الزم است برنامه ريزى 
مناســبى براى تعييــن تكليف پــارك 48

هكتارى صورت پذيرد
وى افزود: شهردارى بايد با بررسى و ارزيابى 
وضع موجود امالك و مسكونى هاى واقع در 
پارك 48 هكتــارى و از ميزان امالك تملك 

شده گزارشى را به شورا ارائه دهد.
وى اضافه كرد: الزم اســت با تعيين تكليف 

اين پارك تكليف ساكنين واقع در اين منطقه 
نيز مشخص شود.

رئيــس كميســيون شهرســازى و معمارى 
شــوراى شــهر همدان با تاكيد بر تشكيل 
كميته اى در معاونت شهرســازى شهردارى  
براى تعيين تكليف اين پارك يادآور شــد:: 
در ايــن كميته ارزيابى پــارك 48 هكتارى 
بايــد صورت پذيرد و در صــورت لزوم و 
تشخيص كميته بازنگرى در طرح پارك نيز 

انجام شود.
نوراله زاده ادامه داد: در صورت تشــخيص 
كميته ارزيابى معمارى و شهرســازى الزم 
است برنامه زمان بندى مناسبى جهت تملك 

امالك باقيمانده توســط شهردارى صورت 
گرفته و به شورا ارائه دهند.

رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
شــهر همدان نيز در اين جلســه با اشاره به 
بالتكليفــى مالكين ســاكن در پــارك 48
هكتارى اظهار كرد: تعيين تكليف وضعيت 
اين پــارك امرى ضرورى اســت و در اين 

زمينه شهردارى بايد اقدام كند.
رضوان سلماســى اضافه كرد : حل مشكل 
مالكيــن 48 هكتارى نيازمنــد همكارى و 
كمك ارگان هاى مرتبط با مديريت شــهرى 
است چرا كه شهردارى به تنهايى نمى تواند 

در اين زمينه اقدام كند.
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خبر آدينه

وحدت بايد تقويت شود
 براى كاهش بزه، طالق و ســاير آســيب هاى اجتماعى و افزايش 
آسايش زندگى بايد به ســراغ قرآن برويد اظهار كرد: ما بايد بپذيريم 
كه در حق قرآن كريم اجحاف كرديم به طورى كه دردهاى جامعه را 

ديديم ولى به سراغ درمانگر آن كه قرآن است نرفتيم.
امــام جمعه همدان در خطبه هاى نماز جمعه اين شــهر گفت: براى 
ايجــاد نظم در جامعه بايد به قرآن رجوع كرد ، قرآن كريم انســان را 
دستگيرى و راهنمايى مى كند و چون انسان نيازمند هدايت است بايد 

به آن تمسك جست.
حجت االسالم شــعبانى با بيان اينكه 69 سال غيبت صغرى به طول 
انجاميد خاطرنشــان كرد: چهار نايب امام زمان(عج) در زمان غيبت 
صغرى با مردم ارتباط برقرار مى كردند و پس از آن غيبت كبرى آغاز 

شد.
امام جمعه همــدان در ادامه با بيان اينكه برخى ادعا مى كنند ايران در 
امور داخلى كشــورهاى عراق و لبنان دخالت مى كند خاطرنشان كرد: 
تمام اين موارد كذب است و جمهورى اسالمى به اين موضوع معتقد 
اســت كه مردم كشــورهاى عراق و لبنان بايد خودشان امور خود را 

حل كنند.
وى با اشاره به اينكه فضا در اين كشورها به سمت تعادل پيش مى رود 
گفت: افراد غرب زده و افرادى كه آبشــخور آنها بعضى از كشورهاى 
منطقه است، اميدواريم كه نتوانند تأثير منفى از خود برجاى بگذارند.

شعبانى در ادامه سخنانش با بيان اينكه جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
در همدان در حال برگزارى اســت اظهار كرد: اين جشنواره مى تواند 

براى گردشگرى استان مفيد به فايده باشد.
وى با اشاره به اينكه مسائل تربيتى نيز در تئاتر مورد توجه قرار گيرد 
افزود: در جريان برگزارى جشــنواره تئاتــر كودك و نوجوان بايد به 
شئونات دينى توجه شود كه خوشبختانه دست اندركاران به اين مسائل 

توجه دارند.
امــام جمعه همدان به هفته وحدت نيز اشــاره كرد و گفت: در هفته 
وحدت به حركت در محور مشــتركات را نياز داريم و اگر برخى به 

مقدسات اهل تسنن توهين مى كنند، اين موضوع خالف شرع است.
 وحدت مسلمانان رمز پيروزى مقابل 

توطئه دشمنان است
امام جمعه نهاوند با اشــاره  بــه رهنمودهاى اخير مقام معظم رهبرى 
تصريح كرد: ايشان فرمودند منع مذاكره با آمريكا، هم مانع نفوذ مجدد 
آمريكا و هم مايه عزت و افتخار ايران اسالمى است تا دنيا بفهمد ايران 
اسالمى پيرو مكتبى اســت كه زير بار زور نمى رود و درهم شكننده 

ابهت پوشالى آمريكا است.
حجت االســالم مغيثى بابيان اينكــه آمريكا در جريان تســخير النه 
جاسوسى اعتراف كرد ايران ما را تحقير كرده است، گفت: آمريكا در 
حال افول است و اين آمريكا، آمريكاى 40 سال پيش نيست. آخرين 
ســيلى كه آمريكا از ما خورد سرنگونى پهپاد آنها است كه با موشك 

ساخت داخل در ارتفاع 17 كيلومترى ساقط شد.
امام جمعــه نهاوند بابيان اينكــه مذاكره، برجام و غيره نبايد وســيله 
دوقطبى شــدن جامعه شــود، گفت: جامعه ما مسلمان هستند و بايد 
واحد باشــند و وقتى رهبرى مى گويند مذاكره با آمريكا نه همه ملت 
مى گوييــم نه چراكه مملكت ما از اصولگرا و اصالح طلب و همه قوا 

واليتمدار است.

دو دستگاه آمبوالنس
 به ناوگان كبودراهنگ اضافه شد

كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: دو دستگاه آمبوالنس 
اســپرينتر 315 كمك دار امســال به ناوگان 115 شهرستان كبودراهنگ 

اضافه شد.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
افزود: اين آمبوالنس ها خرداد و شهريور ماه امسال كه هر يك مبلغ يك 
ميليارد و ســيصد ميليون تومان برآورد شده به ناوگان 115 شهرستان 
اضافه شدند كه مجهز به دستگاه ونيتالتور، اى اپى دى يا دستگاه شوك 
و دستگاه ساكشن بوده و اين خودروها به لحاظ كمك دار بودن تردد در 
مناطق صعب العبور را راحت تر كرده و دسترسى به خدمات گيرندگان 

115 را آسان تر مى كند.
داود مرادى خاطرنشــان كرد: با توجه به فرسوده بودن آمبوالنس هاى 
پايگاه هاى اورژانس پيش بيمارســتانى 115 كوهين و كوريجان اين دو 
آمبوالنس جديد به اين پايگاه اختصاص يافته و قرار اســت دو دستگاه 
آمبوالنس 315 جديد ديگر هم به اين شهرستان اختصاص يابد همچنين 
با توجه به بازديدى كه رئيس اورژانس پيش بيمارستانى و مدير حوادث 
دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا همدان از درمانگاه آب مشگين جهت 
راه اندازى پايگاه اورژانس 115 در اين روســتا داشــتند مقرر شــد در 
صورت همكارى بخشــدار و شــهردارى شيرين سو و تأمين نيروهاى 
عملياتى 115 اين مناطق هم از خدمات اورژانس 115 بيشــترين بهره 

را ببرند.
وى افزود: هر چند در حال حاضر پايگاه 115 شيرين سو اين مناطق را 
پوشــش مى دهد ولى به دليل وسعت و گستردگى و فاصله زياد پايگاه 
115 خدمات رسانى به اين مناطق با افزايش زمان و رسيدن آمبوالنس به 

سر صحنه شده و موجب نارضايتى مردم شده است.

جورقان پيش قدم در مشاركت هاى عمومى 
از موكب داران ويترين همدان تجليل شد

 با حضور مدير كل بنياد حفظ ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان 
و مسئوالن شهرجورقان از 170 نفر خادم  تنها موكب اربعين در جورقان 

تجليل شد.
مدير كل بنياد حفظ ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان در اين مراسم، 
گفت:  فرهنگ برپايى ايستگاه پذيرايى از زائران كربال در اربعين حسينى 

تأثير مثبت آموزشى و تربيتى دارد.
مهدى ظفرى اســتقبال مردم ازاين برنامه ارزشــمند را نشانگررداشتن 
روحيه باالى مشــاركت عمومى جامعه بخصوص قشرجوان دانست 

وافزود: شهرجورقان در اين خصوص جزو نخستين هاى استان است.
الزم به ذكر است زائران كربال از 6 استان كشور براى شركت در مراسم 
اربعين از شــهرجورقان تردد داشته اند و از نوجوان 7 ساله تا پير مردم 
90 ساله اين شهرستان خادم مسافران حرم امام حسين (ع) بوده اند در 
اين بين نيز يكى از روشــن دالن شهر جورقان خادم دائمى اين موكب 

مى باشد.
مردم شهرجورقان در طول 14 روز با پذيرايى غذا، نان داغ محلى، وديگر 

خدمات فنى و حمايتى در خدمت زائران اربعين بودند. 

واكسيناسيون 210 هزار قطعه انواع طيور 
بومى در نهاوند

 210 هزار قطعه انواع طيور بومى در 180 روستاى شهرستان نهاوند 
عليه بيمارى نيوكاسل واكسينه شد.

سرپرست دامپزشكى نهاوند گفت: در  پيشگيرى از بيمارى هاى دامى، 
بيمارى هاى مشــترك بين انســان و دام و انجام نظارت هاى بهداشتى 
بر توليد تا عرضه فرآورده هاى خام دامى اقدامات بهداشــتى توســط 

دامپزشكى انحام مى شود.
مهــدى قنبرى از نظارت بر عملكرد كشــتارگاه ها، مراكز جمع آورى 
شــيرخام و كارخانه هاى توليد خوراك دام خبــر داد و عنوان كرد: در 
7 ماه گذشــته براى 814 قالده سگ در سطح شهرستان نهاوند واكسن 
هارى تزريق شد.وى افزود: همچنين بيش از 365 هزار راس دام سبك و 
سنگين در مقابل انواع بيمارى هاى دامى شامل تب برفكى، لمپى اكسى، 

پى پى آر و تب مالت واكسينه شدند.
مهدى قنبرى افزود: همچنين در طرح ملى مبارزه با بيمارى نيوكاســل 
طيور طى يك ماه گذشــته بيش از 210 هزار قطعه انواع طيور بومى در 

180 روستاى شهرستان نهاوند عليه اين بيمارى واكسينه شدند.

700 ميليون تومان زكات در نهاوند 
جمع آورى شد

 از ابتداى برداشت محصول گندم و جو در نهاوند 700 ميليون تومان 
زكات واجب، مستحبى و فطريه توسط كشاورزان و مردم پرداخت شده 

است.
مدير كميته امداد امام خمينى نهاوند گفت: برنامه  توافقى امسال در نهاوند 
براى جمع آورى زكات يك ميليارد و 400 ميليون تومان است كه تاكنون 
50 درصد اين مبلغ تحقق يافته و تا پايان ســال فرصت براى پرداخت 

ميزان زكات باقيمانده وجود دارد.
على ملكى از رشد پرداخت زكات سال جارى در مقايسه با سال گذشته 
خبر داد و افزود: خوشبختانه امسال ميزان پرداخت زكات در مقايسه با 
سال گذشته از رشد معادل صد درصدى برخوردار بوده كه انتظار مى رود 
با روند فعلى تا پايان سال ميران تعهد پذيرفته شده شهرستان تحقق يابد.

مديــر كميته امداد امام خمينى نهاوند بــا بيان اينكه 700 ميليون تومان 
زكات واجب، مستحبى و فطريه توسط كشاورزان و مردم به پرداخت 
شده اســت افزود: از مجموع زكات هاى پرداخت شده بيشترين سهم 
مربوط به زكات واجب بوده و پس از آن زكات فطره و زكات مستحبى 
بيشترين ســهم را دارند.وى افزود: زكات هاى جمع آورى شده عمدتًا 
صرف كمك به محرومان شهرستان و پروژه هاى عام المنفعه است كه در 

روستاهاى مربوطه اجرا مى شود.

باغ زندگى جشنواراه بين المللى تياتر كودك و نوجوان 
در نهاوند آغاز كرد 

 بخش جنبى بيســت و ششمين جشنواره تاتر كودك و نوجوان به ميزبانى استان 
همدان ،روز گذشته با اجراى نمايش باغ زندگى كار خود را آغاز كرد.

 تئاتر «باغ همسايه» به نويســندگى و كارگردانى جعفر سورى در شهرستان نهاوند 
اجرا مى شود.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نهاوند گفت: نمايش «باغ همسايه»   18 آبان 
براى كودكان و نوجوانان اجرا شد، اين نمايش در روز هاى شنبه، يكشنبه و دوشنبه 

از ساعت 10 تا 12 در مجتمع فرهنگى هنرى امام خمينى (ره) به روى سن رفت.
زينب ســيف  با بيان اينكه تئاتر«باغ همســايه» براى رده سنى كودك است، اضافه 
كرد: هماهنگى هاى الزم با آموزش و پروش براى حضور دانش آموزانى با اين رده 

سنى انجام شده است.
نويســنده و كارگردان تئاتر«باغ همسايه» نيز درباره داستان اين نمايش گفت: داستان 
تئاتر«باغ همسايه» درباره يك باغچه كوچك با تعدادى گل و درخت است كه يكى 
از اين گل ها توســط زنبورى گول مى خورد و فكر مى كند كه باغ همســايه بهتر 

است. 
جعفــر ســورى بــا بيــان اينكــه قــدردان جايــگاه و موقعيــت خــود بــودن از نكاتــى 

اســت كــه تئاتــر «بــاغ همســايه» بــه كــودكان مــى آمــوزد، افــزود: كــودكان بداننــد 
ــا  ــه ب ــى ك ــتى و صميمت ــا، دوس ــم، صف ــتند از نظ ــه هس ــى ك ــر جاي ــه در ه ك
دوســتان و خانــواده خــود دارنــد لــذت ببرنــد؛ نكتــه مهمــى اســت كــه تــالش 

كرديــم در ايــن نمايــش بــه آن هــا آمــوزش دهيــم.
بازيگران تئاتر «باغ همسايه» جعفر سورى، عليرضا سيف، ميثم دارايى، ميالد دارايى، 
زهرا قاســمى، ياسمن سورى و ياســين سياوشى هستند و طراح صحنه و دكور نيز 

جعفر سورى است.
بيســت و ششــمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان با شعار «كودك، 

طبيعت، تئاتر» از 16 تا 21 آبان ماه 1398 در همدان برگزار مى شود.

معصومه كمالوند»
 مشكل تامين آب درختان بام نهاوند پس از 
ســال ها وعده و پيگيرى حل شد و قرار است 
بر اساس  تفاهم نامه  شهردارى و دانشگاه علوم 
پزشكى همدان در ازاى خدماتى كه شهردارى  
نهاوند به(بيمارستان عليمراديان) از جمله حفظ 
و نگهدارى درختان و فضاى سبز و.  ارايه مى 
دهد، از چاه اين بيمارســتان براى حل مشكل 

تامين آب و آبيارى درختان بام استفاده كند. 
در سال هاى گذشته آبيارى نشدن درختان بام 
نهاوند به دليل نبود آب وپس از آن هم نارضايتى 
و شاكى شدن اهالى مراد آباد از انتقال آب اين 
روســتا براى آبيارى درختان بام، سبب خشك 
و حتى قطع شــدن برخى درختــان اين مركز 

تفريحى  شده بود.
هرچنــد شــهردارى آب را از مرادآبــادى ها 
خريدارى مى كرد اما ايــن آب  اندك با همه 
مشكالت در مسيرهم نمى توانست چنگل بام 
را ســيراب كند واين  اقدام گواراى بام نبود و 
سبب خشك شــدن برخى درختان اين منطقه 
شده بود. ســال هاست شهردارى نهاوند براى 
براى تامين آب و آبيارى درختان بام با چالش 
مرادآبــاد و تالش براى راضى كردن اهالى اين 
روستا براى موافقت با انتقال آب از اين روستا 
مواجه اســت.اين مشكل پيش از اين در فصل 
گرما  كــه هوا گرم وضرورت آبيارى بيشــتر 
بود، شدت داشت و از طرفى هم هشدار ها از 
مشكل كم آبى مطرح بود و نارضاتى مرادآبادى 

ها را دوچندان مى كرد.
حاال بــا اجراى اين تفاهم نامــه خيال راحت 
جنگل بام نهاوند براى هميشه سبز خواهد ماند.

شــهردار نهاوند از توســعه فضاى سبز بام و 
كاشت 100اصله نهال در بام خبر داد كه امسال 

شاهد به ثمر رسيدن اين درختان بوديم.
تقريبا 2 ســالى مى شــود كه شــهردارى در 
بام نهاونــد به عنوان مقصــد و هدف خاص 
گردشگرى مشغول اجراى چندين  فاز برنامه 
و اقدامات زيرساختى و ايجاد امكانات تفريحى 

و خدماتى است.
برنامــه هايى كه در چند ســال اخير در حوزه 
مديريت شهرى اجرا يا در دست اجرا قرار دارد، 
توانسته است رضايت شهروندان را جلب كند 
اقداماتى از قبيل چهارباغ، به سرانجام رساندن 
دخانيات و اجراى پروژه ميدان مركزى و تبديل 
آن به فضاى ســبز و تفريحى و رســيدگى به 

سيماى شهرى و حاال هم بام نهاوند كه يكى از 
اقدامات خوب در تزريق روحيه نشاط به شهر 

نهاوند به شمار مى رود.
 بام نهاوند دليل ماندگارى مسافر 

در شهر
شهرستانى كه از همه سو سراب ها و مكان هاى 
بكر گردشــگرى آن جاذبه مسافران در فصول 
مختلف سال باالســت اما در مركز شهرستان 
دست ميزبانى براى ماندگارى مسافر خالى بود.

به همين دليل مى شود بام نهاوند را دليل موجه 
و قابل اتكايى براى ماندگارى مســافردر شهر 

نهاوند عنوان كرد.
افزايــش راههــاى دسترســى بــه بــام بــه 
4مســير،احداث پاركينگ، احداث آبشــار و 
آب نمــا، احــداث آالچيق و غيــره از جمله 
برنامه هايى است كه براى ايجاد رونق و توسعه 
در ايــن مكان در حال اجرا اســت كه به گفته 
شهردار نهاوند درحال حاضربراى تامين امنيت 
و دسترسى راحت درزمان آتش سوزى وتسهيل 
تردد براى گردشگران مسيرهاى ورود و خروج 

بام به 4مسير افزايش يافته است.
حســين پور مى گويد: ورزش هاى همگانى 
از جمله كوهنوردى و پياده روى و..اســتقبال 
خوبى از ايــن بام دارند و همه تالش بر ايجاد 
يك فرصت بكر و اقدام ماندگار در شهر نهاوند 
اســت.فاز اول اين پروژه مهم گردشــگرى، 
توريستى و تفريحى اجراى عمليات بتن ريزى 

و آرماتوربندى استخر و ساخت آبشار، افزايش 
راه هاى دسترسى، سينماى روباز، توسعه فضاى 
سبز و كاشت انواع گونه هاى درختى ،ساخت 
سرويس بهداشــتى، اجراى كف پوش، نصب 
نشيمن  سكوهاى  روشــنايى،  تأمين  نيمكت، 
در دســتور كار قرار داشــته و درحال حاضر 
هم اجراى آبشــار بام، تاميــن آب درياچه آن 
100درصد اجرايى و به اتمام رسيده و محوطه 

سازى هم  60كار اجرا شده است.
حســين پور با بيان اينكه در حاشيه مسيرهاى 
دسترســى بام اقدام به كاشــت درخت شده 
است از كاشــت 10 هزار اصله نهال  از گونه 
هاى محتلف گياهــى از جمله توت ،كاكوزا ، 
سروشــيراز، ســنجد، بلوط  وكاج و... براى 
افزايش سرانه و فضاى سبز بام خبرداد و توسعه 
و افزايش  اين فضاى ســبز بــه 130 هكتار را 

از جمله برنامه هاى در دست اجرا عنوان كرد.
 بام نهاوند حركتى ماندگار 
در گردشگرى درون شهرى

مراد ناصرى فرماندار نهاونــد هم در اين باره 
گفت: شهرســتان نهاوند با داشتن سراب هاى 
پــرآب و مكان هاى طبيعى بكــر و زيبا داراى 
پتانســيل هاى خوبى درزمينه جذب گردشگر 
است كه بام نهاوند هم ازجمله اين ظرفيت ها 

است.
مراد ناصرى تاكيد كرد: اصلى ترين مشكل بام 
نهاوند مرتفع كردن مسئله تأمين آب اين منطقه 

بود كه با اقدامات اخير شهردارى و انعقاد اين 
تفاهم نامه حل و رفع شد.

