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نگذاريم ابن سينا؛ حكيم بى مانند 
تاريخ را مصادره كنند

 يادداشت آيت ا... سيدمحمد خامنه اى، 
رياست محترم بنياد حكمت اسالمى صدرا 

بمناسبت روز بزرگداشت ابن سينا
 يكم شــهريورماه در تقويم كشــور «روز 
بزرگداشــت ابن ســينا» و «روز پزشــك» 
نامگذارى شــده است. بمنظور تذكر به وجه 
فلســفى و حكمى اين شــخصيت بزرگ و 
تالشهايى كه از سوى كشــورهاى همجوار 
براى مصادره نام و افتخار وى صورت گرفته 
و ميگيرد، ضرورى است اهالى و دغدغه مندان 
حوزه فلسفه و حكمت، براى معرفى درست 
و شايسته اين حكيم بزرگ ايرانى تالش خود 

را مضاعف نمايند...

يادداشت

2

مديران اجرايى آماده گزارش دهى 
و پاسخگويى به مردم باشند

 درروزهاى گذشــته در ستاد بزرگداشت 
هفتــه دولت اعالم شــد، برنامــه هاي هفته 
دولت امســال با شعار "شفافيت، پاسخگويي 
و كارآمدي"  اجرا مي شــود.با دقت در اين 
كلمات مى توان گفت كه هر ســه واژه مورد 
استفاده در شــعار هفته دولت بيانگر اهميت 
اطالع رســانى دقيق از عملكردها و گزارش 
دهى صادقانه به  مردم است.پاســخگويى و 
شــفافيت نه تنها الزمه يك نظام مردم ساالر 
اســت، بلكه يك دولت كارآمــد و با برنامه، 
همواره خــود را در معرض مــردم و افكار 
عمومى قرار مى دهد و پاسخگوى آنهاست...

كلنگ زني و بهره برداري از520 پروژه  در هفته دولت

47 4

تشريفات: 09183148188
آدرس چاپخانه: همدان - شهرك صنعتي بهاران - خيابان 

صنعت خيابان نهم
آدرس دفتر مركزي: همدان - ابتداي خيابان مهديه روبروي 

دبيرستان شريعتي - ساختمان پيام-  واحد7

چهاردهمينچهاردهمين حضور مركز  حضور مركز 
چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)چاپ و بسته بندي همدان(پيام رسانه)  

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي
HH33 سالن فردوسي -  غرفه سالن فردوسي -  غرفه

مركزچاپ و بسته بندي همدانمركزچاپ و بسته بندي همدان
(پيام رسانه)(پيام رسانه)

امروز همدان 
به مقام سينا 
اداى احترام 
مى كند  

درششمين روز بازى هاى آسيايى2018 كبدي ها 
درخشيدند

تداوم عنوان چهارمى 
ايران درآسيا

جشنواره 
شهروند برگزيده همدان 

پايان يافت

نمايشگاه عكس جعفري جوزاني در مالير
 گشايش يافت 

تجليل از "عمو جان" 
سينماي ايران
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

نگذاريم ابن سينا؛ حكيم بى مانند تاريخ را 
مصادره كنند

 يادداشت آيت ا... سيدمحمد خامنه اى، رياست محترم بنياد 
حكمت اسالمى صدرا بمناسبت روز بزرگداشت ابن سينا

شــهريورماه  يكــم   
در تقويــم كشــور «روز 
بزرگداشــت ابن سينا» و 
نامگذارى  پزشك»  «روز 
شده است. بمنظور تذكر 
به وجه فلسفى و حكمى 
اين شــخصيت بزرگ و 
سوى  از  كه  تالشــهايى 
براى  همجوار  كشورهاى 
مصادره نام و افتخار وى 
صورت گرفته و ميگيرد، 
اهالى  اســت  ضــرورى 
و دغدغه منــدان حــوزه 
فلســفه و حكمت، براى 
معرفى درســت و شايســته اين حكيم بزرگ ايرانى تالش خود را 

مضاعف نمايند.
در همين راستا، يادداشــتى بقلم آيت اهللا سيدمحمد خامنه اى، رئيس 
بنياد حكمت اســالمى صدرا، بعنوان سرمقاله شــماره 91 خردنامه 
صدرا (بهار 1397) منتشــر شــده بود. بدليل اهميت موضوع و در 
آستانه روز بزرگداشت ابن ســينا، اين يادداشت بازنشر شده است. 

متن كامل يادداشت بشرح ذيل است:
ــكارا پايتخــت  ــهر آن ــوم پزشــكي ش ــگاه عل ــش دانش ــدي پي «چن
تركيــه، بپيــروي از سياســتهاي نادرســت حكومتــي و فقــر فرهنگــي 
ــالمي،  ــگ اس ــة فرهن ــان از بدن ــدن كشورش ــدا ش ــي از ج ناش
ــق  ــرك» و متعل ــم ت ــي، ابن ســينا را «حكي ــي تبليغات ضمــن اقدامات
بــه تركيــه معرفــي نمــوده و تنديــس او را بــا هميــن اوصــاف در 
مركـــز آن دانشــگاه نصب نمـــوده و او را به ملت خـــود و ديگـــر 
ملــل، حكيمــي تـــرك معـــرفي كـــرد! و بر اســاس خبرگــزاري آن 
ــرار  ــي ق ــاي بين الملل ــفارتخانه ها ونهاده ــكاري س ــا هم كشــور، ب
ــينا در  ــراي ابن س ــتي ب ــن بزرگداش ــال آئي ــرداد امس ــت در م اس

مســاجد و در دويســت كشــور برگــزار كنــد!
با كمال تأســف و تعجب، اين اقدام دولــت تركيه دربارة مردي 
از حكماي ايراني اصيل انجام شــده است كه تولدش در خراسان 
بزرگ و در بخارا ســرزمين تحت سلطه و حكومت رسمي ايران 
بــوده و همة عمرش را در ايران، ري و همــدان و... گذرانده و 
ضمن آموزش و نشــر حكمت (شامل فلســفه و عرفان و منطق 
و رياضيات و پزشــكي و نجوم و دهها دانش ديگر مرســوم آن 
زمان) در برخي حكومتهاي شــيعي ايراني نقش وزارت و سهمي 
در حكومت داشــته و حكومت آنان را به حكمت و اخالق عملي 

است. مي آميخته 
پيش از آن، دربارة جالل الدين مولوي خراســاني نيز كه سرنوشت، 
مزار او را در ســرزميني گذاشــته كه روزي جزئــي از پيكره ايران 
شناخته ميشد و زبان و گويش فارسي داشت، همين اقدام انجام شد 
و او را ترك زبان و جزو ملت «تورك» معرفي كردند و كوشيدند كه 
سنت سماع مرسوم صوفيان ايراني را فرهنگي تركي  و بومي معرفي 
كنند تا شــايد بدينوســيله فقر فرهنگي تاريخي خود را پوشــيده و 
بدينگونه از راه سرقت مواريث تاريخي ملل ديگر سر را بسرفرازي 

باال آورند!
بنياد حكمت اسالمي صدرا و همة مراكز دلسوز ايران و ايرانشناسي، 
ايــن اقدام اخير دولت تركيه را همچون اقدام پيشــين آن محكوم و 
تقبيح ميكند و از مسئولين كشور ميخواهد كه در اينباره عكس العمل 
مناســب و مؤثر انجام دهند. البته در بررســي و تحليل تكرار چنين 

رويدادها، بايد عوامل آنرا نيز بررسي كرد.
يكي از عوامل چنين وقايع شوم، ضعف بينش و مديريت دولتهاي 
پس از انقالب و پيش از آن اســت كه ســبب تجري ملل همسايه 
شــده و هر يك بقدر همت خود مواريث تاريخي ما را بســرقت 
ميبرند؛ چه مسلم است كه ضعف صاحبخانه سبب جرئت همسايه 
ـ كه حكيم و فيلسوفي بيمانند در  ميشود. در كشوري كه از ابن سينا 
تاريخ بوده و در همه» دانشهاي زمان خود حتي رياضيات و نجوم 
و فيزيك و پزشــكي اســتاد زمان و معلم ملتهاست ـ فقط به دانش 
 پزشكي او بســنده ميكند و رسمًا او را به ملت خود و ملل جهان، 
يك پزشك قاروره بدســت معرفي مينمايد و حتي تصوير ابن سينا 
را طبــق گزارش از روي دفاتر بيمــه برميدارند، چه انتظاري بيش 
از اين هســت كه او را ديگران ترك بدانند و بســا بعدها غوري و 
مغول و حتي همچنانكه عربها خيام را عرب دانســتند، ابن سينا را 

نيز بداليلي مضحك، عرب معرفي كنند.
ميراثهاي فرهنگي و داشــتن تاريخ درخشــان و ســابقة بيشــتر در 
تمدنسازي و صدور آن به جهان، منشأ عزت و عظمت ملتهاست كه 
بايد آنرا شــناخت و از آن حراست كرد و ملت ايران بحّق و بحكم 
تاريخ، داراي اين عزت و عظمت ملي اســت، بشــرط آنكه مديران 
مملكت قدر بدانند و بر مســند شايسته بنشانند. و كساني كه بسبب 
فقر تاريخي دست به ســرقت مواريث و تاريخ ديگران ميزنند بايد 
آگاه باشــند كه با ربودن و پوشــيدن لباس غير بحرام، يعني سرقت 
مواريث ملت ايران، نميتوان به عزت ملي و تاريخ درخشــان رسيد 
كه بالعكس، ضعف و فرودســتي تاريخي آن ملت را برمال ميسازد و 

فضاحت آور است».

 مديران اجرايى آماده گزارش دهى و 
پاسخگويى به مردم باشند

 درروزهاى گذشته در ستاد بزرگداشت هفته دولت اعالم شد، 
برنامه هاي هفته دولت امســال با شعار "شفافيت، پاسخگويي و 

كارآمدي"  اجرا مي شود.
بــا دقت در اين كلمــات مى توان گفت كه هر ســه واژه مورد 
استفاده در شعار هفته دولت بيانگر اهميت اطالع رسانى دقيق از 

عملكردها و گزارش دهى صادقانه به  مردم است.
پاســخگويى و شفافيت نه تنها الزمه يك نظام مردم ساالر است، 
بلكه يك دولت كارآمد و بــا برنامه، همواره خود را در معرض 

مردم و افكار عمومى قرار مى دهد و پاسخگوى آنهاست.
به يك معنا يكى از لوازم كارآمدى دولت شفافيت و پاسخگويى 
اســت و در اين مسير بايد از ظرفيت رسانه ها به درستى استفاده 

شود.
اين مهم براى هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد و در همه ايام و 
دوره ها مديران اجرايى در صدد پاسخگويى و ارائه گزارش هاى 

مبسوط و دقيق برآيند.
طبيعى اســت شــفافيت و صداقت در اين گزارش ها و اطالع 
رســانى دولت از اهميت خاصى برخوردار اســت و هر يك از 
مسئوالن اجرايى در سطوح مختلف بايد به آن توجه جدى داشته 

باشند.
با اين حال انتخاب چنين شــعارى براى هفته اى كه به نام دولت 
است، ضمن اينكه بسيار مفيد و شايسته به نظر مى رسد، فرصت 
مهمى براى مديران اجرايى اســت تا خود را براى ارائه گزارش 
عملكرد و اطالع رســانى از فعاليت ها و دستاوردهاى دولت در 

حيطه كارى خود آماده كنند.
مردم انتظار دارند كه در هفته دولت، مديران هريك از دستگاههاى 
اجرايى صادقانه و شــفاف به ميدان بيايند و گزارش هاى دقيق و 

قانع كننده اى به افكار عمومى ارائه نمايند.
به طور قطع رســانه ها و مطبوعــات نيز آمادگى اين را دارند در 
انعكاس موفقيت ها، دستاوردها و اقدامات انجام شده در دستگاه 

هاى مختلف با مديران همكارى كنند.
در كنار ارائه اين گزارش ها شايســته اســت هريك از مسئوالن 
اجرايى با برگزارى نشســت هايى، پاســخگوى پرســش ها و 
نقدهاى ســارنده اهالى رســانه به عنوان نمايندگان واقعى افكار 

عمومى باشند.
به هرحال انتظار مى رود در هفته دولت امســال شاهد آن باشيم 
كه مديران اجرايى با در نظر گرفتن شريط روز و اقتضائات استان 
در بخش هاى مختلف، با شــفافيت تمام گزارش عملكرد خود 
را بــه مردم ارائه دهند و دراين زمينه پاســخگوى افكار عمومى 
باشــند هرچند كه عملكرد ها ورفتار مسئوالن در استان خالف 

شعاردولت را نشان مى دهد!

همزمان با هفته دولت انجام مى شود؛
افتتاح و كلنگ زنى 18 پروژه آبرسانى 

روستايى در همدان
 مديرعامــل شــركت آب و فاضالب روســتايى اســتان همدان از 
گلنگ زنــى 3 پروژه و بهره بردارى از 15 پروژه آبرســانى روســتايى 

همزمان با هفته دولت سالجارى خبر داد.
ســيدمصطفى هاشــمى ضمن اشــاره بــه پروژه هاى قابــل افتتاح و 
بهره بردارى اين شركت در هفته دولت به ايسنا گفت: در همين راستا 3 

پروژه كلنگ زنى مجتمع آبرسانى فتح آباد از توابع شهرستان تويسركان، 
كلنگ زنى مجتمع آبرسانى روستاى قلقل از توابع شهرستان تويسركان و 
كلنگ زنى تصفيه خانه آب گاماسياب از توابع شهرستان نهاوند در هفته 

دولت سالجارى در دستور كار است.
وى در ادامــه با بيان اينكه در ايام مذكــور 15 پروژه عمرانى نيز به 
بهره بردارى خواهد رسيد، عنوان كرد: از جمله اين پروژه ها مى توان 
به آبرســانى به روســتاهاى گل كهريز، روســتاى ده دليان، روستاى 
قاســم آباد و آبرسانى به روستاى شــيرآباد از توابع شهرستان همدان 
اشــاره كرد. هاشــمى با بيان اينكه از ديگر پروژه هــاى قابل افتتاح 

در هفته دولت ســالجارى مى توان به آبرســانى به روســتاى كسب، 
آبرسانى به روستاى كمازان و روستاى گنبد از توابع شهرستان مالير 
اشاره كرد و افزود: در اين هفته با حضور جمعى از مسئوالن استانى 
آبرســانى به روستاهاى طاهرلو، آبرسانى به روستاى مخور، روستاى 
ايده لو و آبرســانى به روستاى سراب از توابع شهرستان كبودراهنگ 

مى شود. عملياتى  نيز 
وى همچنين خاطرنشــان كرد: آبرسانى به 4 روستاى سيمين، گره چغا، 
چم كبود، روســتاى دهفول و دهنو عليا نيز در هفته دولت امســال در 

دستور كار است.

سمانه جهانگيرى عرش »
 هفته دولت آغاز شده است هفته اى كه 
امسال با رويداد ملى 2018 يعنى ميزبانى 
همــدان در كنفرانــس همــدان پايتخت 
گردشگرى آسيا تلفيق شده و مسئوالن را 

از مدتها قبل به تكاپو وا داشته است. 
اين هفته همچنين با روز پزشــك و روز 
همدان نيــز همزمان شــده و مى رود كه 
هفته اى پركارو پرخبر را براى اســتان رقم 
بزند. به همين مناســبت استاندار همدان 
به همــراه معاونــان خود نشســتى را با 
خبرنگاران ترتيب داد تــا به گزارش كار 
در خصوص برنامه هاى اين هفته شــلوغ 

بپردازد.
اســتاندار همــدان در ابتــدا گريــزى بر 
برنامه هاى هفته دولــت زد و گفت: 520 
پروژه با 705 ميليارد تومان اعتبار در هفته 
دولت امســال در اســتان همدان افتتاح و 
كلنگ زنى مى شــود، كه اعتبار پروژه هاى 
افتتاحــى 586 ميليارد تومان اســت اين 
گزارش اســتاندار همدان در حالى است 
كه ســال گذشته 859 طرح با هشت هزار 
و 830 ميليــارد ريال بهره بــردارى و يا 

عمليات اجرايى آنها آغاز شد.
به گفتــه وى اغلب پروژه هــا مربوط به 

بخش خصوصى است.
گفته مى شــد معاون اول رئيس جمهور با 
حضور در مراسم افتتاحيه كنفرانس همدان 
2018 قرار است كه تعدادى از پروژه هاى 
سطح اســتان همدان را افتتاح كنند، اما از 
صحبتهــا چنين برمى آيد كــه جهانگيرى 
فقط در همان چند ساعت حضور خود در 
همدان عالوه بر حضور در مراسم افتتاحيه 
كنفرانس همدان 2018 هتل اميران 2 را به 

نيابت از چند هتل ديگر افتتاح مى كنند.
پس از گــزارش كوتــاه پروژه هاى هفته 
دولت بيشترين بحث و سوال خبرنگاران 
از استاندار در اين جلسه، ميزبانى همدان 
در كنفرانس همدان پايتخت گردشــگرى 
آســيا در چنــد روز آينده بــود كه گفته 
مى شــود براى آن از 8 ماه گذشته تاكنون 
همراه با رســانه ها مقدمات مناسبى براى 
هر چه شايسته تر برگزار شدن اين رويداد 

فراهم شده است.
شــايد يكى از مهمترين بخش اين رويداد 
اين باشد كه در برگزارى كنفرانس رويداد 
همدان پايتخت گردشــگرى آسيا از وزرا، 
سازمان ها و رؤساى مختلف براى حضور 
دعوت شده كه البته به گفته استاندار براى 
اين رويداد مهم  33 كشــور تاكنون براى 
حضــور در اجالس گردشــگرى همدان 

2018 اعالم آمادگى كرده اند.

اســتاندار كه شــايد به لحاظ بازنشستگى 
اينبــار آخرين جلســه نشســت خود با 
اصحاب رســانه را برگزار كرده باشــد با 
تأكيد بر اينكه در نشســتى كه به مناسبت 
رويداد همدان 2018 در تهران و با حضور 
مسئوالن برگزار شد خبرنگاران تهرانى از 
واگذارى كميته اطالع رسانى 2018 به خانه 
مطبوعات همدان معترض بودند، گفت: در 
پاسخ آن ها گفتم كه تالش اصحاب رسانه 
همدان براى اطالع رســانى رويداد همدان 
2018 و معرفى اســتان شبانه روزى بود و 
واگذارى كميته اطالع رسانى به خبرنگاران 

همدان نيز حق آن ها بوده است.
تخصيــص 4,5 ميليارد تومان از اعتبارات 
رويــداد همدان 2018 نيز ديگر بحث اين 
جلســه بود به گفته استاندار همدان از 10 
ميليارد تومان اعتبار رويداد همدان 2018 
حــدود 9 ميليارد تومان ابالغ شــده و 4 
ميليــارد و 500 ميليــون تومان تخصيص 
يافته و مقرر شــده اســت كه ســازمان 
مديريت نيــز كمك اعتبارى بــراى اين 

رويداد داشته باشد.
همچنيــن به گفتــه نيكبخــت 2 ميليارد 
تومانــى كه قرار بود نمايندگان اســتان به 
اين رويداد كمك كنند محقق نشــد و نيز 
مقرر شده بود كه بانك كشاورزى اسپانسر 
اين رويداد باشد اما مسئوالن استان چندان  

پيگير اين موضوع نشدند.
بحش ســوم صحبتهاى نيكبخت به پاسخ 
به ســوال خبرنگاران و گزارش كار حوزه 
استاندارى گذشــت و بى گمان به نوعى، 

جلسه ناقص تمام شد.
اســتاندار همــدان در مــورد وضعيــت 

اقتصادى كشــور و چگونگى تأمين مواد 
اوليــه واحدهاى توليدى اظهار داشــت: 
دولت ايــن را مرتفع كرده و مقرر شــد 
دولت، بانك مركــزى و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براى تأمين نياز واحدهاى 
توليدى ارز مناســب در اختيار آن ها قرار 

دهند.
واگذارى 560 طرح نيمه كاره دولتى استان 
همدان به بخش خصوصى شــايد يكى از 
بحث برانگيز ترين صحبت اســتاندار در 
اين جلسه باشد هر چند خبرنگاران از اين 
بخش زود  گذر كردند اما به گفته استاندار 
همدان ســهميه اســتان همدان، واگذارى 
135 طرح نيمه تمــام به بخش خصوصى 
بود كه 560 طرح واگذار شد.اين درحالى  
است كه به گفته نيكبخت مديرى در استان 
120 پــروژه را پنهان كرده بود كه به دنبال 

جابه جايى اين مدير هستم.
 تعطيلى واحدهاى فعال اســتان در حالى 
مطرح اســت كه با چالــش تحريم، تورم 
و نبــود مــواد اوليه رو به رو هســتيم اما 
نيكبخت در دفاع خــود از تعطيل نبودن 
واحدهــا كــه البته مورد نقــد مدير خانه 
كارگــر به عنوان يك فعال حزبى و مدافع 
حقوق كارگران نيز است گفت:  50 واحد 

توليدى تعطيل همدان احيا شد.
اســتاندار همدان با بيان مصاديق واحدهاى 
احيا شده اظهار كرد: كارخانه فوالد جعفرى 
و شــركت صنايع توليدى الوند كه 11 سال 
تعطيــل بود، مجدد فعاليت خود را از ســر 
گرفته و طرح توسعه آن در حال انجام است.
اما استاندار همدان قبل از اينكه خبرنگاران 
در خصوص پروژه چند ســاله همدان كه 

سالهاســت راكد باقى مانده اســت سوال 
كنند خود لب به ســخن گشــود و اظهار 
كرد:  دو پروژه در همدان جزو آرزوهاى 
من اســت، يكى پروژه شســتا و ديگرى 
پتروشيمى هگمتانه كه البته هگمتانه تا دو 

هفته ديگر تعيين تكليف مى شود.
تعطيلى پرواز مشهد و كيش به دليل رفتن 
چارتركننده  شــركت  ايتاليايى  خلبان هاى 
اســت نيز كه اين روزها به يكى از بحث 
برانگيز ترين مباحث اســتان تبديل شــده 
اســت در اين نشست از اســتاندار سوال 
شــد كه نيكبخت هم در مــورد تعطيلى 
برخى پروازهاى همــدان تأكيد كرد: بنده 
نيز دنبال شركت هواپيمايى آسمان هستم 
تا مجــدد پروازها را برقرار كند لغو پرواز 
مشــهد و كيش بــه اين دليل اســت كه 
شركت چارتركننده مى گويد خلبان هاى ما 
ايتاليايى بودنــد و رفته اند ندارم و در اين 

راستا پيگيرى هايى در حال انجام است.
اســتاندار همدان در دفــاع از متين گفت: 
مدير صنعت، معدن و تجارت اســتان از 
مديران خوب ماست و هيچ برنامه اى براى 

جابه جايى ايشان ندارم.
ســوال از اســتاندار در اين خصوص كه 
گفته مى شــود فرزند شــما در اين استان 
ســرمايه گذارى كالن دارد نيز به صورت 
مكتوب به دســت اســتاندار داده شد كه 
وى در ايــن مورد چنين پاســخ داد: تا به 
امــروز در همــدان، هرمــزگان، تهران و 
چند جايى كه كار كــردم نه طرحى ارائه 
دادم و نه توليدى داشــتم اما در ســرمايه 
گذارى توانمندى هايى دارم كه براى زمان 

بازنشستگى گذاشتم.

