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دولت استوارتر 
از همیشه در راه 
خدمت به مردم 
گام برخواهد 
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در برخورد با 
متخلفان تبعیض 
قايل نمي شويم

منبت مالير
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و ماندگاری
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به نام شهروند به کام...
 روز چهارشــنبه مصادف با عيد قربان، 
شــهروندان برتر به انتخاب هيأت داوران 
جشــنواره معرفــي و تجليل شــدند.اين 
جشــنواره كه هدف آن معرفي شهروندان 
نمونــه و داراي فعاليت هــاي مختلف در 
راســتاي شــهروند خوب بــودن تالش 
كرده انــد، از 6 ماه پيش آغــاز به كار كرد. 
احياي يك برنامه و يك ســنّت نيك پس 
از گذشــت يك دهه در راستاي توجه به 
شهروندان و مشــاركت مردم در برنامه ها، 

نقطه مثبت و آغاز راهي است...

زندگي روي خط پايان ماه
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تشريفات: 09183148188
آدرس چاپخانه: همدان - شهرک صنعتي بهاران - خيابان 

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

دبيرستان شريعتي - ساختمان پيام-  واحد7

چهاردهمين حضور مرکز 
چاپ و بسته بندي همدان)پيام رسانه( 

در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي

H3 سالن فردوسي -  غرفه

مرکزچاپ و بسته بندي همدان
)پيام رسانه(

فـــــروش
هتـلدرمـشهد

فاصلهتاحرم15۰۰متر
پنجميلياردوهشتـصدميـليونتومان

تلفن:091۵31074۶0

شمارش معکوس ميزبانی رويداد 2018

شهر بوعلی 
آسیا را فرا می خواند

دیجیتال نه  رســا

کنید ی  پیگیــر ب  ا جــذ یــر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  hamedanpayam

معاون وزير درشوراي اشتغال استان:

همدان 
در بهبود 

فضـاي كار 
پيشتـاز شود 

 
■ 19 تعاوني برتر معرفي شدند                   

■ مدير کل اداره کار: 
7 دهم درصد نرخ بیکاری در 

همدان کاهش يافت
ورزشکاران همداني

 ستاره هاي مسابقات جاکارتا

 همدان كمتر از ۲ روز ديگر ميزبان ۳۳ نماينده از كشــورهای آسيايی خواهد بود تا با معرفی ظرفيت های 
گردشگری و توانمندی های خود قدمی در راستای توسعه بردارد و اميد آنکه در اين آزمون موفق شود...

رونمايي از تصحيح کتاب اول قانون در آرامگاه شيخ الرئيس

اداياحترامپزشکانوفيلسوفانبهمقامجهانيابنسينا
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 معاون امور تعــاون وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی در آئين افتتاحيه هفتمين 
كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزی، 
منابع طبيعی و محيط زيســت پايدار در 
دانشکده كشاورزی دانشگاه بوعلی سينای 
همدان، درباره ترويج در كشاورزي گفت: 
ترويج قبل از اينکــه يك تغيير علمی و 
مهارتی باشد تغييری اجتماعی و رفتاری 
بوده و موضوع انسان ها، جامعه روستايی 
و توسعه آن و دانش جلب مشاركت مردم 
است بنابراين اگر ترويج موضوع انسان ها 

است مروج بايد انسان شناس باشد.
ســيدحميد كالنتری با بيان اينکه مروج 
بايــد از دانش روانشناســی، ارتباطی و 
اجتماعــی برخوردار باشــد، اضافه كرد: 
بسياری از مروجين به علت نداشتن دانش 
روانشناســی نمی توانند بر جامعه هدف 

تأثير بگذارند و مخاطب را جذب كنند.

وی بــا بيان اينکه مشــکل منابع طبيعی 
مشــکل بي اطالعي كارشناســان منابع 
طبيعــی نيســت بلکــه در واقــع يك 
مشــکل اجتماعی اســت، عنوان كرد: با 
فرهنگسازی بايد به سمتی حركت كنيم 
كه مردم و جنگل نشــينان خــود از منابع 

طبيعی حفاظت كنند.
معاون امور تعــاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی بــا بيان اينکه بايد نگاه 
جامعه شــناختی به روستاها داشته باشيم 
و حساســيت روســتائيان را درک كرده 
تــا بتوانيم  پروســه تغييــر را به كمك 
خودشــان طی كنيم، افــزود: نه تنها در 
بخش كشــاورزی بلکــه در جهت رفع 
نيازمند  كشــور  مشکالت  از  بســياری 
فرهنــگ ترويج، توانمندســازی، تغيير 

رفتار و بهبود هستيم.
وی با بيان اينکه مروج كســی است كه 

در جهت تغييرات اجتماعی و بهبود كار 
می كند، گفت: مروج بايد در جهت بيکار 
كردن خــود تالش كند بدين صورت كه 

جامعه هدف خود را توانمند سازد.
كالنتری عدم روحيه كار جمعی و تعامل 

اجتماعی را از عوامل اصلی مشــکالت 
كشور دانســت و اظهار كرد: بايد فضای 
همکاری، رفاقت و هم نشــينی را توسعه 
دهيم و برای توســعه روستاها چه بهتر 
از اينکه خودشــان برای توسعه و اشتغال 

روستا تالش كنند.
وی هدف از اجرای طرح روســتاتعاون 
را جذب ســرمايه ُخرد و پراكنده مردم 
و هدايت آنها در سرمايه گذاری اساسی 
به منظور مشــاركت بيشــتر مــردم در 
اقتصــاد عنوان كرد و يادآور شــد: اين 
طرح روستائيان را برای تقويت اشتغال، 
كاهش فقر و بهبود زندگی كنار هم قرار 

می دهد.
كالنتری با بيان اينکه به وسيله اين طرح 
می توانيــم 50 درصد از افــرادی كه به 
صورت پراكنده مشغول فعاليت هستند را 
با توجه به شــرايط آنها ساماندهی كنيم، 
گفت: ترويج يك امر بسيار مهم در جهت 
ارتقاء بهره وری است و دانش آموزان بايد 
از دوره ابتدايی تغيير رفتار را ياد بگيرند 
امــا متأســفانه نهاد آمــوزش و پرورش 
كارآمد نيست هر چند در سال های اخير 
تغييراتی ايجاد شــده است اما ديرهنگام 

است.
* به پژوهشگران ترويج نیاز داريم

معــاون وزيــر جهادكشــاورزي و رئيس 
ســازمان تحقيــق و آمــوزش و ترويــج 

ــر  ــخنران ديگ ــه س ــم ك ــاورزي ه كش
ايــن مراســم بــود، گفت: بخــش ترويج 
و هدايــت كشــاورزان ســخت ترين كار 
ــه در  ــت ك ــاورزي اس ــوزه كش در ح
ــت در حــال انجــام  حــال حاضــر دول

آن اســت.
كاظــم خــاوازي ادامــه داد: بــه كار 
ــده و  ــي داده ش ــگاه قانون ــج جاي تروي
ــده و  ــي ش ــي آن طراح ــاختار اصل س
ــه طراحــان و  ــاز ب در حــال حاضــر ني
پژوهشــگران در ايــن زمينــه دارد. البتــه 
تعــدادي پژوهشــگر دانشــگاهي در 
ــد  ــي كرده ان ــا را همراه ــه م ــن زمين اي
ــتر در  ــداد بيش ــور تع ــه حض ــي ب ول

ــم. ــج داري ــت تروي معاون
وي افــزود:  يکــي از موضوعاتــي كه 
بايد به آن پرداخته شــود، اين است كه 
شــركت هاي دانش بنيان گسترش يابند 
و فارغ التحصيالن ترويج شــركت هاي 
دانش بنيان تأســيس كننــد و خدماتي 
مانند برندسازي، بازارهاي محلي و باال 
بردن كيفيت و كشاورزي ارگانيك ارائه 

كنند.
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تعداد ۴۲ میلیون و ۶۸۲ هزار سهم در بورس 
همدان مبادله شد

   مدير بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته گذشته تعداد 4۲ ميليون و 
68۲ هزار و 516 ســهم در بورس همدان مبادله شد.عباس صمدی گفت: طی 
هفته گذشته تعداد 4۲ ميليون و 68۲ هزار و 516 سهم به ارزش 8۷1 ميليارد و 
455 ميليون و 60۲ هزار و 14۷ ريال در بورس منطقه ای همدان مبادله شد.مدير 
بــورس منطقه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۹۳ درصد از معامالت هفته 
گذشته مربوط به خريد سهام و ۷ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی گفت: اين تعداد ســهام متعلق به ۲0۲ شركت بوده و طی هفته گذشته 
در بورس منطقه ای همدان 6۲ كد معامالتی جديد ايجاد شده است.مدير بورس 
منطقه ای همدان گفت: شاخص كل قيمت در هفته گذشته معادل 1۳6 هزار و 
۹11 واحد بود كه نسبت به هفته ماقبل آن 6 هزار و 4۳4 واحد افزايش يافت.

اعزام 35 دانش آموز پیشتاز دختر استان همدان 
به اردوی ملی 

  رئيس سازمان دانش آموزی استان همدان از اعزام ۳5 دانش آموز پيشتاز دختر 
اســتان به اردوی ملی خبر داد. رضا ميرزايی،رئيس سازمان دانش آموزی استان 
همدان گفت: پيشتازان دختر در قالب 5 گروه ۷ نفره از 5شهرستان برای رقابت با 
ديگر پيشتازان كشور به تهران اعزام شدند.وی اظهار داشت: در اردوی ملی امسال 
5 تيم صف جمع، امداد و نجات، ساخت پروژه، دست ها و فرياد های شادی و 
جهت يابی و مخابره با ساير استان ها به رقابت خواهند پرداخت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ ميرزايی با اشاره به اهداف اين مسابقات بيان كرد: هدف اصلی 
يادگيری مهارت های پنج گانه و در نهايت به كارگيری آنها در زندگی هر فرد است 
كه می تواند كمك شايانی داشته باشد.  شايان ذكر است اردوی ملی پيشتازان  دوم 

تا ششم شهريورماه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار می شود.

71طرح کشاورزی در همدان بهره برداری شد
  رئيس ســازمان جهاد كشاورزی همدان گفت: همزمان با هفته دولت ۷1 طرح 
كشاورزی با ۳۳0 ميليارد و 51۳ ميليون ريال در نقاط مختلف اين استان بهره برداری 
شد. منصور رضوانی جالل افزود: با افتتاح و بهره  برداری از اين طرح ها برای يك هزار 
و 4۳۳ نفر به صورت مستقيم و 4۳۳ نفر به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد می شود.
در گفت و گو بــا ايرنا وی با بيان اينکه ۲ هزار و 8۷0 خانوار از مزايای اين طرح ها 
برخوردار می شــوند افزود: 46 طرح در حوزه آب و خاک با اعتبار 85 ميليارد و 546 
ميليون ريال، 6 گلخانه با اعتبار ۳5 هزار و 8۳۷ ميليون ريال ، 10 طرح دام و طيور با 
اعتبار 1۲8 ميليارد و 550 ميليون ريال، سه طرح آبزی پروری با اعتبار ۲ ميليارد و 600 
ميليون ريال ، چهار طرح صنايع تبديلی با اعتبار ۷0 ميليارد و 800 ميليون ريال و ۲ طرح 
در ساير فعاليت ها با اعتبار هفت ميليارد و 180 ميليون ريال در هفته دولت امسال در 

بخش كشاورزی بهره  برداری می شود.

به نام شهروند به کام...
 روز چهارشــنبه مصــادف بــا عيــد قربــان، شــهروندان برتــر بــه 

انتخــاب هيــأت داوران جشــنواره معرفــي و تجليــل شــدند.
ايــن جشــنواره كــه هــدف آن معرفــي شــهروندان نمونــه و داراي 
فعاليت هــاي مختلــف در راســتاي شــهروند خــوب بــودن تــالش 

ــه كار كــرد.  ــد، از 6 مــاه پيــش آغــاز ب كرده ان
ــك  ــس از گذشــت ي ــه و يــك ســنّت نيــك پ ــك برنام ــاي ي احي
ــردم در  ــاركت م ــهروندان و مش ــه ش ــه ب ــتاي توج ــه در راس ده
برنامه هــا، نقطــه مثبــت و آغــاز راهــي اســت كــه شــوراي پنجــم 
در آن گام نهــاد و اميــد اســت كــه ايــن اقــدام در ســال هاي آينــده 

بــا كيفيــت و محتــواي بهتــر ادامــه يابــد.
ــا  ــامي برترين ه ــالم اس ــه و اع ــم اختتامي ــزاري مراس ــس از برگ پ
ــه بيشــتر وجــه  ــد ك ــاز ش ــن جشــنواره اي آغ ــه چني ــا ب واكنش ه

ــود و هســت. ــگ  ب ــادي آن پررن انتق
بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده در فضــاي مجــازي و 
ــرار كــرده  ــاط برق ــداد ارتب ــا ايــن روي شــهرونداني كــه مســتقيم ب

بودنــد، چنــد نکتــه را مي تــوان برداشــت كــرد:
1- جمعيــت شــهري همــدان بــاالي 600 هــزار نفــر اعــالم 
مي شــود و ايــن تعــداد شــهروند در جغرافيــاي يــك شــهر 
ــه و  ــرار گرفت ــهري ق ــت ش ــر مديري ــر چت ــع زي ــور قط ــه ط ب
ــه در  ــي اســت ك ــد و طبيع ــوع را دارن ــات متن ــه خدم انتظــار ارائ
ــداد  ــب تع ــعت از مخاط ــن وس ــه اي ــنواره ب ــك جش ــزاري ي برگ
شــركت كنندگان هــزار نفــري، پيامــي جــز همراهــي نکــردن 
شــهروندان بــا ايــن رويــداد را نــدارد و بايــد آسيب شناســي آن را 
ــن اهــداف، شــرايط گزينــش  در حــوزه نحــوه اطالع رســاني، تبيي

ــود. ــه ش ــکار الزم ارائ ــتجو و راه و... جس
۲- انتظــار مي رفــت در برگــزاري ايــن جشــنواره كــه بنــا بــود از 
ــن  ــا تعيي ــي شــوند، ب ــر معرف طيف هــاي مختلــف شــهروندان برت
ــاب  ــرادي انتخ ــي، اف ــي و علم ــه دولت ــي و ن ــاخص هاي مردم ش
مي شــدند كــه بيشــترين مشــاركت را در حــوزه مديريــت شــهري، 
ــته  ــردم و... داش ــن م ــور در بي ــهريان و حض ــه همش ــات ب خدم
ــاي كاري  ــامي و رزومه ه ــالم اس ــا اع ــه ب ــه ك ــا آنچ ــند. ام باش
ــگاهي ،  ــي ، دانش ــاي علم ــتر چهره ه ــد، بيش ــخص ش ــا مش آنه
فرهنگــي و دولتــي مــورد تجليــل قــرار گرفتنــد كــه ضمــن تأكيــد 
ــاي  ــب رتبه ه ــزان در كس ــن عزي ــاي اي ــي از تالش ه ــر قدردان ب
ــي  ــز علم ــود مراك ــر ب ــي و...، بهت ــگاهي و فرهنگ ــي و دانش علم
ــب  ــي از كس ــتگاههاي دولت ــي و دس ــان فرهنگ ــي، متولي ، آموزش
مقامهــا و ثبــت دســتاوردهاي آنــان تجليــل مي كردنــد  نــه 

ــام يــك جشــنواره! ــه ن شــوراي شــهر ب
ــالت  ــودن و تعام ــائبه سياســي ب ــه ش ــش از هم ــه بي ۳- آنچــه ك
پشــت پــرده را تقويــت كــرد، انتخــاب برخــي چهره هــا در برخــي 
حوزه هــا بــود تــا بدانجــا كــه صــداي اســتاندار را هــم درآورد و از 
انتخــاب وي بــه عنــوان فعــال در حــوزه انرژي هــاي تجديدپذيــر 

انتقــاد كــرد و نــوع داوري را زيــر ســؤال بــرد.
ــا  ــا در حوزه ه ــا و تقديره ــه تاريخــي تجليل ه ــه حافظ ــر ب 4- اگ
ــي  ــه راحت ــه شــود، ب ــته مراجع ــف در گذش و مناســبت هاي مختل

ــراد را مشــاهده كــرد. ــودن گروهــي از اف ــوان تکــراري ب مي ت
نگارنــده ضمــن تأكيــد بــر تجليــل و رعايــت شــأن و جايــگاه چنيــن 
ــروز و  ــراي ب ــد فرصــت ب شــخصيت هاي اســتان، معتقــد اســت باي
ــاي  ــار در فض ــا و اقش ــر گروه ه ــد و ديگ ــاي جدي ــور چهره ه ظه
ــا چــه بســا اســتعدادهاي ديگــر شــکوفا  بســته اســتان داده شــود ت

شــده و روحيــه اميــد و تــالش بــراي ديــده شــدن تقويــت شــود.
5- بي شــك شــوراي شــهر و مديريــت شــهري بــا هــدف مثبــت 
ــه شــهروندان،  ــه نشــاط و توجــه ب ــتاي ايجــاد روحي و در راس
ــد  ــه نباي ــن آنک ــد و ضم ــدارک ديده ان ــه اي را ت ــن برنام چني
ــبت  ــده نس ــد در آين ــت، باي ــده گرف ــان را نادي ــاي آن تالش ه
و  انتخــاب  شــاخص هاي  و  شــرايط  برگــزاري  نحــوه  بــه 
ــرار داده  ــر ق ــي مشــخص را مدنظ ــول دوره زمان بررســي در ط
ــاب  ــي انتخ ــب و مردم ــه مخاط ــان جامع ــهروندان را از مي و ش
ــت وپنجه  ــکالت دس ــا مش ــهر ب ــاي ش ــاي ج ــه در ج ــد ك كنن
ــاي  ــرايط، فعاليت ه ــن ش ــل چني ــار تحم ــرده و در كن ــرم ك ن
ــز  ــران را ني ــه داده و ديگ ــود را ادام ــي خ ــي ـ فرهنگ اجتماع