فرمانــدار نهاوند گفت: براى تكميل طرح هاى 
شهردارى در كميته برنامه ريزى شهرستان بيش 
از 3 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است 
و همه دستگاه هاى مرتبط با شهردارى همكارى 
مى كنند.ناصرى با بيان اينكه  تكميل ساماندهى 
بام نهاوند يكى از مطالبات عمومى شهروندان 
نهاوند  بوده اســت و همه مجموعه شهرستان 
بــراى تكميل اين طرح تــالش خواهند كرد، 
گفت: پروژه بزرگ و زيباى بام نهاوند مى تواند 
به شناسنامه شهرستان تبديل شود و نگاهها را 
از ســمت سراب ها به اين مكان بكر و ديدنى 

تغييردهد.
  افق سرمايه گذارى 

بخش خصوصى در بام نهاوند
شهردار نهاوند با بيان اينكه، پيش بينى خاصى 
براى زمان بهره بردارى كامــل از بام نهاوند را 
نداريم چرا كه هر اندازه  در اين بام كار شــود 
ظرفيــت دارد ، گفت: اين اطمينان خاطر را به 
شهروندان مى دهيم كه بام نهاوند يك فرصت 
ســرمايه گذارى براى بخش خصوصى و يك 
منبع درآمد پايداربراى شهردارى وتوسعه شهر 

نهاوند خواهد شد.
اين پروژه با 4 پيمانكار در حال اجراســت و 
امورى كه به تخصص و مهارت نياز اســت به 

بخش خصوصى واگذار شده است.

پايان خشكسالى درختان بام نهاوند
■ تفاهم نامه شهردارى و علوم پزشكى  در هفته جارى اجرا مى شود

نسرين عظيمى، كانديداى انتخابات هيأت مديره اتحاديه خواهران آرايشگر

آمده ام كه بمانم و تمام مشكالت را پاسخگو باشم
اتحاديه  مديره  هيأت  انتخابات  در  او  است.  نسرين  آموزشگاه  مربى  و  موسس  مدير  و  بين المللى  زيبايى  مجموعه  موسس  متولد 1363،  عظيمى  نسرين 

خواهران آرايشگر به عنوان كانديداى منتخب آرايشگران شركت كرده است.
عظيمى با "شعار آمده ام كه بمانم و تمام مشكالت را پاسخگو باشم" در اين انتخابات شركت كرده  تا از ايده هاى نو در راستاى استفاده از دنياى الكترونيك 

سخن بگويد.
وى دانشجوى دكترى زيبايى و نويسنده و پژوهشگر است. عظيمى 16 سال سابقه خدمات آرايشگرى ،5 سال سابقه آموزشى و آموزشگاهى مدرس طاليى 

شركت گريماس هلند و مدرس بين المللى شركت مكاپ را در كارنامه كارى خود دارد. 
در ادامه سوابق ، اهداف و برنامه هاى نسرين عظيمى كانديداى منتخب  آرايشگران را با هم مرور مى كنيم.

*سوابق
* جزو كارآفرينان برتر سال 98

* نخستين عضو كمپين حاميان كالمى ايران جهت دفاع از حقوق كارگران 
* نخستين موسس مركز ارائه خدمات رايگان به بيماران سرطانى 

* رئيس شوراهاى مدارس طى 5 سال متوالى 
* پيگير مداوم مشكالت شهردارى آرايشگران طى يك سال اخير 

* داراى چندين سال سابقه فعاليت در برگزارى همايش هاى آموزشى 
* پيگيرى شديد به روز رسانى نرخ نامه ها طى سال هاى اخير 

* عقد قرارداد با بانك قرض الحسنه رسالت و پرداخت وام بدون درصد به كارآموزان 
* عقد قرارداد با بيمه كارآفرين جهت از كارافتادگى و مسئوليت 

* مدير موسس و مربى آموزشگاه نسرين 
* متصدى سالن زيبايى بين الملل و نهايتًا حامى جدى اتحاد اعضاى صنف آرايشگران 

*اهداف و برنامه ها 
1- شناسايى واحدهاى صنفى بدون پروانه جهت حمايت از اعضاى صنف و برخورد قانونى با آنها 

2- همكارى با مشاورين و وكالى پايه يك دادگسترى در جهت حل مشكالت مالياتى و دفاع از حقوق آرايشگران 
3- با توجه به اينكه 15 درصد درآمد اتحاديه بايد صرف برنامه هاى آموزشى پژوهشى و تفريحى اعضا شود برقرارى همايش هاى آموزشى رايگان سندهاى كارى و تفريحى از برنامه هاى 

اينجانب مى باشد.
ا- كنترل خزانه اتحاديه و شفاف سازى مسائل مالى اتحاديه حق همه اعضا مى باشد.

5- ايجاد كارگروه تخصصى جهت بررسى مشكالت شهردارى اعضا و برگزارى جلسات متعدد با نمايندگان مجلس، 
شوراى شهر و ادارات مربوطه 

6- همكارى با سازمان بيمه و انجام قطعى بيمه تكميلى و از كار افتادگى و مسئوليت در برابر حوادث احتمالى براى 
تمام آرايشگران 

7- تعامل و همكارى بيشتر با كانون فنى وحرفه اى و برگزارى مستمر آموزش هاى به روز رايگان 
ر- عقد قرارداد با بانك قرض الحسنه رسالت و پرداخت وام هاى با سود 2 درصد 

9- بررسى حتمى نرخ نامه اتحاديه افزايش چشم گير نرخ ها و يكسان سازى همدان با تهران 
آوردن رشته مراقبت و زيبايى در دانشگاه علمى كاربردى همدان و معادل سازى مهارت هايشان با دروس دانشگاه 

10- برگزارى فستيوال، مسابقات جهت نزديك تر كردن اعضا به يكديگر و ايجاد رقابت سالم و سازنده بين اعضا 
11- ايجاد كارت هاى الكترونيكى جهت استفاده اعضا از فضاى مجازى براى تبليغات و سهولت در معرفى كسب و كار 

12- ايجاد مكانى امن با آرامش خيال و به دور از استرس براى تمامى اعضا 
13- ايجاد گروه مشاورين ماهر در اتحاديه و عضو آنها ها چند روز در هفته جهت پاسخ دادن و حل مشكالت شخصى سالن داران 

14- عقد قرارداد با هتل ها، تاالرها، باشگاه ها، استخرها، سينماها، جهت رفاه حال اعضا و خانواده محترم آنها 
15- عقد قرارداد با بيمارستان ها و مراكز جراحى و درمانگاه ها جهت استفاده از خدمات درمانى براى اعضا و خانواده محترشان 

اعضا در سطح كشورى 16- آموزش حرفه اى مديريت كســب و كار توسط متخصصين مربوطه جهت باال بردن نام 
17- رفع مشكل مدارك فنى و حرفه اى اعضا با رايزنى با ادارات مربوطه 

بيانيه كانديداى منتخب (نسرين عظيمى)
همكاران عزيز 

اعالم مى كنم با لطف خدا و حمايت هاى بى دريغ شما چه در انتخابات باشم چه نباشم پيگير مستمر مشكالتتان هستم و اعالم مى كنم تنها شعارم صداقت گفتار و شهامت در عمل كردن مى باشد.
و با خالقيت و نوآورى انشاءا... در مكانى جديد در فضايى مناسب تر درخور و اليق شما اتحاديه اى در سطح كشورى برقرار خواهيم كرد.

به خاطر شما، از شما، براى شما 
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 معــاون هماهنگ كننــده ارتش با 
تاكيــد بر اين كــه آماده پاســخ به هر 
تهديدى هستيم، گفت: دشمنان جرأت 
كوچكتريــن تعرضــى به منافــع ما را 
ندارند و با وجــود حضور در غرب و 
شرق كشــور و جنوب و شمال خليج 
اقدامى  كوچكترين  نتوانســتند  فارس، 

عليه منافع كشورمان انجام دهند.
حبيب ا... ســيارى، با اشــاره به بيانات 
فرمانده معظم كل قــوا (مدظله العالى) 
مبنــى بر اينكــه نيروهاى مســلح بايد 
مواظب فتنه ها باشــند گفت: اين مسئله 
بسيار قابل توجه است. فتنه يعنى اينكه 
دشمنان مى خواهند اوضاع و احوال يك 
كشور را به هم بريزند و امنيت را از آن 
كشور ببرند، خط خود را رفته، اهداف 
خــود را دنبــال كنند و منافــع مدنظر 
خودشان را به دست بياورند و ملتى را 

به بيچارگى و بدبختى بياندازند.
به گزارش ايســنا وى با طرح ســوالى 
مبنى بر اين كه چه كسانى اين هدف را 
دنبال مــى كنند؟ ادامه داد: عناصرى كه 
ضد انقالب، ضد ملت شــريف ايران و 

ضد نيروهاى مســلح و بشريت هستند، 
ايــن گونه اهداف را دنبــال مى كنند و 
ســرافرازى، افتخــار و بزرگى را براى 
ملت مــا نمى خواهند و بلكه عكس آن 

را دنبال مى كنند.
ارتــش  كننــده  هماهنــگ  معــاون 
ــش  ــران در واكن ــالمى اي ــورى اس جمه
ــكا  ــور آمري ــارات رئيــس جمه ــه اظه ب
ــال  ــدد احتم ــور مج ــه ط ــرا ب ــه اخي ك
اســتفاده گزينــه نظامــى عليه ملــت ايران 
را مطــرح كــرده اســت، خاطرنشــان 
ــا در 41 ســال گذشــته  ــرد: دشــمن م ك
ــرده  ــب را مطــرح ك ــن مطال همــواره اي
ــه ومقاومــى  ــا تجرب ــا ملــت ب اســت. م
ــراز و نشــيب هاى بســيارى  هســتيم و ف
بــه  را  دشــمن  و  كرده ايــم  طــى  را 
خوبــى مى شناســيم و نقــاط ضعــف 
ــم و  ــوب مى داني ــا را خ ــدرت آنه و ق
بارهــا گفته ايــم كــه هــر كســى نســبت 
بــه مرزهــا يــا منافــع ملــت مــا، عمليات 
ــود  ــده خ ــد، آين ــته باش ــى داش تعارض
و اتفاقــى كــه برايــش مــى افتــد را 

ــد. ــى كنن ــش بين ــد پي ــان باي خودش

خبر
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تاكيد ايران و روسيه برادامه رايزنى ها 
درباره برجام

 معاونان وزيران امور خارجه ايران و روسيه ضمن ديدار در مسكو، 
بر ادامه رايزنى ها و تبادل نظر در خصوص توافق هســته اى موسوم به 

برجام تاكيد كردند.
در ديدار سيدعباس عراقچى و سرگئى ريابكوف كه با حضور مهدى 
ســنايى سفير تام االختيار جمهورى اسالمى ايران امروز شنبه در هتل 
لوته مســكو و در حاشــيه كنفرانس عدم اشاعه، خلع سالح و انرژى 
هســته اى برگزار شــد دو طرف به طور مفصــل در خصوص توافق 

هسته اى با يكديگر تبادل نظر كردند.

مى توانيم در 6 سال آينده ازتوليدات پسماند 
نياز فردو را تأمين كنيم

 مى توانيم طى 5-6 سال آينده از همين محل توليداتى كه از پسماند 
بوده نيازهاى «فردو» را تامين كنيم.

ســخنگوى ســازمان انرژى اتمى در گفتگويى در خصوص جلســه 
اشــوراى حكام پيرامون گام چهارم كاهش تعهــدات برجامى ايران، 
گفت: جلسه امروز شوراى حكام يك پيش جلسه براى جلسه اصلى 
كه فردا قرار اســت برگزار شود است. البته اين جلسه مسئله جديدى 
نيســت و هر چند وقت يك بار براى بررسى مسائل ايران برگزار مى 
شــود و غريب آبادى نماينده دائمى ايران در اتريش نيز در جلســه 

شركت مى كند  و مواضع ايران را تشريح خواهد كرد.
به گزارش مهــر، بهروز كمالوندى افزود: همان گونه كه آقاى صالحى 
گفت ما با ماشين هاى جديد كه در گام سوم فعال كرده ايم و حدود 
15 نوع هستند، كار غنى سازى را انجام داده ايم.  امروز هم كار «فردو» 
به انتها رســيد و در كنار اينكه چهار آبشار به ظرفيت ها افزوده شده، 

چيزى بيش از 700 سو نيز افزوده مى شود.
سخنگوى ســازمان انرژى اتمى اضافه كرد: در مجموع ما 9500 سو 
ظرفيت خواهيم داشــت كه چيزى نزديك بــه ظرفيت قبل از برجام 

است.
كمالونــدى تصريح كرد: البتــه ظرفيت امروز چيزى حدود 400

ســو بيشــتر از قبل از برجام است اما ماشــين ها به كار گرفته 
شــده از نوع جديد هســتند و هرچه بيشــتر برويم، برداشتمان 

شود. مى  بيشتر  نيز 
وى با بيان اينكه در كنار اين دانشى كه به ما مى رسد، كمك مى كند تا 
كيفيت و كارايى اين دستگاه ها را افزايش دهيم، اظهار داشت: حدود 
دو تن (دو هزار كيلو)  گاز «هگزا فلورايد» از ســايت شهيد احمدى 
روشــن به سايت فردو منتقل كرديم، توليدى است كه از پسماندهاى 

سال هاى گذشته داشته ايم.
سخنگوى ســازمان انرژى اتمى با بيان اينكه ما چيزى حدود 25 تن 
توليد از محل پسماندها داشتيم كه كار بسيار بزرگى است در شرايطى 
كه ما دسترســى به كيك زرد نداريم، افزود: از اين 25 تن، دو تن را 
به ســايت فردو منتقل كرديم و اين بدان معناســت كه در 5-6 سال 
آينده مى توانيم از همين محل توليد از پســماند، نياز ســايت فردو را 

تأمين كنيم.
كمالوندى خاطرنشــان كرد: اين كار به لحاظ اقتصادى و استراتژيك 
بســيار قابل توجه اســت و من از اين طريق، خبر را به اطالع مردم 

ايران مى رسانم.

مدير سامانه ثبت دارايى مسئوالن:
در صورت اظهار نكردن دارايى
 امضاى مسئوالن اعتبار ندارد

 در صورت عدم اظهار دارايى توسط افراد مشمول قانون رسيدگى 
به دارايى مسئوالن، امضاى آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.

مدير سامانه ثبت دارايى مسئوالن جمهورى اسالمى ايران ضمن اعالم 
اين مطلب افزود: ســى ام آبان ماه جارى مهلت ثبت اطالعات دارايى 

مسئوالن پايان مى يابد.
بــه گزارش ايلنا، داوود كريمى مريد ميزان اســتقبال مســئوالن نظام 
جمهورى اسالمى ايران از سامانه ثبت دارايى را بسيار باال توصيف كرد 
و گفت: به منظور تسهيل فرآيند اظهار دارايى با دستور رياست محترم 
قوه قضائيه از بيست و هشتم مهرماه دسترسى به سامانه ثبت دارايى در 
بستر شبكه ملى اطالعات امكان پذير گرديده است و تاكنون بسيارى 
از مسئوالن توانسته اند اطالعات دارايى و اموال خود را اظهار نمايند.

مدير سامانه ثبت دارايى مسئوالن در رابطه با ايجاد دفاتر موقت توسط 
مركز آمــار و فناورى اطالعات قوه قضائيــه در نقاط مهم حاكميتى 
تصريح كرد: ايجاد اين دفاتر تنها در راســتاى ســهولت ثبت نام "ثنا"
توسط مســئوالن بوده است، در عين حال مسئوالن مذكور مى توانند 
در اين دفاتر موقت يا در محل حضور خود اموالشــان را در ســامانه 
ثبت كنند. الزم به ذكر اســت كه هم اينك بسيارى از مسئوالن پس از 
مراجعه به اين دفاتر و اخذ حســاب كاربرى شخصى "ثنا" اطالعات 
اموال و دارايى خود را با موفقيت در سامانه ثبت دارايى اظهار كرده اند.

كريمى مريد در پاسخ به پرسشى در رابطه با ميزان امنيت سامانه ثبت 
دارايى گفت: مركز آمار و فناورى اطالعات قوه قضائيه برترين دستگاه 
كشــورى اســت كه خدمات الكترونيك را در 70 ســامانه گوناگون 
قضايى همراه با "احراز هويــت قطعى" به بيش از 20 ميليون نفر در 
سراسر كشور ارائه مى دهد و تاكنون هيچگونه ضعف امنيتى در ارائه 

اين خدمات رخ نداده است.
وى افــزود: برابر قانون رســيدگى بــه دارايى مقامات، مســئوالن و 
كارگزاران جمهورى اســالمى ايران و آئين نامه اجرايى مصوب تمام 
تمهيدات امنيتى براى ســامانه ثبت دارايى توسط مركز آمار و فناورى 

اطالعات قوه قضائيه انديشيده شده است.
اين مقام مســئول در مركز آمار و فناورى اطالعات قوه قضائيه گفت: 
در راستاى تســهيل فرآيند ثبت دارايى مسئوالن نقاط مهم حاكميتى 
و براســاس مكاتبات صورت گرفته، كارشناسان مركز آمار و فناورى 
اطالعات قوه قضائيه از روز شنبه هجدهم آبان در نقاط مهم حاكميتى 
حضور يافته و ثبت نام "ثنا" را براى آن دســته از مسئوالن كه تاكنون 
موفق به مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايى نشده اند، انجام 

خواهند داد.
مدير سامانه ثبت دارايى مسئوالن در پايان خاطرنشان كرد: در صورت 
عدم اظهار دارايى توســط افراد مشــمول قانون رســيدگى به دارايى 
مسئوالن، امضاى آن ها فاقد اعتبار خواهد بود، لذا از مسئوالن محترم 
انتظار مى رود تا پايان مهلت اعالم شده نسبت به ثبت اطالعات دارايى 

و اموال خود در سامانه ثبت دارايى اقدام نمايند.
بر اســاس اين گزارش، دسترسى به ســامانه ثبت دارايى مسئوالن با 

مراجعه به نشانى residegi.adliran.ir امكان پذير است.

سخنگوى وزارت امور خارجه:
ائتالف هاى آمريكايى باعث ناامنى در مناطق 

مختلف جهان شده است
 سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به خبر تشكيل ائتالف 
آمريكايى در خليج فارس گفت: تاريخ نشان مى دهد كه ائتالف هاى 
آمريكايى همواره جز اســمى بى مسمى نبوده و تاكنون نه تنها امنيت 
ايجــاد نكرده بلكه باعث ناامنى و بى ثباتى بيشــتر در مناطق مختلف 
جهان شده است. به گزارش اداره كل اطالع رسانى و امور سخنگويى 
وزارت امور خارجه، ســيد عباس موســوى با اشاره به نياز آمريكا به 
سوء اســتفاده از نام ديگر كشورها براى مآغاز نشــان دادن اقدامات 
يكجانبه خــود افزود: اين اقدام آمريكا كه اهــداف و مطامع خود را 
پشت نام معدود كشورهاى ديگر پنهان مى سازد نشانه ضعف و فقدان 

مآغازيت بين المللى است.
وى از كشورهاى منطقه خواســت تا با اتكاء به ظرفيت هاى خود و 
همسايگان در جهت امنيت پايدار و همه جانبه در منطقه گام بردارند.