همزمان با كنفرانس بين المللي همدان 2018 انجام مي شود

كلنگ زني و بهره برداري از520 پروژه  
در هفته دولت

 امروز، آيين اداى احترام به مقام شــامخ 
شيخ الرئيس بوعلى ســينا در روز شنبه سوم 

شهريور 1397 برگزار مى شود
رئيس روابــط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى در اين رابطه گفت: آيين اداى احترام 
به مقام شامخ شيخ الرئيس بوعلى سينا در امروز 

شنبه سوم شهريور 1397 برگزار مى شود.
توكل دارايى با اشاره به بزرگداشت ابن سينا 
و روز پزشك در تقويم رسمى كشور در اول 
شهريور ماه،اظهار كرد: با توجه به تعطيالت 
مرتبط با عيد ســعيد قربان، ستاد هماهنگى 
استانى تصميم گرفت آيين اداى احترام به ابن 
سيناى بزرگ به جاى روز يكم در روز سوم 
شهريور 1397 در آرامگاه اين حكيم و طبيب 

جهانى برگزار شود. 
وى افــزود: اين آيين بــا حضور مقام هاى 
ارشــد اجرايى و مذهبى استان و پزشكان 
و اســاتيد و مديران دستگاه هاى اجرايى و 
مهمانانى خارج از اســتان برگزار مى شود. 
دارائــى در مــورد برنامه هاى ايــن آيين 
خاطرنشان كرد: رونمائى از تصحيح كتاب 
اول قانون در طب ابن ســينا، اداى سوگند 
پزشكى دانشــجويان، رونمائى از دفترچه 
جديد تامين اجتماعى با تصوير بوعلى سينا 
و اهداى فاتحه و شاخ گل توسط حاضران 
به آرامگاه شيخ الرئيس، جزء برنامه هاى اين 

روز است.
وى با اشــاره به مهمانان حاضر در اين آيين 
نيز افزود: آقايان دكتر سيدحسن قاضى زاده 
هاشمى وزير بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى يا قائم مقام وى، دكتر خدادوست 
رئيس دفتر طب ايرانى وزارت بهداشــت و 
تنى چند از اســتادان طب ســنتى از تهران، 
دكتر حســن بلخارى، رئيس انجمن آثار و 
مفاخر كشــور، دكتر نجفقلى حبيبى، استاد 
دانشــگاه و مصحــح كتاب قانــون، دكتر 
نوربخــش رئيس ســازمان تامين اجتماعى 
طه محمدى  غياث الديــن  آيت ا...  كشــور، 
نماينــده ولى فقيه در اســتان و رئيس بنياد 
بوعلى ســينا، مهندس محمدناصر نيكبخت 
اســتاندار همدان و معاونان وى، روســاى 
دانشگاه هاى علوم پزشكى، بوعلى سينا، پيام 
نور و آزاد اســالمى به همراه هيأت علمى؛ 
و مديــران كل ادارات فرهنگــى و اجرايى 
استان همدان و جمع زيادى از عالقه مندان 
و دوستداران شــيخ الرئيس در اين آيين به 

ابن سينا اداى احترام مى كنند.
رئيس روابط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا ادامه داد: اين آيين از ساعت 7 و 
30 دقيقــه صبح تا 10 ادامه دارد و پس از آن 
مهمانان در همايش طب ايرانى-ســينوى كه 
در مركز همايش هاى دانشگاه علوم پزشكى 

همدان برپا مى شود، شركت مى كنند و در اين 
همايش نيز سخنرانى هاى علمى درباره طب 

سنتى ايرانى ارائه خواهد شد.
وى با دعوت از اهالى رســانه و مطبوعات و 
خبرگزارى هاى اســتان همدان براى حضور 
و پوشش اين آيين، گفت: اهميت برگزارى 
آيين احترام به جناب بوعلى در سال جارى، 
با توجه به اخبار مصــادره و تصاحب نام و 
ميراث ابن ســينا توســط برخى همسايگان، 
وظيفه اطالع رسانى در اين باره را دو چندان 
مى كند و اميدواريم هر ايرانى وطن دوســت 
و فرهنگ مــدارى كه نســبت به مفاخر ملى 
كشور عرق و عالقه دارد، در معرفى و تكريم 
بزرگان علم و دانايى كشود خود را سهيم و 
همراه بداند و پاسدار امر ملى تكريم حكمت 

و معنويت باشد.
 رونمايى از طــرح جديد دفترچه  
تامين اجتماعى وتصحيح كتاب قانون  
به گزارش كميته اطالع رسانى رويداد همدان 
2018؛ مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: باتوجه به برگزارى 
رويداد همدان 2018 و در راســتاى معرفى 
قابليت هاى طب ايرانى مقرر شد كه جشنواره 
طب ايرانى(حكمت سينوى) برگزار مى شود.  
جعفر شاهرخى آظهار كرد: به رسم هرساله 
در روز پزشــك اداى احترام به مقام شــامخ 

شيخ الرئيس ابن ســينا انجام مى شود كه در 
اين مراســم سوگند فارغ التحصيالن پزشكى 

انجام مى شود. 
وى افزود: در مراســم روز پزشك امسال در 
روز سوم شهريور ماه برگزار ميشود  با حضور 
دكتر نجفقلى حبيبى مصحح كتاب قانون و 
دكتر حســن بلخارى رئيــس انجمن آثار و 
مفاخر كشــور از كتاب اول قانون كه توسط 
دكتر حبيبى تصحيح شده در آرامگاه بوعلى 

سينا رونمايى خواهد شد. 
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان اضافه كرد: رونمايى از طرح جديد 
دفترچــه  تامين اجتماعى بــا حضور دكتر 
نوربخــش در آرامگاه حجــت الحق ابن 
ســينا برگزار مى شود.  وى با بيان اينكه در 
آئين اداى احترام به مقام شامخ بوعلى سينا 
عالوه بر اين برنامه ها، اجراى سرود همدان 
شهر من توسط گروه سرود كودكان انجمن 
اميدواران رها نيز پيش بينى شــده اســت، 
گفت: همچنين آئين افتتاحيه جشنواره طب 
بوعلى  آرامگاه  در  سينوى)  ايرانى(حكمت 
انجام و ســپس اين جشنواره از ساعت 10

صبح به بعد در محل ســالن همايش هاى 
علوم پزشكى با انجام سخنرانى ها و تجليل 
از برگزيدگان و اهداى نشــان حكمت به 

كار خود پايان مى دهد. 

امروز همدان به مقام سينا اداى احترام مى كند  
مصادره خودروى قاچاقچيان فندق
 و جريمه يك ميلياردى در همدان

 مديــركل تعزيرات همدان گفــت: تعزيــرات حكومتى همدان 
باجريمه يك ميليارد و727 ميليون ريالى قاچاقچيان را به سزاى عمل 

خود رساند.
عليرضــا حســن پور افــزود: قاچاقچيــان كــه فنــدق خارجــى را زيــر 
بــار آلــو جاســازى كــرده بودنــد عــالوه بــر ضبــط كاال و مصــادره 
خــودرو حمــل قاچــاق، بــه پرداخــت جــزاى نقــدى نيــز محكــوم 

شــدند.
حســن پــور بيــان كــرد: دو نفــر كــه مقــدار 4650 كيلوگــرم فنــدق 
خارجــى بــه ارزش يــك ميليــارد و 240 ميليــون و 134 هــزار و248
ريــال را زيــر بــار آلــو در خــودرو كاميــون جاســازى كــرده بودنــد 

دســتگير شــدند.
ــاق كاال  ــه قاچ ــيدگى ب ــژه رس ــعبه وي ــت: ش ــنيم گف ــه تس وى ب
ــرى  ــس از ج ــدان پ ــى هم ــهيد زارع ــوگاه ش ــتقر در گل و ارز مس
ــل كاالى  ــودروى حام ــط خ ــر ضب ــالوه ب ــى ع ــريفات قانون تش
ــارد و727 ــغ 1 ميلي ــت مبل ــه پرداخ ــًا ب ــن را جمع ــاق، متهمي قاچ

ــه  ــط كاال ب ــال جــزاى نقــدى و ضب ــون و334 هــزار و 248ري ميلي
ــرد. ــوم ك ــت محك ــع دول نف

مديــر كل تعزيرات حكومتى عنوان كرد: از مردم عزيز بابت ارســال 
گزارشــات و همكارى با ايــن اداره قدردانى مى كنيم و تقاضا داريم 
درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را ازطريق تلفن 32523442
اداره كل، تلفن گوياى 124 سازمان صنعت، معدن وتجارت وتارنماى 

t۱۳۵.ir اعالم كنند.

1- تنها پروازهاي فــرودگاه همدان بزودي تعطيل مي شــوند. گفته 
مي شود پرواز همدان ـ تهران منتظر پايان برنامه هاي 2018 است تا از 
همدان خداحافظي كند. گويا با افزايش قيمت بليت ها و ناتواني استان 
در مديريت پروازها پس از تعطيلي پروازهاي مشــهد ـ  قشم، بزودي 

تهران نيز تعطيل خواهد شد.
2- نشســت خبري نيكبخت با خبرنگاران، آخرين ديدار بوده است. 
گفته مي شــود در اين نشســت خبري، برخي خبرنگاران از پايان كار 
استاندار همدان سخن گفته اند كه با تأييد ضمني نيكبخت همراه بوده 
است. گفتني است بر اساس قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشسته ها، 
15 استاندار كشور بازنشسته مي شوند كه استان همدان در رديف هاي 

اول قرار دارد.
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افتتاح 19 پروژه عمرانى سامن در هفته دولت
 بخشدار سامن از توابع شهرستان مالير با اشاره به فرارسيدن هفته دولت از افتتاح و 
بهره بردارى 19 پروژه عمرانى بخش سامن در هفته دولت با اعتبارى افزون بر 4 ميليارد 

و 30 ميليون تومان خبر داد و گفت: تمامى اين طرح ها پيشرفت 100 درصدى دارند.
مصطفى عبدالملكى در گفت وگو با ايسنا، منطقه همدان، به افتتاح 2 مركز جامع سالمت 
در روســتاهاى انوج و آورزمان در راستاى تحقق طرح جامع نظام سالمت اشاره كرد و 
افزود: از محل اعتبار دهيارى ها روشنايى بلوار شهداى روستاهاى شريف آباد ناظم و انوج 

براى نخستين بار در شهرستان مالير با نصب پنل هاى خورشيدى افتتاح مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: در طول هفته دولت با حضور مســئوالن آبيــارى بارانى و نوارى 

روســتاى انوج، جدولگذارى در روســتاهاى طجــر، بهاره، ميــان زوالن و كرتيل آباد و 
ديواركشى اطراف گورستان آبدر نيز به بهره بردارى مى رسد.

بخشدار سامن به جابجايى شبكه برق روستاى كليل آباد، افتتاح سال ورزشى در روستاى 
كهكدان، انجام پروژه مديريت پسماند و نامگذارى خيابان هاى معابر اين روستا اشاره و 
اظهار كرد: لكه گيرى و روكش آســفالت محور مالير- آورزمان و گازرسانى به روستاى 

ناصح آباد از ديگر پروژه هاى هفته دولت در اين بخش است.
عبدالملكى يادآور شد: همچنين با همكارى شهردارى و شوراى شهر سامن 5 پروژ ه در 
شهر سامن شامل آسفالت معابر سطح شهر، رفوژ بلوار شهدا، پياروه روسازى، معابرسازى 
و احداث ميدان مادر در سامن افتتاح مى شود.وى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره 

به اينكه اولويت خدمات رســانى دولت تدبير و اميد روســتاهاى مناطق محروم بوده و 
هســت، گفت: مردم بخش سامن با تقديم 200 شهيد واالمقام به انقالب و نظام مقدس، 
واليتمدارى خود را ثابت كرده اند.عبدالملكى با تأكيد بر اينكه در شــرايط سخت ايجاد 
شــده، مديريت صحيح دولتمردان مى تواند كشور را از بحران نجات دهد و در وضعيت 
معيشــتى مردم گشايش ايجاد كند، افزود: فضاى كشور در حال حاضر نيازمند آرامش و 
اميد است. وى با اشاره به اينكه خروج غيرقانونى ترامپ از برجام، سبب ايجاد فشارهاى 
اقتصادى فراوانى به بدنه كشــور و مردم شد، خاطرنشان كرد: بايد در اين برهه حساس 
زمانى، مســئوالن نظام با وحدت و كار جهادى همچون دوران دفاع مقدس مرحله گذار 

را سپرى كنند.

خبـر

انبار لوازم خانگى احتكار شده 
در نهاوند كشف شد

 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت: انبار 
لوازم خانگى احتكار شــده در نهاوند بــه ارزش تقريبى 300ميليون 

تومان در كشف شد.
بــه گزارش ايســنا، منطقه همدان، بيژن ترابيان افــزود: اين انبار كه 
دريكى از خيابان هاى شهر نهاوند بود صبح امروز با حضور بازرسان 
تعزيــرات، اداره صنعت، نيروى انتظامى و اتاق اصناف با دســتور 

قضايى كشف و ضبط شد.
وى درباره اقالم كشف شــده اظهار كــرد: در اين انبار مقادير زيادى 
انواع لباسشويى، يخچال هاى دوقلو و ســايد باى سايد، آبگرمكن، 
انواع اجاق گازهاى صفحه و ... كه احتكار و اختفا شــده بود، كشف 

شد.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند خاطرنشان كرد: برآورد 
اوليه و تقريبى اين انبار حدود 300 ميليون تومان است كه اطالعات 

تكميلى و دقيق تر طى روزهاى آينده اعالم خواهد شد.

فرماندار تويسركان خبر داد
پيشرفت 60 درصدى شركت توليد كاغذ 

تويسركان
شهرســتان  فرمانــدار   
شــركت  گفــت:  تويســركان 
توليــد كاغذهــاى پشــت طوســى 
ــذ" ــان كاغ ــفيد "مه ــت س و پس
ــرفت  ــد پيش ــدود 60 درص از ح

اســت. برخــوردار  فيزيكــى 
گفــت  در  موميونــد  حبيــب 
وگــو بــا ايســنا، منطقــه همــدان، 
ايــن  ســاخت  بــراى  افــزود: 

كارخانــه توليــدى اعتبــارى در حــدود 50 ميليــارد تومــان بــرآورد 
شــده كــه 24 ميليــارد تومــان آن از محــل تســهيالت بانكــى و 26
ــز از طريــق آورده ســرمايه گــذار تاميــن شــده  ــان ني ــارد توم ميلي

ــت. اس
وى اضافه كرد: اين شــركت اكنون از حدود 60 درصد پيشــرفت 
فيزيكى برخوردار اســت و پس از بهره بردارى كامل، 150 فرصت 

شغلى مستقيم ايجاد مى كند.
موميوند از توليد ســاليانه 36 هزار تن كاغذ در فاز اول اين كارخانه 
خبر داد و خاطرنشــان كرد: ميزان توليد ساليانه اين كارخانه در فاز 
دوم به 70 هزار تن مى رســد. وى گفت: در آينده اى نزديك شاهد 
ورود دستگاه هاى خط توليد اين كارخانه و راه اندازى آنها خواهيم 

بود.
فرماندار تويســركان با اشــاره به اينكه مســئوالن اين شهرستان از 
حضور سرمايه گذاران اقتصادى و توليدى در بخش هاى مختلف به 
گرمى استقبال مى كنند، تاكيد كرد: تعداد فرصت هاى شغلى صنعتى 
در شهرســتان تويسركان افزايش دو برابرى نسبت به سال هاى قبل 

پيدا كرده است.
وى افزود: همچنين ايجاد يك واحد توليدى پوشــاك با ايجاد 150

فرصت مســتقيم شــغلى نيز در حال انجام مراحل نهايى براى آغاز 
مراحل اجرايى خود در شهرستان تويسركان است.

پ
آگهي ارزيابي كيفي شركت گاز استان همدان سهامى خاص

مناقصه شماره 26-97 يك مرحله اي به شماره مجوز 1397,2364 (نوبت دوم)

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: احداث شبكه توزيع و ساخت و نصب انشعابات به صورت پراكنده در شهرستان 
نهاوند و روستاهاي تابعه شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذكور را از 

طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 5/638/632/000 (پنج ميليارد و ششصدوسي وهشت ميليون و ششصد 
و سي دو هزار ريال) مي باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 281/931/000 (دويست وهشتادويك ميليون و نهصدوسي ويك 
هزار ريال) مي باشد كه به صورت يكي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.
متقاضيان شركت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت يك هفته مهلت دارند ضمن نامه اعالم 
آمادگي جهت شركت در مناقصه مذكور، نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي ذيل 

اقدام نمايند.
تاريخ تحويل پاكات ارزيابي كيفي حداكثر تا ساعت 11 روز يكشنبه 1397/06/14 مي باشد.

محل تحويل همدان، ميدان شيرسنگي، ساختمان مركزي شركت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 
207، امور قراردادها مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاكات مالي متعاقباً  در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
*ضمناً هزينه درج آگهي به عهده پيمانكار برنده خواهد بود.

تلفن: 4-38260571، 8-38261075، دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

پ

شهـردارى مهـاجران

نوبت دوم  

بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد شرايط  مى رساند شهردارى مهاجران قصد دارد 
عمليات خريد وحمل وپخش واجراى آسفالت توپكا 019 به ميزان 3,500تن با دستگاه فينيشر از محل منابع استانى را به 

اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-برآورد اوليه 6ميليارد ريال(ششصد ميليون تومان) وازمحل منابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه )خواهد بود.
2-مدت قرارداد 2ماه مى باشد . 

3-متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ 300/000/000ريال معادل سى ميليون تومان بابت سپرده شركت 
در مناقصه  به حساب شماره 599819709نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده 
شركت در مناقصه ارايه نمايند. ومبلغ 400,000ريال بابت خريد اسناد مناقصه به حساب شماره 280656222نزد بانك 

كشاورزى شعبه مهاجران واريز نمايند.
4-متقاضيان از تاريخ درج آگهى نوبت دوم97/06/01 حداكثر به مدت يك هفته تا پايان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 
97/06/07 فرصت دارند جهت دريافت اوراق مناقصه پيشنهاد قيمت به واحد ادارى مالى  شهردارى مهاجران مراجعه و 
پس از تكميل اسناد مناقصه رابه دبير خانه شهردارى مهاجران واقع در مهاجران -خيابان شهردارى - شهردارى مهاجران 

تحويل دهند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى پيوست درج گرديده است.
5-به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ 97/06/07واصل شود هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد . 

6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها در مورخ 97/06/10 مى باشد.
7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تاييد شوراى فنى استان وسازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان در سال 

1397باشد.
8- به پيشنهاد فاقد سپرده ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. 
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به 

همين روال رفتار خواهد شد . 
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آگهي مناقصه عمومى - دومرحله اى

 200 كارگاه مبل و منبت در روســتاى 
دهفول شهرستان نهاوند فعال هستند.

 خوشه كسب و كار مبل و منبت روستاى 
دهفول شهرستان نهاوند با حضور صادق 
نجفى مديرعامل صنايع كوچك شــركت 
شــهرك هاى صنعتى ايران، رضا قياسى 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع اســتاندارى همدان، كامران گردان 
مديرعامل شــهرك هاى صنعتى اســتان 
همــدان و مســئوالن شهرســتان نهاوند 

افتتاح شد.
روستاى دهفول شهرستان نهاوند با داشتن 
200 كارگاه فعال در مبل و منبت توانســته 
تاكنون براى 600 نفر به صورت مســتقيم 
و 200 نفر به صورت غيرمســتقيم اشتغال 
ايجاد كنــد. البته به گفته رئيس شــوراى 
روستاى دهفول، گرانى و دور از دسترس 
بودن مواد اوليه، نبود فضاى مناسب برخى 
كارگاه ها، فاقد بيمه بــودن افرادى كه در 
اين زمينه كار مى كنند و نداشتن تسهيالت 
كافى از دغدغه و مشكالت توليدكنندگان 

اين صنعت در اين روستاست.
شهرك  شركت  كوچك  صنايع  مديرعامل 
هاى صنعتى كشــور با بيان اينكه مسئوالن 
كشــور بايد در اين مقطع زمانى براى حل 
مشكالت و دغدغه هاى مردم تالش كنند، 
گفت: انجام كارهاى هنرى و اشــتغالزا در 
نقاط مختلف كشور مايه بسى افتخار است 
و نشــان مى دهد با وجود همه مشكالت 

كشور هنوز ايستاده ايم و خواهيم ايستاد.
صادق نجفى با اشــاره بــه اينكه تالش و 
پشــتيبانى مردم از نظام جمهورى اسالمى 
مى طلبــد كه همه ما مســئوالن به عنوان 
خادم در خدمت مردم باشــيم، افزود: بايد 
مســئوالن به صورت جهادى كار كنند و 
روحيه ايســتادگى در مقابل مشكالت را 
داشته باشــند البته اساتان همدان با داشتن 
مسئوالن با تجربه مى تواند با رونق صنعت 
گردشــگرى در كشــور از جايگاه وااليى 

برخوردار شود.
وى با تاكيد بر اينكه براســاس تبصره 18

عــالوه بر پرداخت تســهيالت يك و نيم 
ميليارد دالر روستايى بايد براى شهرستان 
هاى مالير، تويسركان و نهاوند كه در زمينه 
مبل و منبت مهارت دارند  كمك ويژه اى 
شود، خاطرنشــان كرد: هر توليد كننده اى 
كه در ســامانه كارا ثبت نام كرده  و داراى 
مشــكالت ضمانتى اســت از طريق خود 
صندوق 80 درصد ضمانت انجام مى شود.

نجفى با اشاره به اينكه در روستاى دهفول 
شهرســتان نهاوند 200 كارگاه فعال است، 
يادآور شــد: در حال حاضر 430 خوشــه 
كســب و كارهــاى كوچك در كشــور 
ســاماندهى شده كه خوشــه مبل و منبت 
روستاى دهفول نهاوند در مرتبه نوزدهمين 
خوشــه كارگاهى است و مسئوليت مدنى 
(مزايا و هزينه ها) مى تواند هر سال براى  

10تا 20 كارگاه انجام شود.