درتعامــالت شــهروندي همــراه مي كننــد.
ــه  ــهر« ب ــد ش ــاي »كلي ــاري« و اعط ــهروند افتخ ــاب »ش 6-  انتخ
ــه  ــي حادث ــواده قربان ــل از خان ــا تجلي ــواده مرحــوم فرشــچيان ي خان
ــه  ــا توج ــر ب ــره ديگ ــد چه ــدن و چن ــرق ش ــودک از غ ــات ك نج
ــس  ــت ح ــه و تقوي ــي جامع ــه اجتماع ــر روحي ــت ب ــر مثب ــه تأثي ب
ــه و اســتان  ــه در جامع ــي ك ــار و گذشــت و خدمات نوع دوســتي، ايث
ارائــه داده انــد، امــري پســنديده بــود كــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
چــه بهتــر بــود كــه انتخــاب ديگــر گزينه هــا هــم در ايــن راســتا بــود. 
هرچنــد برخــي چهره هــاي دعــوت شــده نيــز برخــالف انتظــار در 

ــد. ايــن مراســم شــركت نکردن
۷- به طور حتم برگزاري هر رويدادي داراي كم و كاســتي ها 
و محاســن و معايبي اســت كــه متوليان با اعالم ســختي كار، 
انتظار دارند از خوبي ها گفته شــود و در مقابل جامعه مخاطب 
با توجه به ســطح پاســخگويي به انتظارات، واكنش هاي خود 
را خواهند داشــت و در اين راســتا بهتر آن اســت كه ضمن 
تشــکيل گروهي براي آسيب شناســي و بررسي زواياي مختلف 
چنيــن برنامه اي پايه هاي ادامه اين راه را درآينده مســتحکم تر 
كنند و چــه بهتر كه از فــرداي پايان رويــداد، كميته انتخاب 
شــهروند براي ســال بعد فعاليت خــود را آغاز كرده و كار را 
به روزهــاي پاياني و تعدادي اوراق و اســناد كاغذي موكول 
نکند؛ چراكه شــهروندان بســياري در اين شهر هســتند كه با 
عزت نفس و فروتنــي اقدامات مثبت و اثرگذاري را دارند كه 
بــه دليل اجر معنوي عالقمند نيســتند اعالم كنند، اما اين كميته 
مي تواند با شناســايي چنين چهره هايي قــدردان هرچند اندک 

باشد. تالش ها  اين 

دادستان عمومي و انقالب همدان:
در برخورد با متخلفان تبعیض قايل 

نمي شويم
 دادستان همدان گفت: با كساني كه با احتکار و انبار كردن كاالهاي 
ضروري و مصرفي قصد سودجويي و افزايش غيرمنطقي كاالها را داشته 

باشند، برخورد مي شود.
روز گذشــته جلسه بررسي برخي مسايل و مشکالت راجع به بازار از 
جمله احتکار، توزيع نامناسب، قاچاق و ... با حضور دادستان عمومي و 
انقالب همدان، مدير كل تعزيرات استان، رئيس اتاق بازرگاني، مدير كل 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان مراجع اجرايي، انتظامي و 

امنيتي در محل دادگستري كل استان همدان برگزار شد.
در اين جلسه دادستان عمومي و انقالب مركز استان با تأكيد بر ضرورت 
حمايت از چرخه سالمت توليد و توزيع كاال و اقالم مصرفي در جامعه 
عنوان كرد: با احتکار و انبار كردن كاالهاي ضروري و مصرفي به قصد 

سودجويي و افزايش غيرمنطقي كاالها برابر قانون برخورد خواهد شد.
كامران حمزه ادامه داد: توزيع اجناس مکشوفه احتکار شده از محتکران 
و قاچاقچيان در بازار از توقعات عمومي است و موجب اميدواري مردم 

به ناكام ماندن اقدامات سواستفاده كنندگان خواهد شد.
به گفته حمزه، اين جلسه در راستاي ايجاد تمركز در جمع آوري اخبار و 
هماهنگي در اقدامات قانوني است و قطعاً در نحوه برخورد با متخلفان و 

مجرمان اقتصادي هيچگونه تبعيضي اعمال نخواهد شد.
الزم به ذكر اســت آنطور كه خبرهاي منتشر شــده پيش از اين نشان 
مي دهد تاكنون ۲6 انبار احتکار كاال در استان همدان كشف شده است. 
در حدود يکماه گذشته بازرسان تعزيرات حکومتي و سازمان نظارت و 
بازرسي صنعت و معدن با همکاري و گزارش هاي مردمي اين تعداد انبار 
را كشف كرده اند كه تاكنون 10 پرونده به تعزيرات حکومتي ارسال شده 
است تا مجازات ها برابر قانون اعمال شوند و بقيه پرونده هاي احتکار در 
حال رسيدگي و تحقيقات مقدماتي است. طبق آمار تعزيرات حکومتي، 
ارزش ريالي پرونده هاي تشکيل شده ۳1 ميليارد ريال بوده كه در مورد 

6 پرونده حکم غيرقطعي به ارزش 1۷ ميليارد ريال صادر شده است.
اين تعداد انبار پلمپ شده مربوط به انواع كاال شامل مواد غذايي )برنج، 
روغن، حبوبات، قند و شکر(، لوازم خانگي، كودهاي شيميايي، سبوس 

گندم و لوازم يدكي خودرو است.
چنان كه مشخص اســت پرونده هاي احتکار در اولويت دستگاه هاي 
نظارتي قرار گرفته اند و در هر هفته چند انبار احتکار كشــف مي شود. 
بســياري از بازاريان هم بر اين باورند كه بازرسان مربوطه به شدت به 
دنبال شناسايي انبارهاي كاال هستند و براي انبار و كااليي كه ثبت نشده 

باشد، پرونده تشکيل مي شود.

سردار فارسي «

  آيين ادای احترام به مقام شامخ ابوعلی 
سينا به مناسبت سالروز تولد حکيم بوعلی 
سينا و روز پزشك صبح شنبه در آرامگاه اين 
حکيم گرانقدر با حضور رئيس بنياد علمی و 
فرهنگی بوعلی سينا، استاندار همدان، حسن 
بلخاری رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
كشور و دكتر نجفقلی حبيبی مصحح كتاب 
قانون ابن ســينا ادای احترام به مقام شامخ 

حکيم هزاره ها انجام شد.
گفتی اســت امســال به دليل قــرار گرفتن 
سالروز والدت بوعلی سينا بين دو تعطيلی 
عيد قربــان و روز جمعه و احتمال كمرنگ 
شــدن مراســم نمادين ادای احترام به مقام 
اين دانشــمند اين مراســم با دو روز تاخير 
در سوم شــهريور ماه برگزار شد.  تصحيح 
كتاب قانون در طب توســط دكتر نجفقلی 
حبيبی انجام شــده بود كه در جوار آرامگاه 
بوعلی سينا رونمايی و همچنين سوگندنامه 
توسط فارغ التحصيالن رشته پزشکی نيز در 

حاشيه اين مراسم قرائت شد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان در 
اين مراســم اظهار كرد: شــيخ الرئيس زاده 
۳۷0 هجری قمری و عالمــه امور دينی و 
دنيوی است كه كهن شهر همدان به وجود 

ارزشمندش می بالد.
ســيد حبيب ا... موســوی بهار با بيان اينکه 
امروز در مراسم ادای احترام به بوعلی سينا 
به تقدير از نابغه مشرق زمين مفتخر هستيم، 
گفــت: مايه مباهات اســت كــه از جامعه 

پزشکی در چنين روزی تقدير شود.
وی به قرارگرفتن روز پزشــك در ميام دو 
عيد قربــان و غدير را به فال نيك گرفت و 
افزود: پزشــکان به روش و منشأ ابن سينا و 

عاشقانه به انسان و انسانيت كمك می كنند.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره 
به شــعری از بوعلی سينا مبنی بر اينکه آخر 
به كمــال ذره ای راه نيافت، بيــان كرد: راه 
ابوعلی سينا همچنان ادامه دارد و ما امروز به 
يمن زادروز بوعلی گردهم آمديم كه به مقام 

او ادای احترام كنيم.
وی قرائت ســوگندنامه فــارغ التحصيالن 
پزشــکی در جــوار آرامگاه بوعلی ســينا 
را ارزشــمند دانســت و افزود: پزشــکان 
فارغ التحصيل در محضر اســتاد قســم ياد 
می كنند كه به وقف در جامعه و انســانيت 

خواهند پرداخت.
اســتاندار همدان نيز در اين مراسم با اشاره 
بــه حذف تصويــر حکيم بوعلی ســينا از 
روی جلد دفترچــه تامين اجتماعی، گفت: 
درحالی كه همســايگان ما به دنبال تکريم 
بوعلی هستند ما در اقدامی اشتباه تصوير اين 
دانشمند را از روی جلد دفترچه های درمانی 

حذف می كنيم.
محمدناصر نيکبخت بيان كرد: با پيگيری های 
بســيار برای جبران اين نقيصــه، بار ديگر 
تصوير حکيم بوعلی ســينا در دفترچه های 

درمانی درج شد.

وی گفت: ســالروز والدت حکيم هزاره ها 
و تقارن با روز همدان و روز پزشــك برای 

همدان و ايرانيان شاد باش است. 
استاندار همدان اضافه كرد: اين نابغه مشرق 
زمين، افتخار جهانيان است؛ نابغه ای كه ايران 
و همدان را برای تحقيــق، پژوهش و علم 

آموزی انتخاب كرد. 
وی با بيان اينکه بوعلی همدان را به خوبی 
برگزيده و ما يايد قدردان اين انتخاب باشيم، 
گفت: تصوير بوعلــی بر روی دفترچه های 
درمانی باشــد يا نباشد در دل مردمان جای 
دارد. نيکبخــت با بيان اينکــه از روز پنجم 
شــهريور شــاهد آغاز برنامه هــای رويداد 
فراملی همدان ۲018 پايتخت گردشــگری 
آسيا می شويم، گفت: همدان به پشتوانه آثار 
تارخی بی نظير و علمای بزرگی كه پرورش 
داده ، شايســتگی برگزيده شــدن به عنوان 

پايتخت گردشگری را دارد. 
رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی كشور 
نيز در اين آئين اظهار كرد: در ميان رســائل 
مختلفی كه ابن ســينا دارد يك رساله ناب 
دارد كــه به اندازه كتاب های شــفا و قانون 
شناخته شده نيست و آن » رساله معراجيه« 

است. 
حسن بلخاری گفت: حسين بن عبداهلل ابن 
سينا در اين رساله با نگاه انديشمندانه، معراج 
حضرت رسول اكرم)ص( را در قلمرو عقل 
تاويــل كــرده و تمامی اتفاقاتی كــه بنا به 
احاديث معراج رســول اكرم بيان و مطرح 

كرده را تاويل كرده است. 
وی با اشــاره به اينکه ابن ســينا در اين 
رســاله تمــام جريان هــای معــراج را با 
عقــل تاويل كرده اســت، گفت: در پايان 
مقدمه اين رســاله سخنی درباره حضرت 
اميرالمونين علی)ع( آورده كه بنده درهيچ 
يك از منابع فلســفی نديده ام و آن سخن 
اين است كه» شريف ترين انسان و خاتم 
رســوالن چنين گفت: با مركز حکمت و 
فلك حقيقــت و خزينه عقل اميرالمومنين 

علــی)ع(، ای علی اگر ديــدی مردمان با 
انواع نيکوكاری ها خود را متقرب می كنند 
تو بــا انواع عقــل تقرب جو كه پيشــی 
گرفتــی. و ادامه داد و گفت: او معقول در 

ميان محسوس بود.« 
 رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی كشور 
با اشاره به اينکه ابن سينا با نقل اين موضوع 
در واقع شــيعه بودن خــود را مطرح كرده 
اســت، تاكيد كرد: اگر جناب ابن سينا نبود 
وضعيت تمدنی اســالم و ايران معلوم نوبد 
كه چه می شد؟ ايشان نقطه تحولی در حوزه 

تمدنی است. 
وی اضافه كرد: برخی شخصيت ها در مسير 
تاريخ تحول ايجاد می كننــد و تمدن را به 
مرحله عالی ترين نقطه می رسانند و ابن سينا 
فقط نقش تاريخی ندارد بلکه نقش تمدنی 
نيز دارد و او مســير فلســفی و عقالنيت و 
ادنيشگی را نجات داد كه بستر پرورش امثال 

داعش ايجاد نشود. 
بلخــاری نقش ابن ســينا را نقــش ظهور 
عقالنيــت و پرورش عقالنيت دانســت و 
گفت: ابن سينا گوهر تابناک عقالنيت است 
و در پناه حضرت عقل به امور می پردازيم. 

وی ادامــه داد: نقــش اين ســينا در تمدن 
اســالمی- ايرانی اين اســت كه با برجسته 
كردن عقل، عقالنيت را كه در امامان وجود 
داشت برجسته ســاخت و تمدن اسالمی- 
ايرانــی را نجات از برخــی اطراط گری ها 

نجات داد. 
رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی كشور 
با قرائت اشــعاری از حضــرت موالنا در 
باب حضرت علی)ع( گفــت: موالنا اين 
اشــعار را با نشــات گيری از ابن سينا در 
وصــف امام علی ســروده و در واقع ابن 
سينا نشان عقالنيت و موالنا نشان عاشقی 

ما هستند. 
وی در بخــش ديگری از ســخنان خود به 
رونمايی از كتاب اول قانون اشــاره كرد و 
يادآور شــد: در اروپای قرون چهاردهم و 

پانزدهم بــه بعد كتاب قانــون را به انجيل 
پزشــکی ياد می كنند و كتاب قانون شــيخ 
الرئيس به مدت 600 ســال مرجع رســمی 

اروپا بود. 
بلخاری اضافه كرد: پس از اختراع ماشــين 
چاپ و انتشــار كتاب مقدس، كتاب قانون 
ابن ســينا دومين كتابی اســت كه چاپ و 

منتشر شد. 
وی با اشاره به سخنان قطب الدين شيرازی 
به عنوان آخرين فيلســوف جامع از سلسه 
فالســفه جامع كه در قرن هفتم می زيست، 
تاكيد كرد: قطب الدين شــيرازی در مقدمه 
رســاله »تحفه ســعديه« درخصوص نقش 
ابن سينا در پزشکی اينگونه می گويد: طب 
معدوم بود و بقراط ايجاد كرد و مرده بود كه 
جالينــوس زنده كرد و اين علم پراكنده بود 
رازی جمع كرد و نقش ابن ســينا در طب 
نقش تمدنی بــوده يعنی اين علم را جهش 
داد.  رئيس انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی 
كشــور با بيان اينکه افراد را بايد در ظرف 
تمدنی خود ســنجيد، گفت: ابن ســينا در 
عصر خود در سير تکامل علم همان نقشی 
را دارد كه امروزه برای انيشــتين در فيزيك 
قائل هستيم.  وی با بيان اينکه بايد او را قدر 
بدانيم، بيان كرد: ابن سينا نه در خاک همدان 

كه در جان مردم همدان مدفون است. 
دكتر نجفقلی حبيبــی در آئين رونمای از 
كتــاب اول قانون گفــت: تصحيح كتاب 
قانون را از ســال 8۹ شروع كردم و امروز 
كتاب اول كه كليات است رونمايی شد و 
اميدوارم تا يك ماه آينــده كتاب دوم نيز 
كه در باب داروهای ســاده مفرده اســت 

رونمايی شود. 
وی افزود: قانون مشــتمل بر 5 كتاب است 
و بــرای كتاب اول ۹ ســال تمام وقت كار 
كرده ام و نســخ خطی را جمع آوری كردم 
و از سويی ديگر كتاب های چاپی كه دارای 
اشکاالت بود را نيز بررسی و انطباق دادم و 

اين امری وقت گير بود. 