ســخنگوى وزارت امور خارجه تاكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران 
به عنوان كشــورى كه طوالنى ترين سواحل را در خليج فارس دارد 
همچنان با قدرت تمام به حفظ منافع اقتصادى و امنيتى خود از جمله 

امنيت و ايمنى كشتيرانى در اين پهنه آبى ادامه خواهد داد.

اروپا بايد فروش نفت ايران را تضمين كند
 معاون وزير امور خارجه در حاشــيه كنفرانس عدم اشاعه در گفت وگو با 
يك رسانه روسى گفت كه انتظار تهران از اروپا تضمين فروش نفت و دريافت 
درآمد آن از طريق بانكى است.سيد عباس عراقچى كه براى شركت در پنجمين 
كنفرانس عدم اشاعه به مســكو سفر كرده، در گفت وگو به خبرگزارى روسى 
اسپوتنيك گفت كه نتايج انتخابات رئيس جمهور آمريكا در سال آينده ميالدى 

هيچ تاثيرى بر برنامه ريزى هاى ايران ندارد.
وى در پاســخ به پرسش خبرنگار اســپوتنيك مبنى بر اينكه «در صورت عدم 
انجام تعهدات برجام از سوى كشورهاى اروپايى، گام هاى بعدى ايران در زمينه 
غنى ســازى اورانيوم چگونه خواهد بود؟»، تصريح كرد: ما بسته به تحوالتى 
كه شــكل خواهد گرفت، تصميم گيرى خواهيم كرد. هيچ تصميمى را از االن 

نمى توانيم اعالم كنيم.

رفتار اروپايى ها با اردوغان دوگانه است
 رئيــس جمهورى ســوريه تاكيد كرد كه روابط ميــان اروپايى ها و رئيس 

جمهورى تركيه دوگانه است.
به گزارش مهر، بشار اسد رئيس جمهورى سوريه با شبكه RT به زبان انگليسى 

يك مصاحبه انجام داده و در آن به تحوالت اين كشور پرداخته است.
اسد در اين مصاحبه تاكيد كرد: اكثر آوارگان موجود در سوريه تابعيت سورى 
دارند اما در ميان آنها افرادى هســتند كه از مناطق مختلف جهان به اين كشور 
آمــده اند.وى تاكيد كرد: روابط ميان اروپايى ها و رجب طيب اردوغان رئيس 
جمهورى تركيه دوگانه است آنها از يك سو از او خوششان نمى آيد و از سوى 

ديگر به او احتياج دارند.
اسد تصريح كرد: فرستادن آوارگان به اروپا اقدامى خطرناك است اما حمايت 

از تروريسم خطرناكتر است.

پشت ميز نشستن مسئوالن و مديران مشكالت 
مردم را حل نمى كند

 رئيس دفتر رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم حضور مسئوالن در نقاط مختلف 
براى شناســايى و رفع مشكالت مردم، گفت: پشــت ميز نشستن مسئوالن و 
مديران مشــكالت مردم را حل نخواهد كرد.بــه گزارش مهر، محمود واعظى 
اظهار داشــت: استان بوشهر محل همزيستى مســالمت آميز شيعه و سنى بوده 
و الگويى براى ديگر نقاط اســت.وى بر لزوم استفاده از فرصت هفته وحدت 
براى تقويت و نهادينه ســازى وحدت تاكيد كرد و ادامه داد: جهان اسالم بيش 
از هر زمان ديگرى نياز به انســجام و وحدت دارد و بايد براى اتحاد جهان و 
امت اسالمى تالش بيشترى شود.واعظى با اشاره به اينكه مسئوالن بايد در نقاط 
مختلف كشــور براى رفع مشكالت مردم حضور يابند، تصريح كرد: مسئوالن 

اگر پشت ميز بنشينند و حركتى نكنند هيچ مشكلى حل نمى شود.

 وزارت كشــور مأمــور اجــراى قانــون 
انتخابات و مسئول حســن جريان انتخابات 
است. بر اســاس همين قانون به جز شوراى 
نگهبان، ديگر ســازمان ها و دســتگاه ها حق 

ندارند در امر انتخابات دخالتى داشته باشند.
دبيــر ســتاد انتخابــات كشــور در پايان 
هشــتمين دوره از برنامه آموزشى مجريان 
به  اشاره  با  انتخابات  اندركاران  دســت  و 
ضرورت رعايــت قانون و پايبندى به آن، 
اظهار داشــت: وزارت كشــور از حقوق 
انتخــاب كننــدگان و انتخاب شــوندگان 
دفــاع مــى كنــد و در ايــن راه از هيچ 

داشت. نخواهد  دريغ  كوششى 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، 
سيداسماعيل موســوى با اشاره به لزوم دقت 
در موضع گيرى هــا پيرامون انتخابات گفت 
:دشــمنان ما همواره در پى ايجاد شــبهه در 
خصوص انتخابات هستند و مى خواهند القاء 
كنند كه انتخابات مهندسى مى شود اما ما بايد 
مراقبت كنيم تا اسير نقشه دشمنان نشده و از 
دامن زدن به اين شبهات و تكرار شيطنت آنان 

پرهيز كنيم.
وى ادامــه داد: وزير محترم كشــور در تمام 

نشســت هــا و ديدارها با دســت اندركاران 
انتخابات بر بى طرفى و قانونمدارى مجريان 
انتخابات تأكيد مى نمايند؛ بنابر اين تأكيدات 
ايشــان به عنوان راهبرد اصلى، سرلوحه كار 

ماست و از آن عدول نخواهيم كرد.

دوره  داشت:  عنوان  موسوى  اسماعيل  سيد 
هشــتم آموزش انتخابات با حضور رؤسا و 
استان  فرمانداران  و  انتخابات  ستاد  اعضاى 
هاى مركزى، ايالم و لرســتان برگزار شد. 
عــالوه بر آن ها، دبيران ســتاد انتخابات و 

شرقى،  آذربايجان  هاى  اســتان  بخشداران 
كردســتان، كرمانشــاه و فارس نيز در اين 
برنامه شــركت نمودند و به اميد خدا دوره 
نهم در روزهاى چهارشــنبه و پنجشنبه 22

و 23 آبان برگزار خواهد شد.

آگهى مزايده عمومى فروش امالك ومستغالت شماره 219809038100007-12

شهردارى برزول

شهردارى برزول در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى و با جزييات مندرج در اسناد مزايده،با بهره گيرى از سامانه 
تدركات الكترونيكى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزايده 2098090381000002 به صورت الكترونيكى به فروش برساند.

ارسال  مهلت  لغايت 98/8/26  تاريخ 98/8/16  از  بازديد  تاريخ  لغايت 98/8/26  تاريخ 98/8/16  از  مزايده  اسناد  دريافت  مهلت  انتشار:98/8/14  تاريخ 
پيشنهاد: از تاريخ 98/8/16 لغايت 98/8/26 تاريخ بازگشايى 98/8/27 تاريخ اعالم برنده 98/8/28 

شرايط عمومى و توضيحات برگزارى مزايده دستگاه اجرايى
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامياست:

1- بركزارى مزايده صرفا ازطريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باششد و كليه مراحل فرآيند شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در صورت وجود 
هزينه مربوطه ) پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طرق امكان پذير 

مى باشد.
و  بررسى  مشاهده   قابل  مزايده  سامانه  عمومى  اعالن  برد  در  فروش  نحوه  و  شرايط   ، مشخصات  شامل  مستغالت  و  امالك  اطالعات  كليه   -2

باشد. مى  انتخاب 
3- عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن ) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه : 02141934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفايل مزايده گر موجود است. 

(م الف 192)
روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

كارت خودرو، گواهينامه با شماره 9382270679 و بيمه نامه  معلم خودرو 
پرايد جى تى ايكس آى به شماره بيمه نامه 98/600/907/000303 به شماره 

پالك 695ص22 ايران18 و شماره موتور 3388531 و شماره شاسى 
S1412289167053  به نام سعيد طاهرى فرزند على به شماره شناسنامه 

3874129640 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى اجراى عمليات تكميلى ابنيه و 
اجراى كامل تأسيسات مكانيكى و الكتريكى ساختمان اصلى به همراه ساختمان هاى جنبى و 

محوطه سازى و ديوار محوطه دانشكده پرستارى اسدآباد 

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى اسدآباد

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى اسدآباد در نظر دارد اجراى عمليات تكميلى ابنيه و اجراى كامل تأسيسات مكانيكى و الكتريكى 
بهايى  فهرست  صورت  به  ذيل  شرح  به  را  اسدآباد  پرستارى  دانشكده  محوطه  ديوار  و  محوطه سازى  و  جنبى  ساختمان هاى  همراه  به  اصلى  ساختمان 
آدرس به  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  را   2098091275000005 شماره  به   (1387/8/19 مورخ   100/76574 (بخشنامه 

 www. Setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز يكشنبه مورخ 98/8/19 ساعت 8:00 صبح مى باشد.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرايند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. ضمناً الزم 
است متقاضيان تمامى اسنادى كه در سامانه بارگذارى مى نمايند به صورت فيزيكى و مهر و موم شده به آدرس اسدآباد ميدان امام خمينى(ره) دانشكده 

علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى حراست تحويل نمايند.
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى: ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/8/25

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/9/9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس اسدآباد ميدان امام خمينى(ره) دانشكده علوم پزشكى - شماره تماس: 08133115014

(م الف 412)

سخنگوى ستاد انتخابات كشور:

هيچ سازمان يا دستگاهى 
اجازه دخالت در انتخابات را ندارد

كاهش مشاركت در انتخابات 
بر راى اصالح طلبان تاثير 
منفى دارد
 يك عضو شــوراى مركزى انجمن اسالمى 
مدرســين دانشــگاه ها با بيان اينكه در جامعه 
مقــدارى ســرخوردگى از اصــل انتخابات و 
نهادهــاى انتخابى وجــود دارد، گفت: كاهش 
مشاركت در انتخابات بر راى اصالح طلبان تاثير 

منفى دارد.
على محمــد حاضــرى در گفــت وگــو با 
انتخابات  بــراى  مســاله  مهم ترين  ايســنا، 
ميزان مشــاركت مردم است، اظهار كرد: در 
شهرســتان ها و مناطقى كه مســائل قومى و 
محلى وجود دارد، نگرانى بابت مشــاركت 
وجود ندارد اما در تهران و مراكز اســتانى 
كه مسايل سياسى پررنگ تر از مسائل قومى 
و محلــى اســت، نگرانى بابت مشــاركت 
وجــود دارد زيرا مقدارى ســرخوردگى از 

اصــل انتخابات و نهادهــاى انتخابى وجود 
دارد و اين ســرخوردگى ممكن اســت بر 

بگذارد. تاثير  مشاركت  نرخ  كاهش 
وى با اشــاره به تاثير كاهش مشاركت بر راى 
اصالح طلبان خاطرنشــان كرد: جريان اصولگرا 
راى تثبيت شــده اى دارد و كاهش مشاركت در 
انتخابات بر راى اصالح طلبان تاثير منفى دارد، 
زيرا كســانى كه در انتخابات شركت نمى كنند، 
اگر تصميــم بگيرند كــه راى دهند به اصالح 

 طلبان راى خواهند دارد.
اين فعال سياسى درباره اختالف پيش آمده در 
جريــان اصالحات براى اجراى طرح ســامانه 
راى ســنجى اصالح طلبان (ســرا) بيان كرد: در 
مجموع نگاه نيروهاى اصالح طلب همســويى 
و ائتالف اســت. باالخره مواضــع باال و پايين 
مى شــود تا به نقطه تعادل برسيم. ما در انجمن 
اســالمى مدرسين دانشگاه ها با كليت اين طرح 
موافقيــم اما نكاتى در جزئيــات و اجراى اين 

طرح داريم.

آماده پاسخ 
به هر تهديدى هستيم
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مصوب  و  دريافتى  مبلغ 
براى  شــهر  شــوراى 
تاكسى ها  كرايه  دريافت 
كيلومتر  اســاس  بــر 
تاكســى متر نصب شده 
پايانه ها 7 تاكســى  در 
به  كه  است  تومان  هراز 
آن در بازه زمانى شــب 
افزوده  درصد   40 حدود 

مى شود
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نيش و نوش

خبر

100 هزار متقاضى شركت در آزمون مركز وكال ثبت 
نام كردند

 رئيس مركز وكال، كارشناســان رسمى و مشــاوران خانواده قوه قضاييه از ثبت نام 
بيش از 100 هزار حقوق خوانده در آزمون اين مركز خبر داد و تعداد شركت كنندگان 

در اين آزمون را بى سابقه دانست.
به گزارش ايرنا على بهادرى جهرى با انتشــار توئيتى از شركت 107 هزار داوطلب در 
آزمون وكالت اين مركز خبر داد و افزود: اين بيشــترين تعداد شركت در آزمون هاى 

تخصصى است.
وى افزود: امســال براى نخستين بار اين آزمون به صورت يكپارچه در سراسر كشور 

برگزار مى شود و جايابى داوطلبان پذيرفته شده بعد از آزمون صورت مى گيرد.

پيشگيرى از افسردگى با ورزش
 تحقيق جديد نشان مي دهد ورزش به پيشگيري از افسردگي، حتي در افراد داراي 
فاكتور ژنتيكي، كمك مي كند.محققان دريافتند افراد داراي پيش زمينه ژنتيكي بيشــتر 
با احتمال ابتال به افســردگي در طول دو سال بعد مواجه بودند.اما اين مساله در مورد 
افراد پرتحرك تر، حتي با داشتن فاكتور پرخطر ارثي، به مراتب كمتر بود. پژوهشگران 
دريافتند ميزان باالتر فعاليت فيزيكي به حفاظت از افراد در مقابل ابتال به افسردگي، حتي 
با داشتن باالترين ريسك ژنتيكي، كمك مي كند.يافته ها نشان داد هم ورزش هاي در حد 
شديد نظير ايروبيك هم ورزش هاي با شدت كمتر نظير يوگا و ورزش هاي كششي، با 
كاهش ريسك ابتال به افسردگي مرتبط هستند.مطالعات محققان نشان مي دهد 4 ساعت 

ورزش در هفته ريسك ابتال به افسردگي را تا 17 درصد كاهش مي دهد.

دفاترى كه عقد آريايى انجام دهند، بسته مى شوند
 معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس ســازمان ثبت اســناد و امالك كشور گفت:  عقد 
آريايى شرعا و قانونى وجود ندارد؛ از اين رو، هر دفترى كه اين اقدام در آن انجام شود، 
بســته مى شود.ذبيح اله خداييان در پاسخ به ســوالى درباره خبر عقد آريايى در دفاتر 
ازدواج اظهار داشت: برخى دفاتر كه در آنها عقد آريايى انجام مى شد، شناسايى و با آنها 
برخورد شــد.معاون رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: براى شناسايى اين دفاتر بازرسان 
نامحسوس به استان ها روانه شدند و اگر شاهد چنين اقدامى باشند، اين دفاتر بالفاصله 
بسته مى شوند.رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: قوانين موجود قديمى و 
نيازمند بازنگرى است و در اين خصوص، كارگروهى تشكيل شده است تا با همكارى 
معاونت حقوقى قوه قضائيه اين قوانين پااليش و اليحه اصالحى به مجلس تقديم شود.

12ربيع االول و 17ربيع االول به عنوان «هفته وحدت» 
ناميده شده است 

هفته اى كه ملت سرود وحدت سر مى دهد
 در هفته وحدت كه بر محــور پيامبر وحدت آفرين و والدت 
خجســته او شــكل گرفته است. ميثاق ها مســتحكم و پيمان ها، 
اســتوارتر مى گردد و خون ها در هم مى جوشــد و دست ها و 
بازوهــا در هم قرار مى گيرد و چهره ها بر يكديگر لبخند پيروزى 
و صفا مى زند، همه اقشار باهم اند و امت اسالمى سرود وحدت، 

سر مى دهند. 
گرامى باد هفته وحدت، كه همه نور و ســرور است مايه انسجام 
ملت و فشردگى صفوف و بازدارنده جامعه از گسست و پراكندگى 

و رو در رويى كه خواست دشمن است. 
گرامى باد هفته وحدت، كه «پيام رســالت» و «نداى امامت» را به 
گوش انســان ها مى رساند و در متن تاريخ و بستر زمان، جاودانه 

مى سازد. 
هفته وحدت، چترتى مبارك، از شــعور و شور و ايثار و فداكارى 
و اخوت و صميميت بر ســر مردم مى گشــايد، الهام مى بخشد، 
آرامش مى دهد، روح پرور اســت و دل انگيز و زداينده كينه ها و 
كدورت ها و خودخواهى هــا و خودبينى ها. هفته درس آموزى 
از كالس معلم بشــريت، حضرت ختمى مرتبت(ص) است كه بر 
بركت ميالدش، چهره جهان دگرگون شد و شرك ها و نفاق ها به 
يكرنگى گراييد و خصومت هاى چندين ساله به «اخوت اسالمى» 
مبدل گشت و مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و عجم و سياه 

و سفيد، يار و برادر گشتند. 
 وحدت توصيه الهى در قرآن كريم

بر همين اســاس اســت كه خداوند در قرآن تمامى پيروان اديان 
توحيدى را به وحدت بر اســاس مشتركات فرا مى خواند. آيات 
فراوان در قرآن هست كه تاكيد بر وحدت مسلمانان و يكپارچگى 
آنان دارد. از نظر عقل و منطق هم، كسانى كه خداوند را، پيامبرش 
را و كتــاب پيامبر را قبول دارند؛ بايد در يك جبهه واحد باشــند. 
هر كتاب آسمانى مســلمانان، به همان اندازه كه بر روى وحدت 
آنان تاكيد شده، از تفرقه و جدايى ميان مسلمانان نهى شده است. 
اتحاد را مى توان، نخ تســبيحى دانست كه مهره ها را در كنار هم 
نگه مى دارد و ارتباط منظمى بين آنها برقرار مى ســازد و آنها را 
از پراكندگى، دورافتادگى و گم شــدن حفظ مى كند و اگر اين نخ 
پاره شود، انســجام مهره ها گسسته مى شود و هر كدام به جانبى 

خواهد رفت.
 دعوت اسالم به وحدت و انسجام

اســالم، جهانيان را به صلح و هم بســتگى دعوت مى كند و اين 
يگانگى، سنگ بنيان اسالم بود كه توانست آن را طى چهارده قرن، 
در برابر عوامل بنيان شــكن نگاه دارد. در تاريخ پرفراز و نشــيب 
اسالم، تفرقه و دو دســتگى ميان مذاهب و ملت هاى اسالمى، از 
مسائل پيچيده و بنيان برافكِن جوامع اسالمى بوده و همين عامل، 
خســارت هاى مادى و معنوِى جبران ناپذيرى بر پيكر امت واحد 
اســالمى وارد كرده است. على (ع) از اصحاب خود به دليل تفرقه 
گاليــه مى كند و مى فرمايد: «به خدا ســوگند! اين واقعيت قلب 
انسان را مى ميراند و دچار غم و اندوه مى كند كه شاميان در باطل 
خود وحدت دارند و شــما در حّق خود متفرق ايد.»[5] ايشان در 
جاى ديگر مى فرمايد: «از پراكندگى بپرهيزيد كه انساِن تنها، بهره 
شيطان است؛ آن گونه كه گوسفنِد تنها، طعمه گرگ خواهد بود».