وى با بيان اينكه راه اندازى و ساخت ناحيه 
صنعتى مبل و منبت نهاوند در حال پيگيرى 
اســت، ادامه داد: با واردات متمركز چوب 
از كشور گرجســتان و ممنوعيت واردات 
مبلمان از كشــورهاى ديگــر زمينه رونق 
فعاليت توليدكنندگان مبل و منبت در داخل 

كشور ايجاد شده است.
نجفى با تاكيد بر اينكه امــروز راه نجات 
كشــور درهمدلى، هماهنگى و هم افزايى 
مسئوالن و مردم اســت، افزود: مسووالن 
اســتانى در حال پيگيرى ساخت فروشگاه 
عرضه كاالى اين روستا در همدان هستند 
كــه عالوه بــر در اختيار كذاشــتن زمين 
تسهيالتى براى ســاخت به توليدكنندگان  

داده مى شود.
در ادامه نماينده مردم شهرســتان نهاوند 
در مجلس شوراى اســالمى با تاكيد بر 
اينكــه امروز كارگاه هــاى مبل و منبت 
نهاوند حال و روز خوشــى ندارند، بيان 
كرد: بايد خوشــه كســب و كار مبل و 
منبت اين روستا ساماندهى شود و براى 
منبــت كاران از طريق تعاونى مواد اوليه 

و چوب مهيا شود.
بهرام نيا  با اظهار خرســندى از اينكه در 
سال هاى گذشته تســهيالت اشتغال اين 
شهرســتان يــك ميليــارد و 700 ميليون 
تومان بوده اما ظرف سه ماه گذشته به 18
ميليارد يعنى 12 برابر شــده است، اضافه 
كرد: با وجود 5  پروژه در دست اقدام در 
شهرستان نهاوند اين طرح ها مى تواند در 
راستاى اقتصاد شهرستان، كاهش بيكارى 
و افزايش درآمد مردم نقش موثرى را ايفا 

كند.
تقاضــاى  امــروز  كــرد:  تصريــح  وى 
تولييدكنندگان مبل و منبت اين روستا ايجاد 
يك فروشگاه بزرگ عرضه كاال به صورت 
مستقيم است كه مى تواند رغبت و انگيزه 

آنها را در اين صنعت دو چندان كند.
مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى 

استان همدان نيز در اين مراسم با اشاره به 
اينكه روستاى دهفول در  شهرستان نهاوند 
يكى از پتانســيل هاى خوب در زمينه مبل 
و منبت كشــور و استان است، اظهار كرد: 
برنامه شهرك هاى صنعتى براى رونق اين 
خوشه براى سه ســال آينده در اين روستا 
به ثمر مى رسد و براى توسعه صادرات مبل 
و منبت اين روستا تامين چوب و مواد اوليه 

در حال انجام است.
كامران گردان ادامه داد: توليدكنندگان مبل 
و منبت ماليــر و نهاوند در قالب يك تور 
صنعتى به كشور گرجستان اعزام شدند و 
اميدواريم روســتاى دهفول نهاوند نيز به 
مانند خوشه صنعتى روستاى كردآباد بتواند 

به عنوان خوشه نمونه ملى معرفى شود.
عصاره  توليد  طــرح  كلنگ زني   
شيرين بيان در شهرك صنعتى نهاوند

در ادامه ســفر مدير عامل صنايع كوچك 
شــهرك هاى صنعتى،  آييــن كلنگ زنى 
طرح توليد عصاره شيرين بيان با حضور 
مسووالن اســتان و شهرستان نهاوند زده 
شــد. اين واحد توليدى با نام شــركت 
شيرين بيان ناد در مســاحتى بالغ بر 18

هــزار و 500 مترمربع قرار اســت تا دو 
ســال آينده به بهره بردارى برسد. اعتبار 
ســاخت اين واحد صنعتــى 18 ميليارد 
تومان اســت كه با راه اندازى اين واحد 
5 هزار تن محصول از گياهان دارويى كه 
يك هزار تن از آن به صورت پودر است 
تحويل بازار داده مى شــود. اين واحد با 
اشتغالزايى 25 نفر در سه شيفت كارى در 
مجموع براى 75 نفر به صورت مســتقيم 

اشتغال ايجاد مى كند.
در اين آيين  معاون امور هماهنگى و اقتصاد 
استاندارى همدان با بيان اينكه افتتاح خوشه 
صنعتــى مبل و منبت نهاوند گام بلندى در 
توســعه مبل و منبت نهاوند است، گفت: 
همدان جزء استان هايى است كه جمعيت 
روستانشين آن نسبت به كشور بيشتر بوده و 

همين امر مسووليت ما را دوچندان مى كند.
رضا قياســى افزود: بايد امكانات رفاهى و 
اشتغال در روســتاها  به گونه اى باشد كه 
روستانشينان به شــهر ها مهاجرت نكرده 
و هزينــه زيادى براى زندگى در شــهرها 
را نپردازند. وى با اشــاره به وجود ظرفيت 
گياهان دارويــى در اين منطقه گفت: بايد 
نتيجه زحمات و پتانسيل موجود در همين 
منطقه به ثمر بنشيند و توليد در استحصال 

اين منطقه قرار گيرد.
در ادامــه ، فرماندار نهاوند نيز با بيان اينكه 
مجموعه شهرك هاى صنعتى نهاوند با 23

واحد توليدى كه 11 واحد زير 30 درصد 
فعال  است خاطرنشان كرد: مشكل اصلى 
برخى از اين واحدها نداشتن سند و وثيقه 

است كه بايد حل شود.
مــراد ناصرى اضافــه كــرد: اميدواريم با 
گذشتن خط راه آهن 28 كيلومترى با 170

ميليارد تومان اعتبار از كنار شهرك صنعتى 
نهاوند  اين خط به عنوان قطار بارى منجر 

به شكوفايى اقتصاد شهرستان شود.
 نمايشــگاه مبــل و منبت مالير 

افتتاح شد
نمايشــگاه مبل و منبت شهرستان مالير با 
حضور مديرعامل صنايع كوچك شركت 
شهرك هاى صنعتى و مسئوالن استانى در 
نخستين شهرك صنعتى مبل و منبت ايران 

واقع در شهرستان مالير افتتاح شد.
اين نمايشگاه در فضايى بالغ بر يك هزار و 
500 مترمربع گشايش يافت تا توليدات مبل 
و منبت در نخستين شهرك صنعتى مبل و 
منبت ايران كــه 100 واحد توليدى در آن 
فعال هســتند به نمايش گذاشته شود. اين 
نمايشگاه از تاريخ 31 مردادماه تا 8 شهريور 
ماه در جشنواره مبل و منبت مالير پذيراى 
مردم از سراسر ايران است. در حال حاضر 
در شهرك هاى صنعتى مبل و منبت مالير 
حدود 3 هزار نفر مشغول به فعاليت هستند 
كه در اين نمايشگاه به دليل كمبود فضا، تنها 

20 واحد توليدى و در دو غرفه محصوالت 
خود را با 15 درصد تخفيف ارائه مى دهند. 
يكى از ويژگى هاى بارز اين واحدها انجام 
كارهاى منبت با دست بر روى مبلمان است 
كه توسعه اين صنعت نيازمند استقبال مردم 

و حمايت مسووالن است.
مديرعامــل ســازمان صنايــع كوچك و 
شــهرك هاى صنعتى ايــران در بازديد از 
شــهرك مبل و منبت مالير گفت: صنعت 
و هنر اين شــهر مايه افتخار است و مردم 
قانع و خوب كشور پاى انقالب و راه شهدا 

هستند.
صادق نجفى ادامه داد: تهيه گزارش از افراد 
توليدكننده بايد يك برنامه مدون باشــد و 
مسوالن مربوطه با غيرت و جديت در اين 

زمينه ورود كنند.
وى افــزود: در حال حاضــر توليد مبل و 
منبت و ايجاد بازار فروش مناسب و توليد 
خوب بايد از طرف دولت حمايت شود و 
نيز صندوق ضمانت تا 80 درصد ضمانت 

فعال شود.
وى با بيان اينكه بانك ها بايد تسهيالت را 
بدهند و هيچ واحد توليدى به علت بدهى 
نبايد بسته شود، ادامه داد: البته در اين زمينه 
يكسرى بســته هاى حمايتى تنظيم و طرح 

هايى نيز ارائه شده است.
نجفــى زمان و شــرايط فعلى كشــور را 
حساس خواند و تصريح كرد: بايد با عزمى 
راســخ از خوشه هاى كسب و كار كوچك 
حمايت شود و جاى تعجب است كه چرا 
نبايد اليحه اى در خصوص خوشــه ها در 

مجلس وجود داشته باشد؟!.
وى رمــز پيشــرفت در كار و ترقــى را 
پيگيرى و جديــت در كار عنوان كرد و 
افزود: كارهاى ارائه شــده بــه بازار بايد 
مورد عالقه و جذاب براى مشترى باشد 
پس الزم است توليدكننده  صنعت مبل و 
منبت به روز بوده و طرح ها و مدل هايش 

داراى تنوع باشد
مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى 
كشور ادامه داد: زيرساخت ها و مشكالت 
موجود در شهرك هاى صنعتى بايد با تبادل 

و گفت و گو حل و فصل شود.
نجفى در ادامه به تأمين مشكل چوب براى 
صنعت مبل و منبت اشاره كرد و خاطرنشان 
كــرد: بــراى ورود چوب از گرجســتان 
تبادالت صورت گرفته و اين كار به زودى 
شروع مى شود و توليدكنندگان مبل و منبت 

نگران نباشند.
وى با اشاره به اينكه مجموعه 
شــهرك هاى صنعتى مالير به 
عنوان شــهرك تخصصى مبل 
و منبت اســت گفــت: حوزه 
مبــل و منبــت  يــك بخش 
صنعتى حساســى است كه در 
حــال انجام زيرســاخت هاى 
آن هســتيم و برپايى تورهاى 
مختلف و بازديد از شــهر مبل 

و منبت مالير را در رونق اين بازار بســيار 
موثر دانست.

فرماندار شهرســتان مالير نيز با بيان اينكه 
شــهرك هاى صنعتى مبــل و منبت مالير 
داراى مشــكالتى هســتند، اظهــار كرد: 
شهرك ها با وجود مهيا شدن زيرساخت ها 

همچنان داراى مشكالتى هستند.
باب اهللا فتحى با اشاره به اين كه مشكل برق 
در شهرك هاى صنعتى مالير همچنان وجود 
دارد، افزود: شهرستان مالير داراى ظرفيت 
بااليى به خصوص در مبل و منبت اســت 
و پيگيرى برخى معضالت و مشــكالت 
واحدهاى صنعتى خواســته توليدكنندگان 

است.
وى ادامــه داد: شهرســتان مالير با وجود 
صنايــع مبــل و منبت و كشــمش داراى 
بســترهاى الزم براى سرمايه گذارى بخش 

خصوصى است.
مديرعامل شركت  شهرك هاى صنعتى استان 
همدان نيز  افزود: خوشه مبل و منبت مالير 
سالهاست انجام شــده اما با پيگيرى هاى 
انجام گرفته به عنوان محور اصلى خوشــه 

مبل و منبت احيا شد.
كيوان گردان با اشاره به اينكه تور صنعتى 
به كشور گرجستان برگزار شد و عده اى 
از افراد شاغل در اين حرفه به اين كشور 
اعزام شدند و مدل ها و طرح هاى مختلف 
را ديدند، تصريــح كرد: همين امر باعث 
شــد كه براى نخســتين بار در كشــور 
مدل هــاى جديدى ايجاد شــود و براى 
عرضه مســتقيم بخشــى را در نمايشگاه 

متمركز كرده ايم.
نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى نيز با اشــاره بــه اينكه حضور 
مسووالن در شهرســتان ها منجر به ديدن 
مشكالت مردم و صنايع از نزديك مى  شود، 
اظهار كرد: عدم هماهنگى سازمان ها يكى از 
مشكالت اساسى در مديريت كشور است 
و باعث شــده كه شرايط اقتصادى مردم را 

به زانو درآورد.
محمد كاظمى با بيان اينكه مالير شهر ملى 
مبل و منبت معرفى شــده است، افزود: در 
جشــنواره مبل و منبت 60 هزار نفر وارد 
مالير شــدند اما متأســفانه زيرساخت ها 

مناسب نيست.
وى ادامه داد: توســعه شهرك هاى صنعتى 
خود زمينه اشتغال را ايجاد كرده و جوانان با 
ورود در اين حرفه مى توانند ابداع كنندگان 

طرح هاى نو و جديد باشند.

در بازديد مديرعامل صنايع كوچك ايران اعالم شد

فعاليت 200 كارگاه مبل و منبت در روستاى دهفول نهاوند

مديريت آموزش و پرورش نهاوند در نظر دارد بر اساس مقررات، 
نسبت به فروش تعدادى از امالك خود اقدام نمايند؛ الزم است 
و  پيشنهادى  اوراق  دريافت  و  مزايده  در  شركت  براى  متقاضيان 
آگاهى از شرايط، حداكثر تا تاريخ 97/6/15 به كارشناسى حقوقى 
اين اداره مراجعه نمايند. در ضمن، كميسيون برگزاركننده مزايده 

نسبت به رد يا قبول پيشنهادها مختار مى باشد.
موارد مزايده:

1- قطعه زمين به مساحت 189 متر مربع واقع در كوى بنى شيخ – 
ابتداى خيابان آزادگان (پشت آموزشگاه ابتدايى طاها)

2- قطعه زمين به مساحت 424 متر مربع واقع در ميدان عارف - 
ابتداى خيابان شهيد دستغيب

3- مدرسه قديمى روستاى شعبان (كنار جاده اصلى)
4- مدرسه قديمى 13 آبان روستاى زرامين سفلى (جنب مسجد)

5- مدرسه قديمى روستاى نثار
6- مدرسه قديمى روستاى عسكرآباد
7- مدرسه قديمى روستاى تازناب تاف

مديريت آموزش و پرورش نهاوند

آگهـي مزايـده

مادستان سرويس       ارتباط با

madestan@hamedanpayam.com
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روايت عضو هيأت رئيسه مجلس از تالش 
معاون روحانى براى استيضاح يك وزير 

 دبير هيأت رئيسه مجلس گفت كه معاون پارلمانى رئيس جمهور 
به دنبال استيضاح يكى از وزراى  درمجلس است. 

به گزارش تسنيم، احمد امير آبادى فراهانى دبير هيأت رئيسه مجلس 
شوراى اسالمى درباره طرح مجلس درباره مممنوعيت خريد و فروش 
بيش از 10 عدد ســكه گفت: از مردم خواهش مى كنم كه به مباحثى 
كه در مجلس مطرح مى شــود توجه كنند و فكر نكنند طرحى كه در 
مجلس اعالم وصول مى شود، حتما قانون مى شود و يا به نوعى بايد 
اجرا شود. اين طرح را عده اى از نمايندگان ارائه دادند كه در آن اعالم 
شده بود كه خريد و فروش بيش از 10 سكه ممنوع شود. متاسفانه من 
به دوستان اعالم كردم كه بيان اين طرح به بازار شوك وارد مى كند و 

قيمت سكه را باالتر مى برد.
وى در ادامه افزود: اين طرح اگر در كميســيون اقتصادى بررسى شود 
در مرحله بعد به هيأت مديره ميرســد و بعد از آن به صحن مجلس 
مى رود و ممكن اســت اين اتفاق طوالنى باشــد و اصال به عمر اين 
مجلــس كفاف ندهد. به همين دليل اعالم وصول يك طرح نبايد جو 

خاصى در رسانه ها ايجاد كند.
اميرآبادى فراهانى درباره طرح اســتيضاح وزيرامور اقتصاد و دارايى 
هم كه 57 نفر از نمايندگان امضايشــان را براى استضياح از وى پس 
گرفتند، بيان كرد: آنچه كه من ميدانم و در جريان هستم 90 نفر امضا 
كرده بودند و چند امضا مشــترك بود كه حذف شد. شب گذشته من 
يك توييت نوشــتم كه نوشــتم كه نمايندگان پارلمانى حامى دولت، 
موافق و به دنبال اعالم وصول استيضاح وزير اقتصاد بودند. خيلى از 
نمايندگانى كه امضاى اســتيضاح را پس گرفتند اعتقاد داشتند كه اين 
دولت مى خواهد ســوال از رئيس جمهور را با استيضاح وزير اقتصاد 
لوث كند. به همين جهت خيلى ها امضايشــان را پس گرفتند كه اين 

استيضاح قبل از سوال از رئيس جمهور انجام نشود.
وى در ادامه افزود: معاون پارلمانى رئيس جمهور بسيار تالش كردند 
كه حتما اســتيضاح اعالم وصول بشود و چند بار هم باال آمدند و به 
رئيــس مجلس گفتند كه چرا اعالم وصول نمى كنيد؟ رئيس جمهور 
از زمان اعالم وصول ســوال يك ماه فرصت دارد و ايشان بايد هفته 
آينــده به مجلس بيايد. به همين دليل تعــدادى از نمايندگان امضاى 
خود را پس گرفتند تا بعد از ســوال از رئيس جمهور، استيضاح وزير 

اقتصادى انجام شود.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى  زير نظر 
قوه قضائيه تشكيل مى شود

 محمدعلى پورمختار با بيان اينكه ضعف  اطالع رســانى در حوزه 
مبارزه با مفاســد اقتصادى وجود دارد، گفت: سازمان مبارزه با مفاسد 

اقتصادى در قالب اين طرح و زير نظر قوه قضائيه تشكيل مى شود.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به برنامه مجلس براى تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى اظهار 
داشــت: طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادى در مجلس مطرح شده 
و بيشــتر نمايندگان هم آن را امضا كرده اند و سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادى در قالب اين طرح و زير نظر قوه قضائيه تشــكيل مى شود و 

در صورت لزوم در استان ها هم ايجاد مى شود.
وى اعــالم كرد: با تشــكيل اين ســازمان اگر فردى مــال و ثروت 
غيرمنطقى و يك باره به ارزش باالى يك ميليارد تومان به دست آورد 
بايد مشخص شــود كه از چه راهى به دست آمده يا كاركنان سه قوه 
مجريه، مقننه و قضائيه در طول سال هاى گذشته كه ارزش اموال آن ها 
بيش از 5 ميليارد تومان اســت بايد بررسى شــود كه از چه راهى به 
دســت آمده و اگر اثبات شود كه برخالف با قانون و شرع بوده باشد، 

ضمن برگرداندن اموال برايشان مجازات تعيين مى شود.
مبارزه با فساد اقتصادى وجود داردنماينده مردم بهار و كبودراهنگ در 
مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به بدبين شدن مردم به مسئوالن نظام 
و نااميدى از مجازات مفســدان اقتصادى تصريح كرد: برخورد قانونى 
وجود دارد كه نمونه آن بازگرداندن 3 هزار ميليارد تومان، زندانى كردن 
طوالنى مدت مجرمان، رســيدگى به فساد اقتصادى افرادى چون بابك 
زنجانى و وابستگان برخى مسئوالن دستگاه هاى اجرايى و ورود جدى 
قوه قضائيه به مســئله ارز و دالر است، اما اطالع رسانى ضعيف از اين 
كارها به دليل ممنوعيت و محدوديت هايى قانونى كه قوه قضائيه داشته 
از يك طرف و طوالنى شدن روند رسيدگى به پرونده ها از طرف ديگر 
موجب نااميدى و ايجاد ذهنيت منفى براى مردم شــده است.پورمختار 
مطرح كرد: با اجازه اى كه مقام معظم به قوه قضائيه مبنى بر پخش جلسه 
محاكمه مفسدان اقتصادى براى عموم مردم داده، اين محدوديت برداشته 
شده و حال بايد ديد دستگاه قضائى چطور براى جلب اعتماد عمومى 
گام بر مى دارد. وى بيان كرد: پخش اين جلسه ها از رسانه ملى، كاركرد 
پيشــگيرانه براى جامعه داشته و افرادى كه در فكر دست زدن به فساد 

اقتصادى هستند را از ترس افشاشدن نامشان نگران مى كند.
 طرح اعاده اموال نامشروع اجرايى مى شود

عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در مورد دليل متوقف شدن 
طرح "اعاده اموال نامشــروع" هم اعالم كرد: ايــن طرح با مخالفت 
برخى نمايندگان روبه رو شد، اما حال كه طرح جامع مبارزه با مفاسد 
اقتصادى به تصويب رســيده، اعاده اموال نامشروع در قالب آن قرار 

گرفته و اجرايى مى شود.

  باالخره اختتاميه جشنواره شهروندان 
برگزيده همدان نيز برگزار شــد تا پس از 
ماههــا ارزيابى، از 68 شــهروند برگزيده 

استان تقدير به عمل آيد.
هر چند اين برنامه شــهردارى و شوراى 
شــهر پروژه احيا شــده اعضاى شورا در 
دوره هــاى گذشــته بود امــا در هر حال 
حركــت ارزشــمندى بود كه جــداى از 
كيفيــت آن در صــورت رفــع نوانص، 
مى توانــد حركــت خوبى در شناســايى 
شهروندانى باشد كه براى اين شهر قدمى 

بر مى دارند.
بــه گزارش همدان پيام در اين مراســم از 
68 برگزيده منتخب قدردانى شــد كه 10 
نفــر از برگزيدگان منتخبان نمونه، 25 نفر 
از حوزه اقشــار شايسته تقدير، 12 نفر از 
12 ناحيه شهر به عنوان شهروند عامل به 
وظايف شهروندى، دو نفر منتخب بخش 
جانبى در توسعه انرژى هاى تجديدپذير و 
محيط زيست، خانواده شهروند افتخارى و 
خانواده فداكار شايسته تقدير، چهار نفر از 
سوى شــهردارى و 13 نفر مفاخر شهرى 

بودند.
بهترين قسمت تقدير در اين مراسم تقدير 
از خانواده مرحوم محمدعلى فرشچيان به 
عنوان شــهروند افتخارى همدان بود كه 
كليد طاليى شــهر همدان به نماينده اين 

خانواده تقديم شد.
شــهروند افتخــارى شايســته تقدير نيز 
خانواده مرحوم فيض ا... حســين  پناهى از 
اين  بودند؛  دهگالن  قوريچاى  روســتاى 
مرحوم هشتم تيرماه در روستاى بابا گرگر 
كردستان فرزند يك شهروند همدانى را از 
غرق شدگى نجات داد و خود مرحوم شد.
گفتنى اســت يكى از برگزيــدگان به نام 
سيدمهدى موســوى تبار لوح خود را به 
خانواده شــهداى مدافع حــرم و اعضاى 
موسســه خيريه بهشــت پناه حواله سفر 
خود را به دانش آموزان كم برخوردار تحت 

حمايت تقديم كردند.
قابل توجه اســت كه در اين مراســم از 
ســوى ســازمان منابع طبيعى استان 250
هكتار زمين در حاشــيه سد اكباتان براى 

ايجاد پارك فرامنطقه اى به شهردارى ارائه 
و تفاهم نامه بين شهردارى و منابع طبيعى 

استان در اين خصوص منعقد شد.
ناگفته نماند بخش قابل توجهى از منتخبان 
از بين مشــاوران اعضاى شــوراى شهر، 
شورا،  اعضاى  انتخاباتى  ستادهاى  فعاالن 
بازماندگان ليست اميد و ديگر ليست هاى 
انتخاباتى بودند و در بين برگزيده ها كمتر 
چهره افــرادى را ديديم كه از علم، هنر و 
يا حرفه خود براى اين شــهر كارى كرده 

باشند .
 از ديگر موارد قابل توجه در اين جشنواره 
تجليل از استاندار همدان در بخش جانبى 

بود كه با اعتراض او روبه  رو شد .
اســتاندار همدان گفت: ما هر كارى براى 
شهر انجام مى دهيم تنها قسمتى كوچكى 
از وظايف ما اســت بنابراين الزم نبود از 
من تجليل شود بلكه شايسته بود از خواهر 
دباغ، خانواده شــهيد يا شــهردار ســابق 

مهندس رسولى تجليل مى كرديد.
وزير اســبق آموزش و پــرورش كه در 
اســتان  فرهيختگان  و  مفاخــر  بخــش 
همدان تجليل شــد اظهاركرد: در مورد 
برخى حــوادث اوايل انقالب اطالعاتى 
دارم كه شايد افراد حاضر در اين جلسه 

از آن مطلع نباشند.