رونمايي از تصحيح کتاب اول قانون در آرامگاه شيخ الرئيس

اداياحترامپزشکانوفيلسوفان
بهمقامجهانيابنسينا

معاون وزير کار در کنگره ترويج کشاورزي:

مردم بايد خود از منابع طبیعي حفاظت کنند

1- اجرا نشــدن تعهد سرمايه گذاري شســتا در استان، مورد نقد قرار 
گرفته است. گفته مي شــود در حالي كه پيش از اين تأمين اجتماعي 
خبر از ســرمايه گذاري در اســتان و ســاخت هتل داده بود، استاندار 
نسبت به عملي نشدن اين وعده انتقاد كرده است. گفتني است جذب 

سرمايه گذار از اولويت هاي استان در سال هاي اخير مي باشد.
۲- موضع محافظه كارانه نماينده های مجلس دربرابر شــفاف سازی 
درمجلس مــورد نقد قرارگرفته اســت. گفته می شــود درحالی كه 
اظهارنظرهای موافق با طرح شفاف سازی رای پارلمان نشينها از سوی  
نماينده ها شــنيده می شــود اين نماينده ها جزو امضا كنندگان طرح 
نيســتند .گويا تنها ۲ نماينده بهاروكبودراهنگ و تويسركان جزو امضا 

كنندگان طرح می باشند.
۳- اساسنامه خانه های مطبوعات دوباره تغيير می كند .گفته می شود  
با موافقت وزارت ارشــاد تيپ جديد اساسنامه خانه های مطبوعات 
برای تصويب به اســتانها ابالغ شده اســت. گويا دراساسنامه جديد 
برخی تغييرات اعمال شده است.گويا برخی استانها درروزهای اينده 
مجمع عمومی ورای گيری را اجراخواهند كرد.گفتنی اســت معاونت 
مطبوعاتی درسالهای اخير نسبت به يکسان سازی اساسنامه ها وارائه 

تيپ واحد اصرارويژه دارد!
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خبـر

مادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

ايجاد »مجمع خیرين ازدواج« 
در مالير و کبودراهنگ

ــا اشــاره بــه تشــکيل مجمــع   معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اســتان همــدان ب
خيريــن ازدواج در ماليــر و كبودراهنــگ ايــن مجمــع در كبودراهنــگ در حــال 
ــن  ــال تدوي ــا« در ح ــم خانواه ه ــند ازدواج و تحکي ــت: »س ــت، گف ــکل گيری اس ش

ــن شــده اســت. ــه تعيي ــن زمين ــر دســتگاه در اي اســت و ســهم ه
ــان شهرســتان  ــور جوان ــه ســاماندهی ام ــه در كميت ــارس محــرم روزب ــزارش ف ــه گ ب
همــدان بــا بيــان اينکــه روز ازدواج حضــرت علــی )ع( و فاطمــه)س( بــه عنــوان هفتــه 
»ازدواج و تعالــی خانــواده« نــام گرفتــه اســت، اظهــار كــرد: معــاون فرهنگــی و امــور 

ــد. ــت می كن ــج حــوزه فعالي ــان در همــدان در پن جوان
ــيب های  ــش آس ــی در كاه ــش مهم ــاد نق ــازمان های مردم نه ــه س ــان اينک ــا بي وی ب
ــه  ــزود: ســمن های اســتان در ســال ۹۲ از هفــت ســمن فعــال ب ــد، اف اجتماعــی دارن
۷6 ســمن در ســال ۹6 ارتقــا يافــت و هميــن امــر رتبــه همــدان را از ســی ام بــه ســوم 

ارتقــا بخشــيد.
ــه  ــان اينکــه چهــار ســمن ب ــا بي ــان اســتان همــدان ب معــاون فرهنگــی و امــور جوان
بانــك كارآفرينــی معرفــی شــده تــا بتوانيــم اعتبــارات الزم را بــرای ســمن ها داشــته 
باشــيم، گفــت: »مجمــع خيريــن ازدواج« در ماليــر و كبودراهنــگ اســتارت خــورده و 

ــگ در حــال شــکل گيری اســت. ــن مجمــع در كبودراهن اي

ــده  ــزار ش ــه برگ ــان ۳۳ جلس ــور جوان ــاماندهی ام ــوزه س ــه در ح ــان اينک ــا بي وی ب
اســت، عنــوان كــرد: در بخــش اوقــات فراغــت » ســند اوقــات فراغــت« بــه دســتگاه ها 

ارســال شــده اســت.
ــت  ــمن های در دس ــداد س ــمن دارد و تع ــدان 5۲ س ــتان هم ــت: شهرس ــه گف روزب
ــازنده ای  ــای س ــد كمك ه ــد، می توانن ــورت تايي ــه در ص ــت ك ــورد اس ــدام ۲۲ م اق

بــه مــا كننــد.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای توانمندســازی جوانــان كرديــم، 
ــت و  ــن اس ــال تدوي ــا« در ح ــم خانواده ه ــند »ازدواج و تحکي ــرد: س ــان ك خاطرنش

ســهم هــر دســتگاه در ايــن زمينــه تعييــن شــده اســت.

خبـر

شهردار نهاوند
ساماندهی و تجهیزمحل استقرار

 کارگران فصلی
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: شــهردار نهاوند از شروع عمليات 
ســاماندهی و تجهيــز محل اســتقرار كارگران فصلــی خبر داد و 
گفت:مکان اســتقرار كارگران فصلی در مساحتی به وسعت 1000 
مترمربع با دسترسی مناسب در محل دوخواهران در حال ساماندهی 

است.
محمد حسين پور با بيان اينکه ساماندهی كارگران فصلی وشناسنامه 
دار كردن آن ها از ضروريات است افزود:با توجه به اينکه اين مکان 
قبــال برای كارگــران فصلی در نظر گرفته شــده اما به رغم تالش 
های شــهرداری از رفتن به اين مکان امتناع می كردند هم اكنون به 
منظور ترغيب كارگران،  شــهرداری اقدام به تجهيز مکان درخور و 

جايگاهشان نموده است.
وی با اشاره به اينکه پروژه مذكور در راستای مصوبه كارگروه 
تنظيم بازار و توســعه شهری اجرايی شــده است،خاطر نشان 
كــرد: برای ســاماندهی وانتقال كارگران فصلــی بايد از اهرم 
های مناسبی اســتفاده كرد كه در اين راســتا مشاركت تمامی 

است. الزم  شهری  مسووالن 
وی در ادامــه اهداف اين اقدام را تســهيل در دسترســی به اين 
افراد و عالوه بر آن كمك به زيبا ســازی مركز شهر و جلوگيری 
از ترافيــك و تجمع كارگران فصلی در خيابان اصلی شــهر بيان 
نمود و گفت: انتظار می رود با استقبال كارگران و فرهنگ سازی 
برای اســتفاده از اين مکان و امکانــات، بتوان عالوه بر كمك به 
كارگــران و تامين مکانی مناســب برای آنها، به اهداف توســعه 
ای شــهر با اين اقدامات به عنوان زير ساخت ها،ضرورت ها و 

اهداف دست يافت.
حســين پور تصريح كرد: رســانه های جمعی می توانند با فرهنگ 
ســازی شــهروندان را توجيه كنند كه برای بــکار گيری كارگران 
ســاختمانی بايد به محل استقرار جديد واقع در خيابان دوخواهران 

مراجعه كنند.

بازرسي از اصناف و واحد های 
تولیدی بهار

 با شفاف سازي و نظازت دقيق و درست مي توان آرامش رواني 
جامعه را حفظ كرد واز تالطم بازار كاست.

معاون برنامــه ريزي و امور عمراني فرماندار شهرســتان بهار 
بر رصد بــازار در همه حــوزه ها و نظارت كامــل بر كنترل 

كرد. تاكيد  قيمتها 
معصومه باقري در كميســيون تنظيم بازار شهرســتان بهارگفت:می 
توان باشــفاف ســازی و كنتر قيمت در خصــوص توزيع كاالهاي 
اساســي  آرامش رواني جامعه را حفظ كرد واز تالطم بازار كاست. 
باقــری از تعداد بازرســي اصناف و واحدهاي توليدي شهرســتان 
بهارخبردادوافــزود اداره صنعت معدن و تجارات مي بايســت راه 
كارهاي كارشناســي مرتبط با اين امر را پيشــنهاد كند وشناســايي 
انبارهاي احتکار كاال توســط اداره تعزيرات حکومتي جدی گرفته 

شود.
  معاون برنامــه ريزي و امور عمراني فرماندار شهرســتان بهار از 
توزيع مرغ منجمد وگوشت گرم بصورت چرخش در نقاط مختلف 

شهرستان خبردادو گفت اين روند ادامه خواهد داشت.

۴۶ پروژه در نهاوند
 افتتاح و کلنگ زني مي شود

 نهاونــد- خبرنگارهمــدان پيام: 
فرمانــدار نهاوند از افتتاح 46 پروژه 
عمرانی بااعتبار ۲۹ ميليارد تومان به 
مناســبت هفته دولت در نهاوند خبر 

داد.
مــراد ناصری در جمــع اصحاب 
در  ،گفــت:  شهرســتان  رســانه 
آســتانه هفته ای هستيم كه يادآور 

است. خدمتگزاری  روزهای 
وی گفــت: در هفته دولت در شهرســتان 46 پــروژه با بيش از ۲۹ 

ميليارد تومان افتتاح يا كلنگ زنی خواهد شد.
فرماندار نهاوند پروژه های تصفيه خانه گاماسياب با پوشش ۲4روستا 
و واحد توليدی دولو ميت با اشتغال زايی1۷5نفر را از برجسته ترين 
پروژه هــای عمرانی عنوان كرد و گفت: هفتــه دولت هفته ی نقد و 

اصالح عملکرد دستگاه های دولتی است.
وی تأكيــد كرد: مــردم می دانند خدمتگزاران دولت چه كســانی 
هســتند پس بهتر است، گزارش كارهای انجام نگرفته را به مردم 
بدهيم و داليل را برای مردم بازگــو كنيم زيرا مردم بر تنگناهای 

اقتصادی واقف و با محدوديت ها آشنا هستند.
ناصری با بيان اينکه رساترين صدا، صدای مردم است كه با تذكرات 
به موقــع همه مــا را كمك می كنند، افــزود :مديرانی كه در خدمت 
مردم نباشند جزء تيم دولت در نهاوند نخواهند بود، حتی اگر چشم 

راستم باشند.
يی  پا بر نــد و  و نها م جمعه  ما ا بــا  ر  يدا د ز  ا مــه  ا د ا ر  وی د
ن  ن با حضور پزشــکا يگا ا ميــز خدمت و طــرح ويزيت ر
در دومين روز  وند  نها ن  ما در و  شــت  بهدا مجرب شــبکه 
ريم  ا ميدو ا گفت:  و  د  ا د خبــر  وند  نها ر  د لــت  دو هفته  ز  ا
ا  ر ن  شهرســتا توســعه  موجبات  می شــود  م  نجا ا نچه  آ هر 

. ورد آ هم  فرا

دومين جشن ملی شدن مبل و منبت در مالير 

منبتمالير،درمسيرتوسعهوماندگاری

 عملکرد واحد خدمات ايمنی و آتش نشانی شهرداری 
جورقان از ابتدای سالجاری تاكنون حدود 10۷ مورد بوده 
كــه از اين ميان حدود 80 درصد از موارد مربوط به مهار 

آتش سوزی های مزارع گندم اعالم شده است.
شهردار جورقان اظهار داشت : يکی از مهم ترين اهداف 
اين شــهرداری نجات جان و مال شــهروندان در مواقع 
حوادث ناگوار و آتش سوزی ها است كه نيروهای زبده 
و تعليم ديده خدمات ايمنی شهرداری در اسرع وقت در 
محل حادثه حاضر می گردنــد و اقدامات الزم را انجام 

ميدهند .
ــان،  ــهرداری جورق ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مجيــد قــره باغــی، گفــت: بــا توجــه بــه اينکــه حــوزه 
فعاليــت آتــش نشــانی محــدوده و حريــم شــهر مــی 
باشــد ولــی بارهــا بيــرون از حريــم مصــوب ، 
حــوادث مختلفــی بوقــوع پيوســته كــه بدليــل وجــود 
حــس انســان دوســتانه ، خــودرو امــداد و نجــات و 

آتــش نشــانی را بــه محــل حادثــه اعــزام 
ــم. نمــوده اي

شــهردار جورقان از عموم شهروندان فهيم 
خواست نســبت به رعايت نکات ايمنی و 
تجهيــز محل زندگی و محل كســب و كار 
خود به تجهيزات ايمنی از قبيل كپسول آتش 
نشانی اقدام نمايند تا انشاءهلل شاهد هيچگونه 

حادثه ناگواری نباشيم.
همچنين شهردار جورقان در خصوص حادثه 

خيز بودن محور جاده تهــران حد فاصل ميدان فرودگاه 
تا خروجی شــهر جورقان خبــر داد و گفت با توجه به 

وجود چندين روســتا و كارخانه های 
متعدد و اينکه روزانه مســافران زيادی 
در حال تردد از اين محو مهم می باشند 
، متاسفانه گاها شاهد حوادث رانندگی 

در اين مسير می باشيم . 
فلــذا با عنايت به اينکــه جورقان به 
عنــوان اصلی ترين ورودی شــهر و 
دروازه همــدان پايتخــت تاريــخ و 
تمدن ايران محسوب می شود و اين 
محو از محورهای مهم مواصالتی اســتان نيز هست و 
همچنين با توجــه به رويداد مهم همدان ۲018 ، الزم 

اســت مســئولين فکری برای ورودی اين شهر نمايند 
تا حــوادث احتمالی در اين بخش به حداقل برســند 
. لــذا اصالح هندســی و اجرای يك طــرح مدون و 
كارآمد در ورودی اين شهر بيش از پيش احساس می 
شــود و مستلزم تخصيص اعتبارات مورد نياز از سوی 

مسئولين استانی می باشد .
در پايان شــهردار جورقان گفت با توجه به اينکه حجم 
عمليات واحد خدمات ايمنی و آتش نشــانی شهرداری 
بســيار زياد می باشد ، كمبود نيروی متخصص و برخی 
تجهيزات ضروری در اين واحد ديده می شود كه نيازمند 

توجه و عنايت ويژه مسئولين برای اين شهر می باشد .

107 مورد خدمات ايمنی و آتش نشانی 
توسط شهرداری جورقان انجام شد

 انــگار ديگر بايد عــادت كنيم كه مالير 
را از اواخر تابســتان با حال و هوای ديگری 
ببينيم، پر از شور و هيجان خاصی كه از هنر 

منبت كاران اين شهرستان مايه گرفته است.
امسال هم برای دومين سال پياپی شهرستان 
مالير شاهد برگزاری جشن ملی شدن مبل و 
منبت اين شهرستان بود. در هر ساعتی كه در 
شهر قدم بر مي دارم می توانيم شلوغی و شور 
و هيجان ناشــی از برگزاری اين جشنواره را 

در شهر ببينيم.
امســال نيز مانند سال گذشــته تبليغات و 
اطالع رسانی بسيار خوبی برای برگزاری اين 
جشنواره انجام و گام های مثبتی برای معرفی، 
ترويج و ماندگاری مبل و منبت مالير برداشته 
شد، اين نشان از اين مهم هم دارد كه مسئوالن 
و مردم مالير سعی دارند به خوبی اين فرصت 
ايجاد شده را مغتنم شمرده و از اين هنر دست 
صنعتگران خبره اين شهرستان برای رشد و 

توسعه اقتصادی شهر استفاده كنند.
امسال البته افتتاحيه اين جشن در مالير كمی 
متفاوت برگزار شــد و برنامه شب فيروزه ای 
برای دو شــب به همين مناســبت ميهمان 

ماليری ها بود.
فرمانــدار ويژه مالير در اين مراســم كه در 
درياچه كوثر اين شهرســتان برگزار شد اين 
فرصت طاليــی را همزمان با رويداد همدان 
۲018، تحــول آفرين و گامــی مثبت برای 

رسيدن به اهداف بزرگ دانست.
باب اله فتحــی، مالير را شــهری فرهنگی، 
دانشگاهی و تاريخی دانست و گفت: پس از 
ملی شدن مبل و منبت مالير، انگور آن نيز در 
آستانه جهانی شدن است. وی صنايع دستی 
اين شهر را ويژگی بارز و شاخص آن برشمرد 
و افزود: كارگاه های بسيار زيادی در سطح اين 
شهرستان وجود دارد كه با توليد مبلمان منبت 

موجب رونق اقتصادی شهر می شوند.
فتحــی با بيان اينکه صنعتگران و فعاالن مبل 
و منبت مالير به اين شهر نام و آوازه ديگری 
بخشــيدند بيان كرد: همت واال و تالش بی 
دريغ فعاالن اين هنــر صنعت موجب ملی 

شدن منبت مالير شد.
فرمانــدار ويژه مالير گفت: همه دســت در 
دســت يکديگر دادند تا ســال گذشته اين 
رويداد ملی رخ داد و به ثبت رسيد و اين امر 

گام بلندی در توسعه شهر مالير است.
فتحی ادامه داد: از ۳0 مرداد تا چهارم شهريور 
جشن های مردمی در بوستان سيفيه و سالن 
الغدير و ششم و هفتم شهريور ماه نيز جشن 
های مردمــی به ترتيب در شــهر جوكار و 

روستای دهنوآورزمان برگزار می شود.
وی يادآور شد: اختتاميه دومين جشنواره ملی 
مبل و منبت مالير همزمان با عيد سعيد غدير 
خم در باغ تاريخی سيفيه برگزار و به صورت 
زنده از شــبکه استانی همدان پخش خواهد 
شد. عضو هيأت مديره بازار مبل مالير نيز در 
اين آيين خودكفايی هنرمندان اين شهرستان 
در توليــد مبلمان منبت را موفقيتی بزرگ در 
عرصه صنايع دستی كشور دانست و افزود: 
تنها رقيب مبلمان منبت مالير كشــور ايتاليا 

است.
به گزارش ايرنا،محمودی منبت با هنر دست 
را وجــه تمايز مبل منبــت مالير در عرصه 
جهانی برشمرد و گفت: در صدد مهيا كردن 
بسترهای الزم برای افزايش صادرات اين هنر 

صنعت هستيم.
وی ادامه داد: در اين راســتا از كشــورهای 
حوزه CIS، آفريقای جنوبی و كشــورهای 
عربی تجاری برای بازديد از صنعت مبلمان 
منبت مالير به اين شهرستان آمده اند تا بتوانم 
در قالب تهاتر، صــادرات و واردات آن گام 
برداريم. عضــو هيأت مديره بازار مبل مالير 
بيــان كرد: با همت صنعتگران اين عرصه در 
كارگروه های مشخصی برای صادرات داخلی 
مبلمــان منبت مالير بــه صورت تخصصی 
ورود پيدا كرده ايم. محمودی اظهار داشت: 
همچنين به موازات آن در تشــکل ديگری 
برای صــادرات خارجی اين هنر صنعت نيز 

برنامه ها را هدفمند دنبال می كنيم.
وی با بيان اينکه ســاليان سال سود اين هنر 
صنعت به دست واسطه ها می رسيد افزود: 
سال ها مبلمان منبت مالير به صورت كالف 

خام به كالن شهرهای كشور عرضه می شد 
و رنگ و پارچه نيز در اين شهرها انجام می 

گرفت.
عضو هيــأت مديره بازار مبل مالير گفت: با 
ملی شــدن اين صنعت و تاسيس بازار مبل 
مالير كه دارای بيش از ۳00 نمايشگاه مبل و 
منبت است، موفق تا اندازه قابل قبولی از خام 

فروشی آن جلوگيری كنيم.
محمودی بيان كرد: با اين اقدام ارزش افزوده 
توليدات مبل و منبت مالير عايد صنعتگران 
اين شهرستان شــد و از صفر تا صد كار در 

خود مالير انجام می شود.