 اتحاد و وحدت مسلمانان در عصر حاضر
در دنياى امروز، حضور بيش از يك ميليارد مسلمان و پيشرفت و 
تعالِى بى سابقه بعضى از كشورهاى اسالمى، به ويژه كشور ايران، 
زنگ خطرى را براى اســتكبار جهانى به وجود آورده است و به 

يقين آنها آرام نخواهند نشست. 
در ايــن ميــان، تبعيــت از كانــون واحــد و قــرارگاه معيــن، 
يكپارچگــى ايجــاد مــى كنــد. موفقيــت هــا بــراى پيــروان يــك 
مكتــب، بــا وحــدت آنــان بــه دســت مــى آيــد. مســلمانان داراى 
ــود  ــا وج ــر ب ــتند. اگ ــترك هس ــداف مش ــى و اه ــول، مبان اص
برخــوردارى از كثــرت جمعيــت و تمامــى مواهــب الهــى، 
گرفتــار مصيبــت هــا و عقــب ماندگــى هــا و فالكــت هــا شــده 
انــد، دليــل اصلــى آن در عــدم پايبنــدى عملــى بــه ايــن اصــول و 
مبانــى اســت. دليــل اصلــى مشــكالت در جهــان اســالم، تفرقــه 
و عــدم تبعيــت و پيــروى از آن كانــون واحــد و قــرارگاه اصلــى 

اســت.
 ضرورت وحدت و اتحاد فراگيردر جهان اسالم

در زمــان حاضر جريان تكفير، بيشــترين دشــمنى را با موضوع 
وحدت در جهان اســالم به صورت عملى انجام مى دهد. جريان 
تكفير به شكل امروزى، به طور قطع ساخته دست استعمارگران و 

صهيونيزم بين الملل است. 
اين جريان كه در قالب گروه هاى تروريســتى در سال هاى اخير 
فعال شده، بيشــترين ضربه را بر اسالم و مســلمين وارد ساخته 
اســت. اگر بپذيريم كه تنها راه رهايى مسلمانان از وضعيت اسف 
بــار كنونى، رســيدن به وحدت و غلبه بر اختالفات اســت، بايد 
يك نهضت فكرى، فرهنگى در جهان اســالم عليه جريان تكفير 

به راه افتد. 
اگرچه داعش از بعد نظامى در منطقه و خصوصا كشــورهاى عراق و 
ســوريه شكست خورد و به تاريخ پيوست. اگر فكر و انديشه داعش 
فرونريزد، روزى ديگر و در جايى ديگر، اين انديشه انحرافى در جهان 

اسالم، حمام هاى خون به راه خواهد انداخت. 
دشــمنان مصمم هستند از اين تفكر انحرافى براى ضربه به اسالم 
و مســلمين استفاده مســتمر داشته باشــند. تنها راه ناكام ساختن 
دشمنان، خشكاندن ريشــه هاى اين تفكر و انديشه ضد وحدت 
در جهان اســالم است. با اتحاد و انسجام به دعوت قرآن و اسالم 
ُقواْ»، در هفته وحدت  با شعار «َو اْعتَِصُمواْ بَِحبِْل اهللاِّ َجِميًعا َوَال تََفرَّ

جامه عمل بپوشانيم تا در تمام عرصه ها پيروز ميدان باشيم.

كيهــان: اصالح طلبان بر ســر دو راهى، شكســت انتخاباتى يا عبور 
ازاصالحات

 هر دوش خطرداره حسن
همدان پيام: قاچاق لوازم خانگى دست دوم با برچسب 2019

 يخچال هاى 2019با چى كارمى كنن؟!
اطالعات: محيط زيست خليج فارس قربانى اختالف هاى سياسى شده است

 آب رنگ سياست به خود گرفت !!
همشهرى: تصادف ساختگى و اخاذى شغل 4 مرد تبهكار

 شغل ابتكارى!!
مهر: ساكنان كاليفرنيا مجانى سوار تاكسى خودران مى شوند 

  ايرانى ها هم مجانى سوار فرقون مى شن !!
شرق: جشن عدم تعهد، قطب جديدى در جهان چند قطبى 

 كيكش چند ضلع داره ؟؟
همدان پيام: قيمت يارانه اقالم به قيمت بازار آزاد نزديك شد 

 مى خوان با هم تبادل اقتصادى برقرار كنن!!
ايسنا: ليست آقازاده هاى بورسيه در اختيار قوه قضائيه

  گير، نده، آقا زاده ها بدون بورسيه هم خارج نشينن !!
همشهرى: فشار هزينه سالمت باال رفت 

 كوزه گر از كوزه شكسته آب مى خوره
همدان پيام: دست بردن به جيب مردم با درآمد هاى ميلياردى

 در اين صورت بهتره برا جيبا زيپ بدوزن !!
همشهرى: فروش فله اى پنير ليقوان چرا 

 منظورش اينه كه مثًال مثقالى باشه !! 
ايرنا: وزير صمت زمان بازنشستگى پرايد را اعالم كرد

 بعد بازنشستگى كجا خدمت مى كنه؟؟
همدان پيام: نقات ضعف مردم ابزار تبليغاتى نمايندگان

 اين هم يكى از پله هاى ترقى بزرگان اقتصاد!!
ايسنا: ميانگين پرداخت حقوق سربازان بايد افزايش يابد
 با اين شرايط همه استخدام نظام وظيفه مى شن!!

اعتماد: چتر امنيتى روسيه و تركيه بر فراز شمال سوريه 
 حتمًا اين چتر هم با جنس برجام ساخته شده 

مخالفت معاون وزير با تدريس 
زبان انگليسى از مقطع ابتدايى

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت آموزش و 
پرورش ضمن بيان اينكه سرجمع كمتر از 5 درصد دانش آموزان ما به 
آموزشگاه هاى زبان مى روند گفت: بسيارى از داوطلبان آموزشگاه ها، 
دانش آموزان مــدارس غيردولتى اند و يك دليل آن برخوردارى مالى 

است.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم على ذوعلم با بيان اينكه بايد عميق 
تر به موضوع ناكارآمدى آموزش زبان انگليسى نگريست گفت: تعداد 
11 هزار و 500 آموزشــگاه براى اين تعداد دانش آموز زياد نيســت. 
فقط شــش ميليون دانش آموز در متوسطه داريم. اگر ميانگين در هر 
آموزشگاهى 200 دانش آموز مشغول به آموزش باشند مى توان گفت 
سرجمع كمتر از 5 درصد دانش آموزان ما به آموزشگاه زبان مى روند. 
ضمن آنكه وجود آموزشــگاه ها بد نيست، زيرا كمك مى كند تا دانش 

آموزان تقويت شوند و خدمات دريافت كنند.
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى با اشاره به اينكه اى 
كاش به آن اندازه كه روى زبان انگليسى توجه داريم روى آموزه هاى 
اخالقى و آداب و مهارت هاى سبك زندگى، هنر و تفكر نيز دغدغه 
داشــتيم گفت: توجه متوازن و متعادلى روى همه ساحت ها و حوزه 

هاى يادگيرى وجود ندارد.
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى در پاسخ به پرسشى 
دربــاره گردش مالى 145 ميليارد تومانى آموزشــگاه هاى زبان در هر 
ترم گفت: امروز ســهم آموزش و پرورش از بودجه ساالنه حدود 4

درصد اســت در حالى كه در برخى كشورها به 15 درصد مى رسد. 
آيا مگر كيفيت زبان فارســى ما از زبان خارجى باالتر است؟ آموزش 
زبان فارســى دچار چالش جدى است در حالى كه نزديك 50 درصد 
مناطق ما دوزبانه اند و آنجا آموزش زبان فارسى به شدت دچار ضعف 
است و يكسرى داليلى مانع پاسدارى از زبان فارسى كه زبان آموزش 
رسمى است، مى شود تا جايى كه ممكن است برخى دانش آموزان ما 

نتوانند تا ششم دبستان به فارسى صحبت كنند.
وى تاميد كرد: با اينكه زبان انگليســى را از دبستان آغاز كنيم مخالفم 
زيرا مبتنى بر واقعيت نيست و جز ايجاد بحران و تبعيض بيشتر، ثمرى 

نخواهد داشت. دبير زبان انگليسى در متوسطه بسيار كم داريم. 

 تصور كنيد ســاعت از نيمه شب گذشته و 
شما خسته از يك سفر كه ممكن است به دليل 
شــغل، تحصيل و يا حتى ديد وبازديد فاميلى 
باشــد از اتوبوس پياده شده و با سردى هوايى 
كــه اين روز هاى همــدان را در آغوش گرفته 
به مقصد رسيده ايد و آماده هستيد تا احساس 
راحتى و ســرزندگى رسيدن به را تجربه كنيد 
اما اين احساس ديرى نمى پايد كه با يك حس 
نه چندان دلچســبى از پرداخت كرايه تاكسى 
براى رفتن به منزل كه يقيــن داريد به دور از 
هر انصافى است جابه جا مى شود و حاال شما 
به عنوان يك شــهروند عــادى كارى از پيش 
نمى بريد جز دســت به گريبان شدن به دامن 

رسانه!
آنچه گفته شد داستان حجم باالى تماس هاى 
مردمى است با دفتر روزنامه مبنى بر پرداخت 
كرايه بيش از ميزان تعرفه تعيين شــده توسط 
تاكسى هاى مستقر شده در پايانه اتوبوس هاى 
بين  شهرى همدان كه يك چرايى بزرگ را در 

بين شهروندان ايجاد كرده است.
طبق گزارش اعالم شــده توســط مدير عامل 
تاكسى رانى استان ، بيشترين جرائم اعالم شده 
از سمت شــهروندان مربوط به دريافت كرايه 
اضافى توسط رانندگان اســت كه 70 درصد 
شكايات را در بر مى گيرد بر همين اساس است 
كه متاســفانه اين چالش در تاكسى هاى تلفنى 
و آن هايى كه به صورت ســازمان يافته مانند 
تاكسى هاى پايانه، 133، 128 و گردشى  بيش 

از ديگر انواع تاكسى نمايان است.  
از طرفى با ارتبــاط مردمى و ميدانى  كه در 3

هفته اخير با مســافران دو گروه از تاكسى هاى 
سطح شــهر يكى آن گروه از بى سيم ها مانند 
133 و ديگرى هم تاكســى هاى داخل ترمينال 
اتوبوس ها گرفته شد بيشترين آن ها شهروندانى 
بودند كه شــبانه به پايانه همدان مى رسيدند و 
مجبور به گرفتن تاكســى از ترمينال مى شدند 
كــه معتقدند در صورتى حاضــر به پرداخت 
كرايه بيشترى خواهند بود كه اين رقم توسط 
تاكســى مترى به آنها ارائه شــود و اين همان 
مشــكل اصلى است كه گريبان مردم را در اين 

خصوص گرفته است.
يكــى از اين رانندگان كه با نصب تكه كاغذى 
با عنوان "نرخ كرايه طبق دســتور تاكسيرانى 
40درصد افزايش يافته اســت" در خودروى 
خود، اين مبلغ را از مســافران درخواست مى 
كند، دربــاره افزايش قيمت ها مى گويد: يك 
ماهى مى شود كه قيمت ها افزايش پيدا كرده 
و خود شهردارى اين مبلغ را به ما اعالم كرده 

است. 
خانواده ســه نفره اى كه تازه از اتوبوس تهران 
به همدان پياده شــده اند و منتظر گرفتن يكى 
از تاكســى ها در محوطه هستند با گاليمندى 
بــه خبرنگار ما مى گويند: ما بــه طور تقريبى 
به دليل ســر زدن به خانواده هايمان ماهى يك 
بار به همدان رفت وآمد داريم و بيشــتر هم در 
تايم شب به دليل شــغلى كه داريم به همدان 
 مى رســيم و مجبور به گرفتن تاكسى دربستى 
هستيم اما كرايه اين مسير هيچ حساب و كتابى 
ندارد، كلنجار رفتن با اين راننده ها كار روتين 

ما شده است.
اين اتفاقات در حالى اســت كــه در روزهاى 
پايانى هفته اين شــرايط براى مسافر دشوار و 
هزينه بردارتر اســت. در آخر هفته ها كه حجم 
تاكسى هاى  گوش برى  مى رود  باال  مســافران 
پايانه به بهانه نداشــتن تاكسى مترى دو چندان 
مى شــود تا جايى كه تعرفه را به دلخواه حتى 
تا 70 درصد هم افزايش مى دهند و مســافران 
بى چاره كه خسته از مسير رسيده اند را مجبور 

به پرداخت مى كنند.
آن طرف تر دو نفر كه به ظاهر دانشجو به نظر 
مى رسند با  راننده تاكســى در حال چانه زنى 
براى تعيين نرخ كرايه هســتند. نزديك مى َوم 
تا بهتر بتوانم در جريان مكالماتشان قرار گيرم.

دو دختر دانشــجو  مســافر اعتراض مى كنند 
كه مگر تعرفه مشــخص براى مسير ها توسط 
تاكسيرانى اعالم نشده و مگر نه اينكه تاكسى ها 
موظف به دادن تراكنش تاكسى متر و نصب آن 
شده اند پس اين قيمت ها با اين حجم افزايش 

براى چيست؟
راننده پاســخ مى دهد"همين ديروز رفتم بيمه 
ماشين رو تمديد كنم، هزينه بيمه سر به فلك 
كشيده ما كه درآمدى به غير از كرايه نداريم"! 

ادامه مى دهد: تاكسى متر ماشينم خراب است و 
هزينه ريجسترى آن باال، نمى توانم از آن استفاده 

كنم اگر دوست نداريد سوار نشويد!
بحث و جــدال ميان راننده و مســافر تمامى 
نداشــت در نهايت هم دو دختر دانشــجوى 

ترك  بــه  مجبور  مســافر 
محوطه و گرفتن تاكســى 
بعدى شــندند تا شايد ادمه 
بحث را در تاكسى ديگرى 

دنبال كند.    
يكى از مســافرانى كه گويا 
شده  من  كنجكاوى  متوجه 
و  مى آيد  نزديــك  اســت 
با  خبرنگارى؟  مى پرســد: 
عالمت سر تاييد مى كنم و 
مى گويد: دليل اين افزايش 
بى رويه را نمى دانم. ســال 
گذشته در همين مسير كرايه 
7000در تردد شب يا نهايت 
8000 تومانــى دريافت مى 
شد اما زمانى كه من چنين 
راننده  بــراى  را  موضوعى 

تاكســى شرح دادم او در پاسخ به من گفت كه 
مرغ شده 20 هزار تومان بعد كرايه تغيير نكند؟! 
يكى از راننده هاى تاكسى پايانه هم با چهره حق 
به جانبى به سمتم آمد و با حجمه اى كه داشت 
تعدادى از همكارانش را با خود هم مسير كرد 
و روبه من گفت: چه خبرته خانم كل شــب 
و اينجا پرســه زدى كه به چى برسى؟ كار ما 
قانونى و شرعى اســت تمام تعرفه ما توسط 
تاكســيرانى اضافه شــده، همانطورى كه حق 
ورودى 2هزار و 500 تومانى سال گذشته براى 
ما 4 هزار تومان شــده پس حــق داريم كرايه 

7000تومان شبانه را 15 هزار تومان بگيريم!
اين اتفاقات در شــرايطى است كه امروزه اكثر 

استان هاى كشور صاحب اين تكنولوژى شده اند 
تا بيشتر مشكالت آنها در زمينه پرداخت كرايه 
تاكسى ها و به ويژه مشكل رانندگان و مردم در 

زمينه پول خرد برطرف شود.
البته مســؤوالن و متوليان اين امر در همدان از 
چند سال گذشته در راستاى انجام اقدامات الزم 
و فراهم سازى زير ساخت هاى مورد نياز براى 
مجهز شدن تاكســى هاى همدان به تاكسى متر 
يا سامانه هوشمند تاكســى تالش كرده اند اما 
گويــا ماحصل چيزى جز بهانه تراشــى براى 
نصب نكردن و خالى كردن شانه از مسئوليت 
را به دنبال نداشــته اســت. اگرچه با توجه به 
تجربه مردم در استفاده از كارت براى اتوبوس 
پيش بينى مى شد كه سامانه هوشمند تاكسى به 
راحتى جاى خود را در ميان تاكســى دار ها و 

مردم باز كند.
پيش بينى هــا البته درســت از آب در نيامد و 
اجراى چنين تكنولوژى اى روى تاكســى هاى 
همدان نوعى نگرانى در مردم مبنى بر افزايش 

كرايه ها ايجاد كرد.
كرايه تاكســى ها با استفاده 
تاكسى  هوشمند  سامانه  از 
براساس مســافت و زمان 
مى شود  محاسبه  شده  طى 
كــه البته ايــن نگرانى در 
زمان هاى پر  ترافيك بى مورد 
كرايه  نرخ  كه  چرا  نيست، 
تاكسى ها براساس محاسبه 
تاكســى متر در زمان هــا و 
ســاعات پر  ترافيــك روز 

افزايش مى يابد.
از سوى ديگر تاكسى دارها 
كــه تجربه نــاكام تجهيز 
تاكســى ها به تاكسى متر ها 
را در خاطــره داشــتند در 
موفقيت سازمان تاكسيرانى 

همدان براى اجراى اين طرح شك كردند.
نكته جالب اين اســت كه رئيس تاكســيرانى 
همدان در گفت و گو بــا خبرنگار ما نبود نرخ 
مصوب بــراى كرايه تاكســى ها به خصوص 
تاكسى هاى دربستى و آژانس ها را تاييد مى كند 
و مى گويد: حل مشــكالت حوزه تاكســى به 
عملكرد شــوراى شهر بســتگى دارد. شوراى 
شهر بايد با تعيين عادالنه تعرفه ها دستورالعملى 
مشخص را در اختيار تاكســيرانى قرار داده و 
ميزان تاثير فرهنگ جوامع گوناگون را به حداقل 

برساند. 
كريمــى در خصــوص افزايش نــرخ تعرفه 
تاكســى هاى پايانه مى افزايد: ســال گذشــته 

ورودى هر تاكســى 2 هزار و 500 تومان بوده 
كه امسال تا حدود 4 هزار تومان افزايش داشته 
كه اين رقم به دليل اعتراض راننده ها نسبت به 
هزينه ســوخت و گرانى بيمه ها در نظر گرفته 

شده است.
وى تاكيــد كرد: اما مبلــغ دريافتى و مصوب 
شــوراى شهر براى دريافت كرايه تاكسى ها بر 
اساس كيلومتر تاكسى متر نصب شده در تاكسى 
پايانه ها 7 هراز تومان اســت كه به آن در بازه 

زمانى شب حدود 40 درصد افزوده مى شود.
وى بــا بيان اينكه در حال حاضر 85 تاكســى 
در پايانه همدان مســتقر هســتند اما متاسفانه 
انگشت شمارى از آن ها تاكسى متر فعال دارند، 
عنوان كرد: درخواســت كرايه خارج از تعرفه 
تاكســى هاى پايانه جرم است و با آن برخورد 
قانونى مى َشود اما الزم است با در نظر گرفتن 
ميزان ترافيك و پيك هاى زمانى، منفعت راننده 

را نيز در نظر داشته باشد.
وى، تاكيد مى كند: تمام رانندگان تاكســى كه 
سامانه تاكسى متر روى تاكسى هاى آنها نصب 
شــده اســت، ملزم به اســتفاده از اين سامانه 
هســتند و تعدادى بازرس نيز بــراى نظارت 
روى ايــن موضوع در نظر گرفته شــده و اين 
افراد بازرســى هاى الزم را نسبت به استفاده يا 
عدم استفاده تاكســى رانان از اين سامانه انجام 

مى دهند.
وى همچنيــن افزود: در حــال حاضر 3 هزار 
و 450 دســتگاه تاكسى در سطح شهر همدان 
فعاليت دارند اما بر اساس مصوبه شهردارى تنها 
تاكسى هاى بى سيم و تاكسى هاى پايانه ملزم به 
استفاده از تاكسى متر هستند و اين طرح شامل 

حال تاكسى هاى خطى نمى شود.
اين ماجرا در صورتى در ســطح شهر همدان 
در حال اپيدمى شــدن اســت كه اســتفاده از 
تاكســى متر در مصاحبه هاى مديران شهرى و 
اعضاى شوراى شهر به يك اجبار قانونى تبديل 
شده است اما ســوال بى پاسخ اين است چرا 
اين دســتگاه هنوز در تاكسى هايى كه زير نظر 
مستقيم شهردارى و تاكسيرانى فعاليت مى كنند 

تعبيه نشده است؟ 
به نظر مى رســد رانندگان تاكسى هاى پايانه 
و تاكســى بى ســيم ها با بهانه تراشى هزينه 
ريجســترى كه بر اســاس قانون شــركت 
پشــتيبانى موظف به انجام آن است به نوعى 
صورت مساله را پاك كنند تا از آب گل آلود 
شــده كرايه دلخــواه خود را صيــد كنند و 
افسوس كه گويا مسئوالن در نيمه شب ها كه 
حق الناس زير پا گذاشته مى َشود در خواب 

هستند.