ســيد كاظــم اكرمى با اشــاره بــه اينكه  
بنيانگذار سپاه كشــور، استان همدان بود 
و بنيانگذار ســپاه همدان نيز افرادى مانند 
حســين كوشــش، حاج محمد سماوات 
وغيره بودنــد. عنوان كرد: از مســئوالن 
برنامه هايى  چنين  برگزارى  براى  اســتان 
تشكر مى كنم و اميدوارم كسانى كه حقى 
بر گردن شــهر دارند نامشان زنده بماند و 

مورد تجليل قرار گيرند. 
صحبتهاى اميرشــهاب رضويان كارگردان 
تلويزيون و سينما به عنوان برگزيده مفاخر 
همدان نيز در اين مراســم مورد توجه بود 
كه گفت: از منتقدان مديران استان بوده ام 
و از اين به بعد با اين انتخاب مســئوليت 
بيشترى خواهم داشت؛ البته براى موفقيت 

همدان در كنار مديران هستيم.
وى بــا بيــان اينكــه آقاى شــهردار در 
وعده هاى خود دبه نكــن، گفت: تاكنون 
مديران ما هوشمندانه عمل كرده اند، بايد 

بافت قديمى در شهر حفظ شود.
رضويان خواســتار نامگذارى كوچه ها و 
خيابان هاى شــهر همدان به نــام بزرگان 
همدان شد و بيان كرد: ايجاد فرهنگسرا و 
خانه هاى هنر با وجود هنرمندان بسيار در 
اين شهر و ظرفيت هاى موجود الزم است؛ 
مسئوالن اجازه بلندمرتبه سازى در كمربند 

سبز همدان ندهيد.
وى با اشــاره به مالكيت پنــج مغازه در 
محوطه آقاجانى بيــگ از خانواده مادرى 
خــود، افزود: ايــن مغازه ها را به شــهر 
همــدان تقديــم مى كنيم كــه تبديل به 
فرهنگســرا و خانه هنر شــود، فقط بايد 
مغازه داران را راضى كنيد.در اين مراسم از 
پوستر موســيقى كليپ همدان  با حضور 
درخشانى آهنگســاز  اين اثر، هنرمندان، 
مفاخر و مسئوالن و استان همدان رونمايى 
شد. اين موسيقى  را ساالر عقيلى خوانده 

است.
در اين مراســم ، محمدناصــر نيكبخت 
با تقدير از شــوراى پنجم، شــهردارى و 
حوزه مطالعات و پژوهش هاى شــورا در 
برگزارى اين جشــنواره، اظهار كرد: نياز 
شهر و شهرها تنها به فعاليت هاى فيزيكى، 
ســاختن پل، راه، جاده و آسفالت نيست 
شهر موجود زنده است و نياز اساسى شهر 

به زنده كردن فرهنگ و معنويت است.
وى با بيان اينكه معنويت با فرهنگ حاصل 
مى شــود، گفت: بايد با فرهنگ به شــهر 
زنده، زندگى بهترى داد، بايد شــهروندان 
با انجام كار فرهنگى به فرهنگ شهر كمك 

كنند.
استاندار همدان با تأكيد بر اينكه هنر نيست 

اميرشــهاب رضويان و پرويز پرســتويى 
ســالى يكبار به همدان بياينــد، بيان كرد: 
شما آنچه داريد از اين سرزمين انسان ساز 
اســت؛ همدان جوهره اى در خاك خود 
دارد كه هنر مى آفريند و انسان هاى بزرگى 

تربيت مى كند.
نيكبخت احيا كردن جشــنواره شهروندان 
برگزيده بعد از 11 ســال را اقدام خوبى 
دانســت و تصريح كــرد: احيا كردن يك 
اقدام ســخت تر از ايجاد آن است؛ ايرادى 

هم ممكن است باشد.
وى بــا تأكيــد بــر اينكه خــاك همدان 
ســحرآميز اســت و جايگاه ويژه اى دارد 
كه هنوز ناشناخته اســت، گفت: رويداد 
«همدان 2018» با حضور 34 كشور پنجم 
شهريورماه برگزار خواهد شد كه فرصت 
خوبى براى سرمايه گذارى و معرفى بهتر 

همدان است.
وى با اشاره به اقدامات خوب انجام شده 
در اســتان، ادامه داد: در زمينه هاى استفاده 
از انرژى خورشــيدى، مديريت پسماند، 
ترويج كشــت گلخانه اى، حفاظت از آب 
و خاك، مســدود كردن چاه ها و الگوهاى 

كشت كم آب بر از جمله اقدامات است.
وى بــا تأكيد بر اينكه همــدان را بزرگ 
بشناسيم و بزرگ بداريم، يادآور شد: آبان 
ماه 180 كشور به عنوان مجمع گردشگرى 
به همدان مى آيند، به خاطر تاريخ همدان 
به ايران اين عنوان داده شد و در دو رويداد 

2018 نماينده ايران هستيم.
 مشــاركت مردم الزمه شهرى 

پويا
شــهردار همدان نيز اظهار كرد: مشاركت 
شهروندى قابل تأمل و برنامه ريزى است؛ 
شهردارى به يك نهاد اجتماعى تبديل شده 
و اگر مشاركت نباشد مديريت شهرى در 

اقدامات خود موفق نخواهد بود.
عباس صوفى با تأكيد بر اينكه شهردارى ها 
با هزاران وظيفه طى روز، نيازمند مشاركت 
شــهروندان در همه حوزه ها هستند، بيان 
كرد: مديريت شــهرى، مديريت اســتان 
و شــهردارى قدم در ايــن راه بگذارند و 
طى ســاليان آينده اين گونه جشــنواره ها 

را برگزار كنند كه تفاوتى بين شــهروندان 
خــوب و بى تفاوت به مديريت شــهرى 

قائل باشيم.
وى بــا بيان اينكه شــهر همدان در جهان 
فاخر اســت، افزود: همدان داراى مردمان 
فاخر و با فرهنگ اســت و اميدواريم كه 
اين رويدادها ســبب بالندگى بيشتر شهر 

همدان شود.
صوفى با اشــاره بــه ايجاد پــارك 100 
هكتارى در فخرآباد طى امســال، تصريح 
كرد: در زمين ارائه شــده 250 هكتارى از 
ســوى منابع طبيعى نيز سال آينده، پارك 

فرامنطقه اى تبديل خواهد شد.
 مسئوالن اجازه بلندمرتبه سازى 

در كمربند سبز همدان ندهيد
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان نيز با 
بيان اينكه ياد شــهدا ماندگار است، ادامه 
داد: بايــد قدردان شــهدا و ايثارگرى آنها 
باشيم كه امنيت و آرامش امروز ما مرهون 

خون آنهاست.
ابراهيم مولوى با بيان اينكه طى يك سال 
گذشته با انتخاب يك شــهردار جوان و 
پرتالش رضايت نســبى در شــهروندان 
ايجاد شده است، خاطرنشان كرد: همدان 
اولين پايتخت يك جانشينى و مدنيت بوده 
است و بايد به اين مهم توجه داشته باشيم.

وى بــا تأكيد بــر اينكه امــروز به عنوان 
خادمــان شــهروندان در شــهر خدمت 
مى كنيم، يادآور شــد: با وجود مشكالت 
اقتصادى امروز همــدان تبديل به كارگاه 
عمرانى شده و اين امر مگر با پيگيرى هاى 
مديران و مسووالن استان محقق نمى شد؛ 
طى يك سال گذشته هرچه كرده ايم وظيفه 
بوده است. در اين مراسم رئيس جشنواره 
شــهروند برگزيده هم در خصوص لزوم 
داشتن شهرى پويا با مشاركت همه جانبه 

مردم صحبت كرد.
حميد بادامى نجــات در خصوص روند 
برگزارى جشــنواره و معرفى برگزيدگان 
گفت: شــهروندان برگزيده به عنوان الگو 

براى مردم شهر خواهند بود.
وى شناسايى و تكريم نخبگان را مهمترين 

برنامه مديريت شهرى برشمرد. 

 در راستاى رويداد "همدان 2018" به 
همت مركز استاد ملى و كتابخانه غرب 
كشور و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
جوزانى"،  جعفرى  "مســعود  از  مالير 
نويسنده و كارگردان ماليرى و يكى از 
بزرگترين مفاخر تاريخ سينماى ايران با 
حضور مســئوالن استانى و شهرستانى، 
هنرمندان كشــورى و جمع كثيرى از 
مــردم هنرپرور و فرهنــگ مدار مالير 
تجليل به عمل آمد و از كتاب "گردش 
تصوير" (سينما به روايت مسعود جعفرى 
حســين  جوزانى) به قلم دكتر محمد 

يزدانى راد رونمايى شد.
همچنين نمايشگاه عكسى از آثار هنرى 
و تاريخــى جوزانى ملقب به عموجان 
ســينماى  ايران در محل گالرى مجتمع 
فرهنگ و ارشاد اسالمى مالير با حضور 

اين هنرمند گشايش يافت.
 اخــذ مجوز ســاخت مجموعه 
هنرى  بزرگ  موفقيت  يك  كوروش 

است
نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى در اين آئين أخذ مجوز ساخت 
مجموعه كوروش توسط جعفرى جوزانى 
يك موفقيت بزرگ هنرى دانست و گفت: 
در راستاى ساخت اين مجموعه و احداث 
شهرك ســينمايى در مالير و بهره گيرى 
از ظرفيت هاى اين شهرستان، نمايندگان 
مردم مالير تمام قد حامى مسعود جعفرى 

جوزانى هستند.
محمد كاظمى با بيــان اينكه اين هنرمند 
ارزشــى هرگــز زادگاه و هويت خود را 
از يــاد نمى برد و خــود را وامدار آن مى 
داند، افزود: اين امر جاى قدردانى اســت 
و اميدواريم نام پر آوازه جوزانى با ساخت 
مجموعه كوروش كبير، بلند آوازه تر شود.

وى بــا تأكيد بر اينكه مســعود جعفرى 
جوزانى يكى از اســاتيد و فرهيخته هنر 
سينماى كشور اســت، ادامه داد: حضور 
وى در مالير و اين آئين نگوداشــت الگو 

و درس بزرگى بــراى همه ماليرى هايى 
است كه زمانى روستانشين بودند و امروز 
به جايى رســيده و صاحب نام و قدرت 

شده اند اما مالير را از ياد بره اند.
كاظمى با بيان اينكه مالير، نخستين شهر 
فرهنگى استان و مهد هنر، تاريخ و فرهنگ 
غنى اســت، گفت: هنرمندان اين خطه از 
ايران در تمامــى عرصه هاى هنرى چون 
موســيقى، تئاتر، صنايع دستى، سينما و .. 

حرف اول را مى زنند.
نماينــده مردم ماليــر در خانه ملت به 
تنگ نظــرى هاى حاكــم در عالم هنر 
اشــاره و اظهاركرد: متأسفانه بسيارى از 
ها  ايده  آزادانه  نتوانستند  ما  كارگردانان 
و آرمانهاى خود را به تصوير بكشــند 
و بروز بدهند،با ايــن حال أخذ مجوز 
ساخت مجموعه كوروش يك موفقيت 

بزرگ هنرى است.
كاظمــى از تمامى هنرمندان و مســئوالن 
شهرستان و استان خواســت تا در زمينه 
تحقق و انجام اين پروژه حامى مســعود 

جعفرى جوزانى باشند.
 مالير حركت رو به جلويى را آغاز 

كرده است
معاون اســتاندار و فرماندار ويژه مالير نيز 
با بيــان اينكه  اين شهرســتان  از ديرباز 
حركت رو به جلويى را آغاز كرده است، 
گفت: مردم مالير در عرصه هاى گوناگون 

افتخارات بزرگى كسب كرده اند.
باب اله فتحى برگزاى اين آئين نكوداشت 
را نشانه اين دانست كه اين مردم فرهنگى و 
هنردوست قصد دارند همچنان از حضور 
و ظرفيت باالى مسعود جعفرى جوزانى 

استفاده كنند.
وى بــه ثبت ملــى مبل منبــت مالير و 
انجام مقدمات و طى مراحل نهايى ثبت" 

انگوردره جوزان مالير" در ســطح جهان 
اشــاره و اظهار كرد: امروز صنايع دستى 
مالير چــون فرش، مروار، مبل منبت و ... 

به جهانيان معرفى شده است.
فتحى آثار تاريخى و باســتانى موجود در 
مالير را تشــريح كرد و افزود: هنرمندان 
كشــور مى توانند در زمينه توليد فيلم و 
سرالگ از ظريف شاخص و كم نظير مالير 

بهره ببرند.
 مسعود جعفرى جوزانى؛ بخشى 
از هويت سينما و فرهنگ ايران زمين
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان نيز با بيان اينكه مســعود جعفرى 
جوزانى، بخشى از هويت سينما و فرهنگ 
ايران زمين اســت، گفت: يكى از فلسفه 
هاى  وجودى تكريم بزرگان در هر دوره 
اى، حفظ و ارج نهادن به كرامت انســانى 
است كه بايد هميشه رو به جلو و پيشرفت 

باشد.
عليرضا درويش نژاد با اســتناد به حديثى 
از پيامبــر(ص) كه فرمودند" بزرگان خود 
را گرامى بداريد"، ادامه داد: اين آئين يك 
ريشه روانشناختى دارد و فضاى هنرى و 

فرهنگى خاصى را در كشور ايجاد مى كند.
وى با بيان اينكه مسعود جعفرى جوزانى 
حرير درخشــان ســينماى ايران اســت، 
تصريح كرد: تكريم و بزرگداشت از مقام 
شامخ اين هنرمند، در واقع تكريم تاريخ 7 

هزار ساله ايران زمين است.
درويش نژاد ابعــاد گوناگون اين هنرمند 
فاخر كشــور را تشريح كرد و افزود: نگاه 
جوزانى به تاريخ سياســى ايــران، نگاه  
اجتماعى اش به زندگى آدم هاى روستايى، 
نــگاه خاصش به فرهنگ عامــه و .. گواه 
اين اســت كه اين هنرمند نگاهى جامع به 
مسائل، سياسى، تاريخى، فرهنگى، هنرى، 
اجتماعى، فلسفى و... دارد كه جاى تأمل و 

قدردانى است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان با اشاره به اينكه جوزانى ثابت كرده 
اســت نبايد در عرصه هنرى با پيشرفت 
تكنولــوژى از عرفــان و معنويت فاصله 
بگيريــم، تصريح كرد: مســعود جعفرى 
جوزانى مايه افتخار ايران زمين و سرزمين 

هگمتانه است.
وى درباره احداث شــهرك ســينماى در 

مالير نيز قول مساعد داد و افزود: اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان براى 
ايــن اقدام فرش قرمز پهن مى كند چراكه 
فهم هنر، يعنى رسيدن به كمال و ما همواره 

حامى هنرمندان بوده و هستيم.
درويش نــژاد ضمن گراميداشــت ياد و 
خاطره عزت اهللا انتظامى به عنوان  "عزت" 
ســينماى ايران و ســيد ضياءالدين درى 
به عنوان " ُدّر " ســينماى ايــران، برلزوم 
پاسداشــت هنرمندان در زمان حياتشات 

تأكيد كرد.
 عناصر مليــت و تماميت ارضى 

براى جوزانى مهم است
در ادامه يكى از كارگردانان سينماى ايران 
بــا تأكيد بر اينكه عناصر مليت و تماميت 
ارضــى براى جوزانى مهم اســت، گفت: 
جوزانى يك فيلمســاز فراملى و جهانى 
است كه آثارش در بين سينماگران ايرانى 
جزء آثارى است كه استانداردهاى هنرى را 

رعايت كرده است.
امير شــهاب رضويان با بيان اينكه مسعود 
جعفرى جوزانى هيچگاه هويت و اصالت 
خودش را فراموش نكرده اســت، اظهار 
كرد: او يك كارگردان كالسيك كار است، 
هرگز وابســته دولت نبــوده و در بخش 
خصوصى فعاليت مى كند و توانســت 2 
فيلمبردار بزرگ و توانمند را به ســينماى 
ايران معرفى كند. وى بر لزوم نكوداشــت 
چنين شخصيت هاى فاخرى تأكيد كرد و 
از مسئوالن استانى و شهرستانى خواست 
تا ضمن توسعه فضاهاى فرهنگى و هنرى 
موجــود، از انجمن ســينماى جوانان نيز 

حمايت كنند.
وطن و زادگاه را بايد ساخت و آباد كرد

مســعود جعفرى جوزانى هم با گذرى به 
دوران كودكــى اش در روســتاى جوزان 

مالير، خاطراتى شيرين از آن زمان را براى 
حضار تعريف و به ديــدارش با آيت اهللا 

فاضليان در سال 57 اشاره كرد.
وى با بيان اينكه آبادى را آدم ها مى سازند، 
گفت: آدم ها وقتى به سرزمين مادريشان 
نزديك مى شــوند، احســاس و كشش 

خاصى در موجود آنها ايجاد مى شود.
اين هنرمند با اشاره به وجود يك فرهنگ، 
حس و دلبستگى در زادگاه آدم ها، تأكيد 
كرد: خانه، وطن و زادگاه را بايد ســاخت 
و آبــاد كرد و اگر امروز اين زادگاه خراب 

است، مقصر ما هستيم.
جعفرى جوزانى با بيان اينكه متأســفانه 
تكيــه زدن برخى افراد روى صندلى هاى 
قدرت باعث شده اين آدم ها فراموش كار 
شوند، خاطرنشان كرد: انسان ها همانقدر 
كه در وجودشان خدا، جريان دارد شيطان 
نيز جريان دارد و بايد مراقب باشــند و از 

معنويت فاصله نگيرند.
به گزارش ايسنا؛ در پايان مراسم از كتاب 
خاطرات،  تصوير"مجموعــه  "گــردش 
زندگــى نامــه و 20 مصاحبه تخصصى 
مســعود جعفرى جوزانى رونمايى شد و 
لوح هاى سپاس و هداياى نفيسى از سوى 
ارگان ها نهادهاى دولتى كه مشتمل بر آثار 
و صنايع دســتى مالير بود به اين هنرمند 
ارزشــى ايران زمين اهدا شد، همچنين از 
سوى مركز اســناد و كتابخانه ملى غرب 
كشور مجموعه اسناد نماييش و تئاتر ايران 

به جوزانى تقديم شد.
گفتنى اســت؛ به همين مناسبت  اكران 
عمومى فيلم " پشــت ديوار ســكوت" 
با حضور مســعود جعفرى جوزانى در 
مقام كارگــران و عوامل ايــن فيلم در 
ســينما بهمن مالير برگزار شد. با توجه 
بــه هماهنگــى هاى صــورت گرفته با 
امور ســينمايى اســتان بهاى بليط براى 
اكران اين فيلم با توجه به اكران در روز 
نيم بهاى ســينما براى رفــاه حال مردم 

شهرستان 3000تومان است.

جشنواره شهروند برگزيده همدان پايان يافت

نمايشگاه عكس جعفري جوزاني در مالير گشايش يافت 

تجليل از "عمو جان" سينماي ايران

احياى دشت كبودراهنگ 50 سال كار مستمر مى خواهد
  مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان در پى ايجاد بيست و پنجمين 
فروچاله به عمق 60 متر در دشت كبودراهنگ، گفت: احياى دشت كبودراهنگ بيش 

از نيم قرن كار مستمر مى خواهد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت استان همدان، سيدعادل 
عربى ايجاد فروچاله ها در دشت هاى بحرانى استان را حاصل عملكرد 3 دهه گذشته 
و اســتفاده بيش ازحد از منابع آبى در كشــاورزى و صنعت دانست و افزود: تنها راه 
برون رفت دشــت هاى بحرانى رزن- قهاوند و دشــت كبودراهنگ در استان همدان 

همكارى مردم و دستگاه هاى مسئول با رويكرد مديريت زيست بومى است.
وى با بيان اينكه علت ايجاد فروچاله ها اســتفاده بيش ازحــد از آب هاى زيرزمينى 

منطقه اســت، اضافه كرد: وضعيت پيش آمده در ايجــاد فروچاله اى به عمق 60 متر 
در دشــت كبودراهنگ نشان دهنده اين اســت كه تا عمق 60 مترى زمين هيچ گونه 
رطوبتى در خاك دشت وجود ندارد.عربى تصريح كرد: ريزش زمين تا عمق 60 متر 
در كوتاه مدت و ميان مدت برگشــت پذير نيست و احياى زمين در بلندمدت و ايجاد 
حالت پايدار نياز به بيش از نيم قرن كار و تالش مســتمر و رها كردن طبيعت منطقه 
به حال خود و عدم اســتفاده از منابع آبى دشــت هاى بحرانى استان و حتى تغذيه 

ممنوعى دشت دارد.
وى هشــدار داد: در همه جاى دشــت كبودراهنگ اين خطر وجود دارد كه بحران 

انسانى ناشى از ايجاد فرو چاله و فرونشست ايجاد شود.
عربى به از بين رفتن خاك در دشت هاى بحرانى استان اشاره كرد و گفت: فروچاله ها 
نشان دهنده از بين رفتن خاك هستند و اين در حاليست كه ما در دشت هاى بحرانى 

اســتان با فرونشســت زمين در مناطق مســكونى و صنعتى نيز مواجه هســتيم كه 
فرونشست مسأله سطحى و فروچاله پديده نقطه اى است.

وى تأكيد كرد: زمينى كه دچار فروچاله شده از دست مى رود و غيرقابل استفاده است 
و دشتى كه دچار فرونشست شده به علت فشردگى خاك و عدم نفوذ آب به داخل 
خاك حاصلخيزى خود را از دست مى دهد و خاكى كه اجازه نفوذ آب را ندهد عمال 
از دســت رفته است.عربى پيشنهاد محيط زيست براى جلوگيرى از تكرار اين فاجعه 
را تدوين و اجراى برنامه هــاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ضمن جلوگيرى 
از اســتفاده بيش ازحد از منابع آبى و تعريف معيشت جايگزين براى مردم منطقه و 

دشت ها و در مجموع مديريت زيست بومى منطقه عنوان كرد.
وى تصريح كرد: منابع آب، خاك و هوا در دشت كبودراهنگ دچار بحران شده است 
و بايد به نحوى مديريت كنيم كه اجزاى اصلى حيات به روند اصلى خود برگردند.
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حوادث

بهداشتنكته

برگزارى آزمون استخدام در سازمان تامين اجتماعى
  مدير كل امور ادارى سازمان تامين اجتماعى ضمن تبريك فرا رسيدن اعياد قربان و غدير 
از ثبت نام آزمون استخدامى متمركز سال 97 درقالب قرارداد پيمانى جهت مديريت هاى 
درمان سراسر كشور خبر داد.به گزارش اداره كل روابط عمومى سازمان تأمين اجتماعى، 
مدير كل امور ادارى سازمان تامين اجتماعى از ثبت نام آزمون استخدامى متمركز سال 97 
درقالب قرارداد پيمانى جهت مديريت هاى درمان سراســر كشور و ادارات كل استانهاى 
اصفهان، خراسان رضوى، خراسان شــمالى، مركزى، همدان و البرز در شهريورماه سال 
جارى خبر داد.حسين حسينى آذرنوشان با اعالم اين خبر گفت: سازمان تامين اجتماعى 
به منظور تامين نيروى انسانى جهت مراكز درمانى و بيمه اى مذكور نيروى انسانى مورد 

نياز خود را از طريق آزمون كتبى، مصاحبه، گزينش و طى ساير مراحل استخدام مى كند.

برنامه ريزى دانشگاه پيام نور 
براى ايجاد آزمايشگاه هاى ملى 

  مدير مركز آزمايشــگاه هاى ملى و قطبى دانشــگاه پيام نــور بر ضرورت تجهيز 
آزمايشــگاه هاى اين دانشگاه براى تشكيل آزمايشگاه هاى ملى تاكيد كرد.به گزارش 
خبرگــزارى مهر به نقل از دانشــگاه پيام نــور، رضا نژاد به بررســى وضع موجود 
آزمايشــگاه هاى مراكز و واحدهاى استان پرداخت و بر لزوم پيگيرى و رفع نواقص و 
تجهيز امكانات آزمايشــگاهى در راستاى تشكيل آزمايشگاه هاى ملى تاكيد كرد.مدير 
مركز آزمايشگاه هاى ملى و قطبى دانشگاه پيام نور اظهار داشت: يكى از اين آزمايشگاه 
هاى ملى در استان آذربايجان شرقى با توجه به وجود زيرساخت هاى الزم و پرسنل 

ادارى و علمى مجرب و تعدد رشته هاى آزمايشگاهى، تشكيل خواهد شد.

آغاز رسيدگى به اتهامات اخاللگران نظام 
پولى و بانكى از روز يكشنبه

 جلســات رســيدگى به اتهامات اخاللگران در نظام پولى و ارزى كشــور از روز 
يكشنبه چهارم شهريور ماه در شعبه اول و دوم دادگاه ويژه آغاز به كار خواهد كرد.

اين دادگاه ها به صورت علنى برگزار مى شــود و انتشــار اسامى متهمين و همچنين 
محتواى جلسه براى رسانه ها بالمانع است.به گزارش مهر، حجت االسالم و المسلمين 
غالمحسين محســنى اژه اى در حاشيه جلسه عالى مسئوالن قضايى   درباره آخرين 
روند رســيدگى به پرونده هاى اخير اعم از ارز، ســكه، خودرو و موبايل افزود: در 
دادسراى عمومى و انقالب تهران براى 32 نفر كيفرخواست صادر و به دادگاه انقالب 

تهران ارسال شده است.