مراسم و جشن های مختلف مربوط به معرفی 
مبل و منبت مالير از ۲۹ مرداد در مالير آغاز 
شده و تا 8 شهريورماه همچنان ادامه دارد و 
شهرها و البته بخش ها و روستاهای مختلف 
مالير هر روزه شــاهد برگزاری جشــنهای 
مختلف مربوط به اين رويداد اســت. بازار 
مبل مالير و كارگاه های بی شمار مبل و منبت 
شهرســتان هم به خوبی ميزبان شــهروندان 
ماليری و البته مسافران قابل توجهی است كه 
از اقصی نقاط كشور برای بازديد و خريد هنر 
دست هنرمندان و صنعتگران ماليری به اين 

شهرستان سفر كرده اند.
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روحاني سه شنبه به مجلس مي رود
 ســخنگوی هيأت رئيسه مجلس شورای اســالمی گفت: حجت 
االسالم و المسلمين حســن روحانی رئيس جمهوری روز سه شنبه - 
ششم شهريور ۹۷ - برای پاسخ به سوال نمايندگان در خانه ملت حضور 

می يابد.
بهروز نعمتی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ايرنا افزود: 
حسينعلی اميری معاون پارلمانی رئيس جمهوری امروز در نامه ای به 
هيأت رئيســه آمادگی دكتر روحانی را برای حضور در جلسه علنی 
روز سه شــنبه اين هفته مجلس و پاســخ به پرسش های نمايندگان 

اعالم كرد.
به گــزارش ايرنا، طرح ســوال 80 نماينده از رئيــس جمهوری روز 

چهارشنبه 10 مرداد ماه در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.
عدم موفقيت دولت در كنترل قاچاق كاال و ارز، اســتمرار تحريم های 
بانکی، عدم اقدام شايســته دولت درباره كاهش نــرخ بيکاری، ركود 
اقتصادی شــديد چند ساله و افزايش شتابان نرخ ارز خارجی و كاهش 

شديد ارزش پول ملی محور پنج سوال از رئيس جمهوری است.
سخنگوی هيأت رئيسه مجلس دهم همچنين خاطرنشان كرد: استيضاح 
مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادی و دارايی نيز صبح فردا - يکشنبه 

- در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.
به گزارش ايرنا، تقاضای اســتيضاح وزير امور اقتصــادی و دارايی با 
امضای ۳۳ نماينده در جلســه علنی روز - يکشنبه - ۲8 مرداد مجلس 

اعالم وصول شد.

بررسی نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور در 
»متن و حاشیه«

 برنامه »متن حاشــيه« با موضوع نامه اقتصاددانان به رئيس جمهور، 
شــنبه )چهارم شهريور ماه( از ساعت ۲۳:50 روی آنتن شبکه سه سيما 

قرار می گيرد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی شبکه سه سيما، با توجه به نامه 
۳8 اقتصاددان به رئيس جمهور كه در 15 مرداد ماه در فضای رســانه ای 
كشور انتشــار يافت و در آن ۲0 پيشنهاد برای برون رفت از مشکالت 
فعلی ارائه شده اســت، مجموعه برنامه »متن، حاشيه« با حضور دكتر 
حسين راغفر يکی از امضاءكنندگان اين نامه و دكتر حسن يونس سينکی 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزير صنعت، معدن و تجارت به نامه 
كارشناسان اقتصادی به رئيس جمهور، ارائه راهکارهای آنان برای حل 
مشکالت اقتصادی فعلی و همچنين واكنش مقام معظم رهبری در اين 

خصوص می پردازند.
مجموعه برنامه »متن، حاشيه« كاری از گروه سياسی شبکه سه سيما به 
تهيه كنندگی مجيد يوســفی است كه   با اجرای آبتين شمس به تحليل 

مسائل روز می پردازد.
اين برنامه شنبه ها به صورت زنده روانه آنتن شبکه سه سيما می شود

تذکر نمايندگان به "الريجانی" و"انصاری" 
درباره سامانه حقوق و دستمزد

 نماينده نجف آباد در مجلس از تذكر نمايندگان به معاون رئيس جمهور 
در امور استخدامی كشوری درباره سامانه حقوق و دستمزد خبر داد.

ابوالفضــل ابوترابی عضو كميســيون قضايــی و حقوقی مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تســنيم، با بيان اينکه در قانون برنامه ششم توسعه سامانه ای برای 
شفافيت حقوق و دستمزد كاركنان دولت تعيين شده است، گفت: 
در ارديبهشت ســال ۹۷ معاون رئيس جمهور در امور استخدامی 
كشوری، طی بخشــنامه ای اعالم كرد كه تمامی حقوق و دستمزد 

مسئوالن بايد در اين سامانه  قرار گيرد.
وی با اعالم اينکه برخی از دستگاه های از اين تکليف قانونی كه مجلس 
بر دوش دولت گذاشته استنکاف می كنند، ادامه داد: مجلس و قوه قضائيه 
عليرغم بخشنامه دولت تاكنون برای راه اندازی اين سامانه همکاری های  

الزم را نداشتند.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس با بيان اينکه اخيراً جمعی از نمايندگان 
تذكری به معاون رئيس جمهور در امور استخدامی در همين زمينه دادند، 
افزود: تذكری نيز به رئيس مجلس داده شــده  تا در مســير راه اندازی 

سامانه حقوق دستمزد همکاری های الزم با دولت صورت گيرد.

احکام صادره برای مفسدين اقتصادی نبايد 
مشمول تخفیف ها، مساعدت ها و رأفت ها شود  
 رئيس كميسيون قضايی مجلس گفت: احکام صادره برای مفسدين 
اقتصــادی بايد قطعی و ســريع صــادر و نبايد مشــمول تخفيف ها، 

مساعدت ها و رأفت ها شود. 
اللهيار ملکشاهی نماينده مردم كوهدشت در مجلس شورای اسالمی با 
تأكيد بر لزوم برخورد قوه قضائيه با مفسدين اقتصادی گفت: قوه قضائيه 
بايد با مفســدين اقتصادی اعم از دانه درشــت و غير دانه درشت بايد 
برخورد جدی و قانونی داشته باشد و به ويژه كسانی كه در سطح كالن 
مرتکب فساد شده اند بايد با قاطعيت و همچنين با سرعت بيشتری با آنها 
برخورد شود. وی افزود: البته قوه قضائيه پيش از اين نيز در پرونده های 
مختلف با مفسدين برخوردهايی را داشته كه اين برخوردها، برخوردهای 
قاطعی نيز بوده است كه از جمله آن می توان به پرونده اختالس ۳ هزار 
ميلياردی اشــاره كرد.  در گفت وگو با فارس، رئيس كميسيون قضايی 
مجلس با تأكيد بر لزوم شــفافيت در رسيدگی به پرونده های مفسدين 
اقتصادی اظهار داشت: يکی از مشکالتی كه در بحث مبارزه با مفسدين 
اقتصادی وجود دارد اين است كه مردم در جريان كار قرار نمی گيرند و 
اين مسئله ابهاماتی را برای آنان به وجود می آورد و الزم است تا در اين 
باره جزئيات محاكم مفسدين اقتصادی منتشر شود كه اين موضوع در 
نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر معظم انقالب درخواست و مورد موافقت 

ايشان نيز قرار گرفته است.

نماينده همدان در مجلس خبرگان:
مشکالت اقتصادی با اطاعت از ولی فقیه 

حل می شود
  امام جمعه موقت همدان با 
بيان اينکــه اطاعت از واليت و 
امامت واجب است گفت: تمام 
مشکالت اقتصادی با اطاعت از 
واليت فقيه، اســتقامت مردم و 
ادامه راه شهدا حل خواهد شد.

به گزارش ايرنا آيت اهلل ســيد 
مصطفی موســوی اصفهانی در 
خطبه های اين هفته نماز جمعه 
امام خمينی  همدان در حسينيه 

)ره( اين شهر با اشاره به فرا رسيدن عيد غدير و واليت امام علی )ع( 
تاكيد كرد: در طول انقالب اسالمی هرگاه به مشکل خورديم با تدبير 

رهبر معظم انقالب بر مشکالت پيروز شده ايم.
امام جمعه موقــت همدان با تبريك فرا رســيدن هفته دولت افزود: 
مسئوالن ما بايد زندگی شــهيدان رجايی و باهنر را الگوی خود قرار 

دهند.
آيت اهلل موسوی اصفهانی با اشاره به انتخاب همدان به عنوان پايتخت 
گردشگری كشورهای آسيايی در سال ۲018 تاكيد كرد: در اين ميزبانی 
بايد فرهنگ اســالمی الگو باشد و با اســتفاده از اين فرصت فرهنگ 

ايرانی اسالمی را به ساير كشورها صادر كنيم.
وی از مسئوالن همدان خواست تا نماد انقالبی ميدان امام خمينی )ره( 

شهر همدان را در جای سابق خود نصب كنند.
امام جمعه موقت همدان با اشــاره به سخنان اخير رهبر معظم انقالب 
در خصوص محاكمه فاسدين اقتصادی گفت: مفسدين اقتصادی بايد 

طبق موازين شرعی محاكمه شوند.
وی اضافه كرد: در اين موضوع از مجلس شورای اسالمی می خواهيم 
كه نسبت به مسائل مالی و اقتصادی قاطعانه ورود پيدا كند و با قدرت 

و چشم باز در ميدان باشند و نظارت كنند.
آيت اهلل موســوی اصفهانی با اشــاره به اينکه از لحاظ صنايع دفاعی 
حرف اول منطقه را می زنيم اظهار داشــت: دشمنان سياه نمايی نکنند 
كه انقالب به بن بســت رسيد، ما مشکالت سخت تر از اين داشتيم، 
ما هشــت سال دفاع مقدس و فتنه ها داشتيم كه با رهنمود های رهبر 
معظم انقالب پشــت سرگذاشتيم، دشمنان بدانند كه اين توطئه هم به 

بن بست می رسد.
وی ادامه داد: كشــور ما پس از انقالب پيشرفت زيادی داشته است و 
40 ســال است كه دشمنان نتوانسته اند از پيشرفت انقالب جلوگيری 

كنند.
آيين عبادی و سياســی نماز جمعه در ۲۲ نقطه استان همدان برگزار 

می شود.

مشايی در دادگاه حاضر نشد
 3 ايراد معاون احمدی نژاد 

به برگزاری دادگاه
 وكيل اسفنديار مشايی با اشاره به اين مطلب كه مشايی نتوانست با 
وكالی خود قبل از برگزاری دادگاه ديدار كند گفت: برای جوانفکر به 

عنوان شريك جرم متهم ابالغيه ای صادر نشده است.
حسينی وكيل اسفنديار مشايی درخصوص علت عدم حضور موكلش 
در دادگاه گفت: آقای مشــايی به ۳ دليــل قانونی امروز از حضور در 

دادگاه امتناع كرده است.
وی افزود: براســاس ماده ۳4۲ قانون مجازات اسالمی كيفرخواست 
صادر شــده از سوی دادســتانی بايد به متهم ابالغ شود در حالی كه 
براســاس يك رويه غلط در دادگاه انقالب اين اتفاق رخ نمی دهد و 

كيفرخواست به متهم داده نمی شود.
وی ادامــه داد: آقــای مشــايی گفته اســت براســاس قانونی بايد 
كيفرخواســت به من ابالغ می شــد تا بتوان درخصوص آن دفاعيه 

آماده كرد.
حســينی خاطرنشان كرد: ايراد دومی كه به روند رسيدگی به پرونده 
وارد شده اســت اين است كه مشايی برخالف درخواست هايش و 
همچنين برخالف درخواست وكاليش فرصت ديدار و گفت وگو با 

ما را نداشته است.
وی ادامه داد: در متن كيفرخواست مطالبی وجود دارد كه ما فرصت 
پيدا نکرده ايم با خود مشايی درخصوص اين مطالب صحبت كنيم تا 

برای آن دفاعيه آماده كنيم.
ــه  ــت ك ــن اس ــوم اي ــه س ــت: نکت ــايی گف ــفنديار مش ــل اس وكي
بــرای آقــای مشــايی اتهــام تبانــی عليــه امنيــت داخلــی و خارجــی 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــازات در نظ ــون مج ــاده 610 قان ــل م ــور ذي كش
ــر و  ــای جوانفک ــرای آق ــه ای ب ــچ ابالغي ــه هي ــی ك ــت در حال اس

ــل ايشــان صــادر نشــده اســت. وكي
وی گفت: تبانی جرمی اســت كه بايد با دو ركن يعنی با دو متهم يا 
بيشتر انجام شود در حالی كه برای يکی از اركان يعنی آقای جوانفکر 
كه از سوی مسئوالن رسيدگی كننده به عنوان ركن تبانی معرفی شده 

است هيچ ابالغيه ای صادر نشده است.
حسينی گفت: وقتی يکی از اركان تبانی در دادگاه نباشد طبيعتا امکان 

رسيدگی به پرونده نيست.
اين وكيل دادگستری گفت: در جلسه ۲4 مرداد كه بين آقای مشايی 
و قاضی دادگاه برگزار شــد به ايشان صراحتا گفته شد كه قرار است 
دادگاه غيرعلنی باشد در حالی كه موارد اتهامی مشايی هيچ كدام از 

مواردی كه دادگاه غيرعلنی باشد نيست.
وی افزود: علی ايحال به لحاظ مســائل مطرح شده آقای مشايی در 

دادگاه حاضر نشد.
حسينی تصريح كرد: براساس ماده 610 قانون مجازات اسالمی جرم 

تبانی عليه امنيت داخلی و خارجی 5 سال حبس در قانون دارد.

استیضاح وزير کشور از دستور کار خارج شد
 رئيس كميســيون شــوراها و امور داخلی كشــور در مجلــس گفت: تقاضای 
اســتيضاح وزير كشــور، با توجه به اقناع تعدادی از نمايندگان از دستور كار اين 
كميســيون خارج شــد و اســتيضاح »عبدالرضا رحمانی فضلی« در صحن علنی 

شود. نمی  مطرح  مجلس 
بــه گزارش ايرنا، »محمد جواد كوليوند« درمورد تقاضای اســتيضاح وزير كشــور 
كه برای بررســی به كميسيون شــوراهای مجلس ارجاع شده بود، اظهارداشت: اين 
كميســيون سه شنبه گذشته جلســه ای با موضوع بررسی اســتيضاح وزير كشور با 

برگزار كرد. حضور عبدالرضا رحمانی فضلی 
وی با بيان اين كه در اين جلســه نمايندگان متقاضی استيضاح و وزير كشور داليل 
و توضيحات خود را مطرح كردند، تصريح كرد: شــماری از نمايندگان متقاضی از 
پاسخ های رحمانی فضلی قانع شدند لذا با توجه به اقناع اين نمايندگان، امضاهای 

استيضاح وزير كشور از حد نصاب افتاد.
رئيس كميســيون شوراها و امور داخلی كشور در مجلس شورای اسالمی افزود: با 
توجه به از حد نصاب افتادن تقاضای اين اســتيضاح، گزارش كميســيون به هيأت 

ارايه شد. رئيسه مجلس 
به گزارش ايرنا، تقاضای اســتيضاح وزير كشــور، ششم تير ۹۷ با ۲۳ امضا و هفت 

محور تقديم هيأت رئيســه مجلس شورای اسالمی شد.
بی توجهی به توســعه سياســی و اجتماعی كشــور به ويژه احــزاب و قانون جامع 
انتخابــات،  بی برنامگی وزارت كشــور برای جلوگيری از آســيب های اجتماعی و 
افزايش روزافزون آســيب ها، عدم كفايت در مديريت بحران به عنوان نمونه زلزله 
كرمانشــاه و برخورد ســليقه ای، رابطه  بازی و اقدام بــدون ضابطه و عدم رعايت 
شايسته ســاالری در انتصــاب اســتانداران، فرمانداران و بخشــداران از مهم ترين 

استيضاح است. اين  محورهای 
هيأت رئيســه مجلس اين تقاضا را برای بررســی ابتدا به كميسيون شوراها و امور 

داخلی كشور در مجلس فرستاد.