چرا تاكسى رانى نمى تواند بر كرايه ها نظارت كند؟ 

تاكسى هاى بى متردر همدان مى چرخند

آگهي فقدان سند مالكيت 
خانــم شــهال عباســى بقــا بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 19 
اســدآباد همــدان مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت دفترچــه اى 14 شــعير مشــاع 
ــى از 66/4 و  ــى 157 فرع ــالك ثبت ــماره پ ــه ش ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــعير شش از 96 ش
66/220 و 2209 و 2104 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان ذيــل ثبــت 
ــل  ــه دلي ــت دارد ب ــابقه ثب ــى 734218 س ــماره چاپ ــه ش ــه 383 ب ــر 128 صفح 20663 دفت
مفقــود شــدن اصــل ســند مالكيــت اوليــه در حيــن جابجايــى تقاضــاى المثنــى نمــوده اســت 

. مى  با شــد
 لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــي 
مي شــود تــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود باشــد 
از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك  شهرســتان 
اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبــي 
ــا در  ــراض و ي ــيدن اعت ــي و نرس ــدت واخواه ــا م ــورت انقض ــد در ص ــليم نماي ــود را تس خ
صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي 

صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 411)

كامران متقى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

آگهى دعوت از مجاورين 
آقاى ولى ا... ابراهيمى ازندريانى با وكالت نامه شــماره 46765 
مورخ 1398/5/10 دفتر 72 همدان وكيل جعفر ســنائى مالك 
مشاعى از ششدانگ پالك 114 و 3 فرعى از 114 اصلى بخش يك 
 1398/8/18 مورخ  شماره 98/ن/4406  درخواست  برابر  نهاوند 
تقاضاى  در قالب صدور سند تك برگى پالك فوق را از اين اداره 
نموده است و متقاضى مدعى مى باشد كه مجاورين پالك مذكور 
را نمى شناسد و دسترسى به مالكين ندارد، لذا به استنادكد 914 
مجموعه بخشــنامه هاى ثبتى در خصوص تعيين طول اضالع و 
مساحت دار كردن اســناد مالكيت و همچنين ماده 18 آيين نامه 
اجرايى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا به كليه مالكين مجاور 
پالك فوق الذكر ابالغ مى گردد كه در روز شنبه تاريخ 1398/9/9 
ســاعت 12 در محل وقوع ملك واقــع در نهاوند، خيابان هفده 
شــهريور حمام مظفرى حضور يابند بديهى اســت عدم حضور 
مجاورين و مالكين مشــاعى مانع از انجام عمليات نقشه بردارى 
نمى گردد چنانچه نياز به آگهى مجدد باشــد در همين روزنامه 

درج مى گردد.
(م الف 161)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

برابر رأي شماره 139760326006000763 مورخ 1398/7/20 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ملك مالير تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضى آقاى احمد بهرامى فرزند آقا پســر به شــماره 
شناسنامه 25  و صادره از مالير در شش دانگ يك باب مغازه تجارى به 
مساحت 39/50 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى محمد حبيبيان 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (295)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/8/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/3

محمدرضا امينى، رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
آقــاى علــى اهللا خدايــى داراى شــماره شناســنامه 
9 بــه شــرح دادخواســت كالســه 111/439/98ش 
ــت  ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح از اي
ــادروان  ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
ــنامه  198  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــه خداي فتح ال
در تاريــخ 1393/2/20 در اقامتــگاه دائمــى خــود 
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 1- متقاضــى 
ــر  ــخصات فوق الذك ــا مش ــت ب ــى حصروراث گواه
پســر متوفــى 2- على شــا خدايــى فرزنــد 
ــادر از  ــنامه 277 ص ــماره شناس ــه ش ــح اهللا ب فت
ــا  ــك ب ــى اين ــر متوف ــد 1333 پس ــار متول به
انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را 
ــا هــر كســي  در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي اعتراض
او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 
يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
(م الف 299)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد 
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نگاه

چرا سرمايه گذاران از صنعت گريزانند؟
ــهم  ــارت، س ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزي ــه مع ــه گفت  ب
بخــش صنعــت در كشــور مــا 12درصــد توليــد ناخالــص داخلــى 
مــا اســت. امــا بيــش از 60درصــد كل ماليــات كشــور توســط همين 

ــود. ــت پرداخــت مى ش بخــش صنع
در مقابــل، بخــش خدمــات كــه از توليــد ناخالــص داخلــى كشــور 
51درصــد ســهم دارد، فقــط 22/1درصــد از مجمــوع ماليــات كشــور 

را مى پــردازد.
ــات  ــت مالي ــت در پرداخ ــهم صنع ــه س ــت ك ــى اس ــن در حال اي
در مالــزى 3/2درصــد كره جنوبــى 13/6درصــد و در فرانســه 
ــهم را  ــترين س ــه بيش ــات ك ــش خدم ــت و بخ ــد اس 16/5درص
ــرفته دارد،  ــى پيش ــورهاى صنعت ــى كش ــص داخل ــد ناخال در تولي
ــا) را  ــد از كل ماليات ه ــش از 70 درص ــات (گاه بي ــترين مالي بيش

مى پــردازد.
ــع وام  ــه صناي ــراه ب ــا اك ــد و ب ــت نامهربانن ــا صنع ــز ب ــا ني بانك ه
ــب  ــودن اغل ــدت ب ــل طويل الم ــه دلي ــدازه اى ب ــا ان ــد؛ ت مى دهن
ــا  وام هــاى صنعتــى و تــا حــدى نيــز بــه دليــل آشــنايى بانك هــا ب

ــت.  ــفبار صنع ــرايط اس ش
از ديــدگاه آنهــا چــرا بايــد بــه جــاى پرداخــت وام هــاى كوتاه مــدت 
ــداث  ــراى اح ــى، ب ــاى مقطع ــد و فروش ه ــراى خري ــر ب و كم خط
كارخانــه اى وام بدهنــد كــه هــم بلند مــدت اســت و هــم مى داننــد 
در پــس گرفتــن آن بــا مشــكل مواجــه خواهنــد بــود و ايــن اســت 
ــراى  ــهيالت را ب ــد از كل تس ــهم 40درص ــون س ــه قان ــه گرچ ك
صنعــت تعييــن كــرده، امــا بــر اســاس آمــار موجــود فقــط 27درصد 

از تســهيالت بانكــى بــه صنعــت تعلــق مى گيــرد. 
در كشــور مــا فعاليــت در بخــش صنعــت بــه شــنا كــردن در مســير 
مخالــف جريــان آب در رودخانــه اى خروشــان مى مانــد. چالش هــا 
و دافعه هــاى آن فــراوان و بــازده آن بســيار نــازل يــا منفــى اســت. 
در  ســرمايه گذارى  سال هاســت  كــه  نــدارد  تعجبــى  بنابرايــن 

صنعــت رو بــه كاهــش دارد.
* فرخ قبادى

منتظر دريافت كارت شناسايى برق باشيد
 مدير كل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشــتركين توانير از ارائه 
كارت شناســايى برق كه روى آن شناسه 13 رقمى برق مشتركان درج 

شده است، به اين مشتركان در سراسر كشور خبر داد.
هادى مدقق با اشــاره به روش هاى مختلف پرداخت قبض برق، اظهار 
كــرد: يكى از برنامه هــا، معرفى روش هاى مختلفى بود كه مشــتركان 
مى توانســتند پس از حذف قبوض كاغذى بــرق، وجه قبض خود را 
پرداخت كنند و روش هايى براى افرادى كه گوشــى هوشــمند دارند، 

پيش بينى شــده بود. صاحبان اين تلفن هاى همــراه مى توانند از طريق 
وب سايت، اپ هاى مختلف و... قبض خود را پرداخت كنند.

وى به ايسنا گفت: افرادى كه گوشى هوشمند ندارند مى توانند از طريق 
USSD قبض خود را پرداخت كنند. اما افرادى كه هيچ نوع گوشــى 
ندارند، بايد شناسه قبض خود را كه پيش از اين در قبوض كاغذى درج 
مى شد، داشته باشند. براى اين كه اين افراد بتوانند چه از طريق تلفن ثابت 
و چه از طريق خودپرداز پرداخت كنند، تصميم گرفتيم به همه مشتركان 

كارت شناسايى برق داده شود كه شناسه دقيق خود را داشته باشند.
مدير كل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشــتركين توانير تأكيد كرد: 

درواقع هدف اين است مشتركان شناسه قبض خود را مانند يك كارت 
مثل ديگر كارت ها در اختيار داشته باشند كه هرجا مراجعه كردند، بتوانند 

قبض خود را پرداخت كنند.
مدقق با بيان اين كه طرح ارائه كارت شناسايى برق از برنامه هاى ماه آينده 
اســت، اظهار كرد: طرح به صورت سراسرى در كشور اجرا مى شود و 

هزينه آن از مشترك گرفته نمى شود.
بر اســاس اين گزارش، قبوض كاغذى برق از ابتداى مهرماه حذف شد 
و مشــتركان پس از آن اطالعات قبض خود را از طريق پيامك دريافت 

مى كنند.

رمز دوم يك بار مصرف باالخره اجبارى شد
 مشتريان اقدام كنند

 عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى از ماه هاى پايانى ســال 
گذشته از اجراى طرح رمز دوم پويا (يك بار مصرف) به جاى رمز دوم 
ايستا (ثابت) براى كارت هاى بانكى خبر داد و اعالم كرد كه اين طرح 

از خرداد ماه سال 1398 به صورت اجبارى اجرا مى شود.
بر همين اســاس برخى بانك ها از همان ســال گذشــته با راه اندازى 
سيستم هاى سخت افزارى و نرم افزارى رمز دوم پويا، اقدام به ارائه رمز 
دوم يك بار مصرف به مشتريان خود كردند و قرار بود كه اين طرح از 

خرداد امسال اجرايى شود.
با ورود به سال جارى، اتفاقى افتاد كه سبب شد مسئوالن بانك مركزى 
در اجراى اين طرح دچار ترديد شــوند؛ چراكه شركت اپل دسترسى 
به برخى اپليكيشن هاى ايرانى را به بهانه تحريم هاى آمريكا عليه ايران 
محدود كرد و اين در حالى اســت كه مسئوالن بانك مركزى تصميم 
داشــتند رمزهاى يك بار مصرف را از طريق اپليكيشن هاى بانكى در 
اختيــار مردم قرار دهند. در همين حيــن، بانك مركزى اعالم كرد كه 
اجبارى شدن رمز دوم يك بار مصرف به تعويق افتاده و زمان مشخصى 

را براى اجرايى شدن اين طرح اعالم نكرد.
پــس از اين موضوع، برخى بانك ها به تدريج با صدور اطالعيه هايى، 
اســتفاده از رمز دوم پويا را براى مشــتريان خود اجبارى كردند. اما 

سياست مشخصى در اين باره از سوى بانك مركزى اعالم نشد.
حال آنكه روز گذشــته، رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه بيش از 
30 بانك، فعال ســازى رمز پويا را آغاز كرده اند، اظهار كرد كه به دليل 
هوشمند نبودن بسيارى از موبايل ها، اجبارى كردن استفاده از رمز پويا 

در حال حاضر مقدور نيست.
همتى تأكيد كرد كه مسئوليت حفاظت از اطالعات مشتريان به عهده 
بانك هاســت و هرگونه ضــرر و زيان وارده از ايــن ناحيه به عهده 
آن هاســت. در اين بين مشخص نيست كه اگر اجبارى كردن رمز دوم 
پويا با مشكالتى از جمله نداشــتن گوشى هاى تلفن همراه هوشمند 
مواجه است، چطور برخى از بانك ها رمز دوم پويا را اجبارى كرده اند؟ 
از ســوى ديگر يكى از مشكالتى كه پيش از اين گفته مى شد، هزينه 
زيادى بود كه وزارت ارتباطات قرار بود از بانك ها براى تاييد شماره 
تلفن افراد با كد ملى بگيرد كه مشــخص نيســت اين هزينه كاهش 

يافته يا خير؟
همچنين راه اندازى خدمات رمز دوم پويا در برخى بانك ها حدود 33

هزار تومان هزينه دارد كه به نســبت كارمزدهاى بانكى رقمى باال به 
نظر مى رسد و اين در حالى است كه دريافت اين رمزها اجبارى است.

در اين ميــان و طى آخرين خبر، بانك مركزى ديروز طى اطالعيه اى 
اعالم كرد كه "به اطالع مشــتريان شــبكه بانكى كشــور مى رساند 
كه بانك ها و موسســات اعتبارى در راســتاى ارتقاى ســطح امنيت 
تراكنش هاى بدون حضور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز دوم 

پويا را فراهم كرده اند.

غزل اسالمي »
 ثبت نام طرح ملى مسكن در استان همدان 
از سه شنبه آغاز مي شــود. از 21 تا 23 آبان ماه 
سال جاري سامانه ثبت نام براي همداني ها باز 
اســت و كساني كه شــرايط مشخص شده را 
داشته باشــند، مي توانند در اين طرح ثبت نام 

كنند. 
مديركل راه وشهرســازي استان همدان در اين 
باره به خبرنگار همدان پيام گفت: براي خانه دار 
كردن 2 دهــك ضعيف جامعه اين طرح اجرا 
مي شود و كســاني مي توانند ثبت نام كنند كه 
تاكنــون از امكانات دولتي مانند وام مســكن 
استفاده نكرده اند و داراي شرايطي مانند تأهل، 
خانه  اولي و حداقل 5 سال شهرنشيني، هستند. 
حســن رباني ارشــد ادامه داد: فعــًال ثبت نام 
انجام مي شــود و پس از راستي آزمايي شرايط 
متقاضيان، اگر تعداد آنها بيش از سهميه استان 

بود به تعداد واحدها اضافه مي كنيم.
به گفته وي، ســهميه شهرهاي با جمعيت زير 
100 هزار نفر در استان 2هزار واحد، براي شهر 
همدان 300 واحد و بــراي مالير 200 واحد 
است و درصورت اســتقبال مي توانيم تا هزار 

واحد سهميه مجدد بگيريم.
رباني ارشــد توضيــح داد: تســهيالتي كه در 
اين طرح به متقاضيان پرداخت مي شــود 18
درصد است و در صورت تصويب كساني كه 
توانمندي مالي داشته باشند مي توانند عرصه را 
هم بخرند، اما در حال حاضر واگذارى زمين 

اين طرح  99ساله خواهد بود.
وي افزود: در شهر همدان با كمبود زمين مواجه 
هســتيم اما فعًال براي اين طرح زمين هايي در 
شهرك هاي بهشتي و مدني معرفي كرده ايم كه 
اگر به زميني بيش از آن نياز باشــد راهكار آن 
را مي يابيم. مدير كل راه وشهرسازي ادامه داد: 
براي تأمين زمين در شــهرهاي زير 100 هزار 

نفر با مشكل زمين مواجه نيستيم.
وى تصريح كرد: در اين طرح بنياد مسكن در 

شهرهاى زير 100 هزار نفر كارگزار بوده و در 
شهرهاى باالى 100 هزار نفر هنوز كارگزارى 

مشخص نشده است.
رباني ارشــد گفت: قيمت مسكن در اين طرح 
مشخص نيســت و براساس قيمت تمام شده 
مسكن اعالم خواهد شد و متقاضيان عالوه بر 
آورده اوليه مى تواننــد از وام 18 درصدى كه 

دولت درنظر گرفته است، بهره مند شوند.
وي گفــت: در مرحله اول اين طرح در كرمان 
به عنوان پايلوت ثبت نام شد و در مرحله دوم 
10 استان اعالم آمادگي كردند كه از شنبه (روز 
گذشته) ثبت نام ها آغاز شده است. اما به خاطر 
جلوگيرى از ازدحام در سامانه هر 3 روز در 3
استان ثبت نام صورت مي گيرد كه سامانه براي 
استان همدان از روز سه شنبه تا پنجشنبه همين 

هفته باز مي شود.
وى نشانى ثبت نام طرح اقدام ملى توليد مسكن 
را براى گروه هاى هدف و واجدين شــرايط 

اعالم كرد. tem.mrud.ir
10 اســتانى كه ثبت نام طرح اقدام ملى توليد 
مســكن در آن انجام مى شــود شامل همدان، 
تهران، سيســتان و بلوچســتان، كهگيلويه و 
شمالى،  خراسان  جنوبى،  خراسان  بويراحمد، 
قم، چهارمحال و بختيارى، كردستان و گلستان 

است.

آن طور كه در اخبار وزارت راه وشهرســازي 
آمده: ساير شهرها و استان ها در مراحل بعدى 
كه تأمين زميــن كنند، ثبت نام را آغاز خواهند 
كرد و هيچ محدوديتى براى شهرها در صورت 
تأمين زمين وجود ندارد، فقط در كالن شهرها 
اولويت با شهرهاى جديد پيرامون كالن شهرها 

است.

 در ســال 98 هدفگــذارى صادرات 
استان همدان 1300 ميليون دالر بوده كه 
در اين راســتا شناسايى، تقويت توليدات 
و واحدهــاى توليدى داراى پتانســيل و 
محصوالت صادراتى در استان و تقويت 
تشــكل هاى صادراتى براى رســيدن به 

هدف در دستور كار است.
همدان معاون هماهنگــى امور اقتصادى 
استاندار همدان با اشاره به نامگذارى سال 
به نام رونق توليد، بر همراهى و حمايت 
ويژه از واحدهاى صنعتى، توليدى براى 
حفظ توليد، اشــتغال و اقــدام در زمينه 
تسهيل و دسترســى به بازارهاى فروش 
داخلــى و خارجى تأكيد كــرد و افزود: 
تالش در راســتاى احياء و تعيين تكليف 
واحدهاى راكد و تعطيل شــده و كمك 
در افزايش توليــد و تكميل ظرفيت هاى 
واحدهاى موجود از موارد مهم در حوزه 

توليد و اشتغال و سرمايه گذارى است.
ظاهــر پورمجاهد با بيان اينكه تشــكيل 
مستمر و منظم ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد اســتان و شوراى گفتگوى دولت و 
بخش خصوصى با بهره گيرى از اختيارات 
واگذار شده به اين ستاد و شورا در راستاى 
حل و فصل مشكالت واحدهاى توليدى 
با حضور مديران ايــن واحدها از ديگر 
اقدامات حوزه توليد و اشــتغال اســت، 
تصريح كرد: تالش در راســتاى اجراى 
برنامه عملياتى سه ســاله استان به ويژه 
در حوزه هاى توليد و ســرمايه گذارى با 
هدف گذارى 19 هزار و 500 شغل جديد 
و 5000 ميليــارد تومان ســرمايه گذارى 
در ســال 98 در اين راســتا بهره مندى از 
امكانــات، منايع مالى و ســرمايه گذارى 
شــركت هاى  خصوصــى،  بخــش 
سرمايه گذارى كشور، هلدينگ هاى مالى 
در كشور، منابع بورس، ناينانس و ... مورد 

تأكيد جدى است.

معاون هماهنگى و امور اقتصادى استاندار 
همدان با اشــاره به آمار معوقات بانكى 
حــدود 960 ميليارد تومانى در اســتان 
همدان، به ايســنا گفت: مطالبات شركت 
گاز 240 ميليارد تومان و مطالبات شركت 
توزيع برق 150 ميليارد ريال بوده كه نياز 
اســت براى تعيين تكليف و ارتباط فى 
مابين اين ســازمان ها و مديران واحدها 
براى تعيين تكليف اقدام جدى و اساسى 

دنبال گرفته شود.
پورمجاهد بــر ارتباط منظم و مســتمر 
با نهادها و تشــكل هــاى بخش توليد و 
اشتغال، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، 
خانه صنعت، خانه معــدن، اتاق تعاون، 
كانــون كارآفرينان اســتان و مخصوصا 
شــركت هاى دانش بنيان و فناور، تأكيد 

كرد.
وى با تأكيد بر بازديد مستمر و هفتگى از 
واحدهاى توليد و صنعتى در مراكز استان 
و شهرســتان ها با حضور مديران مرتبط 
دستگاه هاى اجرايى استان، يادآور شد: اين 
بازديدها با هدف رفع موانع و مشكالت 
اين واحدهــا و ارزيابى و مــرور ماهانه 

مصوبات اين بازديدها انجام مى گيرد.
وى با اشــاره به اينكه وضعيت طرح ها و 
پروژه هاى بزرگ توليدى و صنعتى استان 
هر 15 روز يكبار رصد و بررسى مى شود، 
افزود: پيگيرى و تالش در راستاى تقويت 

ارتباط صنعت و دانشــگاه با هدف ايجاد 
تحرك در توليــد، تقويت ايده هاى برتر، 
انجام پروژه هاى تحقيقاتى و پژوهشــى 
در حــوزه توليد و صنعت از طريق دفاتر 
ارتباط صنعت با دانشگاه در مراكز آموزش 
عالى استان، دانشگاه صنعتى، پارك علم و 
فناورى و بنياد نخبگان استان از اقدامات 
حوزه توليد و اشتغال استان همدان است.