توت فرنگى بخوريد تا دچار التهاب روده نشويد
  مطالعه جديد نشان مى دهد توت فرنگى به شكل ميوه يا عصاره مى تواند براى سالمت 

روده ها مفيد باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ، افراد مبتال به بيمارى التهاب روده نمى توانند هر خوراكى اى را 
مصرف كنند. مصرف برخى انواع غذاها و خوراكى ها موجب تحريك مخاط درونى روده 
شــده كه نتيجه آن، احساس ناراحتى به شكل اسپاســم، درد يا حتى اسهال است. از اينرو 
اين گروه از افراد در مصرف غذاها و خوراكى ها محتاط هســتند.حال محققان دريافته اند 
يك تغيير ساده در رژيم غذايى مى تواند التهاب در روده ها را تسكين داده و موجب بهبود 
سالمت روده ها شود. محققان توصيه مى كنند مصرف روزانه كمتر يك فنجان توت فرنگى 
مى تواند به تســكين عالئم اين بيمارى كمك كند.«هانگ شيائو»، سرپرست تيم تحقيق از 
دانشــگاه ماساچوست، در اين باره مى گويد: «ســبك زندگى بى تحرك و عادات غذايى 
نامناســب از جمله رژيم هاى غذايى پرقند، پرچربى حيوانى و كم فيبر، مى تواند منجر به 

التهاب روده شده و ريسك ابتال به اين بيمارى را افزايش دهد.»

مصرف مكمل هاى بدنسازى غيرمجاز سبب نابارورى 
فرد مى شود

  رئيس انجمن علمى داروسازان ايران، گفت: مصرف انواع داروها ومكمل هاى ورزشى 
غيرمجاز در سالن هاى بدن سازى، 

به گزارش مهر، دكتر محمدرضا شــانه ســاز در هفدهمين همايش ســاالنه انجمن 
علمى داروســازان ايران، اظهار داشــت: يكى از معضالت اجتماعى در كشــور كه 
با بحث حفظ بنيان خانواده در ارتباط اســت موضوع اختالالت جنســى بوده و از 
آنجايى كه اولين و مهمترين واحد اجتماعى در دين مبين اســالم خانواده اســت و 
بر گســترش آن تأكيد شده توجه به رفع مشكالت اختالالت جنسى نيز در خانواده 

است. اهميت  حائز  ها 
وى با اشــاره به اينكه معضل اختالالت جنسى به صورت مستقيم و غيرمستقيم مى تواند 
خانواده ها را دچار آسيب كند، گفت: اين مسئله براى جوامع بشرى تهديد به شمار مى رود 

و در كشور ما دير به اين مسئله توجه شده است.

شايستگى شأن حكمت در قامت پزشك پيشكسوت همدانى
پزشكى كه خانه اش

 در اختيار درمان بيماران قرار داشت

 دكتر مهدى ترابى متولد 1312 در همدان، پزشكى است كه مى توان 
او را در كنار ديگر بزرگان اين عرصه، پيشكسوت پزشكان پيشكسوت 
استان ناميد، او از سال 1342 و بعد از فارغ التحصيلى در دوره تخصص 

اطفال از كشور آمريكا، طبابت را در همدان آغاز كرد.
پزشك بودن در قامت حكيمى تمام عيار به شايستگى نياز دارد و بى شك 
مردم داوران نهايى ســالهاى طبابت پزشكان هستند و نام آنان همواره 
در تاريخ اين ديار مى ماند. در البه الى خاطرات پزشــكان پيشكسوت 
صحنه هاى زيبايى از حس تعهد و انسان دوستى وجود دارد كه روح افراد 
را لمس مى كند و بسيار ماندگار و احترام برانگيز است و بايد به جامعه 

پزشكى به خاطر برخوردارى از اين الگوهاى ارزشمند باليد.
در روزى كه به پاس گراميداشت مقام حكيم هزاره ها «روز پزشك» نام 
نهاده شــده است پاى صحبت پزشكى پيشكسوت كه بيش از نيم قرن 
در جوار آرامگاه ابن ســينا عاشقانه به طبابت مشغول بوده است، بسيار 

ارزشمند است.
پزشــكى كه بعد از پايان ساعت كارى مطب رسمى با داير شدن مطب 
غير رســمى در منزل خود بيمارانى كــه از راه دور و نزديك به همدان 
مى آمدند را درمان مى كرد و منشــى مطب خود را از دريافت ويزيت از 

افراد بى بضاعت و برخورد نادرست با آنان مديون كرده بود.
دكتر مهدى ترابى متولد 1312 در همدان، پزشكى است كه مى توان او را 
در كنار ديگر بزرگان اين عرصه، پيشكسوت پزشكان پيشكسوت استان 
ناميد، او از سال 1342 و بعد از فارغ التحصيلى در دوره تخصص اطفال 

از كشور آمريكا، طبابت را در همدان آغاز كرد.
وى كه به خاطر كهولت سن شرايط سختى براى صحبت داشت، با اين 
حال برايمان از طبابت از ساليان دورى گفت كه با درشكه براى ويزيت 

بيماران مى رفت.
اين پزشك پيشكسوت با بيان اينكه در آن زمان هواى همدان بسيار سرد 
و طاقت فرســا بود تا حدى كه بيماران از سرما خشك مى شدند، گفت: 
با اين حال ســعى كردم رسالت پزشكى خودم را انجام دهم و اميدوارم 

خدماتى كه انجام داده ام مورد توجه همشهريان قرار گرفته باشد.
وى در حالى كه موجى از شعف در نگاهش نقش بسته بود برايمان از 
خاطراتش در حرفه مقدس پزشكى و از كمبود امكانات در ساليان دور و 
نجات بسيارى از كودكان با استفاده از سرم هاى بسيار بزرگ و سوزن هاى 
ضخيم براى تزريق در زير پوست كودكان و بعضا عكس العمل احساسى 

و هراس صاحبان و همراهان بيماران سخن گفت.
 54 سال طبابت و يك دنيا احترام

همســر د كتر ترابى نيز با اشاره به اينكه همســرش 54 سال است كه 
طبابت مى كند و از اولين سال هاى ازدواجشان صبح و عصر براى معالجه 
بيماران به مطب مى رفت، گفت: من به شغلى كه انتخاب كرده بود احترام 
مى گذاشــتم. پروين خدابنده لو از همسرش به عنوان بهترين مردان ياد 
كرد و گفت: دكتر مهدى ترابى همه خصوصيات خوبى كه همه دارند 
را داراست. وى با اشاره به خاطراتى از دوران طبابت دكتر ترابى گفت: 
مردم با مشاهده همسرم خاطراتى از وى نقل مى كنند كه بسيارى از آنان 

از نوزادى تا بزرگسالى براى درمان نزد او مراجعه مى كردند.
دكتر پناهى متخصص مغز و اعصاب و داماد دكتر ترابى كه 35 سال در 
يك ساختمان طبابت مى كردند نيز اظهار كرد: دكتر ترابى با كمال تعجب 
بعد از پايان مطب رسمى و كالسيك در شهر در اتاقى كه امروز كتابخانه 
منزلشان است مطبى داير كرده بود كه شب و نصف شب پذيراى بيماران 

بود و آنجا آنان را ويزيت مى كرد.
وى با اشــاره به تفاوت انسان ها در ميزان توانايى هاييشان و خداوند به 
يكسان بين انسان ها خلقت تقسيم نكرده و براى برخى انسان ها صفات 
خاصى قائل شــده است، گفت: تا سه چهار سال اخير هم منزل ايشان 
در اختيــار بيماران بود.اين متخصص مغــز و اعصاب به فارس گفت: 
هنوز گروه گروه بيمارانى از همدان، ســنندج، كرمانشاه و تويسركان و 
مالير براى ويزيت به مطبش مراجعه مى كنند و اين پزشك مردم دوست 

مى گويد «بگوييد بيايند در  منزل ويزيتشان مى كنم».
وى با ابراز تاســف از اينكه هم اكنون شرايط جامعه طورى شده  كه اين 
گونه خصلت ها كمتر شده است، گفت: منش ها و مشغوليت هاى فردى 
براى برخى انسان ها صفت هاى خاصى را ايجاد مى كند، رفتارهاى افراد 
قابل تقليد نيســت و از اين نظر افراد از هم متفاوت مى شوند و ويژگى 

افراد از يك انسان انسان متفاوت است.
پناهى ادامه داد: بســيارى از افراد انسان هاى خاصى هستند و خيلى از 
رفتارهاى آنان قابل تقليد نيست چون توانايى اين افراد در ديگران وجود 

ندارد و اين تفاوت انسان ها را موجب مى شود.
وى بزرگوارى، منش، ســخاوت و گذشت را از ويژگى هاى بارز دكتر 
ترابى دانست و گفت: در سال هاى اخير كه د كتر ترابى در مطب حضور 
ندارد مراجعه كنندگان با افســوس و حسرت زياد و در حالتى دردناك 

ساختمان مطب را ترك مى كنند و احوال دكتر را جويا مى شوند.
 عشــق به پزشــكى و عدم دريافت ويزيت از بيماران 

نيازمند
پناهى با بيان اينكه د  كتر ترابى در اولين قرار با منشــى خود، او را براى 
دريافت پول از بيمار نيازمند و هر گونه رفتار نادرســت با بيمار مديون 
كــرده بود و اين ها نمونه هايى از ســزاوارى هاى اخالقى اين پزشــك 
پيشكسوت عنوان كرد كه خود وى از انجام آن بسيار لذت مى برد چراكه 
انسان به لحاظ روانشناسى كارى را كه از انجام آن لذت مى برد به خوبى 
انجام مى دهد.وى گفت: انســان ها و پزشكان از نظر ارزش هاى انسانى 
متفاوت هســتند برخى عاشق اين كار هستند و برخى صبح را به شب 
مى رسانند و در اين بين پزشكان بايد به برخوردارى از ويژگى هاى يك 
حكيم توجه داشته باشند. اين متخصص مغز و اعصاب تهيه آرشيوى از 
خاطرات پيشكسوتان عرصه پزشكى را اقدامى ارزشمند خواند و گفت: 
مطالعه خاطرات انسان هاى بزرگ و داراى ظرفيت باال همچون بوعلى 
سيناها براى افراد براى تحقق اهدافشان كمك مى كند، بزرگ شدن افراد 

صرفا با ژست هاى خاص ممكن نيست.

تصادف قطار در نهاوند

 بخشــدار خزل از برخورد قطار با يك دستگاه خودروى سوارى 
پژو در تقاطع روستاى دهنو عبدالملكى شهر فيروزان نهاوند خبر داد.

روح اله ســلگى درباره جزئيات حادثه برخورد قطار با خودرو تشريح 
كرد: سه شنبه گذشته ساعت 21 لوكوموتيو برگشتى از مسير كرمانشاه 
در ريل راه آهن تقاطع روستاى عبدالملكى شهر فيروزان نهاوند با يك 
دســتگاه خودروى سوارى پژو آر.دى برخورد كرده و بيش از 30 متر 

خودرو را بر روى ريل با خود مى كشاند.
وى با بيان اينكه اين خودرو داراى 4 سرنشــين بوده اســت، به ايسنا 
گفت: اين تصادف شــدت داشته اما خوشبختانه به سرنشينان خودرو 
كه راننده و ســه فرزندش بوده اند، آســيب جدى وارد نشده است و 

سرنشينان جراحت جزئى داشتند كه به بيمارستان منتقل شدند.
 سلگى با بيان اينكه علت تصادف به لحاظ فنى در حال بررسى است، 
افزود: آنچه ظواهر نشان مى دهد نبود عالئم هشداردهنده در محل و 
اعالم خطر رعايت فاصله بين ريل راه آهن و جاده آســفالته بوده كه 

علت اين حادثه توسط كارشناسان مربوطه در دست بررسى است.
وى با بيــان اينكه اين نقطه هم جزء نقاط حادثه خيز اســت، گفت: 
اين تقاطع به علت عدم احداث زيرگذر و نبود عالئم هشــداردهنده 
و بازدارنده مى تواند منجر به حوادث بعدى هم باشــد كه اميدواريم 

پيگيرى هاى الزم صورت گيرد.

سقوط از تاب 
كودك خردسال را كشت

 مديركل پزشــكى قانونى همدان گفت: يك كودك 6 ساله بر اثر 
سقوط از تاب در يكى از روستاهاى همدان جان خود را از دست داد.
على احســان صالح روز جمعه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 2
كــودك در حال بازى با تاب بودند كه هر دوى آنها به پايين ســقوط 

كردند.
وى اضافه كرد: اين تاب كه براى بازى در نظر گرفته شــده بود بسيار 
بلند و مرتفع بوده و فاصله مكان ســوار شــدن با سطح زمين حدود 
سه متر برآورد شده است.مديركل پزشكى قانونى همدان ادامه داد: 2
كودك از يك خانواده ســوار بر اين تاب بودند كه به علت ناتوانى در 
حفظ تعادل از روى تاب بازى به زمين ســقوط مى كنند. صالح بيان 
كرد: يكى از آنها به علت شدت ضربه به ناحيه سر، ضربه مغزى شده و 
جان خود را از دست مى دهد و ديگر مصدوم دچار جراحت مى شود.
سال گذشته نيز يك كودك در حال بازى با تاب در داخل حياط خانه 

بود كه طناب بر دور گردن او مى پيچد.
خواهر اين كودك موضوع را به مادر اطالع رسانى مى كند اما پيش از 

رسيدن مادر، اين كودك خردسال خفه مى شود.

همشهري: گذر فرهنگ از پياده روهاي تنگ
 نگران نباش فرهنگ الغره رد مي شه 

كيهان: مردم در انتظار اقدام دولت 
 منظورت اقدام اميد متوسل به كليده 

شرق: لنكراني: مردم از سياستمداران نااميد شدند
 پس مي شه بفرماييد شما چي مد  اريد

خراسان: شوك كمرشكن به مستأجران 
 اونا زياد بار سنگين برداشتن مقاومند

همدان پيام:دوباره زمين دهان باز كرد 
 پس گرسنگى به زير زمين هم رسيد  

جوان: ظريف هم از اروپا نااميد شد 
 اون كه روحيش باالبود ؟

صنعت: مرگ طبقه متوسط 
 پس گروه زير متوسط كدوم طبقه زمينند 

بهار: آمديم دريا دريا گريه كنيم 
 خوبه هر چه گريه كنيد مشكل كم آبي حل مي شه 

شهروند: بسته اسكان براي طبقه متوسط 
 نكنه تو خاليه 

كيهان: دولت درگير تناقض حرف و عمل 
 اين كه وظيفشه 

ايران ورز شي: هدفم اورست است
 مگه ما گفتيم برو الوند؟ 

پيروزي: آماده باش براي آبادان 
 يعني داعش حمله كرد ؟

استقالل: طارق همام هر روز آماده تر و سرحال تر 
 عرب ها شادن شما حسوديد

همدان پيام :پيشنهاد هاى جديد كنترل قيمت سفر و هواپيما 
 ا-پياده با كفش تن تاك 2 ديدن خواب سفر 3 خواندن كتاب 

سفر 
تجارت: افزايش قيمت بليت هواپيما چالش جديد ارزي 

 چرا همش ارزى فكر مى كنيد طولى هم مى شه فكر كرد  

 رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
گفت: پزشــكان بايــد به جــز در مواقع 
نيازمند، براى ديگر  ضرورى براى بيماران 
مراجعــه كننــدگان داروى كمتر و منطقى 

ترى تجويز كنند.
 ســيد حبيب اله موســوى بهــار در آيين 
روز پزشــك و دارو ساز افزود: با توجه به 
وضعيت كنونى كشــور انتظار مى رود در 
حوزه خدمات پزشكى منابع و مصارف به 

خوبى كنترل و مديريت شود.
وى ادامه داد: مديريت مشــكل تامين دارو 
و اقــالم مصرفى و خدمــات جانبى علوم 
پزشكى شامل داروخانه ها، آزمايشگاه ها، 
راديولوژى و مشــاوره ها به قلم پزشكان 

وابسته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان تاكيد 
كرد: پزشكان و متوليان حوزه بهداشت بايد 
بهترين و كــم هزينه ترين روش ممكن را 
براى درمــان بيماران انتخاب كنند تا جايى 
كه در صورت ضــرورى نبودن، ويزيت و 

آزمايشى براى بيمار تجويز نشود. 
موســوى بهار با تاكيد بــر اهميت تجويز 
دقيق تعداد دارو يادآورى كرد: چندى پيش 
پس از عمل جراحى يك كودك 2 ســاله 
توصيه شــد كه براى كاهش درد مثانه اين 
بيمار قرص اكســى بوتينين به مقدار اندك 

تجويز شود.
وى ادامــه داد: امــا پــس از مراجعه مادر 
كودك متوجه شــدم به جاى 10 عدد 50
عدد قرص اكسى بوتينين براى يك كودك 

2 ساله تجويز شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان 
اينكه طبق قانون داروخانه ها مجاز به پس 
گرفتن دارو نيســتند تاكيد كرد: پزشــكان 
بداننــد كه بيماران داروهــاى اضافى را به 

جاى مصرف، دور مى ريزند.
موســوى بهار ادامه داد: بنابراين با تجويز 
داروى بيش از حد منطقــى براى مراجعه 
كنندگان در حقيقت دارو را از بين مى بريم 

و منابع مالى خود را دور مى ريزيم.
وى تاكيــد كــرد: بخش زيــادى از منابع 
دانشگاه علوم پزشكى صرف تامين وسايل 
مصرفى مى شود و با كوچكترين توجه مى 

توان بيشترين صرفه جويى را كرد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان مثال 
زد: طبق بررسى هاى صورت گرفته براى 2

هزار مورد جراحى كه در چند مدت اخير 
انجام شــده حتى يك مورد خون مصرف 

نشده است.
موسوى بهار افزود: با اين وجود برخى ياد 
گرفته اند كه پيوســته رزو خون ســفارش 
دهند در حاليكه هر رزو خون يك ميليون 

و 300 هزار ريال هزينه در بر دارد.
اتفاق  بدترين  گروهــى  ويزيت   

است 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
بســيارى از مراجعه كنندگان به مطب هاى 
پزشكى گاليه هاى خود را از طريق ارسال 

پيام در فضاى مجازى منعكس مى كنند.
موســوى بهار با بيان اينكه ويزيت گروهى 
بيشــترين بخش گاليه مندى مردمى را به 
خــود اختصاص داده تاكيــد كرد: ويزيت 
گروهى در مطب ها شايســته افراد نيست 
و بايد پزشــك زمانى را براى شنيدن درد 

بيمار در نظر گيرد.
وى افــزود: دومين انتقاد مــردم از جامعه 
پزشــكى وقت اندكى اســت كه در مطب 
ها براى شــنيدن درد و دل هــاى بيماران 

اختصاص مى دهند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه 
كرد: پيش بينى وقت اندك براى شــنيدن 
درد بيمــار در صورت جلــب رضايت او 
ايرادى ندارد و بيمار هنگام خروج از مطب 

سپاسگزار هم مى شود.
موسوى بهار گفت: در برخى رشته ها نظير 
زنان و زايمان چاره اى جز ويزيت گروهى 
نيست اما بايد در مطب ها فضايى به منظور 
آماده شــدن بانوان براى معاينه و پوشيدن 

لباس پس از معاينه لحاظ شود.
وى تاكيد كرد: به جز زنان و زايمان، دليلى 
ندارد در ســاير رشته هاى پزشكى ويزيت 
گروهى انجام شــود يا براى گرفتن جواب 

آزمايش راديولوژى فرد معطل شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
در راستاى حقوق شهروندى محل فيزيكى 
فضاى طبابت پزشكان زيبا و شايسته بيمار 

و مراجعه كنندگان شده است.

موســوى بهار تاكيد كــرد: دريافت هزينه 
ويزيت تنها بابت علم پزشــك نيست بلكه 
اين هزينه شــامل ارائه خدمات جانبى به 

مراجعه كنندگان نيز مى شود.
تعهدات  تمامى  پزشــكى  علوم   

خود را اجرايى كرده است
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان اظهار 
داشــت: با توجه به مســايل پيش آمده در 
روابــط ديپلماتيــك و خــروج آمريكا از 
برجام، احتمال روزهاى سخت براى كشور 

پيش بينى مى شود.
موســوى بهار اضافه كرد: بــا اين وجود 
وضعيت پزشــكى كشــور جاى افتخار و 
ســربلندى دارد چراكه بعد از انقالب تنها 
علوم پزشــكى به بهترين نحــو ممكن به 

تعهدات خود عمل كرده است.
وى بيان كرد: تمامى وظايف و مســئوليت 
ها كه علوم پزشكى كشور بر عهده داشت، 
انجام شــده اســت تا جايى كه كسى نمى 

تواند به اين حوزه نقدى وارد كند. 
بــه گزارش ايرنــا، رئيس دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان ادامه داد: كشور در ديگر 
بخش هــاى اقتصادى، مهندســى، فنى و 
اجتماعــى همانند حوزه بهداشــت به اين 

نقطه از پيشرفت نرسيده است.
موسوى بهار اظهار داشت: پس از گذشت 
40 ســال از عمر انقالب و بــا وجود اين 
همه پيشرفت، توســعه علوم و تكنولوژى 
چرا بايد كشور نتواند بدنه يك كارت ملى 

را توليد كند؟ 
40 درصد پذيرش بيمارستان ها 

افراد غيربومى هستند 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان ادامه 
داد: چرا در پزشــكى در منطقه اى همانند 
نهاوند 50 پزشــك متخصص فعال بوده و 
پيچيده ترين عمل ها را انجام مى دهند اما 
هنوز خودروى توليدى كشور پرايد با اين 

ميزان تلفات است.
موســوى بهار اضافه كرد: جايــگاه علوم 
پزشــكى در همدان نيز ارتقا يافته و ميزان 
مانــدگارى پزشــكان باال رفت و شــاهد 
حضور انواع متخصصان رشته هاى مختلف 
پزشكى در مراكز درمانى اين استان هستيم.
وى تاكيد كرد: اين وضعيت مطلوب عالوه 
بر افتخار و سربلندى براى علوم پزشكى و 
ايجاد امنيت خاطر بــراى مردم، در برخى 

مواقع موجب زحمت شده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان مثال 
زد: ايــن ميزان خدمات در بيمارســتان ها 
و مراكز درمانى اين اســتان موجب هجوم 
بيماران ساير استان ها به همدان شده است.
موسوى بهار ادامه داد: 40 درصد مراجعات 
در سرپايى و بسترى مربوط به ساير استان 
ها اســت كه همدان در اين ارتباط پس از 
تهــران رتبه دوم را دارد كه نشــان دهنده 
توانايى باالى متخصصان و خدمات خوب 

پزشكى در اين استان است.
وى با تبريك زاد روز بوعلى سينا از جامعه 
پزشــكى خواســت تا از فرصت بى نظير 

وجود ابن سينا در همدان استفاده كند.
يكــم شــهرور زاد روز بوعلى ســينا روز 
پزشك است و همچنين به نام روز همدان 

نامگذارى شده است.
هجمه به پزشكان بى انصافى است

رئيس ســازمان نظام پزشكى همدان گفت: 
هجمه به پزشــكان با اين همه خدمات و 

فعاليت بى انصافى و كم لطفى است.
 عليرضا مدركيان افــزود: روزانه 20 هزار 
شــهروند به مطب هاى موجود در شــهر 
همدان مراجعه مى كنند اما آمار شكايت در 

سال به 100 مورد هم نمى رسد.
وى اضافه كرد: با ايــن وجود، هجمه باال 
و متعددى به جامعه پزشــكى شده و آنها 
بــه دريافت زير ميــزى و پرداخت نكردن 

ماليات محكوم مى شوند.
رئيــس ســازمان نظام پزشــكى همدان 
بيــان كــرد: پزشــكان جزو بيشــترين 
و  شــده  محســوب  دهندگان  ماليــات 
اغلــب آنهــا ماليــات را بــه موقع هم 

كنند.  مى  پرداخت 
مدركيــان ادامه داد: پس از شــكل گيرى 
ســتاد نظارت بر تعرفه ها حتى يك مورد 
تخلف در جامعه پزشكى كشف نشد و اين 

وضعيت جاى افتخار و سربلندى دارد.
وى گفــت: بــراى امور مالياتــى در نظام 
پزشكى همدان يك كارشناس امور مالياتى 
پيش بينى شده است تا به پزشكان مشاوره 

بدهد.
ــدان  ــكى هم ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئي
ــهر  ــوراى ش ــهردارى و ش ــرد: ش ــان ك بي
ــردارى و كســب  ــره ب ــق به ــه ح در زمين
ــتند  ــه داش ــى نتيج ــرات ب ــه مذاك و پيش
ــوان  ــه دي ــكل ب ــن مش ــع اي ــراى رف و ب