 رئيس جمهور در جمعی از خبرنگاران 
با تأكيد بر تداوم قدرتمند راه و ســيره امام 
خمينی)ره( تصريح كرد كه دولت بار ديگر 
بــا آرمان های امام راحل عهــد می بندد كه 
اســتوارتر از هميشه در راه خدمت به مردم 
گام بردارد و مطمئن هستيم كه خداوند هم 

ياور و ناصر ملت بزرگ ايران خواهد بود
حســن روحانــی روز شــنبه در مراســم 
تجديد ميثــاق دولت دوازدهم با آرمان های 
امام راحل در مرقــد بنيانگذار كبير انقالب 
اســالمی، ضمن گراميداشت ياد امام راحل 
و شــهيدان رجايی و باهنــر و هفته دولت، 
گفت:در هفته دولت با ديگر در كنار تربت 
امام راحل می خواهيم با آرمان های انقالب 
اسالمی و سيره و راه امام بزرگوارمان تجديد 
بيعت كنيم و خوشــحال هستيم كه امسال 
هفته دولت بين دو عيد بزرگ قربان و غدير 

واقع شده است..
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: عيد قربان، 
عيد ايثار، فداكاری، از خودگذشتن و از جان 
عزيزتر گذشتن و عيد غدير، عيد واليت و 
عيد واليتی اســت كه موال اميرالمؤمنين)ع( 
هيچگاه پيشــوايی خلق را بدون خواست 
و اصرار مردم آغــاز نکرد و هيچگاه نيز از 
راه حق و صواب منحرف نشــد و امروز در 
بين اين دو عيد بزرگ، دومين سال فعاليت 
دولت دوازدهم را آغــاز می كنيم و اميدوار 
هستيم بتوانيم، پيرو و راهرو مسير و راه امام 

عزيز و بزرگوارمان باشيم.
روحانی با تأكيد بر اينکه در شــرايط فعلی 
كشــور، منطقه و جهان ضروری اســت كه 
بار ديگر، كالم و ســيره امــام را بازخوانی 
كنيم، اظهار داشــت: امــام عزيز و بزرگوار 
راه و مســير اميد را به همــه ما آموختند و 
سراسر وجود و كالم ايشــان اميد به آينده 
بود و اگر اين روحيه اميدوارانه را نداشت، 
نمی توانست با ياران اندک ، نهضت عظيمی 

را آغاز كند.
رئيس جمهور اضافه كــرد: اگر امام راحل 
اميدوار نبود، نمی توانســت 10 ماه حبس 
و حصر را با كمال نشــاط و سرزندگی طی 
كنــد و اگر اميدوار نبود، نمی توانســت 14 
ســال تبعيد را تحمل كند و نمی توانســت 
انصار را از معبرهای بســيار خطرناک بويژه 
در سال های اوليه انقالب عبور داده و تجاوز 
متجاوزين را از سرزمين مان دفع و رفع كند 
و بتواند همانگونه كه انقالب را رهبری كرد، 

برای نظام هم معماری بزرگ باشد.
روحانی خاطر نشــان كرد: امام خمينی)ره( 
در سايه حسن ظن به خدا و مردم توانست، 
همواره اميدوارانه حركت كند، او به رحمت 
و نصرت خــدا و اينکه هيچــگاه نبايد از 

رحمت خدا مأيوس بود حسن ظن داشت 
و ايمان قوی به خداوند مايه اميدواری  او در 
مســيرش بود و از طرف ديگر به قدرت و 
توانمندی ملت بزرگ ايران، ايمان و حسن 
ظن داشت. يعنی در مقابل همه مشکالت و 
ســختی ها، بعد از خداوند دستش به سوی 
مردم خودش دراز بود و از مردم اســتمداد 
می طلبيد و می خواست كه بار سنگين ادامه 

راه انقالب را بر دوش بکشند.
رئيس جمهور افزود: امام راحل می دانست 
كــه ملت بزرگ ايران بــا فرهنگ كهن و با 
ايمــان به خداوند و روحيه ايثار می تواند به 
خوبی از همه مشکالت عبور كند. امام راحل 
هيچگاه نگفت كه همه با من، بلکه هميشه 
عنــوان همه با هم بودن را بکار می برد. امام 
راحل از همه اقشــار، اقوام، افکار و ساليق 
می خواست تا در كنار يکديگر باشند و همه 
جمعيت ها، نهادها و مردم در كنار هم برای 

رسيدن به اهداف بلند تالش كنند.
روحانی با اشــاره به اينکه امــروز يکی از 
روزهای سخت و دشوار كشور عزيز ايران 
در برابر توطئه های بيگانگان است، تصريح 
كرد: برغم چنين شرايطی، راه امام می تواند 
منجی كشور و مردم باشد و همانطوری كه 
تکيــه امام راحل به مــردم بود، تکيه خلف 
صالــح او مقام معظم رهبــری نيز به مردم 
اســت. رئيس جمهور تصريح كرد: امروز 
روزی نيست كه بخواهيم باری كه بر دوش 
داريم را بر دوش ديگری بيافکنيم و اين فکر 
كه كسی می تواند حساب خود را از ديگری 

جدا كند، اشتباهی محض و بزرگ است.
روحانی گفت: نهاد روحانيت و دين و نهاد 
دولت در كنار يکديگر قرار دارند و حاكميت 
دولت و نظام نمی تواند از هم فاصله داشته 
باشد. فقاهت، واليت و حوزه های علميه و 

روحانيت از ابتدای انقالب اسالمی در كنار 
دولت هستند و دولت نيز همواره در مسير 

ارشادات آنها حركت كرده است.
رئيس جمهور خاطر نشــان كرد: هيچ كس 
نمی توانــد به دريــا قدم بگــذارد و انتظار 
داشته باشد كه پايش خيس نشود و يا بدتر 
اينکه پای خود را در دريا بگذارد و نســبت 
به خيس شــدن آن منکر شود. لذا در مسير 
آرمان های بزرگ انقــالب همه با هم و در 
كنار يکديگر هســتيم و ايستادگی در برابر 
مشکالت و توطئه های دشمنان يك وظيفه 

همگانی است.
روحانی تأكيد كرد: بدون ترديد با وحدت، 
اتحاد و يگانگی به خوبی می توانيم از همه 

مشکالت عبور كنيم.
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينکه در هفته 
دولــت از تمام دولتمردان انتظــار دارم كه 
تالش ها و زحمات يکسال گذشته را برای 
مردم تشــريح كنند، گفت: بايد در اين هفته 
پروژه هايی كه افتتاح می شود و تالش هايی 
كه در يکسال گذشته انجام شده، برای مردم 

تشريح شود.
روحانــی با بيــان اينکه بــه درد و رنج و 
مشــکالت مردم واقــف هســتيم، اظهار 
داشــت: همه تالش ما آن است كه از درد و 
مشکالت مردم بکاهيم و هيچ ترديد نداريم 
كه با وحدت، اتحاد و استقامت می توانيم از 

مشکالت عبور كنيم.
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: همانطوری 
كه توانســتيم تالش البی های صهيونيستی 
را در سالن های مجلس ســنا و نمايندگان 
آمريــکا، خنثی كنيم و همچنين توانســتيم 
توطئه های آمريکا را در سالن شورای امنيت 
سازمان ملل خنثی ســازيم و اتهامات آنها 
را نســبت به ايران در افکار عمومی جهان 

بزداييم و توطئه هــای آنان را در دل آژانس 
بين المللی انرژی اتمی خنثی ســازيم، اين 
ملت به خوبــی خواهد توانســت از همه 

مشکالت سرافرازانه عبور كند.
رئيس جمهور گفت: امروز در پيشــگاه امام 
راحل كه مردم ساالری دينی را به ما آموخت 
و به ما گفت كه در برابر مردم كه ولی نعمت 
ما هســتند، بايد خدمتگزار باشيم، بار ديگر 
عهد می بنديــم كه برای خدمــت به مردم 

كمربندهای خود را مستحکم تر ببنديم.
روحانی در ادامه با گراميداشت ياد و خاطره 
شهدای انقالب اســالمی، اظهار داشت: ياد 
می كنيم از شهيدان رجايی و باهنر و شهدای 
بزرگ مان، شهيدان مطهری، بهشتی و آيت اهلل 
هاشمی رفسنجانی كه جای همه آنها در اين 
روزها خالی اســت. اگر چه آنها نيستند اما 
بی ترديد فرزندان و شاگردان آنها بار سنگين 

مسئوليت را بر دوش خواهند كشيد.
رئيــس جمهــور افــزود: درود و صلوات 
می فرســتيم بــر روح بلند امــام راحل و 
فرزنــدان گرامی و خاندان بزرگوارشــان و 
برای همه شــاگردان و ياران امام و يادگار 
امام، حجت االسالم والمسلمين سيد حسن 
خمينــی آرزوی توفيق داريــم و اميدواريم 
بتوانيم راه امام را همواره زنده و مستمر باقی 

نگه داريم.
در اين مراسم حجت االســالم والمسلمين 
سيد حســن خمينی نيز در سخنانی ضمن 
خيرمقــدم و تبريــك هفته دولــت، اظهار 
داشت: به توانايی دوستانمان در دولت بسيار 
اميدوار هســتم و مطمئن هستم با اتکاء به 
اميد می توانيم از تمــام گردنه ها عبور كنيم 
و بدون ترديــد امروز بزرگترين عامل برای 
برون رفت از شــرايط كنونی برخورداری از 

روحيه اميد است.

  نماينده مردم مالير در مجلس شورای 
اســالمی گفت: خدمات دولت به ويژه در 
ســطح روستاها بسيار گسترده است و اين 
خدمات در مقايســه با نفت 140 دالر در 
دولت قبلی و نفت 40 دالر در دولت فعلی 

قابل مقايسه نيست.
محمد كاظمــی روز جمعه در آيين افتتاح 
طرح های عمرانی شهرستان مالير افزود: با 
توجه به شدت گرفتن مسايل و مشکالت 
در كشور، اين روزها دولت تدبير و اميد در 
مظلوميت قرار گرفته است و برخی جريان 
ها و گرايش های سياسی با اين تصور كه 
مشکالت موجود ناشی از عملکرد دولت 
است، سعی بر اين دارند كه دولت را مقصر 

اصلی جلوه دهند.
نائب رئيس كميســيون حقوقی و قضايی 
مجلــس دهم افــزود: ما مــی دانيم مردم 
درگير مشکالت زيادی هستند و از آنها هم 
عذرخواهی می كنيم، اما دولت تدبير و اميد 
با وجود همه سختی ها و مشکالت خدمت 
بسيار بزرگی طی چند سال گذشته به مردم 

ارايه كرده است.
كاظمی با تاكيد بر اينکــه كابينه اقتصادی 
دولت بايد ترميم شــود ادامــه داد: قبل از 
خــروج آمريکا از برجام مســير آبادانی و 
توسعه كشور بسيار خوب در حال حركت 
بود و با تراكم حضور كشورهای خارجی 

و سرمايه گذاران در كشور مواجه بوديم.
به گــزارش ايرنا وی خاطرنشــان كرد: با 
قرار گرفتن ترامپ در راس دولت آمريکا 
و خروج آن از برجام، مشــکالت زيادی 
را بر مردم و كشــور ما تحميل كرد كه به 
طور قطع با وحدت و همدلی از اين گردنه 

سخت عبور خواهيم كرد.
نماينده مــردم مالير در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: با تغييــر رئيس كل بانك 
مركزی و انديشيدن تدبيرهای الزم، آرامش 
بر بازار ارز حاكم شــد و با دســتور رهبر 
معظم انقالب جلســه های متعددی برای 
حل مشکالت ناشــی از كاهش احتمالی 

صادرات نفت برگزار می شود.
كاظمی با تقديــر از حمايت ها و پيگيری 
های محمدناصر نيکبخت استاندار همدان 
و همراهی خوب وی با نمايندگان اســتان 
بيان كرد: اســتاندار همدان در بين ســاير 
استانداران كشور صاحب نظر است و اين 

مايه مباهات است.
وی همچنين تحول شگرف و نام پرآوازه 
مالير با ملی شــدن صنعــت مبل و منبت 

را حاصل تالش و زحمات شــبانه روزی 
مردم، مســئوالن و بخــش خصوصی اين 
شهرستان دانست و گفت: در اين فرصت 
باقيمانده بايد برای ارايه بهترين خدمت به 

مردم تالش كنيم.
عضو ارشد فراكســيون اميد مجلس دهم 
به شــور و نشــاط مردم مالير همزمان با 
برگزاری دومين جشنواره ملی مبل و منبت 
اشاره و بيان كرد: در روز نخست برگزاری 
اين جشــنواره بيش از 10 هزار مســافر و 

گردشگر وارد اين شهرستان شدد.
كاظمی در عين حال مهمترين تحول دولت 
را در حوزه بهداشــت و درمان دانست و 
گفت: با حضور وزير بهداشــت و درمان 
به مالير اتفاق های بســيار خوبی رخ داد 
و ۳۳0 ميليــارد ريال اعتبار در بازســازی 
و ســاخت خانه های بهداشــت و مراكز 

بهداشتی و جامع سالمت هزينه شد.
مدير اداره جهاد كشاروزی مالير نيز گفت: 
همزمان با هفته دولت 14 طرح كشاورزی 
اين شهرستان افتتاح و يا عمليات اجرايی 
آنها آغاز می شود كه 60 ميليارد ريال برای 

آنها هزينه شده است.
علی مروت اميری ادامه داد: در نخســتين 
روز از هفتــه دولت چهار طــرح آبياری 
بارانی با اعتبار چهار ميليارد و 4۲۳ ميليون 
ريال در روســتاهای حســين آباد شاملو، 

توتل، انوج و حرم آباد افتتاح شد.
به گزارش ايرنا در نخســتين روز از هفته 
دولت با حضور معاون سياســی و امنيتی 
استاندار همدان 1۲ طرح عمرانی با اعتبار 
۷6 ميليــارد و ۷۹۳ ميليون ريــال به بهره 
برداری رســيد كه به طــور همزمان چهار 

طرح آبياری نوين نيز افتتاح شد.
تاكنــون در بيش از هفت هــزار هکتار از 
اراضی شهرســتان مالير آبياری نوين اجرا 

شده است.

دولت خدمات بسیاری در 
روستاها انجام داده است

روحانی در حرم حضرت امام: 

دولتاستوارترازهميشهدرراه
خدمتبهمردمگامبرخواهدداشت



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يکشنبه  4 شهريورماه 1397  شماره 3273

5

خبـر

برخالف گذشــته از آنجا 
کــه ادارات تحت تکفل 
دولــت توانايــی تامین 
نیــاز و پاســخگويی به 
خواســته های مــردم و 
حکومــت را نداشــتند، 
دولتی،  ادارات  کنــار  در 
نیز  خصوصی  بخش های 

شروع به فعالیت کردند

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیشونوش

حوادث

بهداشتنکتهدانشگاه

معلم بايد در دورترين نقاط بیشترين دريافتی را 
داشته باشد

 رئيس كميسيون اجتماعی مجلس گفت: پزشکان هر چه از مركز دور می شوند دريافتی 
شان بيشتر می شود ولی برای معلمان اينگونه نيست. معلم بايد در دورترين نقاط بيشترين 
دريافتی را داشته باشد. به گزارش خبرآنالين، عبدالرضا عزيزی با بيان اينکه عدالت آموزشی 
در جامعه ما نيست، گفت: در يك روستای دورافتاده سرباز معلمی به 15 دانش آموز درس 
می دهد، اما درتهران يك معلم فوق ليسانس با ۲0 سال سابقه تدريس می كند و اين عدالت 
در كيفيت آموزش وجود ندارد.وی افزود: بعد از انقالب در دهه ۷0 به اين نتيجه رسيدند 
فقط عدالت در بخش دولتی نيست و بايد بخش خصوصی هم فعال باشد ولی خب اين 

اختالف طبقانی خودش در تضاد با عدالت آموزشی است. 

آغاز توزيع کارت آزمون دانشنامه دندانپزشکی 
 داوطبان متقاضی شركت در ســی و چهارمين دوره اين آزمون از روز شنبه سوم 
شــهريورماه می توانند با مراجعه به سايت مركز ســنجش آموزش پزشکی به آدرس 
http://www.sanjeshp.ir/ بــا وارد كردن كد رهگيری ثبت نام، كارت ورود 

به جلسه را دريافت كنند.
بر اســاس اعالم مركز سنجش، ارائه كارت شناســايی معتبر به همراه كارت ورود به 

جلسه، هنگام ورود به حوزه امتحانی الزامی است.
به گزارش ايلنا، يادآوری می شود، آزمون كتبی سی و چهارمين دوره آزمون دانشنامه/ 
گواهينامه دندانپزشــکی دوشنبه 5 شهريور ۹۷ و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، 

چهارشنبه و پنجشنبه 6 تا 8 شهريور ۹۷ برگزار می شود.

ساماندهی نوبت دهی در درمانگاه های تخصصی 
وزارت بهداشت 

 مديركل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از استقرار سامانه 
جامع وقت دهی الکترونيك در درمانگاه های تخصصی وزارت بهداشــت خبر داد و 
گفت: اين اقدام در راستای ساماندهی وضعيت پذيرش و نوبت دهی در درمانگاه های 
تخصصی انجام می شود.عليرضا عســگری در گفت وگو با ايسنا، افزود: اين اقدام در 
راســتای تامين حقوق و جلب رضايت بيمــاران و ارتقاء كيفيت خدمات درمانگاهی 
انجام شــده است. در اين زمينه دانشــگاه های علوم پزشکی موظف شده اند در  سال 
جــاری، نوبت دهی های حضوری را برای رفاه حال عمــوم بيماران كاهش داده و از 

طريق ايجاد سامانه جامع وقت دهی الکترونيك، برنامه ريزی كنند.