معــاون هماهنگــى و امــور اقتصادى 
اســتاندار همــدان بر تقويــت پنجره 
واحــد ســرمايه گذارى اســتان، كميته 
و  خارجى  ســرمايه گذارى  مالى  تأمين 
داخلــى، برگــزارى همايش تخصصى 
سرمايه گذارى، حضور قوى و با برنامه 
اســتان در همايش ها و نمايشگاه هاى 

ملى و بين المللى تأكيد كرد.
پورمجاهــد بــا بيــان اينكــه پيگيرى 
مقاومتى  اقتصــاد  سياســت هاى  جدى 
و  اطالع رســانى  فرهنگ ســازى،  و 
گفتمان ســازى اجتماعى در زمينه رونق 
توليــد مورد تأكيد و مطالبه جدى از همه 
مديران كل ســازمان ها و دســتگاه هاى 
اجرايى و عموم جامعه است، گفت: براى 
همگرايى و همراهى همه اركان به منظور 
توسعه و تقويت رونق توليد، پيشنهاد ستاد 
شوراى هماهنگى توسعه استان بهره مندى 
از نظرات و پيشنهادات تشكل هاى بخش 
توليــدى و ديگــر مؤثريــن فرهنگى و 

اجتماعى استان است.
وى بــا تأكيــد بر برنامه ريــزى و تالش 
تكميل  مفقوده  حلقه هاى  شناســايى  در 
زنجيره هاى توليد و احيــاء توانمندى ها 
و پتانســيل هاى مغفول مانده در اســتان، 
اظهار كرد: تالش در شناسايى حلقه هاى 
مفقوده تكميل زنجيره هاى توليد به ويژه 
در حوزه هاى صنايــع تبديلى و تكميلى 
بخش كشــاورزى، حوزه هــاى معدن و 
فرآورى هاى معدنى براى كســب ارزش 
افزوده بيشتر در استان و توجه به بهره ورى 

در توليد مورد تأكيد است.
معاون هماهنگى و امور اقتصادى استاندار 
همــدان به مديران دســتگاه هاى اجرايى 
اســتان توصيه كرد: طرح هــاى با توجيه 
مناسب اقتصادى، فنى و مالى و شناسايى 
سرمايه گذارى هاى جديد براى بهره مندى 
از تســهيالت ابالغى سال 98 در مرحله 
اول به ويژه بند(الف) تبصره 18 كه معادل 
500 ميليارد تومان بخش صنعت و معدن 
و 200 ميليارد تومان بخش كشــاورزى 

است، تهيه شود.
وى با بيان اينكه بــه مقوله بهره ورى در 
توليــد و اتخاذ شــيوه هاى مصرف بهينه 
انرژى براى كاهش قيمت تمام شــده و 
رقابتى كردن توليدات استان توجه شود، 
يادآور شــد: به مديران توصيه مى شــود 
ارتباط مســتمر و منطقى و در راســتاى 
اهداف برنامه ششم توسعه و سياست هاى 
دولت بين دانشگاه ها و واحدهاى توليدى 
صنعتــى اســتان و انجــام پژوهش هاى 
كاربردى، ارتباط و تقويت شــركت هاى 
دانش بنيان و فناور ايجاد شــود كه بنياد 
نخبگان، پــارك علم و فنــاورى، مركز 
خدمات فناورى و كسب و كار (شهرك 
فناورى) بيشتر مناسب ارتباط بين صنعت 
و دانشــگاه بوده و نياز به اطالع رسانى و 

ارتباط موثر فى مابين است.

معاون استاندار همدان مطرح كرد

هدفگذارى 1300 ميليون دالرى صادرات همدان

از سه شنبه به سايت tem.mrud.ir مراجعه كنيد

آغازثبت نام همداني ها 
براى مسكن ملى
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اميدهاى مهر در نهاوند رنگ باخت
پاسارگاد نهاوند 2 - مهر همدان يك

گل ها: رضا آذرشــيوا (4) و ميثم راســتگو (86)براى پاسارگاد و على 
خدابنده لو (36) براى مهر 

اخطار: محمد پيرزادى و بابك سلگى از پاسارگاد نوين 
داوران: حسين عارفى،عرفان ملكى و مصطفى جوكار (مالير)

نماينده هيأت: باقر عارفى (مالير)
تيم پاسارگادنوين: حميدرضا رستم پناه، ميالد شيراوند، محمد موسيوند، 
ميثم راستگو، محمد قياسوند، مهدى كولوئى، عباس شهبازى، (محمد 
پيرزادى 45) بهنام جهانگرد (عباس ظفرى 71) على بحيرايى، شــايان 

كوليوند و عليرضا آذر شيوا(شايان كوليوند39)
سرمربى: على كوليوند

تيم مهر: سيدموســى حبيبى، سيروس كام جا، على خدابنده لو، ابراهيم 
يارم طاقلو (اميررضا مهرابى 71) ســعيد زارعى، مهدى حســين آبادى، 
اسماعيل يارم طاقلو (اميرحســين اميرپور 24)، حميدرضا خدابنده لو، 
(اميررضا ســهرابى 90)، سيدمحمد طباطبايى، رضا سحاب على پناه و 

جمال فتاحى تحصيل 
سرمربى: مصطفى اميرى نيك 

نهاوند ورزشــگاه عليمراديان هفته دهم رقابت هاى ليگ برتر قهرمانى 
باشگاه هاى استان يادواره شهيد عليرضا شمسى پور 

 دو تيم مهر و پاســارگاد نهاوند در هفته دهم مقابل هم صف آرايى 
كردند.

در اين بازى دو تيم فوتبال متعادلى را به نمايش گذاشتند و توپ بيشتر 
در ميانه ميدان بين دو تيم رد و بدل شد.

تيم ميزبان خيلى زود به گل برترى دست يافت و در دقيقه 4 رضا آذر 
شيوا از غفلت مدافعان مهر نهايت سود را برد و گل نخست بازى را به 

نام خود ثبت كرد.
پس از اين گل مهر بر شــدت حمالت خود افزود و در دقيقه 36 على 
خدابنده لو گل مســاوى را به ثمر رســاند و نيمه اول با همين نتيجه به 
آخر رســيد.در نيمه دوم دو تيم فوتبال برابرى را ارائه دادند اما اين تيم 
پاســارگاد بود كه در دقيقه 86 توسط ميثم راستگو به گل برترى دست 

يافت و 3 امتياز شيرين را كسب كرد.
تيم مهر با اين شكست عمًال از كورس قهرمانى باز ماند و تيم پاسارگاد 

راه را براى قهرمانى همشهرى خود گرين كشاورز هموار كرد.

ستاره سرخ 
شهداى سامن را با شكست بدرقه كرد 

ستاره سرخ تويسركان يك- شهداى سامن صفر 
گل : منصور جامه بزرگ دقيقه 18

اخطار: محمدرضا بختيارى و منصور جامه بزرگ از ســتاره ســرخ و 
مصطفى آقاجانى و محمد نيكونام از شهداى سامن 

داوران: سجاد كيانى، رسول صالحى و مسعود اميرى (نهاوند)
نماينده هيأت:على سعادتى

تيم ستاره سرخ: سينا زندى پور، عليرضا زند، افشين منبعى، سجاد قربانى، 
معراج بهرامى، حسن احمدوند، محمدرضا بختيارى،( رضا عبدالملكى 
55) منصور جامه بزرگ، فريدون زندى، محمد عبدالمالكى، (محمدرضا 

آقابابايى 75) وعادل قمرى(سيدميثم ميرمعينى 64) 
سرمربى: سجاد اسدبيگى 

تيم شهداى سامن: فرزاد عادلى، مجتبى آقا صامى، ميالد اسالم پناه، امير 
عزيزى (افشين كرمى 34)، بهنام على محمدى، (مجيد تركاشوند 46)، 
رضا صفرى (رسول جوادى 70)، على بابايى، حسن على شيرى، ميالد 

روستايى، شيث خدابخشى و محمد نيكونام 
سرمربى: حسين ملكى 

تويسركان ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى، هفته دهم مسابقات ليگ برتر 
قهرمانى باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد عليرضا شمسى پور 

 ســتاره سرخ با برترى مقابل ميهمان خود از منطقه خطر فرار كرد ستاره 
سرخ تويسركان در حالى ميزبان شهداى سامن بود كه خطر سقوط اين تيم را 
تهديد مى كرد و در اين ديدار 6 امتيازى اين تيم ستاره سرخ بود كه به برترى 
رسيد ودر دقيقه 18 بازى منصورجامه بزرگ تك گل بازى را به ثمر رساند 
و فعًال از منطقه خطر دور شد اما تيم سامن با اين شكست كانديداى شماره 

يك سقوط شد و با 6 امتياز در قعر جدول جاى دارد.

جشنواره گل گرين كشاورز نهاوند 
گرين كشاورز نهاوند 9- وحدت مالير 2

گل ها: اميــد ظفرى (36 و 17) امين ســراقى (42، 76 و 90+2)، 
بابك ســلطانيان(57)، محمد حســنكارى (63 و 82)، احمد رضا 
گيوى (84) براى گرين و سيد محمود مولوى (6) و سعيد رستمى 

(90) براى وحدت 
اخطار: عباس جمشــيدى و مســعود بروجردى (وحدت) و بابك 

سلطانيان (گرين كشاورز)
اخراج: مسعود بروجردى (وحدت)

داوران: حامد رنجبر صولتى، محسن دوستان و متين مصباحى كامل 
(بهار)

نماينده هيأت: ابوالحسن عاكفى (بهار)
تيم گرين كشــاورز: ابوالفضل روزبهائى، بابك ســلطانيان، مجيد 
موميوند، احمد سياهوشــى، ســهراب ذوالفقارى، مســعود ملكى 
(احمد رضا گيوى 59)، امين ســراقى، داوود حسينى (محمد امين 
حيــدرى 73)، اميد ظفرى، على ظفرى (على زمانيان 71) و محمد 

حسنكارى 
سرمبى: على گروسى 

تيم وحدت: على قياســوند، وحيد زندى، ســعيد الماسى، عباس 
نعمتى، عباس جمشيدى، محمد زنگنه، سيدمحمد مهدى موسوى، 
مسعود بروجردى، سعيد رستمى، سيد محمود موسوى امير محمد 

قربانى و صادق فرج الهى
سرمربى: احمد بروجردى

نهاونــد ورزشــگاه عليمراديــان هفته دهــم ليگ برتــر قهرمانى 
باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد عليرضا شمسى پور 

 در هفته دهم ليگ برتر گرين كشاورز نهاوند ميزبان تيم وحدت 
مالير بود در اين بازى نهاوندى ها جشــنواره گل به راه انداختند و 
در يك بازى برتر موفق شــدند ميهمان خود را با شكست سنگين 
بدرقــه كنند. در اين ديدار تيم گرين تيم برتــر ميدان بود و 9 بار 
موفق شــد تــور دروازه  ماليرى ها را بلرزاند و دوبار نيز تســليم 

مهاجمان وحدت شد.
بــازى با گلزنى ماليرى ها آغاز شــد و در غفلــت تيم ميزبان اين 
سيدمحمود مولوى بود كه در دقيقه 6 شوك را به گرين وارد آورد. 
و وحدت با يك گل پيش افتاد نهاوندى ها 36 دقيقه انتظار كشيدند 
تا ســرانجام قفل دروازه مالير را باز كنند و اميد ظفرى نخســتين 
گلزن گرين بود پس از اين گل گرين كشــاورز حاكم مطلق ميدان 
بود و امين ســراقى در دقيقه 42 گل برترى گرين را به ثمر رساند 

تا اين تيم نهاوندى نيمه نخست را باپيروزى پشت سر بگذارد.
با آغاز نيمه دوم آتش بازى تيم گرين آغاز شــد بابك سلطانيان در 
دقيقه 57 گل سوم را زد و سپس محمدحسن حسنكارى در دقيقه 
63 گل چهارم را زد امين ســراقى در دقيقه 76 زننده پنجمين گل 
گرين بود. اميد ظفرى در دقيقه 71 گل ششم را به ثمر رساند بعد از 
اين گل محمد حسنكارى گل هفتم را زد آنگاه نوبت به احمدرضا 
گيوى رســيد تا در دقيقه 84 گل هشتم را به ثمر رساند و وحدت 
ماليــر در دقيقه 90 يكى از گلها را پاســخ داد و در نهايت باز اين 
نهاوندى هــا بودند كه گلزنى كردند و امين ســراقى در وقت هاى 
تلف شــده گل نهم را به ثمر رساند تا وحدت با شكست سنگين 

نهاوند را ترك كند.
 نهاوندى ها با اين پيروزى پر گل و با توجه به شكست مهر همدان 
بــه تنهايى و با اقتــدار در صدر جدول قرار گرفتنــد و با 7 امتياز 
اختالف بخت اول قهرمانى مى باشــد وحدت نيز با اين شكســت 
ســنگين در رده ششــم قرار گرفت تا فعًال خطر سقوط را از خود 

دور كند هر چند دغدغه سقوط دارد.

1

2

پيشخوان

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه مديرعامــل و رئيــس هيــأت مديــره شــركت اركيــده كشــت نهاونــد بــا 
ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد مالــك 
ــد ســند مالكيــت و تســليم  ــى بخــش 3 نهاون ــالك 324 فرعــى از 9 اصل ششــدانگ پ
مالــك گرديــده اســت،  اظهــار نمــوده بــه ســرفت رفتــه اســت و تقاضــاى صــدور ســند 
ــون ثبــت  ــه قان ــاده 120- آيين نام ــه اســتناد م ــذا ب ــوده اســت. ل ــى نم مالكيــت المثن
مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع 
ــى  ــه صــدور ســند مالكيــت المثن ــردد چنانچــه كســى نســبت ب ــوم آگهــى مى گ عم
اعتــراض داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه نــزد خــود او يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
خــود مى باشــد مى توانــد اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف 
مــدت 10 روز بــه ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مــدت زمــان 

مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. (م الــف 189)
محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  9578 ب ــماره شناس ــكندرى داراى ش ــم اس ــاى ابراهي آق
كالســه 110/98ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان اميرارشــيا اســكندرى بــه شــماره شناســنامه  4040728742 
در تاريــخ 98/6/26 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 

آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 
ــه شــماره شناســنامه 9578 متولــد 1358 پــدر  1- ابراهيــم اســكندرى فرزنــد علــى ب
ــنامه 4040038673  ــماره شناس ــه ش ــرام ب ــد به ــميه بخشــى گوهر فرزن ــى 2- س متوف
ــور  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب ــد 1368 مــادر متوفــى اينــك ب متول
ــه از  ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 3000)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه مديرعامــل و رئيــس هيــأت مديــره شــركت اركيــده كشــت نهاونــد بــا 
ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد مالــك 
ــد ســند مالكيــت و تســليم  ششــدانگ پــالك 363 فرعــى از 10 اصلــى بخــش 3 نهاون
مالــك گرديــده اســت،  اظهــار نمــوده بــه ســرفت رفتــه اســت و تقاضــاى صــدور ســند 
ــون ثبــت  ــه قان ــاده 120- آيين نام ــه اســتناد م ــذا ب ــوده اســت. ل ــى نم مالكيــت المثن
مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع 
ــى  ــه صــدور ســند مالكيــت المثن ــردد چنانچــه كســى نســبت ب ــوم آگهــى مى گ عم
اعتــراض داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه نــزد خــود او يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
خــود مى باشــد مى توانــد اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف 
مــدت 10 روز بــه ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مــدت زمــان 

مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. (م الــف 190)
محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى سند مالكيت المثنى 
ــد  ــده كشــت نهاون ــره شــركت اركي ــأت مدي ــه اينكــه مديرعامــل و رئيــس هي نظــر ب
ــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد  ــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفترخان ــا ارائ ب
مالــك ششــدانگ پــالك 361 فرعــى از 10 اصلــى بخــش 3 نهاونــد ســند مالكيــت صــادر 
ــه اســت و تقاضــاى  ــه ســرفت رفت ــار نمــوده ب ــده اســت،  اظه و تســليم مالــك گردي
ــه  ــاده 120- آيين نام ــه اســتناد م ــذا ب صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده اســت. ل
قانــون ثبــت مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى 
جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد چنانچــه كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيت 
المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى انجــام معاملــه نــزد خــود او يا وجــود ســند مالكيت 
ــن آگهــى  ــخ انتشــار اي ــاً از تاري ــراض خــود را كتب ــد اعت ــزد خــود مى باشــد مى توان ن
ظــرف مــدت 10 روز بــه ايــن اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مــدت 

زمــان مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر خواهــد شــد. (م الــف 191)
محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

پيروزى شيرين علم و ادب در تويسركان
هالل احمر تويسركان صفر- علم و ادب همدان يك 

گل: على آقامحمدى دقيقه 25
اخطار: مهدى سورى، ســجاد محمدتركمن، مجيد عبدالملكى و رضا 

پيرى قلى از هالل احمر 
داوران: محمد اميرنژاد، امين سخائى و محمدرضا اسديان (رزن)

نماينده هيأت: آقامعلى سعيدى فر از همدان 
تيم هالل احمر: مجيد عبدالملكى، احمد جمشــيدى، حســين شيرى، 
مهدى سورى، اشكان موسيوند، محمد تركمن، ابراهيم الوندى، عباس 
صالحى (مهدى افشارى 66)، سجاد محمد ظاهرى، على تكلو (حسين 

بارانى 51) و رضا پيرى قلى
سرمربى: احمد زنگنه 

تيم علــم و ادب: نيما بختيارى، پدرام نورمحمديان، محمدرضا اقبالى، 
امير قربانى كيا، (على زارعى 58) بهنام ملكى، اميرمحمد تركمان (محمد 
اسكندرى 75)، محمد رضا حيدرى، على آقا محمدى، على گمار، بهنام 

رسولى (حسام پورشعبانيان 87) و اميرحسين آقا محمدى 
سرمربى: باقر جنتى 

تويسركان ورزشگاه شهيد فرشيد هرمزى هفته دهم مسابقات ليگ برتر 
قهرمانى باشگاه هاى استان گراميداشت شهيد عليرضا شمسى پور 

 تيــم علم و ادب اين هفته دو بار به ميدان رفت ابتدا در بازى عقب 

افتاده با وحدت مالير به نتيجه مساوى 4-4 دست يافت آنگاه در هفته 
دهم به ميهمانى هالل احمر تويســركان رفت و به يك پيروزى شيرين 
دست يافت.در اين بازى دو تيم فوتبال متعادلى را به نمايش گذاشتند و 

دروازه ها كمتر تهديد شد.
در دقيقه 25 بازى على آقامحمدى از فرصت به دست آمده نهايت سود 
را برد و موفق شد دروازه حريف را باز كند در ادامه بازى تالش دو تيم 
راه به جايى نبرد و سرانجام بازى با همان تك گل به سود علم و ادب 
به پايان رسيد.علم و ادب با اين پيروزى 12 امتيازى شد و به رده چهارم 
صعود كرد و تيم هالل احمر نيز با 9 امتياز در رده هفتم ايستاد تا كابوس 

سقوط را بيش از پيش احساس كند.