ــد. ــكايت ش ــت اداراى ش عدال
مدركيــان بيــان كــرد: پــس از رايزنى با 
دادســتانى، شعبه ويژه اى براى رسيدگى به 
تخلف پزشــكان راه اندازى شــد تا شاهد 
احضار پزشك از سوى كالنترى و برخورد 

نامناسب نباشيم. 
وى بيــان كــرد: فعاليــت هــاى نظــام 
مراجعــه  بــه  نيــاز  بــدون  پزشــكى 
ــام  ــاى نظ ــس و اعض ــه رئي ــورى ب حض
پزشــكى بــه صــورت الكترونيكــى انجــام 

ــود. ــى ش م
ــدان  ــكى هم ــام پزش ــازمان نظ ــس س رئي
اظهــار داشــت: ســازمان تاميــن اجتماعــى 
ــك را در  ــخه الكتروني ــرح نس ــراى ط اج
پيــش گرفتــه كــه بــا وجــود فراهــم نبودن 
ــار  ــرح انتظ ــن ط ــاى اي ــاخت ه ــر س زي
ــد. ــتقبال كنن ــكان از آن اس ــى رود پزش م

مدركيان گفت: در مراسم روز پزشك كار 
اجرايى و نقش بيشــترى به ســازمان نظام 
پزشكى داده شد تا بتواند مطالبات پزشكان 

در برنامه هاى يكم شهريور لحاظ شود.
در اين آئين چند تن از پيشكسوتان جامعه 
پزشكى كه باالى 20 ســال سابقه فعاليت 

داشتند تجليل شدند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان:

پزشكان داروى كمترى تجويز كنند

مديريت مشــكل تامين 
دارو و اقــالم مصرفــى 
علوم  جانبى  خدمــات  و 
داروخانه  شامل  پزشكى 
هــا، آزمايشــگاه هــا، 
راديولوژى و مشــاوره ها 
وابسته  پزشكان  قلم  به 

است
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375 ميليارد تومان از مطالبات گندم كاران استان همدان 
پرداخت شد

 سرپرست نمايندگى شركت بازرگانى دولتى ايران (همدان) با اشاره به اينكه برداشت 
و خريد گندم در استان همدان از 10 تيرماه آغازشده و امسال توليد 651 هزار تن گندم 
توســط كشاورزان در استان پيش بينى شده است، اظهار داشت: تاكنون 594 هزار و 282 

تن گندم از كشاورزان استان خريدارى شده است.
على رحمانى فر با بيان اينكه ارزش گندم خريدارى شــده از كشاورزان استان 7 هزار و 
822 ميليارد ريال است، عنوان كرد: از آغاز برداشت گندم تاكنون 3 هزار و 755 ميليارد 

ريال از مطالبات كشاورزان پرداخت شده است.
رحمانى فر با اشــاره به اينكه بيش ترين خريد گندم در شهرستان هاى رزن و كبودرآهنگ 
بوده است، ابراز كرد: برداشت گندم تا پايان شهريور ادامه دارد ولى روند كندتر مى شود.
وي با تأكيد بر اينكه گندم ها تا دو درصد سن زدگى مشمول بخشودگى مى شود، به تسنيم 
گفت: گندم هاى 2 تا 4 درصد ســن زدگى به ازاى هــر درصد مبلغ 250 ريال بابت هر 
كيلوگرم گندم تحويلى از بها كســر مى شود و گندم هاى باالى 4 درصد نيز به هر درصد 

افزايش مبلغ 350 ريال بابت هر كيلوگرم گندم تحويلى از بها كسر مى شود.
رحمانى فر گفت: كشاورزانى كه گندم خود را به سيلوها و انبارهاى ملكى دولتى تحويل 
دهند بابت هر كيلوگرم گندم تحويلى تا ســقف 150 تومان بر اســاس مبدأ بارگيرى به 

عنوان كرايه حمل به بهاى گندم اضافه و پرداخت مى شود.
وى با اشــاره به اينكه نرخ خريد تضمينى گنــدم 13 هزار ريال با 4 درصد افت مفيد و 
2 درصد افت غيرمفيد اســت، ابراز كرد: كشاورزان قبل بارگيرى محصوالت و ارسال به 
ســيلوها و انبارها بايد به مركز خدمات كشاورزى شهرستان مربوطه مراجعه و نسبت به 
ثبت مشخصات خود و ميزان گندم تحويلى در سامانه اقدام كنند و در صورت عدم ثبت 
در سامانه و يا مغايرت بين ميزان گندم ثبت و محموله بارگيرى شده اين شركت نمى تواند 

گندم را تحويل دهد.
سرپرســت نمايندگى شركت بازرگانى دولتى ايران (همدان) عنوان كرد: در سال گذشته 

بانك كشاورزى بانك عامل مسئول پرداخت مطالبات كشاورزان گندم كار بود.

30 درصد از لوازم التحرير بازار
 "توليد داخلى" است

 رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم التحرير همــدان با بيان اينكه 30 
درصد از لوازم التحرير موجود در بازار "توليد داخلى" اســت، گفت: 

مردم خواهان اجناس ايرانى هستند اما توليد به ميزان نياز وجود ندارد.
عباس ستاره اظهار داشت: هنوز خريدهاى دانش آموزان براى آغاز فصل 

تحصيلى شروع نشده و بازار در حالت ركود به سر مى برد.
وى به تسنيم گفت: متاسفانه امسال بخاطر افزايش نرخ ارز و نوسانات 

اقتصادى قيمت لوازم التحرير نيز تا 40 درصد افزايش يافته است.
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم التحرير همدان با بيان اينكه در سال 
گذشــته يك دانش آموز با 40 الى 50 هزار تومان مى توانســت دفتر و 
لوازم التحرير مورد نياز خود را خريدارى كند، ابراز كرد: ولى امسال همان 

دانش آموز بايد براى خريد همان وسايل مبلغ 100 هزار تومان بپردازد.
 70درصد از لوازم التحرير موجود در بازار خارجى است

ســتاره با تاكيد بر اينكه 70 درصد از لوازم التحريــر موجود در بازار، 
خارجى اســت، ابراز كرد: متاسفانه توليدكنندگان داخلى نمى توانند به 

اندازه نياز بازار، كاالهاى مورد نياز مردم را توليد كنند.
وى گفت: با توجــه به اقتصاد مقاوتى و توصيه براى مصرف كاالهاى 
داخلى، گرايش مردم به ســمت و سوى اجناس ايرانى سوق پيدا كرده 
اســت و از ما تقاضاى خريد لوازم التحرير ايرانى را دارند اما متاسفانه 

توليدات ايرانى به اندازه نياز مردم وجود ندارد.
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم التحرير همدان گفت: توليدكنندگان 
ايرانــى براى تامين اجناس مورد نياز مردم نياز به زمان بيشــترى دارند 

و در مرحله اول بايد زيرساخت هاى حمايت از توليد ملى ايجاد شود.
ستاره در بخش ديگرى از گفت وگو به قيمت انواع دفتر در سطح بازار 
اشــاره كرد و افزود: مثال قيمت دفتر معمولى و 40 برگ كه در ســال 
گذشته 750 تومان به فروش مى رفت، امسال قيمت همان دفتر به 1500

تومان رسيده است.
وى با تاكيد بر اينكه جنس دفترهاى ايرانى بسيار برتر و مطلوب تر از 
دفترهاى خارجى است، تصريح كرد: اما اجناس توليد ملى نياز به تنوع 

بيشترى دارد.

صادرات برق ايران دوباره آغاز شد
 سخنگوى صنعت برق كشــور از آغاز صادرات برق به كشورهاى 
همسايه خبر داد و افزود: پس از رفع خاموشى ها در كشور اين پتانسيل 
ايجاد مى شود كه بتوانيم در زمان هايى از طول روز كه بار كاهش مى يابد 

برق را به كشورهاى ديگر صادر كنيم.
محمود رضا حقى فام گفت: در حال حاضر به كشــورهاى افغانستان، 
عراق و پاكســتان ميزان محدودى برق صادر مى شود،  صادرات برق به 
شرط عدم اعمال محدوديت بر مشتركان صورت مى گيرد و اكنون نيز 

كه وضعيت تامين برق بهبود يافته قابليت صادرات فراهم شده است.
وى با تاكيد به اين مساله كه از 19 مردادماه خاموشى ها در كل كشور به 
پايان رسيده است، گفت: در شرايط فعلى هيچ گونه خاموشى ناشى از 
كمبود توليد در كشور وجود ندارد. اين صحبت ها در حالى است كه در 
زمان خاموشى ها شايعات متعددى در مورد صادرات برق وجود داشت 
و در آن زمان نيز مسووالن بارها تاكيد كردند كه هيچگونه صادرات برقى 
از سوى ايران به هيچ كدام كشور هاى همسايه صورت نمى گيرد. اكنون 
با بهبود وضعيت صنعت برق كشور و دور شدن از خاموشى ها مجدد 

صادرات انرژى استارت خورده است.

  در هفته تعاون 38 طرح تعاوني افتتاح 
مي شود كه 271 فرصت شغلي را به وجود 

مي آورند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان در همين رابطه در نشســت خبري 
خود بيــان كرد: در هفته تعــاون 12طرح 
صنعتى بــا 126 فرصت شــغلى، 8 طرح 
كشاورزى با 60 فرصت شغلى و 18 طرح 
در بخش خدمات با 85 فرصت شــغلى به 

بهره بردارى مى رسد.
احمد توصيفيان افزود: در اســتان همدان 
1141 تعاونى وجــود دارد، كه 12 هزارو 
928 فرصت شغلى در استان ايجاد كرده اند.

توصيفيان بيان كرد: 270 تعاونى در بخش 
صنعت كه 24 درصد تعاونى هاى استان را به 
خود اختصاص داده، 236 تعاونى در بخش 
كشاورزى معادل 21 درصد تعاونى ها، 446

تعاونى در بخش خدمات معادل 39 درصد 
تعاونى هاى استان فعاليت دارند.

وى ادامــه داد:  همچنيــن 105 تعاونــى 
در بخش مســكن و عمران و 14 اتحاديه 
شركت تعاونى در استان همدان وجود دارد.

وى با بيان اينكه 6 درصد تعاونى هاى استان 
به روستا تعاون اختصاص دارد، افزود: تعهد 
استان تشــكيل 52 روستا تعاون بود اما در 
حال حاضر 70 روستا تعاون در استان فعال 

شده است.
توصيفيان يادآور شد: در سال گذشته بايد 
107 تعاونى در اســتان تشكيل مى شد كه 
توانستيم 126تعاونى در همدان ايجاد كنيم 

كه 118درصد تحقق داشته است.
توصيفيان از صــادرات 37 هــزارو 830
دالرى تعاونى ها خبرداد و خاطرنشان كرد: 
براســاس برنامه بايد 36 هزار و 720 دالر 
صادرات از تعاونى ها صورت مى گرفت كه 
عملكرد تعاونى ها در اين رابطه 130 درصد 

تحقق يافته است.
وى با اشــاره به اينكه 24 تعاونى دهيارى 
در اســتان همدان وجود دارد، عنوان كرد: 
تعاونى دهيارى گل تپه بــه عنوان تعاونى 

دهيارى ملى شناخته شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان درباره تعاونى هاى مسكن مهر استان 
 نيز افزود: 98 درصد واحدهاى مســكونى 
تحويل متقاضيان داده شده و 2درصد باقى 
مانده با محدوديت هاى مالى مواجه شده اند.

توصيفيان با بيان اينكه 109تعاونى مسكن 
مهر در اســتان وجود دارد ، گفت: تا كنون 
8414 واحد مســكن مهر توسط تعاونى ها 
ســاخته و 8242 واحد تحويل متقاضيان 

شده است.
 نرخ بيكارى همدان از ميانگين 

كشورى پايين تر است
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
گفت: نرخ بيكارى كشــور در حال حاضر 
باالى 12 درصد اســت اما همدان با نرخ 
بيكارى 8/2 درصد جزو سه استانى است 

كه كمترين بيكارى را دارد.
وي افزود: طبق گــزارش مركز آمار ايران 
همدان پس از سمنان و اردبيل سومين استان 

با كمترين نرخ بيكارى است.
وى ادامــه داد: مركز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اسالمى اعالم كرد كه مشاركت هاى 
ايجاد كســب و كار اســتان همدان از 24

درصد به 11 درصد كاهش يافته است.
وى با بيان اينكه تعهد اشتغال در اين استان 
ســال گذشــته 19 هزار و 900 شغل بوده 
است افزود: بر اساس اعالم مركز آمار ايران 
33 هزار و 657 نفر شــغل در استان ايجاد 

شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان 
با اشاره به روند بهبود وضعيت اشتغال در 
استان افزود: سال گذشته 574 هزار و 179
نفر جمعيت شاغل داشــتيم كه امسال 33

هزار و667 نفر به اين تعداد افزوده شــده 
است.

توصيفيان خاطر نشــان كرد: سال گذشته 
13 هــزار و 310 ميليارد ريال تســهيالت 
اشــتغالزايى عقد قرار داد شده است كه از 
ايــن تعداد پنج هــزار و 650 ميليارد ريال 
تســهيالت رونق توليد و يك هزار و 660

ميليارد ريال تسهيالت روستايى و فراگير 

بــوده اســت و مابقــى آن در بخش هاى 
مشاغل خانگى دستگاه هاى حمايتى است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان 
اينكه در گذشــته تنها مناطق روســتايى و 
عشاير از تسهيالت بهره مند مى شدند گفت: 
اما هم اكنون طبق قانون جديد شهرهاى زير 
10 هزار نفر و نواحى صنعتى هم مى توانند 

از اين تسهيالت بهره مند شوند.
توصيفيان گفت: اســتان همدان در جذب 
تســهيالت و اشتغال روســتايى رتبه اول 
كشــور را به خود اختصاص داده است و 
2 هزار و 610 ميليارد ريال اعتبار روستايى 
براى يك هزار و 532 طرح معرفى شــده 

است.
وى اظهار داشــت: 670 ميليارد ريال براى 
طرح هاى ملى شامل طرح هاى بزرگ نيز در 

نظر گرفته شده است.
توصيفيان به تسهيالت اشتغال فراگير هم 
اشاره كرد و ادامه داد: 3 هزار و 400 ميليارد 
ريال سهم تخصيصى استان در اين بخش 

است.
تعهد اشتغال در استان همدان سال گذشته 
19 هزار و 900 شــغل بوده اســت كه بر 
اســاس اعالم مركز آمار ايــران 33 هزار و 

657 نفر شغل در استان ايجاد شده است. 
وى بيشــترين اشتغال ايجاد شــده را در 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
كشاورزى، اداره كل ميراث فرهنگى، كميته 

امداد و بهزيستى دانست.
نفر  بيكارى 139  مقررى  قطع    

به دليل اشتغال پنهان
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان از قطع مقرري بيكاري 396 نفر طي 
سال گذشته و 139 نفر طي امسال به دليل 
اشتغال پنهان خبر داد و گفت: بازرسي ها در 

اين حوزه با قوت ادامه دارد.
توصيفيان در حوزه حل اختالف كارگرى 
طى ســال گذشــته 3 هزار و 890 راى از 
ســوى هيأت هاى تشــخيص صادر شده 
اســت، گفت: يك هــزار و 96 رأى نيز در 
هيأت حل اختالف صادر شده و يك هزار 

و 115 رأى سازشى داشتيم.
وى با اشاره به اينكه در چهار ماه امسال نيز 
يك هزار و 819 درخواســت بدوى و 382

درخواست تجديد نظر داشتيم، گريزى به 
وضعيت بيمه بيكارى در استان زد و افزود: 
اســتان همدان كمترين تعداد بيمه بيكارى 
را در كشــور دارد كه اين امر نشان از ثبات 
كارى در اين استان نسبت به ديگر استان ها 

دارد.
 مجمــوع دريافتــى خانــواده 
رشد  درصد  مســتمرى بگيران 20 

داشت
وى تشــكيل كميته صيانت از تعاونى ها را 
يكى ديگر از اقدامات استان همدان دانست 
و در ادامه از تحويل 98 درصد از پروژه هاى 

مسكن مهر خبر داد.

توصيفيان با اشاره به برنامه فقرزدايى در بين 
مددجويان كميته امداد و بهزيســتى گفت: 
قبــًال مددجويان اين دو نهــاد 50 هزار تا 
80 هزار تومان دريافت مى كردند اما ســال 
گذشته نسبت به پرداخت 193 هزار تومان 
براى يك نفر، 340 هزار تومان براى خانواده 
دو نفره، 460 هزار تومان براى خانواده سه 
نفــره، 598 هزار تومان براى خانواده چهار 
نفــره و 690 هزار تومان براى خانواده پنج 

نفره به باال اقدام شده است.
وى با بيان اينكه طى امسال مجموع دريافتى 
خانواده مســتمرى بگيران 20 درصد رشد 
داشته است، خواستار توجه به اين مهم شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان از اجراى طرح حمايت غذايى براى 
اقشــار محروم و نيازمند خبر داد و تأكيد 
كرد: 30 هزار تومان براى يك نفر، 60 هزار 
تومان براى خانواده دو نفره، 80 هزار تومان 
براى خانواده سه نفره، 90 هزار تومان براى 
خانواده چهار نفره و 120 هزار تومان براى 
خانواده پنج نفره به باال طى ســال گذشته 

پرداخت شد.
وى با بيــان اينكه اين مبالغ در ســال دو 
بار پرداخت مى شــود، گفــت: اين مبالغ 
طى امســال براى يك نفر 35 هزار تومان، 
براى خانــواده دو نفره 70 هــزار تومان، 
براى خانواده ســه نفره 85 هــزار تومان، 
بــراى خانواده چهارنفــره 00 هزار تومان 
براى خانواده چهارنفره 115 هزار تومان و 
براى خانواده 6 نفر به باال 130 هزار تومان 

پيش بينى شده است.

در هفته تعاون انجام مي شود

افتتاح 38 طرح تعاوني در استان

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى
 اجراى  شبكه  جمع آورى فاضالب  شهر رزن به شماره ع/97/150-2

شركت آب و فاضالب استان همدان(سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجراى  شبكه  جمع آورى 
فاضالب  شهر رزنبه مبلغ برآورد  8،214،488،416بر اساس فهرست بهاى شبكه جمع آورى و انتقال فاضالب سال 97 را به 
پيمانكاراني كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام 
حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و 
نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 
5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريقدرگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.irبه 
شماره فراخوان 200977001000015انجام 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 آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1397/06/03

*هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ريال است كه  ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 
به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاريخ 1397/06/03 لغايت 1397/06/07تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1397/06/19(مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ1397/06/20ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.
*مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 410,724,421ريال است پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع 
كار را طبق  بند الف ماده 6آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائهنمايد.

اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان 
وقت ادارى مورخ 1397/06/19به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد 

دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 

تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 

85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.irدرج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

نوبت اولنوبت اول
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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 139660326009000806 مورخه 96/12/8 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانــه و بالمعارض آقاي اصغر 
رستمي فرزند محمد به شماره شناســنامه 3871 صادره از فامنين به شماره 
ملي 5029608206 در شش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 
شعير ششــدانگ يك باب خانه به مساحت دويست و شصت و چهار مترمربع 
و هشــتاد صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع در بخش پنج همدان 
اراضي ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي محمد رستمي محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 134)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 97/702  مورخ 97/5/20 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاي 
ناظرعلي كراني رئوف فرزند شــريف به شماره شناسنا 1043 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 194/87 مترمربع در قسمتى از 
پالك 2198 اصلي واقع در اســدآباد شهرك احمد خميني خيابان 9 دي پشت 
باشگاه كارگران خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاي كرمعلي رحماني 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 باشــند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 379)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
دادخواست  به شرح   3109 داراى شــماره شناسنامه   شفيعي يونس  عشرت  خانم 
كالســه 112/970361/97ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و 
در   55 شناسنامه   شــماره  به  رحماني  محمد  شــادروان  كه  داده  توضيح  چنين 
تاريخ 1396/6/14 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
1- عشرت شــفيعي يونس به شــماره شناسنامه  آن متوفي منحصر اســت به: 
2- عفت بختياري به شــماره  1321 خواهر متوفي  3109 صادره از رزن متولــد 
شناســنامه 21 صادره از قروه متولد 1310 خواهر متوفــي 3-  اصغر بختياري به 
انجام  با  اينك  متوفي  برادر   1326 متولد  رزن  از  صادره   862 شناســنامه  شماره 
تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شــد. (م الف 2183)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف همدان

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

رسمي
برابر رأي شماره 139760326009000147 مورخه 97/4/5 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي شهرســتان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي يوســف 
فريدوني فرزند نادعلي به شــماره شناسنامه 4208 صادره از فامنين به شماره 
ملي 5029432744 در شــش دانگ يك باب خانه به مساحت هفتصد و نود و 
سه مترمربع و سي صدم مترمربع قسمتي از پالك 104 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي فامنين خريداري از مالك رســمي آقاي يوسف فريدوني 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 باشــند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 109)
تاريخ انتشار نوبت اول:      97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم:      97/6/18
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

برابر رأي شماره 139760326009000198 مورخه 97/5/16 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاي محمد وكيلي فرزند احمد به شماره 
شناســنامه 1292 صادره از       به شماره ملي 3990230816 در شــش دانگ اعياني بانضمام عرصه 79 شعير مشاع از 96 شعير 
ششــدانگ يكباب خانه به مساحت دويست و هفتاد و پنج مترمربع و نود و پنج صدم مترمربع قسمتي از پالك 99 اصلي واقع در 
بخش پنج همدان اراضي ماماهان خريداري از مالك رســمي آقاي فتحعلي وكيلي محرز گرديده است. 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 130)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
رضا بيات- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

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 97/713  مورخ 97/5/22هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حســين 
مهري فرزند احمد به شماره شناسنامه 640 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي آبي زار به مساحت 58912/55 مترمربع در قسمتى از پالك 
96 اصلي روستاي آهو تپه واقع در اسدآباد اراضي روستاي آهوتپه خريداري از 
مالكان رسمي آقايان 1-احمد مرادحاصلي 2- علي حسن مراد حاصلي 3-محمد 
ولي شــيري 4- وراث احمدقلي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 376)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/3

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/18
كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد مهدي مساوات فرزند محمد حسين برادر مرحومه بعنوان ذينفع داراى 
كالسه 970360ح127  دادخواست  شــرح  به  متولد 1334  شناسنامه  367  شماره 
مورخ 1397/5/8 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان پروين مساوات فرزند حسين به شــماره شناسنامه  541 متولد 
1324 در تاريــخ 1384/9/19 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفيه منحصر است به: 1شوهر و مادرش به اسامي 1-محمدرحماني 
فرزند شفيع به شماره شناســنامه 55 متولد 1319/2/4 2- محبوبه كمپاني فرزند 
عباسعلي به شماره شناسنامه 71633 متولد 1303/8/4 ارزش ماترك متوفيه بيش 
از ســي ميليون ريال مي باشد اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 2184)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

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

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

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

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

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

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد مهدي مســاوات فرزند محمد حسين داراى شــماره شناسنامه  367 متولد 1334 
به شــرح دادخواست كالســه 970367ح127 مورخ 1397/5/7 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محبوب كمپاني فرزند عباسعلى  به شماره 
شناســنامه  71633 متولد 1303/8/4 در تاريخ 96/3/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1-محمدمهدي مساوات فرزند محمدحسين 
به شــماره شناســنامه 367 متولد1334 2-نســرين مساوات فرزند محمدحســين به شماره 
شناسنامه 96083 متولد1327 3-اكرم مســاوات فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 676 
متولد1333 4-مرضيه  مســاوات فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 105514 متولد1343 
ارزش ماترك متوفيه كمپاني فرزند عباســعلي بيش از سي ميليون ريال مي باشد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2185)
رئيس حوزه شماره 127 شوراي حل اختالف همدان