صدور آنالين کارت بین المللی برای دانشجويان و 
اعضای هیأت علمی

 با پيگيری های اداره كل دانشجويان غيرايرانی وزارت علوم، صدور كارت بين المللی 
دانشجويی و كارت بين المللی اعضای هيأت علمی به صورت آنالين امکان پذير شد.

به گزارش مهر، اداره كل سازمان امور دانشجويان اعالم كرد: نظر به اهميت بين المللی سازی 
دانشــگاه ها و معرفی نمايه بين المللی دانشگاه ها در سازمان جهانی ISIC با پيگيری های 
بعمل آمده توســط اداره كل دانشــجويان غيرايرانی وزارت علوم، امکان صدور كارت بين 
المللی دانشــجويی و كارت بين المللی اعضای هيأت علمی به صورت آنالين و از طريق 
سامانه www.int.iic.ir  امکان پذير شد.دريافت كارت بين المللی دانشجويی به ويژه برای 
دانشجويان بين المللی دانشگاه ها در ارائه سهولت خدمات بين المللی به آنها امکان استفاده 
از خدمات ملی و بين المللی كارت را فراهم می كند.عالوه بر اين دوره های مورد نياز برای 
ايجاد ســازگاری موثر جامعه پذيری دانشجويان بين المللی در ايران فراهم شده و خدمات 
علمی، فرهنگی و هنری توسط اين سازمان به دانشجويان بين الملل دانشگاه ها ارائه می شود.

شوره با کمبود زينک ارتباط دارد
 يك متخصص پوست گفت: مبتاليان به شوره سر يا قارچ های پوستی مقاوم به درمان 

ممکن است از فقر زينك رنج ببرند.
محبوبه مبشــری در گفت وگو با ســالمت نيوز، اظهار كرد: شــوره سر يا پوسته ريزی 
عارضه ای است كه بخش قابل توجهی به آن مبتال هستند يا حداقل يك بار آن را تجربه 

كرده اند. 
وی ادامه داد: اليه شــاخی پوست سر ۲0 تا ۳0 روز زمان نياز دارد تا فرايند رشد خود 
را طی كرده و به عنوان پوست مرده از سر جدا شود. در مواقعی كه اين روند ۲0 تا ۳0 

روزه به شکل غير طبيعی تسريع شود، شوره سر ايجاد خواهد شد.
اين متخصص بيماری های پوستی گفت: زينگ يا همان روی، عنصر بسيار مهمی برای 
سيستم دفاعی بدن و البته پوست است. زينك در تمايز لنفوسيت T نقش دارد. همچنين 
از غشا سلولی محافظت می كند. مطالعات نشان داده است كه بيش از 60 درصد بيماران 

مبتال به شوره سر، كمبود زينك دارند.

تخريب مهندسی شده جامعه پزشکی
 وزير بهداشت ضمن تشريح دستاوردهای پزشکی كشور همزمان با روز پزشك، در 
عين حال گفت: متاسفانه جامعه پزشکی به عنوان سرمايه ای اجتماعی به صورت هدفمند 

و مهندسی شده مورد تخريب قرار گرفته است.
به گزارش ايســنا، دكتر سيدحسن هاشمی، گفت: البته اين تخريب ها منحصر به جامعه 
پزشکی نيست بلکه عليه برخی اقشار ديگر از جمله  آموزش و پرورش، اساتيد، كارگران 
و وكال نيز اين تخريب ها انجام شــده است.هاشمی در ادامه و در تشريح  اجرای طرح 
تحول سالمت و چالش ها و دستاوردهای اجرای اين طرح گفت: طرح تحول سالمت 
با هدف افزايش آرامش مردم، كاهش پرداختی از جيب، حمايت بيشتر و وجود بيمه ها 
قوی تر آغاز شــد و توانست به بخشی از اهداف خود دست پيدا كند اما مشکالتی هم 
داشت و مهمترين مشکل طرح تحول سالمت، عدم تامين منابع مالی مورد نياز بود كه آن 
هم ناشی از سقوط ارزش نفت به يك چهارم، پوشش بيمه رايگان برای 11 ميليون نفر 

بجای 4 تا 5 ميليون نفر و عدم اجرای تعهدات شركای خود بود.

طبيعت تاريک دره همدان از زباله پاکسازی شد
تجلیل از فعاالن محیط زيست همدان 

در کوهستان الوند

  8 نفر از فعاالن محيط زيست استان همدان با اهدای لوح سپاس 
در طبيعت تاريك دره همدان مورد قدردانی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان با برگزاری مراســمی در كوهســتان الوند با همکاری شركت 
صنايع غذايی ســحر همدان و اداره كل حفاظت محيط زيست استان، 

تعدادی از فعاالن محيط زيست استان همدان معرفی شدند.
بنا بر اين گزارش در اين مراســم از فاطمه هاشمی نيکو برای اجرای 
طرح جمع آوری درب بطری و نهادينه سازی مفهوم بازيافت، حميد 
نوروزی برای راه اندازی نخستين مدرسه طبيعت استان همدان، علی 
جهانگيری برای اطالع رسانی اخبار و رويدادهای حوزه محيط زيست 
استان، علی ثقفی برای عکاسی حيات وحش استان، مصطفی موسيوند 
برای اجرای برنامه های منظم پاكســازی در همدان، آرش زينتی برای 
گســترش فضای ســبز همدان از طريق اجرای طرح كاغذ و درخت، 
عرفان معين برای درمان و تيمار حيات وحش ، مرتضی شيردره برای 
تيمار و نگهداری پرندگان شــکاری قدردانی شد و اين افراد به عنوان 
حافظان محيط زيست اســتان همدان كه اقدامات موثری به صورت 

داوطلبانه داشته اند معرفی گرديدند.
مديركل امور اجتماعی استانداری همدان در حاشيه اين مراسم كه پس 
از انجام پاكسازی كوهســتان در طبيعت تاريك دره برگزار شد بيان 
كرد: پاكسازی طبيعت، امری است در راستای تقويت مسئوليت های 
اجتماعی كه به پاک و ســالم شدن طبيعت كمك می كند و به همگان 

می آموزد كه با طبيعت چگونه برخورد نمايند.
مرداد نادری فر افزود: محيط زيســت و طبيعت، ميراث گذشتگان و 
امانت آيندگان است كه بايد امانتداران خوبی باشيم تا مواهب طبيعی 

را بدون تخريب و آسيب به نسل آينده تقديم كنيم.
وی شركت صنايع غذايی سحر را نه تنها يك شركت توليدی، بلکه 
يك ارگان فعال اجتماعی و فرهنگی دانست و در حوزه های متنوع 
فرهنگی و اجتماعی استان نقش ايفا می كند.مديركل حفاظت محيط 
زيست استان همدان نيز شــركت صنايع غذايی سحر را يك واحد 
توليدی خوشــنام و دوستدار محيط زيست خواند و ابراز اميدواری 
كرد هر روز شاهد توسعه صنايع و شركت هايی باشيم كه برای حفظ 
محيط زيســت و بهبود شرايط اجتماعی و زيســتی استان و كشور 
تالش می كنند. گفتنی اســت در اين برنامه، پرســنل شركت صنايع 
غذايی ســحر و پرسنل حفاظت محيط زيست اســتان به پاكسازی 

كوهستان الوند پرداختند.

  توزيع مکمل آهن 
در سطح دبیرستان های کشور

 مکمــل يــاری ويتامين D برای حــدود ۹۹ درصد دختران 
و پســران دانش آموز در مقاطع متوســطه اول و دوم دبيرستان 

است. انجام شده 
به گزارش مهر، معاون بهداشت وزارت بهداشت با بيان اين كه مکمل 
ياری ويتامين D برای حدود ۹۹ درصد دختران و پسران دانش آموز 
در مقاطع متوسطه اول و دوم دبيرستان انجام شده است، گفت:  آهن 
ياری هفتگی ۹۹ درصد  دختران دانش آموز دبيرستانی دوره اول و دوم 
متوسطه  با تامين و توزيع مکمل آهن در سطح دبيرستان های كشور، 
به منظور پيشگيری و كنترل كم خونی فقر آهن با خريداری و توزيع 
بيــش از 41 ميليون عدد قرص آهن صورت گرفته اســت.  عليرضا 
رئيسی بهبود وضعيت بيماران ديابتی به ميزان 55 درصد ، كنترل وزن 
در 5۲ درصد، بهبود وضعيت چربی های خون در 6۳درصد  و كنترل 
فشــار خون 55درصد مراجعين مراكز جامع خدمات سالمت با ارائه 
خدمات مشــاوره تغذيه و رژيم درمانی 10۹5 كارشناس تغذيه را از 

ديگر اقدامات معاونت بهداشت در حوزه تغذيه عنوان كرد.
وی افزود: تشکيل كميته ملی و تدوين برنامه غنی سازی مواد غذايی 
با ويتامين D، اجرای پايلوت  اثر بخشــی غنی سازی آرد با ويتامين 
D عالوه بر آهن و اسيد فوليك بر وضعيت ويتامين D سرم، اجرای 
برنامه مکمل ياری مادران باردار و شــيرده با ويتامين د 1000 واحدی 
در شــبکه،  توزيع 180 هزار سبد غذايی ميان مادران باردار و شيرده 
دچار سوء تغذيه نيازمند و افزايش پوشش برنامه از 51 درصد به 6۲ 
درصــد با كمك بنياد علوی و برگزاری 15000 كالس و كارگاه های 
آموزشــی تغذيه در دوران مختلف زندگی برای كاركنان بهداشتی – 
درمانی و ساير بخش های ذيربط  و مادران برای حدود ۳۳0 هزار نفر 

در قالب بسيج ملی  از ديگر اقدامات معاونت بهداشت بوده است.

ايران ورزشي: صدرنشين زوركن 
 زرنگ رفته جلو شما حسودي؟

اطالعات: فروش مسکن بدون ثبت رسمي وجاهت قانوني دارد 
 حتما باید یه پولی هم برای ثبت خرج بشه؟!! 

ايران: پشت صحنه اعتراض هاي اخير 
 حتما دارن تئاتر بازي مي کنن 
بهار: چالش بزرگ در انتظار دولت 

 دیگه بدتر از این هم داریم؟!!!! 
تجارت: كسب و كار در وضعيت قرمز 

 دولتی ها که خیالشون راحته به خاطر اینه که مردم کار دولتی 
رو دوست دارن!! 

جوان: متأسفم درباره آمريکا اشتباه كردم
 احتماال می خواد بره آمریکا از شعار دادنش پشیمون شده!! 

پيروزي: يزداني گل پسر كشتي ايران است 
 پس کشتی ما گل پسرا هم داره!! 

رسالت: تيم اقتصادي دولت  بايد تغيير كند 
 کل دولتم تغییر کنه وضعیت تغییر نمی کنه!! 

ايران ورزشي: پرويز هادي پسري به رنگ طال 
 ولي موهاش که مشکیه

شرق: كشف دالر ۷ هزار توماني 
 زیر خاکي ها رو نباید به مردم بگي 

شروع: مانور يورو و دالر در اقتصاد ايران 
 اینجوری فقط اقتصاد ایران یه کم باکالس می شه 

كيهان: صف هاي طوالني براي گرفتن غذاي مجازي 
 دیگه قابلمه نخرید اونم مجازی میریزن توش!!

همشهري ورزشي: صدرنشيني ناخواسته 
 یعني از معروفیت خوشش نمیاد؟

آفتاب: حذف سکه از مهريه؟
  نکته مي خوان کاغذ باطله مهریه عروس خانوما بشه!!

فرارو: هوش مصنوعی تا 10 سال ديگر مشاغل را تسخير می كند
 این دیگه از کجا پیداش شد!!

 عالوه بر مشکالت اقتصادی و عدم 
تناسب ميان حقوق كارمندان با درآمد ها 
و تورم، كم توجهی به شايسته ساالری و 
شرايط سخت برای ارتقای كارمندان در 

پست ها از ديگر مشکالت است.
تشــکيل دولت مــدرن در ايران قدمت 
دوره  در  نخســتين بار  نــدارد.  چندانی 
رضا شــاه و به دنبال تغييرات اجتماعی 
اداراتــی تحــت عنــوان ادارات دولتی 
شــکل گر فتند. شــروع به كار ادارات 
به دنبال آن، حاكم شدن سيستم  دولتی و 
گسترده و عريض و طويل بوروكراسی 
بــا شــکل گيری طبقه جديــدی به نام 
كارمند كه در ادارات مســئوليت پيشبرد 
بوروكراســی و پاســخگويی به ارباب 
رجوع را داشتند، همراه بود. به تدريج، 
طبقــه كارمند كــه مامــوران دولت در 
جامعه محسوب می  شــدند و از حقوق 
و مقرری دولتی ثابت برخوردار بودند، 
جايــگاه و اعتبار خوبــی در ميان مردم 

پيدا كردند.
به طور حتــم، از آن زمان تاكنون جامعه 
ايران از حيث امور اقتصادی، سياســی و 
اجتماعی دســتخوش تغييــر و تحوالت 
بســياری شده اســت. تحول در ساخت 
جامعه با گذشت زمان همراه با راه اندازی و 
فعاليت ادارات بسياری بود. البته برخالف 
گذشــته از آنجا كــه ادارات تحت تکفل 
دولت توانايی تامين نياز و پاســخگويی 
بــه خواســته های مــردم و حکومت را 
نداشتند، در كنار ادارات دولتی، بخش های 
خصوصی نيز شــروع به فعاليت كردند. 
اين سياســت كه در راستای سياست های 
جهانی اتخاذ شده اســت درحال حاضر 
تاكيد بر كوچك ساختن دولت و كارمندان 
دولتــی و به جای آن تقويــت كارمندان 
بخش خصوصی دارد. در تقويم رســمی 
ايران امروز ) چهارم شهريور( روز كارمند 

نامگذاری شده است.
  تناسب حقوق کارمندان

 با خط فقر
موجــود،  آمارهــای  آخريــن  بنابــر 
گذشــته  ســال  اســفند  پايــان  تــا 
هــزار  و400  ميليــون   دو  حــدود 
نفــر در دســتگاه های دولتــی فعــال 
بايــد  تعــداد  ايــن  بــه  بوده انــد. 
كارمنــدان  از  قابل توجهــی  بخــش 
بخــش خصوصــی را اضافــه كــرد. 
اگرچــه هيچ گونــه آمــاری از تعــداد 
كارمنــدان ايــن بخــش در دســترس 
آن  از  حاكــی  برآورد هــا  نيســت، 
اســت كــه حداقــل 1۷ ميليــون نفــر در 
ــد.  ــت می  كنن ــی فعالي ــش خصوص بخ
تعلــق  گذشــته،  در  آنکــه  به رغــم 
و  ارج  از  كارمنــد  طبقــه  بــه  افــراد 
ــال های  ــود، در س ــوردار ب ــی برخ قرب
ــر  ــورم و تغيي ــزان ت ــش مي ــر، افزاي اخي
در  چــه  كارمنــدان  درآمــد  انــدک 
در  چــه  و  خصوصــی  بخش هــای 
ادارات دولتــی انتقــادات بســياری را 
متوجــه دولت هــا كــرده اســت. در 
ــدان  ــوق كارمن ــل حق ــال ۹۲، حداق س
ــون و  ــه ميلي ــر س ــزار و حداكث 4۹0 ه
4۳0 هــزار تومــان از ســوی دولــت 
ــن  ــت اي ــد. پرداخ ــه ش ــر گرفت در نظ
ميــزان حقــوق درحالــی اســت كــه 
ــار، متوســط كل  ــازمان آم ــه س ــه گفت ب
ــوار  ــك خان ــاالنه ي ــص س ــه خال هزين

ميليــون   ۲06  ،۹۲ ســال  در  شــهری 
ــه  ــت ك ــوده اس ــال ب ــزار ري و ۳4 ه
نســبت بــه رقــم مشــابه در ســال قبــل 
۲5/4 درصــد افزايــش داشــت. بــر 
دولتــی  نهاد هــای  گــزارش  اســاس 
در آن ســال، پايين تريــن نــرخ خــط 
فقــر بــرای خانــواده ای كــه پنــج فرزنــد 
داشته باشــد در تهــران دو ميليــون و 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــان ب ــزار توم ۲00 ه
ــه  ــت ك ــوان گف ــوق، می  ت ــای ف آماره
بخــش قابل توجهــی از كارمنــدان در 
مــرز ايــن خــط زندگــی می  كننــد.