23 بازيكن به اردوى تيم 
ملى فوتبال دعوت شدند

 كادر فنــى تيم ملى فوتبــال ايران 
اســامى 23 بازيكن به منظور رويارويى 
با تيم ملى عــراق درچارچوب رقابت 
هاى انتخابى جام جهانى 2022 قطر را 

اعالم كرد.
«مارك ويلموتس» كه اين روزها با اعالم 
رسانه هاى بلژيكى مبنى بر جدايى اش از 
تيم ملى فوتبال ايران به علت پرداخت 
نشــدن مبلغ قراردادش بسيار خبر ساز 
شده بود ديروز با اعالم اسامى بازيكنان 
مد نظر خود براى جديدترين اردوى اين 

تيم به شايعات پايان داد.
براســاس تصميم ويلموتس فهرســت 
بازيكنانى كه به تيم ملى دعوت شده اند 

از اين قرار است:
رشــيد  محمد  بيرانونــد،  عليرضــا   ■
مظاهرى، پيام نيازمند، وريا غفورى، سيد 

مجيد حسينى،
■ حسين كنعانى زادگان، ميالد محمدى، 
گنجى،  پورعلى  مرتضى  نادرى،  محمد 

رامين رضاييان،
يزدانى،اميد ابراهيمى، احسان  ■ سياوش 
حاج صفى، على كريمى، احمد نوراللهى، 
مســعود شــجاعى، وحيد اميرى، كريم 
انصارى فرد، على قلى زاده، محمد محبى، 
كاوه رضايى، سردار آزمون ومهدى طارمى
ملــى  تيــم  اردوى  جديــد  مرحلــه 
ــال كشــورمان روز يكشــنبه آغــاز   فوتب
و تــا زمــان برگــزارى ديــدار بــا عــراق 

ادامــه مى يابــد.

دعوت از پديده نونهال 
همدان به اردوى تيم  ملى 

هوپس
 پديده نونهال تنيس  روى ميز همدان 
از سوى فدراسيون به اردوى انتخابى تيم 

 ملى هوپس دعوت شد.
اردوى انتخابى تيم ملى تنيس روى ميز 
نونهاالن كشــور در حالى طى روزهاى 
20 تا 23 آبان جارى در اصفهان برگزار 
مى شود كه ستايش ايلوخانى از همدان 

به اين اردو دعوت شده است.
مســابقات انتخابــى تيم ملــى هوپس 
دختران كشــور با حضور ايلوخانى از 
همــدان، رومينا مهرانــى از البرز، باران 
ارجمنــد از گلســتان، يكتــا لركيان از 
خوزســتان، ائل آى ابراهيم پــور و آتنا 
ظهيرى از آذربايجان غربى، كوثر احديان 
از خراســان رضوى، ســارا ســليمانى 
از اصفهــان، فاطمه يزدان پناه و مهســا 
گمرگچــى از فارس به ميزبانى اصفهان 

آغاز مى شود.

آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرايى كالســه9700153 نيابتى از اداره پنجم اجراى اسناد تهران موضوع سند ازدواج شــماره 8710 مورخ 1392/10/17 خانم شايسته اروم جهت وصول مبلغ 4456100000 ريال موضوع الزم 
االجرا عليه آقاى محمد مالك شاهى مبادرت به صدور اجرائيه نموده است صادر به متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى آقايان امامعلى جاللوند و مهدى اسكندرى و بهمن بحرك و ناصر بچرك و خانم فريبا 

قپانورى پالك هاى:
- 692 فرعى از 43 اصلى بخش 3 نهاوند ملكى امامعلى جاللوند 

- 143 فرعى از 29 اصلى بخش 3 نهاوند ملكى بهمن بحرك  
- 141 فرعى از 29 اصلى بخش 3 نهاوند ملكى فريبا قپانورى

- 923 فرعى از 43 اصلى بخش 3 نهاوند ملكى مهدى اسكندرى 
وفق ماده 201 آيين نامه اجراى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا معرفى و بازداشت كه برابر نظريه مورخ 1397/7/11 و 1397/7/14 كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى و ارزش و مشخصات آنها به شرح ذيل 

مى باشد:
پالك 692 فرعى از 43 اصلى بخش 3 نهاوند كه برابر نامه شماره 3166/ن/97-1397/6/24 اداره ثبت نهاوند به مساحت 394/02 مترمربع و به نام امامعلى جاللوند ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار 
كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در نهاوند روستاى ليلى يادگار و به قيمت 1389427000 ريال ارزيابى گرديده و محدود است به حدود: شماالً : در دو قسمت اول ديواريست به طول (11/36) يازده متر و سى 
و شش سانتيمتر به كوچه دوم ديواريست به طول (8/84) هشت متر و هشتاد و چهار سانتيمتر به كوچه شرقاً: ديواريست به طول (19/79) نوزده متر و هفتاد و نه سانتيمتر به شماره ششصد و نود و سه فرعى، 

جنوباً: درب و ديوار به طول (19/90) نوزده متر و نود سانتيمتر به كوچه غرباً: ديواريست به طول (20/01) بيست متر و يك سانتيمتر به شماره ششصد و نود و يك فرعى.
پالك 143 فرعى از 29 اصلى بخش 3 نهاوند كه برابر نامه شــماره 3164/ن/97- 97/6/24اداره ثبت نهاوند به مســاحت 488/81 مترمربع و به نام بهمن بحركت ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار 
كارشــناس رسمى دادگسترى: واقع در نهاوند روستاى كهريز سليم و به قيمت 1350253000 ريال ارزيابى گرديده و محدود است به حدود شماالً به طول 13/95 متر ديواريست به پالك 135 فرعى از 29 اصلى 

شرقاً: به طول 35/35 متر به ديوار پالك 142 فرعى از 29 اصلى، جنوباً: به طول 13/60 متر درب و ديواريست به كوچه غرباً به طول 18/25 متر ديواريست به پالك 135 فرعى از 29 اصلى 
پالك 141 فرعى از 29 اصلى بخش 3 نهاوند كه برابر نامه شــماره 3165 /ن/97- 97/6/24 اداره ثبت نهاوند به مســاحت 544/51 مترمربع و به نام فريبا قپانورى ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار 
كارشناس رسمى دادگسترى واقع در نهاوند روستاى كهريز سليم و به قيمت 1505863000 ريال ارزيابى گرديده و محدود است به حدود شماالً: ديواريست به طول (13/95) سيزده متر و نود و پنج سانتيمتر به 
شماره يكصد و سى و هفت فرعى شرقاً: ديواريست به طول (40/75) چهل متر و هفتاد و پنج سانتيمتر به شماره يكصد و چهل فرعى، جنوباً: درب و ديوار به طول (12/65) دوازده متر و شصت و پنج سانتيمتر، 
غرباً: در دو قســمت اول به ديوار به طول (36/15) ســى و شش متر و پانزده سانتيمتر به شماره يكصد و چهل و دو فرعى دوم ديوار به ديوار به طول (4/55) چهار متر و پنجاه و پنج سانتيمتر به شماره يكصد و 

سى و شش فرعى.
پالك 923 فرعى از 43 اصلى بخش 3 نهاوند كه برابر نامه شماره 3395/ن/97- 97/7/9اداره ثبت نهاوند به مساحت 215/27 مترمربع و به نام مهدى اسكندرى ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار 
كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در نهاوند روستاى ليلى يادگار و به قيمت 510479500 ريال ارزيابى گرديده و محدود است به حدود: شماالً: ديواريست به طول (7/00) هفت متر به شماره هفتصد چهل و هشت 
فرعى، شرقاً: ديواريست به طول (30/82) سى متر و هشتاد و دو سانتيمتر به باقيمانده چهل و سه اصلى جنوباً: درب و ديوار به طول (7/00) هفت متر به كوچه، غرباً: در دو قسمت اول ديواريست به طول (12/78) 

دوازده متر و هفتاد و هشت سانتيمتر به شماره هفتصد و چهل و پنج فرعى دوم ديواريست به طول (17/77) هفده متر و هفتاد و هفت سانتيمتر به باقيمانده چهل و سه اصلى.
سپس بستانكار با توجه به عدم بازگشت بدهكار در موعد مقرر طى نامه شماره 139805801015001874 مورخ 98/4/2 درخواست مزايده موارد بازداشت شده فوق الذكر را نموده كه پالكهاى فوق از ساعت 9 الى 
12 روز يكشــنبه مورخ 1398/9/10 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد 

ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف183)
تاريخ انتشار: 1398/8/19

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

تيم كشــتى جوانان همدان بــا اقتدار به مقام 
قهرمانى مســابقات كشــتى جوانان قهرمانى 

استان دست يافت.
مســابقات كشــتى آزاد قهرمانى استان جام 
انتظام در رده جوانان با شركت 90 كشتى گير 
از 8 شهرســتان همدان، مالير، تويســركان، 
نهاوند، فامنين، اســدآباد، كبودراهنگ و بهار 
در شهرســتان فامنين برگزار شــد كه پس از 
109 كشتى تيم كشــتى آزاد همدان با اقتدار 
و كســب 205 امتياز به مقام قهرمانى رسيد. 
تيم مالير با 178 امتياز دوم شــد و تيم كشتى 
نهاوند با 118 امتياز در جاى ســوم ايستاد و 
تيم هاى تويسركان، فامنين و بهار نيز چهارم 

تا ششم شدند.
اين رقابت ها به ميزبانى خوب هيأت كشــتى 
فامنين برگزار شد و اهالى كشتى فامنين موفق 
شدند در اين مسابقات نمره قبولى بگيرند اين 

رقابت ها در 10 وزن انجام شد. 
اميد مى رود اين جوانان جوياى نام بتوانند در 
آينده اى نزديك جاى بزرگان كشتى استان را 
پر كنند و به مســابقات جهانى و المپيك نگاه 

كنند.كيفيت فنــى اين رقابت خوب توصيف 
شد.

در پايان اين رقابت هــا نفرات برتر در اوزان 
مختلف معرفى شدند .

وزن 57 كيلوگــرم 1- داريــوس ولــى زاده 
(مالير) 2- رامين طاهرلو (همدان) 3- شهاب 
بابايــى (همــدان) و اميرحســين عبدى راد 

(همدان)
61 كيلوگــرم: 1-محمد جــواد غالم ظفرى 
(ماليــر) 2- محمداميــن بارانــى (نهاوند) 
3-اميرحســين ديدبان(ماليــر) و حميدرضا 

قپانورى (نهاوند)
65 كيلوگرم: 1-ايمان محمد حسينى (مالير) 
2- محمد امين لرستانى (نهاوند) 3- اميررضا 

بيات (همدان) و محمدرضا بيات (همدان)
70 كيلوگرم: 1- نيكزاد عليزاده (نهاوند) 2- 
على كريمى (مالير) 3- على رضايى (همدان) 

و احسان رسولى (فامنين)
74 كيلوگــرم: 1-محمدرضا شــاه محمدى 
(همــدان) 2- اميرحســين صادقى (همدان) 
3- ابوالفضل شهبازى (مالير ) و محمدمهدى 

اصغرى (بهار)
79 كيلوگرم: 1-حســين رسولى (فامنين) 2- 
مهدى يادگارى (همــدان) 3- عرفان عمادى 

(همدان) و على اسدى (اسدآباد)
86 كيلوگــرم: مهــدى حاجيلوئيان (همدان) 
2- ســعيد احمدوند (تويسركان) 3- مهدى 
يار محمد توســكى (مالير) و اميرحســين 

مناسبتى(بهار)
92 كيلوگرم: 1-اميرحســين حبيبى (همدان) 
2- مهدى زرينى (مالير) 3- سهيل جاودانى 

(همدان) و حبيب شيراوند (نهاوند)
97 كيلوگرم: امير على پناه(همدان) 2- مهدى 

حسنى (مالير)
125 كيلوگــرم: 1- مهــدى خزائى (نهاوند) 
2- عرفان خدا رحمى (همدان) 3- حســين 

حسينى (همدان) 
در حاشــيه اين رقابت هــا كالس ارتقا و 
كنتــرل درجه داوران اســتان نيز زير نظر 
مدرس فدراســيون كشتى اردوان صاحب 
و با هماهنگى كميته داوران استان برگزار 

شد.

 سومين سالن ورزشى بدنسازى در شهر 
ازندريان به بهره بروارى رسيد

سومين ســالن ورزشى بدنســازى در شهر 
ازندريان توســط منصــور محمدرضايى و 
فردين محمدرضايى با پيشرفته ترين وسايل 
ورزشــى با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد و 200
ميليــون ريال و با حضور مســئوالن شــهر 

ازندريان افتتاح گرديد.
عضو شوراى اســالمى شهر ازندريان با بيان 
اينكه ورزش كردن در دين ما بســيار مورد 
تأكيد قرار گرفته و نقش ورزش بر ســالمتى 
انسان بركسى پوشيده نيست، خاطرنشان كرد: 
اخيراً نيز دو باشگاه ورزشى بدنسازى توسط 
على طاهرى با اعتبارى بالغ بر دو ميليارد ريال 

و رضا طالبــى با اعتبارى بالغ بردو ميليارد و 
پانصد ميليــون ريال افتتاح و به بهره بردارى 

رسيده است.
احســان غفارى در ادامه بــه عالقمند بودن 
شهروندان ازندريانى به ورزش هاى انفرادى 
و همگانى اشــاره و بيان كرد: محمد مهدى 
احمدى ازندريانــى بازيكن تيم ملى جوانان 
ايران كه در تيم باشگاهى و ملى جوانان ايران 
بازى مى كند ، فوتبال خود را از همين زمين 
هاى خاكى  آغــاز كرد و به تيم ملى جوانان 

ايران راه پيدا كرد.
وى به همدان پيام گفت: با توجه به پيگيرى 
هاى صورت گرفته زميــن چمن مصنوعى 
ازندريان بمدت بيش از 10 ســال است كه 

بال تكليــف مانده هرچنــد اقدامات خوبى 
انجام گرفته اســت اما تالش ما بر اين است 
كه با حمايت مســئوالن استانى و شهرستانى 
و نمايندگان شهرســتان مالير براى سال 99
به بهره بردارى برسد تا مجدداً شاهد حضور 
فوتبال دوســتان ازندريــان در زمين فوتبال 

باشيم.
انفرادى   ورزشكاران  نارضايتى  از  غفارى 
شــهر ازندريان خبر داد و افــزود: منطقه 
شهر ازندريان با جمعيتى بالغ بر 45 هزار 
پينگ  شطرنج،  كشــتى،  سالن  نبود  از  نفر 
پونگ، كونگ فو، ژيمناســتيك و غيره در 
شــهر ازندريان رنج مــى برند و در حال 
براى  موجود  ورزشــى  ســالن  از  حاضر 

همه نوع ورزش هاى انفرادى و همگانى 
استفاده مى شــود كه پاسخگوى نيازهاى 
اهالى ورزش نيســت و بــه تبع  يك كار 
غير اصولى اســت و در آينــده نيزممكن 
مالى  ناپذير  جبران  صدمات  موجب  است 
و جانى به ورزشــكاران در رشــته هاى 

شود. مختلف 
وى در پايان ، جوانــان ازندريانى را نيازمند 
حمايت مســئوالن اســتانى و شهرستانى و 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى دانست تا 
بتوانند مانند ورزشكارانى چون محمد مهدى 
احمدى ازندريانى به تيم ملى راه پيدا كنند و 
استعدادهاى ناب خود را در عرصه ورزش به 

منصه ظهور قرار دهند.

همدان با اقتدار
قهرمان كشتى جوانان استان شد

بهره بردارى از سالن ورزشى شهر ازندريان 

جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته دهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

3328+4310-1091گرين كشاورز نهاوند1
1121+32514-107مهرهمدان2
516-105141621پاسارگاد نوين نهاوند3
512-103341924علم و ادب همدان4
1012-61020-104ستاره سرخ تويسركان5
1011-103251929وحدت مالير6
89-10235715هالل احمر تويسركان7
96-81120-102شهداى سامن8
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■ دوبيتي:
ز وصلت بى نوا چند آيم و شم سر كويت بتا چند آيم و شم  
نترسى از خدا چند آيم و شم بكويت تا ببيند ديده رويت  

باباطاهر

اطالعات بيمه شخص ثالث خودروها به 
اشتراك گذاشته مى شود

 دبير شــوراى اجرايى فناورى اطالعات گفــت: اطالعات بيمه 
شــخص ثالث خودروها طبق مصوبه كارگروه تعامل پذيرى دولت 

الكترونيك، به اشتراك گذاشته مى شود.
به گــزارش مهر، رضا باقــرى اصل دبير شــوراى اجرايى فناورى 
اطالعات در توئيتر نوشــت: با موافقت وزير امور اقتصادى و دارايى 
و همراهى بيمه مركزى، اطالعات بيمه شــخص ثالث طبق مصوبه و 
شرايط كارگروه تعامل پذيرى دولت الكترونيك، در اختيار كسب و 
كارهاى مرتبط با خودرو، از جمله شــركتهاى بيمه، خريد و فروش 
و حمل و نقل قرار خواهد گرفت.وى گفت: اين سرويس مربوط به 

مصوبه جلسه سوم كارگروه تعامل پذيرى دولت الكترونيكى است.

جدول بتنى مقاوم در برابر خمش توليد شد
 يك شــركت دانش بنيان ايرانى با استفاده از نانوسيليس موفق به 
توليد جداول بتنى مقاوم در برابر خمش شــده است كه طول عمرى 

تقريبا 2 برابر بيشتر از جدول هاى بتنى رايج دارند.
به گزارش ستاد توسعه فناورى نانو، يك شركت ايرانى موفق به توليد 
جدول بتنى مقاوم در برابر خمش حاوى نانوذرات شــده است. اين 
شركت پيش از اين بتن فوق سبك با مقاومت فشارى باال را با كمك 

فناورى نانو توليد و به بازار عرضه كرده بود.
مهرداد رزاقيان، مدير بخش تحقيق و توسعه اين شركت گفت: ما پيش 
از اين تجربه ساخت بتن هاى فوق سبك با استفاده از فناورى نانو را 
داشتيم، بتن هايى كه در آن ها از نانوذرات براى كاهش وزن و افزايش 

استحكام استفاده شده بود. 

تحقق حاكميت سايبرى با افزايش تاب آورى 
شبكه ملى اطالعات

 مجرى پروژه پيوست پدافند سايبرى شبكه ملى اطالعات با تاكيد 
بر تحقق حاكميت ســايبرى گفت: تاب آورى سايبرى در شبكه ملى 
اطالعات، مسير را براى دستيابى به اعتمادپذيرى بيشتر در اين شبكه 
هموار مى كند.به گزارش پژوهشــگاه ارتباطات و فناورى اطالعات، 
احمدرضا غزنوى با بيان اينكه امنيت همواره يكى از نيازهاى اساسى 
در رشــد و توســعه ارتباطات و فناورى اطالعات بوده و در ســير 
تحوالت آن همواره به آن توجه شده است، گفت: به عبارت ديگر با 
تغيير فضاى توليد و تبادل اطالعات به فضاى سايبرى، رويكرد امنيت 
نيز با صيانت از محرمانگى، يكپارچگى و در دسترس بودن اطالعات، 

به امنيت سايبرى تغيير كرد.

پيوند سلول هاى بنيادى خون ساز به كمك 
بيماران ام اس آمد

 تفاهم نامه همكارى در زمينه «پيوند ســلول هاى بنيادى خون ساز 
در درمان بيمارى مالتيپل اســكلروزيس» ميان مركز تحقيقات پيوند 
سلول هاى بنيادى دانشگاه شهيد بهشــتى و يك شركت دانش بنيان 

منعقد شد.
به گزارش معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، تفاهم نامه 
همــكارى در زمينه «پيوند ســلول هاى بنيادى خون ســاز در درمان 
بيمارى مالتيپل اســكلروزيس» ميان مركز تحقيقات دانشگاهى پيوند 
ســلول هاى بنيادى خون ساز دانشگاه شــهيد بهشتى و يك شركت 
دانش بنيان  با نظارت ســتاد توســعه علوم و فناورى هاى سلول هاى 

بنيادى معاونت علمى و فناورى منعقد شد.

هواپيماى تمام الكتريك ناسا رونمايى شد
 ناســا از يك هواپيماى تمام الكتريكى خــود رونمايى كرد. اين 

هواپيما 14 موتور برقى دارد.
به گزارش مهر ، ناسا نسخه اوليه هواپيماى تمام الكتريك خود به نام 
 Maxwell 57-X.را روز  گذشته رونمايى كرد Maxwell 57-X
با توجه به هواپيماى ايتاليايى Tecnam P٢٠٠۶T ســاخته شده 
است. ساخت اين هواپيماى ناسا از ســال 2015 ميالدى آغاز شده 
است. البته نخستين پرواز آن يك سال بعد انجام مى شود.هم اكنون 
در هواپيماى رونمايى شــده،  فقط دو موتور الكتريكى بزرگ نصب 
شده اند كه پروانه ها را به حركت در مى آورد. اين پروانه ها نيروى 
حركــت خود را از باترى هاى ليتيوم يونى بزرگى  دريافت مى كنند 
اما نسخه تكميل شده اين هواپيما 14 موتور الكتريكى خواهد داشت.