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

آيا كشتى فرنگى در جاكارتا 
نمره قبولى گرفت

 كســب 2 مدال طال و 2 برنز براى كشــتى فرنگى كشورمان در 
بازيهاى آســيايى ظاهرا موفقيت آميز بوده است اما اين چهار مدال 

همه استحقاق ما در اين مسابقات نبود.
به گــزارش ايرنا، چنانچه تيم ايــران با برنامه تر و بــا تمام قوا در 
مســابقات حاضر مى شد، شــايد مى توانست در تمامى اوزان سهم 

بيشترى از مدال ها را به خود اختصاص دهد.
صرف نظر از مدالهاى كسب شده، در اوزان 97 و 130 كيلوگرم نيز 
مى شــد با مهدى عليارى و شهاب قوره جيلى كه بهترين نفرات ما 
در اين 2 وزن هستند 2 طالى ديگر كسب كرد تا يكى از قدرتمندانه 
ترين ادوار حضور در اين بازيها رقم مى خورد اما متاســفانه شــورا 
و كادر فنى تيم كشــتى فرنگى نفرات ديگرى را در اين دو وزن به 

جاكارتا بردند كه خيلى راحت به اين شانس بزرگ پشت پا زدند.
از طرفى بر خالف اعالم مســوولين تيم ملى كه ســطح مســابقات 
كشــتى فرنگى هجدهمين دوره بازى هاى 2018 اندونزى را بسيار 
باال عنوان مى كنند، اينگونه به نظر نمى رســد. با نگاهى به مســير 
رسيدن حسين نورى به فينال مسابقات خالف اين گفته ها مشخص 

مى شود.
نــورى با پيــروزى برابر حريفانــى از تركمنســتان و يمن كه هيچ 
جايگاهى در كشتى آسيا ندارند، فيناليست مى شود. حريفان كره اى 
كه برابر على اكبر حيدرى و بهنام مهدى زاده پيروز شــده و به مدال 
طال و برنز اوزان خود رســيدند كشتى گيران شاخصى نشان ندادند 
و حتى معمولى ترين نفرات ما نيز مى توانســتند بر آنها غلبه كنند. 
همين كــره اى كه مدال برنز را از چنگ مهدى زاده درآورد بارها و 
بارها و با اختالف امتياز فاحش مقابل قوره جيلى و ســاير ســنگين 

وزنهاى ما شكست خورده است.
متاسفانه كشتى فرنگى بعد از دوران طاليى محمد بنا و آن سه نشان 
زرين المپيك لندن دچار افتى فاحش شــد كه بخشى از اين ناكامى 
به برخى حســادت ها بر مى گشت و بخشى ديگر به افول و كناره 

گيرى ستاره هاى درخشان دوران بنا.
صرف نظر از اينكه نتوانسته ايم جانشين در خور و شايسته اى براى 
قهرمانان صاحب نامى همچون حميد ســوريان، اميد نوروزى، قاسم 
رضايى و ... بسازيم، از همين بضاعت و داشته هاى اندكمان نيز بهره 

درست و منطقى نبرده ايم.
به همين خاطر كادر فنى بايد جوابگوى اشتباهاتشــان در چيدمان 
و تركيــب تيم ايران باشــند. اينكه چرا مهــدى عليارى كه چهار 
ســال قبل به راحتى قهرمان بازيهاى آسيايى اينچئون كره جنوبى 
شــد خانه نشين مى شــود و جوانى كم تجربه و خام را به ميدان 
رقباى قاره كهن فرســتادند؟ يا سوالى كه بارها در خصوص بهنام 
مهدى زاده در 130 كيلوگرم مطرح مى شــود، اينكه يك كشــتى 
گير حذف شــده در انتخابى تيــم ملى و تورنمنــت بين المللى 
گرجســتان را بر فرد پيروزش ارجحيت مى دهند. شــهاب قوره 
جيلــى 2 بار در داخل و خارج از ايــران موفق به پيروزى مقابل 
مهدى زاده شده بود اما شوراى فنى در اقدامى عجيب مهدى زاده 
را كه در مســابقات انتخابى تيــم ملى 2 بار مغلوب قوره جيلى و 
مهدى نورى شــده بود را مسافر اندونزى كرد. جالب تر اينكه در 
تورنمنت بين المللى گرجســتان هم قــوره جيلى بر مهدى زاده 

غلبه كرده بود.
رسول خادم به عنوان مرد همه كاره كشتى ايران بايد نگاهى دلسوزانه 
تر به كشــتى فرنگى داشته باشد. كشتى فرنگى ما تا همين چند سال 
پيش تبديل به قدرت اول دنيا شده بود، بنابر اين چنين پتانسيلى در 
فرنگى كاران ما وجود دارد كه باز هم به جايگاه اصلى شان بازگردند 
اما الزمه اين بازگشــت بكار گيرى افراد توانمند و كاربلد در راس 

شورا و كادر فنى تيم ملى است.
حــال كه شــرايط و توافقات الزم براى بازگشــت محمد بنا وجود 
ندارد، دســتكم ســكان هدايت تيم ملى كشتى فرنگى بايد به دست 
كســانى ســپرده شــود كه با افكار و برنامه هاى او موافق و همسو 
باشــند چرا كه تجربه «بنا» مى تواند ســالهاى سال كشتى فرنگى ما 

را بيمه كند.

ليگ برتر فوتبال همدان آغاز شد
 فصل جديد ليگ برتــر فوتبال همدان روز جمعه با برترى پرگل 

تاالر وحدت مريانج مقابل ذوالفقار تويسركان آغاز شد.
به گزارش ايرنا، در نخســتين ديدار از ايــن رقابت ها تاالر وحدت 
مريانج در شرايطى كه سه بر صفر برابر حريف تويسركانى عقب بود 

با ارايه يك بازى برتر
توانست نتيجه را چهار بر سه به سود خود به پايان برد.

اين ديدار در حضور 700 تماشاگر حاضر در ورزشگاه شهيد حاجى 
بابايى مريانج برگزار شد.

در ادامه اين رقابت ها عصر امروز پاســارگاد نوين( ملى پوشان ) در 
ورزشگاه عليمراديان نهاوند ميزبان مهر همدان است.

در ديگــر ديدار عصر امــروز نيز اتحاد جوان همدان در ورزشــگاه 
كارگران اين شــهر برابر هالل احمر تويسركان ديدار مى كند و خانه 
جوانان مالير در ورزشــگاه جهان پهلوان تختى برابر همشهرى خود 

وحدت مالير صف آرايى مى كند.
 خاطيان فوتبال نقره داغ شدند

براســاس راى كميته انضباطى هيأت فوتبال همــدان، محمد بابايى 
بازيكن وحدت مالير 2 جلســه محروم و ســه ميليون رالگ جريمه 

نقدى شدند.
همچنين محمد جعفرى جوزانى از باشگاه وحدت ماليراز يك جلسه 

محروم و سه ميليون رالل جريمه نقدى محكوم شد.
فرزاد بيات بازيكن ذوالفقار تويســركان نيز با ســه جلسه محروميت 

مواجه است.
اين بازيكنان در هفته نخست مسابقات ليگ برتر فوتبال همدان محروم 

هستند.
هشت تيم در ليگ برتر فوتبال همدان حضور دارند.

قهرمان اين دوره از مسابقات جواز حضور در رقابت هاى ليگ دسته 
سوم فوتبال كشور را كسب مى كند.

قهرمانان شطرنج بين المللى اوپن ابن سينا 
همدان معرفى شدند

 قهرمانان پانزدهمين دوره رقابت هاى شطرنج بين المللى اوپن ابن 
ســينا شهر همدان روز جمعه با برگزارى دور نهايى مسابقات معرفى 

شدند.
رئيس هيأت شطرنج همدان در اين باره گفت: در رقابت هاى جدول 
A متشكل از بازيكنان داراى درجه استادى و بازيكنان داراى ريتينگ 
2100 و باالتر، آرش طاهباز از گيالن با كســب تســاوى برابر احمد 

عسگرى زاده از تهران با هفت امتياز عنوان قهرمانى را كسب كرد.
احمد على بابايى روز جمعه در گفت وگو ايرنا اظهار داشت: در اين 
جدول آتيال كذبه ( Atila kzebe ) شطرنج باز مجارستانى دوم شد 

و احمد عسگرى زاده از تهران نيز سوم شد.
وى بيان كرد: در جدول B نيز كه 213 شــطرنجباز داراى درجه بين 
المللى پايين تر از 2100 و بدون ريتينگ حضور داشــتند كه در پايان 
برســا تســليمى از گيالن با پيروزى برابر مانى جاهدى، با 9,5 امتياز 

قهرمان شد.
على بابايى افزود: همچنين عليرضا مقدم از گيالن با 9 و آروين عادلى 

از اردبيل با 8,5 امتياز به ترتيب دوم و سوم شدند.
رئيس هيأت شطرنج همدان يادآور شد: در جدول C نيز على مجيدى 
شــادان از همدان با كســب 10 امتياز از 11 بازى مقام قهرمانى را به 
دســت آورد. وى خاطرنشــان كرد: در اين رقابت ها سينا موحد از 
خوزستان با 9,5 امتياز برسكوى دوم ايستاد و سحر معصومى از گيالن 

با 8,5 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت.
در پانزدهمين دوره پيكارهاى شطرنج اوپن بين المللى ابن سينا همدان 

390 شطرنجباز داخلى و خارجى حضور داشتند.
در مجموع 500 ميليون رالر جايزه نقدى براى برترين هاى اين دوره 

از مسابقات پرداخت شد.
Bogdanovich) بوگدانوويــچ  استانيســالو  گذشــته  ســال 

Stanislav) استاد بزرگ شطرنج اوكراين قهرمان چهاردهمين دوره 
رقابت هاى شطرنج "اوپن ابن سينا" شهر همدان شد.

ششمين مدال ورزش همدان در بازى هاى 
آسيايى ثبت شد

  معــاون اداره كل ورزش و جوانــان همدان گفت: ششــمين مدال 
كاروان ورزش اين استان در بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى در رشته 

قايقرانى به ثبت رسيد.
عباس قهرمانى اظهار داشــت: مريم اميدى پارسا ديروز موفق به كسب 
مدال نقره در ماده روئينگ دو نفرى شد و اين ششمين مدال كسب شده 

ورزشكاران اين استان در بازى هاى آسيايى اندونزى است.
وى اضافه كرد: تاكنون سه نشان نقره و سه مدال برنز نصيب ورزشكاران 
همدانى در بازى هاى آســيايى 2018 اندونزى شده كه به نسبت دوره 

هاى گذشــته بى سابقه بوده است.قهرمانى به ايرنا گفت: مريم كرمى و 
مريم اميد پارســا در قايقرانى سه نشان نقره، فرود ظفرى در ووشو يك 
نشان نقره، مريم كرمى در قايقرانى يك مدال نقره و مه لقا جام بزرگ در 

تيراندازى يك مدال برنز كسب كردند.
قهرمانى با اشــاره به اينكه براى كسب سهميه اعزام توسط ورزشكاران 
همدانى تالش هاى فراوانى از ســوى دســتگاه ورزش استان صورت 
گرفت گفت: به تمامى مستعدين بازى هاى آسيايى از سال گذشته كمك 

هزينه پرداخت كرده ايم.
اســتان همدان هشــت ملى پوش در بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى 

دارد.

مسابقات فوتسال 
نونهاالن كشور در 
فامنين آغاز شد

 مسابقات فوتســال رده هاى سنى 
خردســاالن و نونهاالن قهرمانى كشور 
روز جمعه به ميزبانى شهرستان فامنين 

از توابع استان همدان آغاز شد.
رئيس كميته فوتســال هيــأت فوتبال 
همدان در حاشيه اين مسابقات به ايرنا 
گفت: اين رقابت ها همزمان با رويداد 
همدان 2018 و در ســطح كم نظير در 
اســت.محمدرضا  شــده  آغاز  فامنين 
جابرى اظهار داشــت: در اين پيكارها 
36 تيــم از مناطق مختلف كشــور به 
مدت 10 روز به ميزبانى سالن ورزشى 
امام على (ع) فامنين با يكديگر رقابت 
مى كنند.وى گفت: اين مسابقات در 2

رده سنى خردساالن و نونهاالن به همت 
هيأت فوتبال شهرستان فامنين و باشگاه 
جهش ميزبانى شــده اســت.فرماندار 
فامنين در مراســم آغازين اين دوره از 
مسابقات ، اين شهرســتان را شايسته 
ميزبانى ها كشــورى و استانى دانست.

سيد مجيد شماعى افزود: فوتسال يكى 
از رشته هاى موفق و فعال در شهرستان 
فامنين به شمار مى رود كه عالقه مندان 
پرشمارى دارد.وى با اشــاره به اينكه 
هدف از ميزبانى مسابقات مختلف ملى 
و اســتانى، ايجاد شور و نشاط در بين 
جوانان اين شهرستان است گفت: نبايد 
هدف از برگزارى مسابقات فقط برد و 
باخت باشــد بلكه ايجاد نشاط در بين 

جوانان نيز ضرورى است.

دومين مربى اخراجى 
ليگ هجدهم

 ســرمربى تيم فوتبال ماشين سازى 
از مســئوليت خود كنار گذاشته شد تا 
پس از خداداد عزيزى دومين سرمربى 

بركنار شده ليگ هجدهم باشد.
بــه گزارش مهــر، هيأت مديــره اين 
باشــگاه ضمن تقديــر از تالش هاى 
فيروز كريمى طى عهده دارى مسئوليت 
سرمربيگرى تيم فوتبال اين باشگاه، وى 

را از اين سمت كنار گذاشت.
گفتنى ســت براســاس تصميم هيأت 
مديره باشگاه، يوســف بخشى زاده تا 
زمان انتخاب سرمربى جديد تيم فوتبال 
ماشين سازى مسئوليت هدايت تيم را 

بر عهده خواهد داشت.

با عقد قرارداد پنج ساله
بازيكن تيم ملى فوتبال 

ايران به تيم آميان 
فرانسه پيوست

 بازيكن تيم ملى فوتبــال ايران در 
جام جهانى 2018 روســيه با قراردادى 

پنج ساله به تيم آميان فرانسه پيوست.
به گزارش مهر، سايت اكسپرس سوئد 
ضمن اعالم اين خبر نوشــت: سامان 
قدوس كه در تيم استر شوندس سوئد 
بازى مى كرد روز پنجشــنبه در تست 
هاى پزشــكى باشــگاه آميان فرانسه 
شــركت كرد و پس از آن با قراردادى 
پنج ساله به اين تيم پيوست. مبلغ انتقال 
قدوس به آميان 40 ميليون كرون سوئد 
اســت و اين مبلغ مــى تواند به همراه 
پاداش هايى كه درنظر گرفته شده است 

به 55 ميليون كرون افزايش پيدا كند.

درششمين روز بازى هاى آسيايى2018 كبدي ها درخشيدند

تداوم عنوان چهارمى ايران درآسيا

 نماينــدگان ايــران در ششــمين روز 
بازى هاى آســيايى 2018 با كسب 2 مدال 
طالى تاريخ ســاز كبدى و 2 نقره در رشته 
آبى، بــرگ ديگرى بر افتخــارات كاروان 
در جاكارتــا افزودند تا جايــگاه چهارمى 
كشورمان در جدول رده بندى با مجموع 31 

نشان همچنان حفظ شود.
به گزارش خبرنگار اعزامى ايرنا، ششــمين 
روز رقابت هاى آســيايى در حالى به پايان 
رســيد كه كبدى ايران براى نخستين بار در 

تاريخ بازى هاى آســيايى با 2 نشــان طال 
چراغ كاروان را پرفروغ تر كرد.

ماليى»  «نازيين  روز  ايــن  در  همچنين 
در روئينــگ يــك نفره ســبك وزن و 
تيمــى روئينــگ ســبك وزن دو نفره 
بانــوان نقره اى شــدند و تا به اينجاى 
كار شــمار مدال هاى اين جنس به 12 

رسيد. نشان 
همچنين ورزشكاران ايرانى در رقابت هاى 
تيراندازى، جوجيستو، شنا، وزنه بردارى و 

سواركارى به ميدان رفتند كه توفيق چندان 
مهمى كسب نكردند. بر اين اساس كاروان 
ايران با احتساب نشان هاى ششمين روز در 
مجموع (12 طال، 11 نقره و 8 برنز ) به كار 

خود پايان داد.
چين بــا 139 مدال، ژاپن با 103 نشــان و 
كره جنوبى با 75مدال همچنان سه سكوى 

نخست را در اختيار دارند.
 مــدال آوران ايــران در بازى هاى 
آسيايى 2018 جاكارتا به شرح زير است:

 12 طال
حسين يزدانى آزادكار وزن 86 كيلوگرم
عليرضا كريمى آزادكار وزن 97 كيلوگرم
پرويز هادى آزادكار وزن 125كيلوگرم

سعيد رجبى تكواندوكار وزن به اضافه 80 كيلوگرم
ميرهاشم حسينى تكواندو كاروزن منهاى 63 كيلوگرم

على گرايى فرنگى كار وزن 77كيلوگرم
حسين نورى فرنگى كار 87 كيلوگرم

عرفان آهنگريان ووشوكار وزن منهاى 60 كيلوگرم
محسن محمد سيفى ووشوكار ورزن منهاى 70

رضا عليپور سنگ نوردى
كبدى زنان

كبدى مردان

11نقره
كوروش بختيار پومسه رو تكواندو

مرجان سلحشورى پومسه رو تكواندو
زهرا كيانى تالو/ ووشو

الهه منصوريان ساندا كار وزن منهاى 52 كيلوگرم ووشو

شهربانومنصوريان ساندكار وزن منهاى 60 كيلوگرم ووشو
فرود ظفرى ساندكاروزن منهاى 65 كيلوگرم ووشو

تيمى روئينگ سنگين وزن چهارنفره زنان

امير محمد بخشى تكواندوكار وزن منهاى 68 كيلوگرم
تيمى اسحله سابر شمشيربازى

نازيين ماليى رويينگ يك نفره سبك وزن
تيمى رويينگ سبك وزن دونفره زنان

8 برنز

رضا اطرى آزادكار وزن 57 كيلوگرم
منهــاى58 وزن  تكوانــدو  عاشــورزاده  فــرزان 

كيلوگــرم
على پاكدامن شمشير بازاسحله سابر

مهرداد مردانى فرنگى كار وزن 60 كيلوگرم
محمدگرايى فرنگى كار وزن 67 كيلوگرم

مه لقا جام بزرگ تيرانداز سه وضعيت 50 متر زنان
روئينگ سنگين وزن دونفره زنان

ناهيد كيانى تكواندوكار وزن منهاى 48 كيلوگرم

ره زنان و وز
 توزيع جدول مدال هاى 10 كشور نخست بازى هاى آسيايى

 در ششمين روز
..................................................................  66 طال-49 نقره- برنز 27 *چين 
*ژاپن ................................................................  29 طال- 31 نقره - 43 برنز
*كره جنوبى......................................................  21 طال - 26 نقره - 28 برنز
*ايران.....................................................................  12 طال- 11 نقره- 8 برنز
*اندونزى.................................................................  9 طال- 9 نقره -14 برنز
*كره شمالى.............................................................  8 طال - 5 نقره - 6 برنز
*چين تايپه............................................................  6 طال - 7 نقره - 11 برنز
*هند.......................................................................  6 طال- 5 نقره - 14 برنز
.................................................................... 6 طال - 4 نقره - 20 برنز *تايلند
*ازبكستان................................................................. 4 طال- 10 نقره- 7 برنز

ورزشــكاران ايران با 280 ورزشــكار مرد و 98 ورزشــكار زن در 42 ماده 
ورزشى به اين رويداد اعزام شدند.

اين رقابت ها كه به طور رسمى از 27 مرداد ماه امسال به ميزبانى اندونزى آغاز 
شده است تا 11 شهريور ماه ادامه دارد.
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بيست و پنجمين خودروى «جيمز باند» با 
مسلسل و بمب توليد شد

 بيســت و پنجمين خودروى طراحى شــده براى استفاده در يكى 
از فيلم هاى جيمزباند توســط شركت استون مارتين به طور محدود 

بازتوليد شده تا عالقمندان در صورت تمايل آن را خريدارى كنند.
به گزارش نيواطلس، بســيارى از امكانات و تجهيزات اين خودروى 
جذاب كه در فيلم مذكور به خدمت گرفته شــده، در مدل تازه توليد 
شــده وجود دارد. شركت اســتون مارتين در دهه 60 ميالدى با تهيه 
كننده ســرى فيلم هاى جيمز باند همكارى مى كرد و خودرويى كه 
قرار است دوباره توليد و عرضه شود دى بى اس نام دارد. اين خودرو 
در فيلمى از جيمز باند كه در سال 1964 ساخته شد مورد استفاده قرار 

گرفت و به يكى از عوامل جذابيت اين فيلم مبدل شد.

هوش مصنوعى تا 10سال ديگر مشاغل را 
تسخير مى كند

 نتايج يك بررســى علمى نشان مى دهد تا سال 2028 در اكثريت 
مشاغل موجود در جهان به طور گسترده از هوش مصنوعى و فناورى 

هاى مرتبط با آن استفاده مى شود.
به گزارش وى ترى، بر اساس پژوهشى كه از طريق گفتگو با صاحبان 
مشاغل برتر در كشورهاى توسعه يافته جهان صورت گرفته، يك سوم 
از ايــن افراد گفته اند ترديدى ندارند كه هوش مصنوعى تا ده ســال 
ديگر به بازيگرى عمده در حوزه كسب و كار مبدل مى شود.عالوه بر 
اين، يك پنجم پاسخ دهندگان گفته اند انتظار دارند استفاده حرفه اى 
از خدمات واقعيت مجازى و دوركارى در خودروهاى شــخصى نيز 

طى اين مدت به يك پديده غالب در دنيا مبدل شود. 

معافيت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان از 
پرداخت حق بيمه قراردادها

 بر اساس تفاهم معاونت علمى و فناورى و سازمان تأمين اجتماعى، 
از اين پس قراردادهاى شركت هاى دانش بنيان در زمينه توليد كاالها و 

خدمات دانش بنيان، از پرداخت حق بيمه قراردادها معاف مى شوند.
به گزارش معاونت علمى  و  فناورى رياســت جمهورى، سيد محمد 
صاحبكار، رئيس مركز شــركت ها و مؤسسات دانش بنيان گفت: بر 
اســاس تفاهم معاونت علمى و فناورى و ســازمان تأمين اجتماعى، 
بخشــنامه جديد درآمد از ســوى ســازمان تأميــن اجتماعى ويژه 
شــركت هاى دانش بنيان صادر شده است كه بر مبناى اين بخشنامه از 
اين  پس قراردادهاى شــركت هاى دانش بنيان در زمينه توليد كاالها و 

خدمات دانش بنيان از پرداخت حق بيمه قراردادها معاف مى شوند.

وجود سياره پر آب در فضا تأييد شد
 در حالى كه پيش از اين تصور مى شد، تعداد سياره هاى خارج از 
منظومه شمســى كه در آنها مقدار زيادى آب وجود دارد، چندان زياد 
نيست؛ يافته هاى جديد عكس اين مطلب را نشان مى دهد.به گزارش 
نيواطلس، در 35 درصد از ســياره هايى كه در منظومه هايى خارج از 
منظومه شمسى قرار دارند و ابعاد آنها دو تا چهار برابر كره زمين است 
مقدار قابل توجهى آب وجود دارد.يافته هاى تلســكوپ فضايى كپلر 
كه در ناسا مورد تحليل و بررسى قرار گرفته، نشان مى دهد كه حداكثر 
نيمى از اين ســيارات را آب تشكيل مى دهد و اين در حالى است كه 
پيش از اين ارقام يادشده بسيار كمتر و پايين تر تصور مى شد.وجود 
آب در سيارات مختلف رمز اصلى شكل گيرى حيات در آنهاست و 

بدون وجود آب هيچ موجود زنده اى امكان زندگى پيدا نمى كند.

تحريم ها تاثيرى در زيرساخت ارتباطى 
كشور ندارد

 مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اينكه تحريم ها تاثيرى 
در توسعه زيرساخت ارتباطى كشور ندارد، گفت: در بسيارى از بخش 
هاى شبكه ارتباطى كشور از تجهيزات بومى مخابراتى استفاده مى شود.