  نردبان بلند ارتقای شغلی
 عــالوه بــر مشــکالت اقتصــادی و 
عــدم تناســب ميــان حقــوق كارمنــدان 
ــه  ــی ب ــورم، كم توجه ــا و ت ــا درآمد ه ب
ســخت  شــرايط  و  شايسته ســاالری 
ــت ها  ــدان در پس ــای كارمن ــرای ارتق ب
ــد  ــه چن ــت ك ــکالتی اس ــر مش از ديگ
دســتگاه های  كارمنــدان  از  تــن 

ــه  ــان ب ــا آرم ــو ب ــی در گفت وگ دولت
ــدان  ــی از كارمن ــد. يک ــاره كردن آن اش
ــرق در  ــی اداره ب ــط عموم بخــش رواب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــا آرم ــو ب گفت وگ
 15 می  گويــد:  خــود  كاری  شــرايط 
ســال ســابقه كار دارم. از شــرايط كاری 
ناراضــی نيســتم امــا كارهــا كامــال 
ــد  ــود گرفته ان ــه خ ــره ب ــکل روزم ش
و هيــچ نــوآوری در كار مــا وجــود 
نــدارد. او در ادامــه عنــوان می  كنــد: 
ــا  ــای اداره م ــوق و مزاي ــت حق وضعي
ــد  ــدان ب ــر چن ــه ادارات ديگ ــبت ب نس
ــيار  ــروز بس ــا ام ــا هزينه ه ــت. ام نيس

ــوق  ــی حق ــور كل ــه ط ــت و ب ــاال اس ب
را  مــا  زندگــی  كفــاف  كارمنــدی 

نمی دهــد.
همچنيــن، يکی از كارمندان اداره آب و 
فاضالب يکی از شهرهای شمالی درباره 
شــرايط كاری خود می  گويد: مشکالت 
مربوط به حقوق ديگر مشــکلی قديمی 
شده و ما به گونه ای با آن كنار آمده ايم. 
فکر می  كنم عالوه بر اين مشکل، بحث 
عدم پويايی در اداره و شــرايط سخت 
بــرای ارتقــا و گرفتن پســت يکی از 

مسائل جدی است. 
هر مديری كه می  آيد يك سری از افراد 
موردنظر خود را معاون و مدير می  كند، 
فــرد تخصص  اين  اينکه  بــه  بی توجه 
كافی دارد يا نه. او اضافه می  كند: شــايد 
باورش سخت باشد اما مدرک تحصيلی 
مــن از مــا فوقم باالتر اســت و گاهی 
مجبورم دســتورات او را با وجود آنکه 
می  دانم اشتباه است اجرا كنم. مشکالت 
كارمنــدان شــاغل در بخش خصوصی 
امــا تا حدی با كارمنــدان بخش دولتی 
متفاوت اســت. دختر جوانی كه نزديك 
به پنج سال است در يکی از شركت های 
واردات دارو فعاليــت می  كند در انتقاد 
به شــرايط كار خود می  گويد: تنها اميد 
من برای ادامه كار در اين شــركت، حق 
بيمه اســت. تقريبا روزی ۹ ساعت در 
اين شــركت همه كار می  كنم با حداقل 
حقوق. البته شرايط من نسبت به برخی 
از اطرافيانم كــه كارفرما حق بيمه برای 
آنان پرداخت نمی كند، بهتر است. اما در 
كل هيچ توجهی به شرايط من نمی شود. 
ضمن اينکه، استفاده از مرخصی كه حق 
هر كارمند اســت تقريبا بــرای من جز 

تحت شرايطی خاص ممکن نيست.
  ادارات، مکانی برای گذران وقت
مشــکالت اقتصادی و بی عالقگی افراد 
بــه انجام كار را شــايد بتــوان ازجمله 
آسيب های ناشی از محيط كار در كشور 
معرفی كرد. آمارهــای مربوط به ميزان 
ساعات كار مفيد در كشور و مقايسه آن 
با بســياری از كشورهای پيشرفته حاكی 

از همين امر است.
عضو كميســيون اجتماعــی مجلس در 
گفت وگو با آرمان با اشاره به پايين بودن 
ســاعات كار مفيد در ادارات می  گويد:  
تنها خاص  از كار  بهــره وری  مشــکل 
از  بســياری  در  و  نيســت  كارمنــدان 
بخش های كشــور رخ می  دهد. محسن 

ادامه تصريــح می  كند:  عليمردانــی در 
مشــکل ما در اين مورد بيشتر مربوط به 
امور فرهنگی و تربيتی است. ضمن اينکه 
نابســامانی های مديريتی و سوءمديريت 
گاه بــه بی انگيزگی كارمندان و به دنبال 
دامن  مفيد كار  آن كاهش ســاعت های 

می  زند.
او با اشــاره به عواملی كه بر شــرايط 
كاری كارمندان تاثيرگذار است، تصريح 
می  كند: زمانی كــه تبعيض و بی عدالتی 
در ســازمان حاكــم باشــد، انتصابات 
مبتنی بر شايسته ساالری نباشد، پست ها 
براســاس ســوابق به افراد داده نشود و 
مهم تر از همه ســر رشــته كار از روال 
علمی خارج شــود و براســاس برنامه 
پيش نــرود، انگيزه كارمند برای فعاليت 
و رشد ســازمان كاماًل از بين می  رود و 
اداره تنها به مکانی برای گذراندن وقت 

تبديل می  شود.
همچنين، غالمعباس توسلی، جامعه شناس 
كار و شغل با اشاره به مشکالت پيش روی 
كارمندان می  گويد:به طور كلی، مشکالت 
مربــوط به حقــوق و تامين معيشــت از 
مهم تريــن مشــکالتی اســت كــه بارها 
كارمنــدان از طريق رســانه های مختلف 
ســعی كرده اند آن را به گوش مســئوالن 
برســانند. زمانی كه حقوق يك كارمند با 
تورم تناسب نداشته باشــد، فرد چاره ای 
جز رو آوردن به شغل دوم و تحمل فشار 
زياد ندارد. اين اســتاد دانشــگاه در ادامه 
تصريح می  كند: از لحاظ جامعه شناســی، 
كارمندان ما در نهايت با مشــکل از خود 
بيگانگی روبه رو هستند. در ايران كارها به 
درستی صورت نمی گيرد و تخصص فرد 
با شغلی كه دارد همخوانی ندارد. نويسنده 
كتاب جامعه شناسی كار و شغل با اشاره به 
حاكم شدن سيستم بوروكراسی در ادارات 
می  گويد: ازخودبيگانگی می  تواند ناشی از 
حاكم شدن سيستم بوروكراسی دقيق باشد. 
تحت اين شــرايط، افراد جايگاه درست 
خــود را نمی دانند و هدفــی در زندگی 
شغلی ندارند. در واقع كار برای اين افراد 
تبديــل به امری بی معنی می  شــود. او در 
پايان با تاكيد بر لزوم بازبينی بر نظام كار و 
تغيير زيرساخت ها می  گويد: برای آنکه از 
وضعيت فعلی نجات پيدا كنيم الزم است 
تا در مرحله اول مسائل اقتصادی حل شود 
و در وهله بعد تعريف ما از كار تغيير كند، 
يعنــی كار در ذات خود امری ارزشــمند 

برای جامعه محسوب شود.

يک روز به نام کارمند

زندگيرويخطپايانماه

قتل با سالح گرم 
در نمايندگي خودرو

 معـــاون اجتماعـــی فرماندهـــی انتظامـــی همـــدان گفـــت: 
ـــرگ  ـــه م ـــر ب ـــودرو منج ـــی خ ـــن در نمايندگ ـــه ت ـــری س درگي
ـــك  ـــدن ي ـــروح ش ـــو و مج ـــات چاق ـــل ضرب ـــه دلي ـــن ب ـــك ت ي

ـــد. ـــه ش ـــت گلول ـــت اثاب ـــه عل ـــر ب ـــر ديگ نف
ـــته  ـــرد روز گذش ـــت: ۲ ف ـــنبه اظهارداش ـــين بشـــری روز ش حس
ـــودرو  ـــای خ ـــی ه ـــی از نمايندگ ـــور در يک ـــا حض ـــه( ب )جمع
ــل  ــر در تحويـ ــت تاخيـ ــه علـ ــر بـ ــدان در ظاهـ ــهر همـ شـ
ـــد. ـــی كنن ـــاجره م ـــی مش ـــن نمايندگ ـــئول اي ـــا مس ـــودرو ب خ

ـــن  ـــی بي ـــری لفظ ـــاجره و درگي ـــش مش ـــرد: افزاي ـــه ك وی اضاف
ـــا  ـــی ب ـــك نمايندگ ـــه مال ـــد ك ـــب ش ـــرا، موج ـــرف ماج دو ط

ـــد. ـــليك كن ـــا ش ـــمت آنه ـــه س ـــرم ب ـــالح گ ـــتفاده از س اس
در گفـــت و گـــو بـــا ايرنـــا، معـــاون اجتماعـــی فرماندهـــی 
انتظامـــی همـــدان اضافـــه كـــرد: پـــس از شـــليك تيـــر اول 
ـــکل  ـــار مش ـــلحه دچ ـــان، اس ـــی از معترض ـــای يک ـــمت پ ـــه س ب

ـــد. ـــی كن ـــليك نم ـــده و ش ش
ــلحه را  ــی اسـ ــك نمايندگـ ــا مالـ ــه داد: امـ ــری ادامـ بشـ
كنـــار گذاشـــته و بـــا اســـتفاده چاقـــو چنديـــن ضربـــه 
بـــه ناحيـــه ســـر و گـــردن ديگـــر فـــرد مراجعـــه كننـــده 

وارد مـــی كنـــد.
وی گفـــت: مجروحـــان بـــه بيمارســـتان منتقـــل شـــدند امـــا 
يکـــی از آنهـــا كـــه مـــورد اصابـــت ضربـــات چاقـــو قـــرار 
گرفتـــه بـــود بعلـــت شـــدت جراحـــات وارده فـــوت كـــرد.
ـــرد  ـــزود: ف ـــدان اف ـــی هم ـــی انتظام ـــی فرمانده ـــاون اجتماع مع
ـــد و  ـــتری ش ـــتان بس ـــه در بيمارس ـــت گلول ـــر اصاب دوم بخاط

ـــت. ـــده اس ـــزارش ش ـــب گ ـــی وی مناس ـــت عموم وضعي
ــه  ــوع بـ ــرد: پـــس از اعـــالم ايـــن موضـ ــان كـ ــری بيـ بشـ
ـــه  ـــل مراجع ـــه مح ـــوران ب ـــی 110، مام ـــای پليس ـــت ه فوري
و بـــا هماهنگـــی مقـــام قضايـــی مالـــك ايـــن نمايندگـــی را 

دســـتگير كردنـــد.
وی تاكيـــد كـــرد: متهـــم بـــا پنهـــان كـــردن ســـالح، قصـــد 
ـــان  ـــوه دادن مصدم ـــر جل ـــده و مقص ـــير پرون ـــراف در مس انح
ـــاه  ـــالح در چ ـــف س ـــس و كش ـــا ذكاوت پلي ـــه ب ـــت ك را داش

ـــرد. ـــراف ك ـــود اعت ـــرم خ ـــه ج ـــالب، ب فاض
ـــری  ـــت درگي ـــه عل ـــات اولي ـــل در تحقيق ـــرد: قات ـــان ك وی بي
ـــا  ـــت ب ـــرده اس ـــوان ك ـــتری عن ـــا مش ـــاب ب ـــالف حس را اخت
ايـــن وجـــود تحقيقـــات پليســـی بـــرای كشـــف حقيقـــت 

ادامـــه دارد.
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مسکن وارد رکود شد
 آمار درج شده در سامانه های ملکی نشان می دهد معامالت مسکن در مردادماه نسبت به ماه 

قبل ۳5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹6 درصد كاهش يافته است.
به گزارش ايســنا، در شرايطی كه قيمت مســکن به باالترين سطح رشد طی پنج سال 
گذشــته رســيد و در تيرماه 1۳۹۷ بالغ بر 54 درصد افزايش يافــت، معامالت روند 
نزولی به خود گرفته اســت. از ســوی ديگر عنوان می شــود بخــش قابل توجهی از 
متقاضيان مســکن طی ماه های اخير، ســفته بازان و نوسان گيران بوده اند كه برای حفظ 
ارزش پــول خود در شــرايط جهش قيمت ارز، اقدام به خريــد آپارتمان كرده اند. اما 
به نظر می رســد اين گروه با اشــباع بازار، عدم بازدهی متناســب با بازارهای موازی، 

نبود چشــم انداز روشن و نبود توجيه ســرمايه گذاری در ميان مدت، مردادماه از بازار 
شده اند. خارج  مسکن 

بر اساس آمار، از فروردين ماه سال قبل تا كنون سکه ۲1۹ درصد و دالر 16۲ درصد افزايش 
قيمت داشته اند؛ اما رشد قيمت مسکن 54 درصد بوده است. اين در حالی است كه با وجود 
نرخ پايين تر رشــد، تقاضا برای مسکن به شدت دچار افت شده است. كارشناسان علت اين 
موضوع را عدم اســتطاعت مالی متقاضيان واقعی مسکن عنوان می كنند؛ چرا كه جهش های 
ادواری قيمت زمين، مسکن و مصالح ساختمانی كه به پرش قيمت در سال های 1۳68، 1۳86، 
1۳۹1 منجر شده بخش مسکن را دچار اشباع قيمتی كرده كه نتيجه آن كوتاه شدن دوره رونق 

سال 1۳۹۷ و كوچك شدن حباب مسکن در اين سال نسبت به بازارهای موازی بوده است.

تعداد خودروهای خوابیده در کف کارخانه ها 
به 7۰ هزار دستگاه رسید

تعداد  گفت:  قطعه سازی  همگن  صنايع  انجمن  دبير   
توليد  ناقص  به صورت  قطعات  دليل كسری  به  كه  خودروهايی 
 ۷0 حدود  به  شده اند  متوقف  سازنده  كارخانه های  كف  در  و 

است. رسيده  دستگاه  هزار 
پرداخت  از  خودروسازان  متاسفانه  كرد:  اظهار  محبی نژاد  آرش 
موجب  موضوع  همين  و  هستند  ناتوان  قطعه سازان  مطالبات 
قطعات  توليد  و  قطعه سازان  نقدينگی  تامين  در  مشکل  ايجاد 

است. شده 
كه  قطعاتی  تعداد  و  تنوع  اخير  هفته های  در  اينکه  بيان  با  وی 
ايسنا  به  است،  شده  بيشتر  كنند  توليد  نمی توانند  قطعه سازان 
تشکيل  قطعه  نوع  هزار   ۳000 از  بيش  از  خودرو  يك  گفت: 
خودرو  قطعات،  اين  از  يکی  حتی  كمبود  صورت  در  كه  شده 
متوقف  توليدكننده  كارخانه های  در  و  نشده  تجاری  اصطالحا 

می شود.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازی ادامه داد: متاسفانه در هفته های 
اخير وضعيت قطعه سازان بدتر شده است و ناتوانی خودروسازان از 

پرداخت مطالبات قطعه سازان نيز مشکالت را تشديد كرده است.
بايد  مهم  اقدام  كوتاه مدت سه  در  اين شرايط  در  افزود:  وی 
بحران  اين  از  قطعه سازی  و  خودرو  صنعت  كه  گيرد  صورت 
ارزش  به  تسهيالتی  پرداخت  اقدام،  اولين  كه  شود  خارج 
بزرگ  از شركتهای  به هر يك  تومان  ميليارد  10 هزار  از  بيش 

است. قطعه سازان  مطالبات  پرداخت  برای  خودروسازی 
محبی نژاد با بيان اينکه با تغييرات نرخ ارز ميزان سرمايه در گردش 
است، تصريح كرد:  از نصف رسيده  به كمتر  قطعه سازی  شركتهای 
با  و  كافی  عرضه  وضعيت،  اين  از  خروج  برای  مهم  اقدام  دومين 
قيمت مناسب مواد اوليه عمدتا دولتی همچون فوالد، فلزات رنگين و 
محصوالت پتروشيمی است كه متاسفانه قيمت آنها در بازار به شدت 

افزايش يافته است.
وی ادامه داد: سومين اقدام كوتاه مدت برای خروج صنعت خودرو 
شدن  واقعی  و  خودرو  قيمت  آزادسازی  بحران،  اين  از  قطعه  و 
حاضر  حال  در  است.  خودروسازان  به  تحويلی  قطعات  قيمت 
با  را  قطعه سازان  از  شده  خريداری  قطعات  هنوز  خودروسازان 
حاليکه  در  می كنند  قيمت گذاری  سابق  تومانی   ۳۲00 ارز  نرخ 

قطعه سازان ارز مورد نياز را به نرخ  آزاد تامين می كنند.
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازی خاطرنشان كرد: اميدواريم در 
تعطيالت تابستانی يك هفته ای خودروسازان و قطعه سازان، بخشی از 
خودروهای ناقصی كه كسری قطعات آنها تامين شده، تکميل و شاهد 
كاهش تعداد ۷0 هزار دستگاه خودروی ناقص متوقف در كارخانه های 

خودروسازی باشيم.

شرايط سپرده گذاری ارزی 
در بانک ها اعالم شد

 بانك مركزی در بخشنامه ای مقررات و شرايط سپرده گيری ارزی 
را به شــبکه بانکی ابالغ كرد كه طبق در اين بخشنامه بانك ها نسبت 
به سپرده گيری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای يورو با سود سه 
درصد، درهم امارات دو درصد و دالر با نرخ چهار درصد با تضمين 

بانك مركزی مجاز خواهند بود.
به گزارش ايسنا، بنابر اعالم بانك مركزی، در راستای اجرای بند )4( 
تصويب نامه شــماره 6۳۷۹۳ /ت556۳۳ هـ مورخ 16 /5 /1۳۹۷ هيأت 
وزيران، شــرايط زير در تکميل ترتيبات سپرده گذاری ارزی موضوع 
قسمت »ج« بخش سوم مجموعه مقررات ارزی »خدمات ارزی و ساير 

مبادالت ارزی بين المللی«، برای اجرا ابالغ می شود:
1 - بانك مجاز است نسبت به سپرده گيری ارزی به صورت اسکناس 
به ارزهای يورو، درهم امارات و دالر از اشــخاص حقيقی و حقوقی 
بخش غيــر دولتی با تضميــن بانك مركزی در قالب فرم پيوســت 
)پيوست 1( اقدام و با انجام هماهنگی الزم با اداره بين الملل اين بانك، 

نزد بانك مركزی سپرده گذاری كند.
۲ - بازپرداخت اصل و ســود وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط 

بانك مركزی تضمين می گردد.
۳ - دوره ســپرده گذاری ارزی يك ســاله بوده و در صــورت ارائه 
درخواست تمديد )قبل از سررسيد( و موافقت اين بانك، دوره مذكور 

برای دوره  يك ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود.
4 - نرخ ســود سپرده گذاری ساالنه برای اسعار يورو، درهم امارات و 

دالر به ترتيب ۳، ۲ و 4 درصد است.
5 - كارمزد عامليت آن بانك 0.۳ درصد نسبت به حجم سپرده دريافتی 

در پايان دوره سپرده گذاری ارزی يك ساله پرداخت می شود.
6 - در صورت درخواســت متقاضی مبنی بر ابطال و يا دريافت سود، 
به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانك 
نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق 
جدول پيوست )پيوست ۲( به اداره بين الملل اين بانك جهت دريافت 

اصل و سود سپرده پرداختی منعکس كند.
۷ - بازپرداخــت اصل و پرداخت ســود ســپرده گذاری به صورت 
اسکناس نزد اين بانك، به همان نوع ارز توديعی و به صورت اسکناس 

خواهد بود.
تبصره: پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.