كنسرت خيريه «هزاردستان» 
در همدان برگزار مى شود

 كنسرت موسيقى هنرجويان آموزشگاه موسيقى 
«هزاردستان» به نفع انجمن خيريه حمايت از بيماران 

كليوى استان اجرا مى شود. 
همزمان با فرارسيدن هفته حمايت از بيماران كليوى، 
كنسرت موســيقى هنرجويان آموزشــگاه موسيقى 

هزاردستان در همدان اجرا مى شود.
اين كنســرت به سرپرستى جواد مراديان روز جمعه 
24 آبانماه و از ساعت 19 در محل سالن مجتمع ابن 

سينا همدان (واقع در بلوار مفتح) برگزار مى شود.
در همين رابطه مراديان با اشــاره به استقبال مناسب 
عموم مردم از كنســرت هاى خيريــه گروه خود در 
طى سال هاى اخير گفت: گروه هزاردستان مردادماه 
گذشته نيز كنسرتى در نفع حمايت  از  بيماران كليوى 
اجرا كرد كه با استقبال بى نظير هنردوستان و خيران 
همدانى روبرو شــد به طورى كه كمتر از يك روز 

همه بليت هاى اين اجرا به فروش رسيد.
وى افزود: اين اشــتياق و استقبال مردم باعث ايجاد 
انگيزه اى مضاعف در ما شــد تا مقدمات برگزارى 
كنسرت ديگرى را در هفته حمايت از بيماران كليوى 

فراهم كنيم.
سرپرست گروه موسيقى ســنتى هزاردستان همدان 
گفت: در اين كنســرت با خوانندگى «على باســره» 
تعداد 40 نفر از نوازندگان و هنرجويان آموزشــگاه 
هزاردســتان حضور دارند و قطعاتى كه اكثر آنها از 
ساخته هاى خودم از كتاب «ماه و سنگ» است را به 

اجرا مى گذارند.
وى با تاكيد براينكــه همچون تمام اجراهاى خيريه 
قبلــى گروه، عوايــد حاصل از اين اجــرا نيز براى 
حمايــت از بيماران كليوى پرداخت خواهد شــد، 
افــزود: عالقمندان مــى توانند بليت هــاى 30 و 
40 هزارتومانى اين كنســرت را از آموزشــگاه آزاد 
موسيقى هزاردســتان در خيابان سيزده خانه، كوچه 

لعلى، ساختمان هزاردستان تهيه كنند.

عضو هيأت بازبينى بخش خردسال 
جشنواره تئاتر كودك:

رمز موفقيت تئاتر خردسال 
سادگى و برقرارى ارتباط است

 عضو هيأت بازبينى بخش خردســال جشنواره 
تئاتر كودك گفت: نمايش هايى در بخش خردســال 
موفق تر هستند كه با سادگى در انتقال مفاهيم سريع تر 

و راحت تر با خردساالن ارتباط بگيرند.
فرهاد لباســى با تأكيد بر اينكه آثــار توليدى براى 
خردســاالن، مخاطبان يــك تا پنج ســاله را در بر 
مى گيــرد، اظهار كرد: اين موضــوع در انتخاب آثار 
بســيار مورد اهميت بود و ســعى شد نمايش هايى 
برگزيده شوند كه به فهم خردساالن نزديك تر باشند.
لباســى ادامه داد: مشاركت خردســاالن در نمايش، 
آموزش، نپرداختن به حواشــى، سادگى، قابل فهم 
بودن و خالقيت از جملــه ويژگى هايى بود كه در 
انتخاب نهايى نمايش هــا مورد توجه قرار گرفت و 
سعى شــد آثارى به جشــنواره راه يابند كه بتوانند 
ارتباط راحت تر و سريعترى با مخاطب خود برقرار 

كنند.
وى بــا بيــان اينكــه برخــى از نمايش هاى بخش 
خردسال جشنواره در مهدهاى كودك اجرا مى شود، 
خاطرنشــان كرد: با توجه به اين موضوع، آثارى كه 
ظرفيت اين را داشــتند كه بــا كمترين دكور و فضا 
بتوانند بهترين را بازخورد داشته باشند و با خالقيت 
نظر خردســاالن را جلب كنند، مدنظر هيأت بازبينى 

قرار گرفتند.
اين هنرمنــد تئاتر با تأكيد بــر اينكه كارگردانان 
نبايــد كار كــردن در تئاتر خردســال را به دليل 
پايين بودن ســن مخاطبان راحت تر و ضعيف تر 
بدانند، يادآور شــد: همذات پندارى و برقرارى 
ارتباط با خردســال بايد جدى گرفته شــود زيرا 
اگر مخاطب بتواند به ســادگى فضا، الگو، رنگ 
و پيام را درك كنــد، مى توان گفت نمايش موفق 

بوده است.

چرا قدر داشته هاى خود در حوزه هاى 
گردشگرى استان را نمى دانيم

مهدى ناصرنژاد  »
  بيســت و ششمين جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان كه از 
16 آبان ماه در استان همدان كليد خورده است همچنان با شور و اشتياق 
و اســتقبال خانواده ها ادامه دارد و جشنواره اتفاقات ماندگارى را براى 

تاريخ فرهنگى اين خطه كهن رقم مى زند.
بدون شــك يكى از اهــداف راهبردى جشــنواره هاى بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان در همدان و هر همايش و جشــنواره هاى اين چنينى 
براى پوياســازى محورهاى توســعه فرهنگ عمومى و انگيزه ســازى 
براى قشــرهاى كودك و نوجوان چه در حوزه فرهنگ و هنر، بلكه در 
تمام حوزه هاى مرتبط با رشــد و بالندگى چنين قشــرهاى جستجوگر 
و پرســش گر برنامه ريزى مى شــود و فراموش نكنيم كه هويت اصلى 
فرهنگى و حتى ساختار اقليمى خطه استان همدان ريشه در سبقه تاريخ 
درخشان ما دارد و اگر جشــنواره هايى با عنوان تئاتر كودك و نوجوان 
ساليان سال است در همدان تداوم دارد، بى ارتباط با شناسنامه درخشان و 
زيرساخت هاى صنعت و گردشگرى اين شهر بلند آوازه نيست. بنابراين 
جاى دارد با توجه به حساسيت هاى موجود بين مردم و مسئوالن استان 
همدان هميشه جايگاه صنعت گردشگرى استان، به طور آگاهانه اى هر 
گونه پويش و همايش و جشــنواره هاى شاد فرهنگى را وام دار سبقه و 
جايگاه گردشگرى استان همدان دانســته و بدانيم. در اين خصوص و 
در همين جشــنواره تئاتر كودك، اگر چه فرصت ويژه اى براى گشت و 
گذار و بازديد ميهمان هاى خارجى و هموطن جشنواره از آثار تاريخى 
و سياحتى استان، منظور شده است، وليكن طبق شواهد موجود، چنين 
برنامه جشنواره بيشتر از اينكه در متن باشد، در حاشيه قرار گرفته است و 
در بيانى مشخص تر، برنامه هاى گشت و گذار و بازديدهاى گردشگرى 
جشنواره چندان تخصصى و هدايت شده نيست و اين جاى سوال بزرگ 
اســت؟! عالوه بر اين ما در اســتان همدان رويداد فرهنگى و جشنواره 
بزرگى با عنوان (2018) را گذرانده ايم كه بازتاب هاى بين المللى مناسبى 
هم براى كشورمان و هم براى شهر همدان داشته است و مى تواند سبقه 
قابل اتكايى براى رويدادهاى فرهنگى جديد و در حال اجرا در اســتان 

باشد كه در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان اينچنين نبوده است.
بد نيست اين موضوع را هم متن نظر قرار دهيم كه برگزارى هر جشنواره 
و همايش علمى در هر نقطه و گوشه اى از كشور به عنوان سرمايه گذارى 
محورى و پرونده اى قابل استناد و ماندگار  براى آن شهر تلقى مى شود 
و هموطنان عزيزى در خيلى از شــهرهاى كشورمان هستند كه خوب 
مى دانند از جنين پيشــينه ها و تجربيات گرانبها چگونه سود ببرند و به 
آن دلخوش باشــند، ويژگى و خصوصيت خوبى كه متأسفانه مشاهده 

مى شود ما در استان همدان خيلى كم از آن برخوردار هستيم!!!

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند، ابراهيم (ع) را خليل [خود] نكرد، مگر از آن رو كه مردم را اِطعام مى كرد و شب 
 هنگام كه مردم خفته بودند، او به نماز مى     ايستاد.      

علل الشرائع: ص35 ح4

سينـما

■ قد  س1............... ............... هزار تو- كروكوديل
 شاه كش

■ قد  س2...... .................  سال دوم دانشكده من
■ فلسطين1 .......  در خونگاه - ماجراى نيمروز 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج

.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير
من - ماجراى نيمروز

■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 
و من 

 هم اكنون 4700 شــركت خدمات مســافرتى 
بخــش خصوصى دركشــور داراى مجــوز براى 
فعاليت هاى قانونى در بخش گردشگرى هستند كه 
از ايــن تعداد بيش از 40 آژانس در همدان فعاليت 
دارند اما تا امروز به جز يك يا دو آژانس مسافرتى 
در سالهاى اخير شــاهد حمايت هيچ دفترى براى 
برقــرارى پروازها يا ســفرهاى ريلى چارترى  در 

همدان نبوده ايم  .
 عالوه بر دســتگاه هاى اجرايى، اين شركت ها نيز 
مى توانند در توسعه گردشگرى استان بسيار ايفاى 

نقش كنند.
بخش گردشــگرى يك حوزه فرابخشى است و 
تنها يك ســازمان و يا دســتگاه اجرايى در اين 
بخش وظيفه ندارد، بلكه فعاالن گردشــگرى  و 
ارگانهــاى دولتى در كنار هم در عرصه اقتصادى 
مى توانند بــا حمايت هاى مالى بــر ماندگارى 
پرواز و فعال بودن ريل ها در گردشــگرى  تاثير 

باشند  گذار 

  استاندارى ورود كند
مديركل راه آهن غرب كشور گفت: راه اندازى قطار 
همدان - تهران بايد چارتر شــود كه در اين زمينه 

الزم است استاندارى ورود كند.
ســيد ســعيد ابراهيم زاده در خصــوص وضعيت 
راه اندازى قطار همدان - تهــران اظهار كرد: براى 
اين مســير بايد قطار تهــران - همدان حداقل 80 
درصد چارتر كند تا مســافر داشته باشد، زيرا سال 

قبل مردم استقبال نكردند.
وى با بيان اينكه آژانس داران يا استاندارى بايد به اين 
موضوع ورود كنند بيان كرد: با توجه به اينكه راه آهن 
همدان واگذار شــده به بخش خصوصى است بايد 

هزينه ها جبران شود.
مديــركل راه آهن غرب كشــور تصريــح كرد: اگر 
مجموعه اســتان همدان راغب باشــد براى مســير 
همدان - تهران قطار ايرباس اختصاص مى دهيم كه 

هزينه آن 25 هزار تومان خواهد بود.
ــر اينكــه قيمــت ريلــى همــدان -  ــد ب ــا تاكي وى ب

تهــران متعــادل اســت و در ايــام اربعيــن نيــز قيمــت 
بليــت قطــار همــدان - تهــران 24500 تومــان بــود 
گفــت: قيمــت قطــار همــدان - مشــهد نيــز تثبيــت 
شــده  اســت امــا ممكــن اســت در ايامــى از ســال 
ــورت  ــه ص ــا ب ــود، قيمت ه ــتقبال نمى ش ــه اس ك

شــناور مقــدارى افــت داشــته باشــد.
ــال  ــدان را اتص ــى هم ــه ريل ــن برنام وى مهمتري
ــنندج  ــدان - س ــر و هم ــدان - مالي ــن هم راه آه
دانســت و گفــت: اميدواريــم ايــن پروژه هــا 
ــى در  ــا گام مهم ــود ت ــدازى ش ــه زودى راه ان ب

برنامه هــاى ريلــى كشــور باشــد.
 نقش راه آهن در توسعه گردشگرى 

معــاون گردشــگرى نيــز در زمينــه نقــش راه آهــن 
در گردشــگرى پيــش از ايــن عنــوان كــرده بــود :  
در توســعه گردشــگرى نمــى تــوان نقــش راه آهن 
ــى و خارجــى  ــگران داخل ــى گردش را در جابجاي

ناديــده گرفــت.
«ولــى تيمــورى» افــزود: براى توســعه گردشــگرى 

كشــور حمــل ونقــل ريلــى و برنامــه ريــزى هــاى 
شــركت راه آهــن در ايجــاد انگيــزه بيشــترى 
ــوت بزرگــى  ــا نقطــه ق ــراى م ــن بخــش، ب در اي

اســت.
ــه  ــتا ب ــهر و روس ــك ش ــت: در ي وى اظهارداش
عنــوان مقاصــد گردشــگران داخلــى، امــكان 
ــن  ــذا در اي ــدارد، ل ــود ن ــرودگاه وج ــاخت ف س
ــراى  ــافرى ب ــاى مس ــتفاده از قطاره ــق اس مناط
گردشــگران داخلــى بســيار اجتنــاب ناپذيراســت 
ــركت راه  ــات ش ــن بخــش از خدم ــد در اي و باي

ــود. ــترى ش ــتفاده بيش ــن اس آه
معــاون گردشــگرى وزيــر ميــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايــع دســتى يادآورشــد: تحليــل 
هــاى مــا نشــان مــى دهــد كــه مقصــد 90 
درصــد گردشــگران داخلــى شــهرهاى كوچــك و 
ــا اقشارمتوســط جامعــه  روســتاها هســتند وعموم
ــور  ــگرى در كش ــفرهاى گردش ــام س ــراى انج ب

ــد. ــترى دارن ــل بيش تماي

    « مبارك و قاليچه پرنده » به نويسندگى 
و كارگردانى حامد زحمتكش در دومين روز 
از بيست و ششــمين جشنواره تئاتر كودك 
و نوجــوان در پالتــوى مجتمع فرهنگى و 
سينمايى شهيد آوينى به روى صحنه رفت . 
به همين بهانه گفت و گويى را تئاتر فستيوال 
با كارگردان اين نمايش انجام داده است كه 

مى توانيد در ادامه بخوانيد  :
  در ابتدا در رابطه با خيمه شب بازى 
بگوييد كه در نمايش « مبارك و قاليچه 
پرنــده» از اين ســبك نمايش ايرانى 

استفاده كرده ايد ؟
خيمه شب بازى يكى از كهن ترين شيوه هاى 
نمايش ســنتى ايران اســت . من افتخار آن را 
داشته ام كه در كنار خيمه شب بازان نسل هاى 
قبل و همســاالنى از من كه به صورت اصيل 

در اين زمينه آموزش ديده اند ، خيمه كالســيك و 
ســنتى را تجربه كنم . اكنون بر اساس تجربه چند 
ســاله خيمه شــب بازى ، يك نگاه تازه اى به اين 
گونه نمايشى داشــتم و تئاتر عروسكى كاغذى را 
به آن تركيــب كردم ، تا بتوانم آن بخش ديالكتيك 
نمايش را تصوير سازى كنم و بتوانم قصه خود را 

تعريف كنم .
  ايده ى اجراى اين نمايش چه بود ؟

ايــده ى اوليه اين نمايــش از يك ، «كار در منزل» 
در كتاب تعليمات اجتماعى سوم دبستان به وجود 
آمد ، در اين تكليف به دانش آموزان گفته مى شود 
بــا والدين خود در محله قدم بزنند و فهرســتى از 

مشــاغل محله خود دربياوريد و بعد از پدر و مادر 
خود بپرســند : جاى اين ساختمان پيش از اين چه 
بوده اســت . اين مسئله باعث شــد من به مفهوم 
«تغيير»  برســم ، موضوعى كه ما مدام با آن درگير 

هستيم و نمايش آن را بسازم .
 بــا توجه بــه اينكه آقاى اميرحســين 
انصافى آهنگســاز و يكى از شــاعران اين 
نمايش بودند ، همكارى شــما با ايشــان 

چگونه شكل گرفت ؟
اميرحسين انصافى جوانى است كه من از سن كم ؛ 
زمانى كه ده ســاله بود ، او را مى شناسم . او بسيار 
هنرمند اســت و زبان مرا به خوبى مى فهمد . اين 

نكته بســيار مهمى اســت به خصوص در يك كار 
تيمى كه چند آرتيست با هم كار مى كنند ، مهم آن 

است كه به يك ادبيات مشترك برسند .
 اميرحســين كه بخشــى از ترانه هاى اين نمايش 
را سروده اســت و روى موزيك هاى اين نمايش 
اتود زيادى زده اســت تا در انتها به كيفيتى كه در 
حال حاضر در اجرا شــنيديد ، رسيديم . من بسيار 

راضى هستم .
 بعد از سه اجرا در اين دوره از جشنواره 
، آيا از نظر شما بيست و ششمين جشنواره 
تئاتر كودك و نوجوان رضايت بخش بود ؟

بســيار عالى . همــه چيز خوب بــود و اين جاى 

تعجب داشــت . به اين دليل كه من هميشــه 
آدم معترضى بــودم و حتى يك مصاحبه قبل 
از جشــنواره با من شد كه من گله مندى هايم 
را در آن گفتم . اما امســال ، حداقل در سالنى 
كه من در آن اجرا رفتم ، بســيار با فراغ بال و 
حرفه اى ، عوامل سالن كارشان را انجام دادند 
. با وجود آنكه فشارهايى از بيرون روى آن ها 
بود ولى بسيار خوب مديريت كردند كه هيچ 

استرسى به ما منتقل نشود .
جشنواره  اين  در  دوره  چندين  شما    
حضور داشتيد . در مسير كلى جشنواره 
در طــول ادوار مختلــف ، اگر بخواهيد 
مقايسه اى داشــته باشيد ، به نظرتان 
كيفيت و كميت جشنواره رو به جلو است 

يا عقب گرد دارد ؟
جشــنواره مانند بچه اى مى ماند كه در حال 
بزرگ شــدن اســت . قطعا رو به پيشرفت است . 
بايد براى باز شــدن اين مطلب بگويم كه ما حتى 
از لحاظ فرهنگى هم رو به پيشــرفت هستيم . مثال 
برخــوردى كه قبــال عوامل محترم حراســت ، با 
ميهمانان جشــنواره مى كردند ، اصال با رفتارى كه 

امسال داشتند ، قابل مقايسه نيست . 
من از آنها تشــكر مى كنم و خدا قوت مى گويم . 
رفتارشان ، حداقل با بچه هاى گروه من ، محترمانه 
بود و قطعــا اين احترام در ســالن هاى ديگر هم 
اتفاق افتاده است و بســيار ممنون هستم كه بسيار 
محترمانــه و فرهنگــى با ميهمانان خــود برخورد 

كرده اند .

قطار همدان - تهران بايد چارتر شودقطار همدان - تهران بايد چارتر شود

حامد زحمتكش : 

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان رو به رشد است كشف جسد موميايى 
در تپه هگمتانه كذب است

 مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان همدان 
گفت: كشف جسد موميايى در تپه هگمتانه همدان كذب است.

على مالميــر با بيان اينكــه اخيرا در فضاى مجــازى خبرى مبنى بر 
اينكه در حفارى انجام شــده در تپه هگمتانه جســد موميايى كشف 
شــده منتشر شده است، گفت: كشف جســد موميايى در تپه هگمتانه 
همدان كذب است. وى عنوان كرد: هر گونه كاوش علمى بايد با مجوز 
پژوهشگاه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى صورت 
گيرد كمااينكه در حفاريهاى انجام شده طى چند دهه اخير در هگمتانه 

هيچگونه جسد موميايى در تپه هگمتانه همدان كشف نشده است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان عنوان 
كرد: در ايران باســتان در تدفين مــردگان اين عمل (موميايى) صورت 

نمى گرفته است.