صادق عباســى شاهكوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اثر تحريم 
احتمالى كشورها عليه ايران در زيرساخت ارتباطى كشور اظهار داشت: 
تحريم ها نمى تواند تاثير محسوسى روى اين بخش داشته باشد و در 
گذشته نيز برخى موضوعات مربوط به تحريم پيش آمده بود اما در شبكه 
ارتباطى كشور خللى ايجاد نشد و مشكلى پيش نيامد.وى  ادامه داد: در 
دوره هــاى قبل نيز كه برخى تحريم ها عليه ايران وجود داشــت، اين 
كشورها همكارى خود را با ما در زمينه تجهيزات ارتباطى قطع نكردند.
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غرر الحكم: ج 5 ص 280 ح 7361

فرمول قيمت گذارى در بازاريابى هتل ها
 قيمت ازنظر لغوى يعنى ســنجش، ارزيابى، انــدازه و معيار. قيمت 
در بازار عبارت اســت از ارزش مبادلــه اى كاال و خدمت كه به صورت 
واحد پول بيان مى شود. بر اين اساس، قيمت گذارى فعاليتى است كه بايد 
تكرار شود و فرآيندى مداوم و پيوسته است. اين تداوم ناشى از تغييرات 
محيطى و عدم ثبات شــرايط بازار است كه لزوم جرح وتعديل قيمت را 
ايجاد مى كند. قيمت گذارى تنها عنصر درآميخته بازاريابى است كه ايجاد 
درآمد مى كند، از انعطاف پذيرترين عوامل بازاريابى محسوب مى شود و 
در سنجش موفقيت شركت ها، سود واقعى و متغيرهاى مالى مورد تاكيد 
اســت. به رغم چرخش عظيم گردشگرى در جهان، در خاورميانه و ايران 
بعضى از هتل ها با ضريب اشغال بسيار پايين يا زيان ده  به فعاليت خود ادامه 
مى دهند. رفع معضل مذكور تا حد زيادى در گرو ايجاد راهكارهاى الزم 
در راســتاى مديريت درآمد و قيمت گذارى دقيق خدمات ارائه شده براى 
حداكثرسازى سود و توســعه فعاليت هاى اشتغال زا در اين حوزه است. 
در صنعت هتلدارى سياست هاى قيمت گذارى جز اساسى ترين عمليات 
روزانه محسوب و به عنوان يك متغير مؤثر براى تشويق يا تضعيف تقاضا 
در كوتاه مدت توسط هتل تنظيم مى شود. تصميمات قيمت گذارى مانند 
ديگر تصميمات آميخته بازاريابى نه تنها سليقه اى و روندى نيست بلكه به 
چيزى بيش از دانش فنى نيازمند است. قيمت گذارى به قضاوت ابتكارى، 
خالق و آگاهى نســبت به انگيزه هاى خريداران نياز دارد. اهداف اصلى 
قيمت گذارى را مى توان بهينه ســازى سود، افزايش سطح اشغال و حفظ 
سهم بازار براى هتل تعريف كرد. قيمت گذارى در صنعت هتلدارى مانند 
ساير صنايع پيچيدگى هاى خاص خود را دارد. در صنعت هتلدارى قيمت 
درواقع مقدارى از پول ميهمانان يا گردشگران است كه تمايل دارند براى 

تغييرات در منافع يا بهره گيرى از منافع پرداخت كنند.
 عوامل موثر بر قيمت گذارى

قيمت گذارى خدمات هتلدارى هميشــه به سادگى آنچه مشاهده مى شود 
نيســت. به كارگيرى صحيح قيمت گذارى در صنعت هتلدارى منجر به 
افزايش سودآورى و كمك به برند هتل مى شود. عدم قيمت گذارى دقيق 
منجر به هدر رفت سرمايه  ثابت و متغير هتلداران شده و درآمد مورد انتظار 
را كاهش مى دهد. اين امر عالوه بر ضربه مالى زدن به سرمايه داران بخش 
هتلدارى، منجر به ركود در بخش گردشــگرى خواهد شــد. با شناخت 
عوامل مؤثر و مهم در قيمت گذارى در صنعت هتلدارى، بهترين شــيوه  
انتخاب و به كار گرفته  شده كه به نوبه  خود منجر به افزايش درآمد هتلداران 
و افزايش گردش پول در جامعه مى شود. عوامل تاثيرگذار بر قيمت گذارى 
خدمات اين صنعت متعدد و بســته به محل و زمــان مى تواند متفاوت 
باشــد. به طور مثال بررسى عوامل مختلف تاثيرگذار بر قيمت گذارى در 
صنعت هتلدارى در آفريقا نشان داد كه عواملى همچون توجه به مسائل 
زيست محيطى، امكانات رفاهى، برند هتل، عوامل مديريتى، موقعيت هتل، 
كيفيت ارائه خدمات، سرويس هاى زيرساختى و بازاريابى بر قيمت گذارى 
خدمات هتلدارى نقش بااهميتى را ايفا مى كنند. همچنين مهم ترين عوامل 
مؤثر بر قيمت گذارى در صنعت هتلدارى هند ارائه تخفيف به ميهمانان، 
كمك به ميهمانان، آداب خوشامدگويى گرم، انجام كار به شيوه دوستانه و 

ارائه اتاق تميز به آنها ارزيابى شده است.
بديهى اســت كه براى  قيمت گذارى  صحيح و رضايت بخش  بايد عوامل  
مؤثر بر قيمت گذارى  شناسايى  شود. اصوال عواملى چون مكان قرار گرفتن 
هتــل، نزديك بودن آن به مراكز مختلف اعم از گردشــگرى و بازارهاى 
خريد، ابعاد و اندازه  هتل، امكانات تفريحى، داشــتن سالن هاى همايش، 
زنجيره اى بودن هتل، كيفيت غذا، موقعيت مكانى، نسبت تعداد كاركنان 
به تعداد اتاق، فاصله تا ايستگاه هاى حمل و نقل عمومى، كيفيت خدمات، 
دسترسى و ســرعت اينترنت، وجود سالن هاى ورزشى، استخر و سونا، 
تعداد ســتاره هاى هتل، نوساز بودن، رضايت مشتريان، ارائه تخفيف هاى 
دوره اى، كمك به ميهمانان، خوشامدگويى و بدرقه گرم، ارائه اتاق تميز، 
شرايط اقتصادى جامعه، عوامل روان شناختى، و... ازجمله مواردى هستند 

كه مى توانند بر قيمت گذارى هتل تاثير بگذارند.

به مناسبت روز همدان
عضويت در كتابخانه هاى عمومى 

همدان سوم شهريورماه
 رايگان است

 مديــركل كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان از 
عضويت رايــگان در كتابخانه هاى عمومى همدان طى 

سوم شهريورماه به مناسبت روز همدان خبر داد.
عاطفــه زارعــى از عضويت رايــگان در كتابخانه هاى 
عمومى همدان طى روز شــنبه ســوم شهريور خبر داد 
و اظهــار كرد: طبق هماهنگى صورت گرفته با معاونت 
توســعه كتابخوانى و كتابخانه  هاى نهــاد كتابخانه هاى 
عمومى كشور، عضويت در كتابخانه هاى عمومى استان 

به مناسبت «روز همدان» رايگان انجام مى شود.
وى بــا تاكيد به اينكه در اين عضويت تنها 5 هزار ريال 
براى صــدور كارت از افراد دريافت مى شــود، گفت: 
عالقمندان به كتابخوانى مى توانند از اين فرصت استفاده 

كرده و در كتابخانه هاى عمومى عضو شوند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان فراهم كردن 
امكانات زمينه رشــد و ارتقاى جوانان را مهم دانست و 
افزود: مطالعه و كتابخوانى در توسعه و پيشرفت كشور 
بســيار حائز اهميت كه اميدوارم با همت مردم و تالش 

مسووالن شاهد گرايش روز افزون به كتابخوانى باشيم.
وى در ادامه با اشــاره به اجراى طــرح رف خوانى در 
كتابخانه هاى عمومــى همدان گفت: اين طرح به مدت 
يك ماه در كتابخانه ها انجام مى شود كه تقريباً در مراحل 
پايانى اجراى آن هســتيم. زارعى رف خوانى را اساس 
پويايى و روزآمــدى منابع موجود در كتابخانه ها عنوان 
كرد و افزود: عمليــات رف خوانى و وجين كتابخانه ها 
باعث به روزرســانى منابع كتابخانه اى مى شود و از اين 
طريق در تالشيم تا اطالعات پايگاه هاى منابع همواره به 

روز و داراى كمترين خطا باشد.

انتصاب مشاور اجرايى مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در 
حكمى هادى فيض منش را به عنوان «مشاور مديركل در 

امور اجرايى» منصوب كرد
به گــزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان، در اين حكم آمده است: « نظر به 
سوابق، تجربيات و توانايى شما، به سمت مشاور مديركل 
در امور اجرايى منصوب مى شويد.اميد است با توكل به 
درگاه قدسى احديت، با نگاه به سياست هاى كالن مقام 
معظم رهبرى و دولت تدبير و اميد و توجه به برنامه هاى 
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى، با ارائه راهكارهاى 
اجرايى در حوزه فرهنگ و هنر و تعامل با اصحاب فكر 
و انديشــه گام هاى موثر و سازنده اى در جهت ارتقاء 

سطح كيفى اين اداره كل برداريد.»

محور آزادگى «عشق» است
 عصر شــعر پايدارى با عنوان «حافظ و آزادگى» با 
حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در انجمن 

حافظ خوانى همدان برگزار شد
به گــزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان همدان، عليرضا درويش نژاد در اين مراسم 
در خصوص ارتباط حافظ با آزادگى، با اشــاره به يك 
بيت از اشعار حافظ گفت: «غالم همت آنم كه زير چرخ 
كبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادســت»؛ اين بيت 
نشــان دهنده اين است كه در عرفان، اهل معرفت به فنا 
شــدن براى بقا معتقدند.وى با بيان اينكه محور آزادگى 
عشق است؛ افزود: شب عاشورا هم ياران سيدالشهدا (ع) 
با وجود اينكه از سرنوشت خود آگاه بودند؛ براى رسيدن 

به معشوق شوق بسيار داشتند.
درويش نژاد با تأكيد بر اينكه بر اساس آنچه حافظ مى 
گويد «بنياد عمر بر باد اســت»؛ خاطرنشان كرد: عمر در 
برابر فنا شدن براى رسيدن معشوق، ناديده انگاشته مى 
شــود.مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان 
افــزود: در عرفان عبارتى با عنــوان «قرب» وجود دارد 
كه مقدمه اى اســت براى فنا و مســتى عاشقانه اى كه 
در مكتب حافظ به آن اشــاره مى شود؛ برگرفته از اين 

موضوع است.

سينـما

سينما ≡
..... . تگزاس - هزارپا ■ قد  س1.............................
■ قد  س2.......................... ...تگزاس - خاله قورباغه
■ فلسطين1............................................. هزارپا - كاتيوشا
فلسطين 2................................................ تنگه ابوغريب
■ سينما كانون................ كاتيوشا- خاله قورباغه
■بهمن مالير................. .هزارپا - تنگه ابوغريب
■ فرهنگ كبودراهنگ.................. به وقت شام
■ انديشه رزن .......................................... فيلشاه

مريم مقدم »
 در حالــى كه همــدان در تكاپــوى ميزبانى از 
ميهمانان كنفرانس بين المللى همدان 2018 اســت 
، نمايشــگاه بين المللى صنايع دستى در همدان كه 
روز 31 مــرداد ماه آغاز به كار كرد  امروز در محل 
دائمى نمايشــگاه هاى بين المللى همدان  ايســتگاه 
پايانى ميرسد ، نمايشــگاه بين المللى صنايع دستى 
با شركت نمايندگان شهرهاى جهانى صنايع دستى 
كشــور و تعدادى از كشــورهاى عضو شــوراى 
جهانى صنايع دســتى در همدان برگزار شده بود . 
در اين نمايشــگاه هنرمندانى از شــهرهاى جهانى 
صنايع دســتى كشور و كشــورهاى عضو شوراى 
جهانى صنايع دستى نظير عمان، چين و تركمنستان 
حضور داشتند در نمايشــگاه صنايع دستى همدان 
هنرمندان حاضر صنايع دستى خود را در 150 غرفه 

به نمايش گذاشتند   .
با اســتفاده از فرصــت انتخاب همــدان به عنوان 
پايتخت گردشگرى آسيا در كنار ديگر رويدادهاى 
همــدان 2018 تالش بــر اين بود كه نمايشــگاه 
شــهرهاى جهانى صنايع دستى نيز در استان برگزار 
شــود كه اين پيشنهاد پذيرفته شده و نمايندگانى از 
شهرهاى جهانى صنايع دستى نيز در اين نمايشگاه 
حضور دارنــد. هدف از برگزارى اين نمايشــگاه 
در كنــار رويــداد همدان 2018 عرضــه و معرفى 

صنايع دستى استان همدان و ديگر استان ها است. 
 همدان صدر نشــين فــروش صنايع 

دستى در بازارچه هاى نوروزى 
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور كه به 
بهانه اين رويداد به همدان سفر كرد  گفت: خانه 
ايرانــى در همدان كه نشــان دهنده ى ظرفيت و 
قدرت هنرمندان بشــمار مى آيد و خانه اى است 
كه از صفر تا صد صنايع دســتى است كه بزودى 

ساخته مى شود.
پويا محموديان اذعان داشت: بهار امسال را خانواده 
صنايع دســتى متفاوت شــروع كردو با برگزارى 
بازارچه هاى صنايع دســتى در كليه اســتان هاى 
كشور در سال حمايت از كاالى ايرانى بازارچه هاى 

نوروزى صنايع دستى خوش درخشيد.
وى در خصوص رشدهاى چشمگير صنايع دستى 
گفت: اســتان همدان با فروش بيــش از 8 ميليارد 
تومان در حــوزه فروش قطعــى در بازارچه هاى 
نوروزى به عنوان استان صدر نشين در كشور قرار 
گرفت.محموديان ســال 97 را براى استان همدان 
داراى نويدهــاى خوبى دانســت و گفت: همدان 
بسيار شــهر حائز اهميتى اســت و يك شهرملى، 
يك شــهرجهانى و نشــان جعرافيايى و هم چنين 
صادركننده نمونه كشــورى به طور متوالى از استان 
همدان همگى حاكــى از ظرفيت هاى بى نظير در 
اســتان همدان به شــمار مى آيد. كه دقت و برنامه 

ريزى هاى دقيق ترى را در اين حوزه مى طلبد.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى گفت: براساس 
آمار رسمى گمركات كشور جمهورى اسالمى ايران، 
بيش از 281 ميليون تومان صادرات انجام شده است 

كه استان همدان به عنوان هفتمين باالترين صادرات 
را به خود اختصاص داده است.

وى گفت: اميد اســت جايگاه استان همدان بويژه 
در خصوص صادرات بهتر شــود و شهر اللجين از 
اهميت هاى ويژه اى برخوردار است كه بايد به نحو 

خوبى از اين ظرفيت هاى ويژه استفاده كرد.
پويــا محموديان در خصوص اجالس شــهرداران 
صنايع دســتى بيان داشت: اميد اســت شهرداران 
شــهرهاى جهانى صنايع دستى دنيا را در همدان و 
شهر اللجين برگزار كنيم. و بايد كليه مديران شهرى 
عزم و اراده  و همت محمكى داشته باشند كه همراه 
و هم پاى ما باشند. و جايگاه صنايع دستى را بيش 
لز پيــش ارتقا دهيم. و بتوانيم شــهر اللجين را به 

عنوان شهر جهانى صنايع دستى حفظ كنيم.
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى در خصوص 
ممنوعيــت كاالهاى غير ايرانــى گفت: ممنوعيت 
كاالهاى غير ايرانى در حوزه صنايع دستى در كشور 
با هدف ساماندهى بازار هنرمندان اين مرزو بوم كه 
باعث شود كه هنرمندان ســهم بيشترى را از بازار 

داخلى از آن خود كنند انجام شده است.
وى در ادامه افزود: ما ممنوعيت را شروع كرده ايم 
و به شدت پيگيرى و برخورد قانونى خواهيم كرد.

محموديان اذعان داشت: اميد است استان همدان در 
نمايشگاه بين المللى تهران نيز مانند هميشه خوش 

بدرخشد و پويايى خود را نشان دهد.
وى اســتان همدان را استانى مهم و استراتژيك در 
بحث صنايع دستى خواند و گفت: اميدواريم بتوانيم 
دســت در دســت هم كارى ماندگار كنيم و باعث 
رشد صادرات غيرنفتى شويم كه باعث رضايتمندى 

ما هنرمندان شود. 
 نقش ويژه همدان وحضور 

در نمايشگاه ها
در زمينه اين نمايشــگاه ، معاون عمرانى اســتاندار 

همدان گفت : خوشحاليم از اينكه هنرمندان از ساير 
تقاط اســتان و كشــور وارد همدان شده اند و هنر 
خود را در نمايشــگاه بين المللى استان همدان به 

نمايش گذاشته اند.
محمود رضــا عراقى افــزود: در حــال حاضر با 
تمهيداتى كه دولت تدبير و اميد انجام داده اســت 
ســازمان ميراث فرهنگى و گردشــگرى در حال 
شناســاندن بخش هاى نرم افزارى است و افزايش 
گردشگران و مسافران نشــان از جايگاه بالقوه اى 

است كه استات همدان دارا است.
معاون عمرانى اســتاندار همــدان اظهار كرد: آنچه 
براى اســتان همدان پيش بينى شده است اينكه همه 
وفاق بر توســعه همدان دارند كه قرار بر اين شــد 
توسعه صنعت گردشگرى در اولويت باشد. همدان 
در كشور نقش ويژه اى را ايفا مى كند و مشاركت 
استان ها در نمايشــگاه بين المللى گواه بر جايگاه 
ويژه ى استان است. نمايشگاه بين المللى در بخش 
صنايع دستى بســيار قوى حاضر شده است و اميد 

است هرسال شاهد پيشرفت در اين حوزه باشيم.
عراقى در ادامه گفت :  استان همدان در حال بازى 
كردن يك نقش ملى اســت و اميد است با توجه به 
شــعارهايى كه مى دهيم بايد اقدام عملى ما همين 

فعاليت هايى باشد كه در حال اجرا است. 
 حال خوب صادرات ســفال و صنايع 

دستى از همدان 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان نيز گفت: 38 هزار در رشته صنايع دستى، در 
23 هــزار گارگاه به فعاليت مى پردازند.على مالمير 
در ادامه افزود: فعاليت هاى موجود نشــان از نقش 
آفرينى هنرمندان در صنايع دســتى و كسب و كار 

در استان است.
وى در خصــوص صادرات صنايع دســتى گفت: 
اســتان همدان يكى از مهم ترين استان هاى صادر 

كننده ى ســفال و صنايع دســتى در كشور است. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
افزود: صادارت صنايع دستى به عنوان كاالى بومى 
و ايرانى برگرفته از نسل اين سرزمين است و ريشه 
در تاريخ و فرهنگ مردم دارد. مالمير گفت: در سال 
حمايت از كاالى ايرانى، حوزه صنايع دستى و سفال 
يكى از حوزه هاى درخشــان در ســال حمايت از 
كاالى ايرانى بوده اســت و خود را به خوبى نشان 

مى دهد.
وى در خصوص ظرفيت هاى استا ن همدان گفت: 
استان همدان داراى ظرفيت هاى بسيار زيادى است 
و در زمينه هاى چرم، منبت و ســنگ هاى قيمتى 
حرف هاى بســيارى براى گفتن دارد. على مالمير 
گفت: وجود يك شــهر جهانى به نام شهر جهانى 
سفال، شهر ملى منبت و كســب نشان جغرافيايى 
منبت را در شهرســتان مالير و تويسركان به نوبت 

مى توانيم نام ببريم.
و  صنايع دســتى  فرهنگــى،  ميــراث  مديــركل 
گردشــگرى همــدان در خصــوص ماندگارى 
گردشگران در استان همدان گفت: يكى از مزيت 
هاى عمده ى گردشــگران حوزه صنايع دســتى 
است كه خوشــبختانه در نمايشــگاه بين المللى 
همدان اتفاق افتاده اســت و بزودى در تهران نيز 

برگزار خواهد شد.
وى گفت: اين نمليشــگاه 150 غرفــه را در خود 
جاى داده است و از همه ى استان ها شاهد حضور 
هنرمندان بسيارى هستيم كه از كشورهايى همچون 
چين، تركمنستان و عمان در اين نمايشگاه حضور 

بهم رسانده اند.
وى در پايــان اظهار اميدوارى كرد در حوزه صنايع 
دستى توليدات هنرى استان همدان و ظرفيت داشته 
هاى بومى به خوبــى در عرصه ملى و بين المللى 

معرفى شود.

توقف  نمايشگاه صنايع دستى همدان 
در ايستگاه آخر 

دستور فورى 
رئيس جمهورى براى 
حل مشكل افزايش قيمت 
بليت هاى هواپيما

 رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى گفت: «رئيس جمهورى دستور حل فورى 
مشكل افزايش قيمت بليت هاى هواپيما را صادر كرده 
و اين دستور امروز به وزير صنعت، معدن و تجارت 

ابالغ شده است.»
به گــزارش ميراث آريا، على اصغر مونســان معاون 

رئيس جمهورى و رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى كه به استان فارس سفر 
كرده اســت، عصر امروز سه شــنبه 30 مرداد و در 
دوميــن روز از ســفر خود به اين اســتان در جمع 
فعاالن حوزه گردشــگرى و صنايع دستى در شيراز 
گفت: «هم اكنون كشور در شرايط سختى قرار دارد؛ 
چــه در بخش گردشــگرى و چه در بخش صنعت 
و چه در بخش توليد ســختى هاى به وجود آمده و 
بايد در شــرايط كنونى در كنار هــم و با كمك هم 
بتوانيم از گردنه تاريخى و ســخت عبور كنيم. اين 
شرايط خواست كشور ما نبوده است و ديپلمات هاى 
تالش هاى زيــادى كردند تا توافقى بــا 1+5 انجام 

شــود، اما آمريكا به صورت يك طرفه و عجيب اين 
و توافق را زير پا گذاشــت و ما در شــرايط كنونى 
بايد مقاومت كنيم تا اين شــرايط را سپرى كنيم.»او 
افزود: «صنعت گردشــگرى انصافاً در اين شــرايط 
فشــار كمترى را در قياس با بخش هاى ديگر كشور 
متحمل شده اســت و اين مسئوليت ما را دوچندان 
مى كند تا به اقتصاد كشور بيشتر كمك كنيم.» مونسان 
گفت: «افزايش قيمت دالر باعث شده است ما بتوانيم 
بسته هاى ارزان قيمت ترى را براى گردشگران خارجى 
داشته باشيم و بايد تالش كنيم تا از اين شرايط بهره 
بگيريم؛ اما در كنار اين وضعيت مشكالتى ايجاد شده 
اســت كه بنده و همكارانم تالش كرده ايم اين مسير 

را هموارتر كنيم.»مونســان ادامه داد: «در حال حاضر 
در حال تالش هستيم كه بسته حمايتى را در هر سه 
بخش گردشــگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
داشته باشــيم، اما بايد توجه داشته باشيم كه در اين 
شرايط همه بخش ها درخواست بخشش هاى مالياتى 
و افزايــش معافيت ها را دارنــد از طرفى درآمدهاى 
دولت نيــز كاهش يافته اســت و در اين شــرايط 
نمى توان فشارهاى غيرمنطقى مالياتى آورد و سازمان 
امور مالياتى نيز به اين مهم واقف اســت.»او گفت: 
«استمهال وام ها و همچنين تسهيل شرايط ماليات بر 
ارزش افزوده و هم چنين همكارى بيشــتر با سازمان 
تأمين اجتماعى مى تواند به بهبود شرايط كمك كند.»
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