8 - درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی توديعی قبل از سررسيد، 
نرخ سود ساليانه مورد عمل برای سپرده يورويی، درهمی و دالری به 
ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. به ســپرده های ارزی كمتر از 

آب يعنی زندگیيك ماه سودی تعلق نمی گيرد.

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوانتجديدمناقصهعمومييکمرحلهای
اجرایشبکهجمعآوریفاضالبشهررزنبهشمارهع/97/15۰-2

شرکت آب و فاضالب استان همدان)سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجرای  
شبکه  جمع آوری فاضالب  شهر رزنبه مبلغ برآورد  8،214،488،416بر اساس فهرست بهای شبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب سال 97 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تايید صالحیت 
ايمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ 
اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نیز دو رضايت نامه از باالترين مقام 
طريق  از   ،)  5 رتبه  دارندگان  باشند)جهت  گذشته  سال   5 پیشین طي  مرتبط  کارهاي  در  اجرايي  دستگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(واگذارنمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
www. تا ارائه پیشنهاد و بازگشايی پاکات از طريقدرگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس
setadiran.irبه شماره فراخوان 200977001000015انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دريافت  و  مذکور  سايت  در  نام  ثبت  قبلی،مراحل  عضويت 

مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1397/06/03

*هزينه خريد اسنادمناقصه:مبلغ   300،000 ريال است که  میبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 
0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت واريز گردد.
* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه:از تاريخ 1397/06/03 لغايت 1397/06/07تاپايان وقت اداری.

* آخرين مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپايان وقت اداری 1397/06/19)مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(
* تاريخ بازگشايی پیشنهادات: مورخ1397/06/20ساعت 11سالن جلسات مناقصه گزار.

*مبلغ تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار: 410.724.421ريال است پیشنهاددهنده بايد تضمین شرکت در 
فرايند ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6آيین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 
1394/9/22  ارائهنمايد.اصل تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بايست در 
پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پايان وقت اداری مورخ 1397/06/19به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان 

همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحويل و رسید دريافت شود.
نشانیمناقصهگزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و 

ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
ثبت  تماس 41934-021   دفتر  :مرکز  انجاممراحلعضويتدرسامانه اطالعاتتماسسامانهستادجهت

نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شرکت به نشانی www.hww.irدرج شده است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پیمانکار نخواهد داشت.

نوبت دوم

بیمه نامه کوثر خودرو پژو آردي 1600 شماره بیمه نامه 
1396/1010/706173 شماره پالک 836ط61 ايران 28 
شماره موتور 11782016053 شماره شاسي 82143211 
به نام پرويز طالبي به شماره شناسنامه 4040248112 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پ

آگهيمناقصهعمومي97/75/31الي97/75/34

پيمانورسيدگيادارهكلراهداريوحملونقلجادهاياستانهمدان

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه به شرح زير به پیمانکار 
واجد شرايط واگذار نمايد.

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد:» سامانه تدارکات الکترونیك دولت به نشاني
جهت اطالع بیشتر به سايت http://IETS .MPORG.IR مراجعه نمايید.

آخرين مهلت دريافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/6/11
آخرين مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 97/6/21

محل تحويل پاکت الف به صورت فیزيکي: دبیرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدين نبش بلوار شهید ستار ابراهیمي 
www.setadiran.ir محل تحويل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکي: سامانه تدارکات الکترونیك دولت به نشاني

تاريخ بازگشايي پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 97/6/22
محل بازگشايي پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدين اسدآبادي نبش بلوار شهید ستار ابراهیمي 

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت:3 ماه 
صالحيتالزم:

دارا بودن گواهي صالحیت پیمانکار)حداقل رتبه 5 راه و ترابري( از سازمان مديريت و برنامه ريزي و نیز داشتن گواهي نامه فني از مرکز تحقیقات راه و مسکن 
و شهرسازي 

مناقصه شماره 34-75-97 دارا بودن گواهي صالحیت پیمانکاري )حداقل رتبه 5 نیرو( از سازمان مديريت و برنامه ريزي 
قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار طرح عمراني )تملك داريي( و از محل اعتبارات استاني و سازمان راهداري )نقدي و اسناد خزانه( مي باشد.

مبلغ برآورد بر اساس فهرست موضوع مناقصه شماره مناقصه 
بهاء راهداري سال 97 )ريال(

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع 
کار )ريال( بر اساس آيين نامه تضمين 

معامالت دولتي به شماره 123402/
ت۵0۶۵9 هـ مورخ 94/9/22

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور مالير- نهاوند 97/7۵/31
)گردنه آبدر(

۵/۵00/077/11327۵/100/000

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور مالير- بروجرد 97/7۵/32
)حدود انتهاي حوزه به طرف سامن(

3/۵00/001/29017۵/100/000

اجراي عمليات لکه گيري و روکش آسفالت محور مالير- خنداب 97/7۵/33
)بعد از تقاطع گولوند به طرف خنداب 

3/۵00/022/91217۵/100/000

عمليات حفظ و نگهداري سيستم روشنايي و چراغ چشمک زن 97/7۵/34
ناحيه 2 استان )مالير نهاوند تويسرکان و اسدآباد(

بر اساس فهرست بهاء راهداري 
و برق سال 97، 4/000/000/000

200/000/000

نوبت اول

آگهي حصر وراثت
زهرا دانیالي فرزند علي حیدربه شــرح دادخواست کالسه 970353 از اين 
حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه نوروزي کندهاني به شــماره شناســنامه 392089546 در تاريخ 
1397/4/13 در اقامتگاه دائمي خــود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفي منحصر اســت به: 1- زهرا دانیالي فرزند علي حیدر به شــماره 
شناسنامه 8 مادر متوفي 2- عباس شاملو جاني بیك فرزند حیدر به شماره 
شناسنامه 3920674731 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد 
و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 444(
قاضيشعبه111شورايحلاختالفمالير

 روز گذشته 1۹ تعاوني در سيزدهمين 
جشــنواره تعاوني هاي برتر استان همدان 

معرفي شدند.
آنطور كه مديركل اداره كار، تعاون و رفاه 
اجتماعي اســتان همدان اعــالم كرد: اين 
تعداد از بين هزار و 141 تعاوني فعال در 

استان انتخاب شده اند.
طبق اعالم ســيد احمــد توصيفيان، ۲۷0 
تعاوني در رشــته صنعــت و معدن )۲4 
درصد(، ۲۳6 تعاوني در رشته كشاورزي 
)۲1 درصــد(، 446 تعاونــي در رشــته 
خدمات )۳۹ درصد(، 105 تعاوني مسکن 
و عمران )۹ درصد(، 14 اتحاديه شــركت 
تعاونــي )يك درصــد( و ۷0 تعاوني در 
قالب »روســتاتعاون« )6 درصد( در حال 
فعاليت هســتند كه 1۲ هزار و ۹۲8 شغل 

ايجاد كرده اند.
بــه گفتــه وي، در ســال ۹6 تحقق 118 
درصدي در تشکيل تعاوني هاي جديد و 
تحقق 108 درصدي ايجاد شــغل نسبت 
به برنامه اعالمي از سوي وزارت كار، در 

استان همدان وجود داشته است.
توصيفيان با بيان اينکه 6 درصد تعاونی های 
اســتان به روســتاتعاون اختصاص دارد، 
افزود: تعهد استان تشکيل 5۲ روستاتعاون 
بود اما در حال حاضر ۷0 روستاتعاون در 

استان فعال شده است.
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعی 
اســتان همدان با بيان اينکه نرخ مشاركت 
اقتصادی استان در سالجاری 4۲/8 است، 
گفت: نرخ مشــاركت اقتصــادی در بهار 
۹۷ در كشــور 41/1 و در اســتان همدان 

4۲/8است.
توصيفيان با اشــاره به اينکه نرخ بيکاری 
اســتان همدان در بهار ۹۷، 8/۲ اســت، 
افزود: نرخ بيکاری استان در سال گذشته 
8/۹ و نرخ بيکاری كشور 1۲/6 بوده است.

وی بــا تأكيد بر اينکه اســتان همدان بعد 
از ســمنان و اردبيل رتبه سوم را به لحاظ 
كمترين نرخ بيکاری در كشــور داراست، 
تصريح كرد: از ابتدای سال گذشته تا پايان 
تيرماه ۲4 هزار و 54۹ اشــتغال در استان 
همدان ثبت شــده و 5۷۲5 شــغل نيز در 
بخش مسکن اشــتغال ايجاد شده كه در 
مجموع ۳0 هزار و ۲۷4 نفر اشــتغال در 

استان همدان ايجاد شده است.
توصيفيان خاطرنشــان كرد: براساس آمار 

مركــز آمار ايــران ۳۳ هــزار و 66۷ نفر 
جمعيت شــاغل نسبت به ســال گذشته 
اضافه شده است اما برخی دستگاه ها ثبت 

نکرده اند.
وی با اشــاره به اينکه جهادكشــاورزی، 
ميراث فرهنگی، كميته امداد و بهزيســتی 
بيشــترين ايجاد اشــتغال در اســتان را 
داشته اند، گفت: در استان همدان از ابتدای 
ســال ۹6 تا پايان تيرماه امســال، 1۳۳1 
ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزا پرداخت 

شده است.
توصيفيــان اضافه كرد: 565 ميليارد تومان 
از محل رونق توليــد، 166 ميليارد تومان 
از محل تســهيالت روســتايی و فراگير، 
80 ميليارد تومان از دستگاه های حمايتی، 
14 ميليــارد تومــان از محل تســهيالت 
مشــاغل  خانگی و 80 ميليــارد تومان از 
تســهيالت ريالی صندوق توســعه ملی 

پرداخت شده است.
مديــركل تعاون، كار و رفــاه اجتماعی 
اســتان همــدان ادامــه داد: 5۹ ميليارد 
دالر معــادل ۲4۷ ميليارد تومان از محل 
ملی،  توسعه  ارزی صندوق  تســهيالت 
۳۳ ميليــارد و 600 مليون تومان از محل 
صنــدوق كارآفرينی اميــد، 58 ميليارد 
تومــان از محــل تفاهم نامه تســهيالت 
روستايی با بانکها و 88 ميليارد تومان از 

ساير محل ها پرداخت شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 

همــدان از پرداخت 14 ميليــارد و ۲0۹ 
مشاغل خانگی  تســهيالت  تومان  ميليون 
خبر داد و افزود: 48۹8 مجوز مســتقل و 

11۳ مجوز پشتيبان صادر شده است.
اکثر شــاخص ها  در   همــدان 

پیشتاز است
معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي هم گفت: بهبود نرخ اشــتغال، 
بهبود فضاي كسب وكار و ارتقا از رتبه ۲4 
بــه 1 و ايجاد ۳۳ هزار شــغل در همدان، 
چند اتفاق مهمي اســت كه در اين استان 
رخ داده است و بايد در بهبود فضاي كار 

پيشتاز شود.
سيد حميد كالنتر با بيان اينکه همدان در 
بيشتر شــاخص ها، رتبه اول و دوم دارد، 
اظهار داشــت: پيشنهاد می شود اين استان 
در بهبود محيط فضای كســب و كار در 

كشور پيشقدم و الگو باشد.
كالنتــری بــا تاكيد بــر ايجــاد تعاونی 
گردشــگری در اســتان همدان گفت: با 
توجه به اينکه همدان مقصد گردشــگری 
اســت می توان در اين استان تعاونی های 
و  روســتايی  گردشــگری  بوم گــردی، 

گردشگری طبيعت راه اندازی كرد.
وي ادامه داد: امســال روستاتعاون به مدد 
اشتغال روستايي آمد كه نشان از موفقيت 

آن بود.
كالنتري افزود:  به نظر من اگر تعاوني هاي 
اســتان موفق به صادرات به كشــورهاي 

ديگر همسايه شدند، صادرات به عراق را 
كمرنگ نکنند؛ چون كشــوري قوي براي 

هدف صادراتي است.
كالنتری تاكيــد كرد: همچنيــن در كنار 
صادرات به كشــورهای همسايه، بايد بر 
روی صادرات به كشورهای تاجيکستان، 
گرجستان و ارمنستان نيز برنامه ريزی كرد.

وي ســپس به دولت الکترونيك و رشد 
كشورهاي ديگر مانند گرجستان اشاره كرد 
و گفت كه اين كشــور در رشد اقتصادي 
رتبه 8 دنيا را دارد. آنها بين 15 تا ۲0 دقيقه 
وقت براي ثبت شــركت صرف مي كنند 
و اينها نشــان مي دهد كه چقدر به دولت 
الکترونيك نزديك هستند و رشد كرده اند.

كالنتري ادامه داد: بايد مشکل سيستماتيك 
بانك ها حل شود و همه چيز مکانيزه شود 
تا اين همه وقت و هزينه بي جهت صرف 

امور و جلسات نشود.
  تعاوني ها 38 میلیون دالر صادر 

کردند
دبير اتاق تعاون استان همدان هم از تحقق 
10۳ درصد صادرات تعاوني ها خبر داد و 
گفت كه در سال ۹6، هدفگذاري صادرات 
4۲ ميليون دالر داشــته ايم كه ۳8 ميليون 
دالر به كشــورهاي همسايه صادر كرديم. 
اين رقم با افزايش ۲ ميليون دالري نسبت 

به سال ۹5 مواجه شده است.
رحمــان نادي ادامه داد: در حال حاضر به 

دنبال ايجاد بازار در كشــورهاي كويت و 
عمان هم هستيم كه تاكنون موفق شده ايم 

با عمان تفاهم نامه امضا كنيم.
نادي گفت: سه قرارداد در زمينه صادرات 
دام زنده و ايجاد منطقــه صنعتی با اقليم 
كردستان عراق منعقد شده اما راكد مانده 

است.
وي افزود: لبنان هم بــازار هدفمان براي 

صادرات صنايع دستي است.
 ريل همدان به تهران متصل شد
استاندار همدان هم در همين جلسه با بيان 
اينکه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی با 
استيضاح علی ربيعی آسيب ديد، گفت: در 
جلسه استيضاح وزير سابق كار، هم وزير 
و هم ديگران استيضاح شدند و برخوردها 
جامعه پســند نبود؛ هرچنــد نظر مجلس 

محترم است.
محمدناصر نيکبخت همچنين با اشــاره 
به دســتاوردهای دولت تدبير و اميد در 
زمينه توسعه خطوط ريلی در اين استان، 
گفت: امروز مسير ريلی همدان - تهران 
متصل شــد و منتظر تهيــه و راه اندازی 

قطار هستيم.
وي با اشاره به اينکه بر اساس يك برنامه 
مدون ساخت 1۳ هتل در اين استان آغاز 
شد و هم اينك تعدادی از آنها آماده بهره 
برداری است، تاكيد كرد: اما جای تاسف 
دارد كه سازمان تامين اجتماعی كه متعهد 
شد هتل هما را احداث كند و همه خواسته 
هايش محقق شــد، تاكنون برای عمل به 

تعهدات خود اقدام نکرده است.
يادآوری كرد: شــهريور 1۳۹4  نيکبخت 
آيين كلنگ زنی هتل پنج ســتاره هما در 
همدان به زمين زده شد و عمليات ساخت 
اين هتل كه قرار بود توسط هگتا )هلدينگ 
گردشگری تامين اجتماعی( احداث شود، 

تاكنون راكد مانده است.
وی بيان كرد: اين شــركت باوجود تمام 
قول هايی كه داده بود و درخواست هايی 
كه داشــت و موافقت شــد، هنوز اقدامی 

انجام نداده است. 
نيکبخت با اشــاره به مذاكــرات خود با 
مســئوالن پشــتيبانی امور دام كشور در 
خصوص واردات گوشــت گــرم به اين 
اســتان، يادآوری كرد: مصوب شده است 
كه هفته ای ۲0 تن گوشت گرم به همدان 

وارد و بين مردم توزيع شود.

معاون وزير درشوراي اشتغال استان:

همداندربهبودفضايكارپيشتازشود
■ 19 تعاوني برتر معرفي شدند                   ■ مدير کل اداره کار: 7 دهم درصد نرخ بیکاری در همدان کاهش يافت

تعاوني هاي برتر
1- امین قرباني 

دهیاري هــاي  تعاونــي  )شــرکت 
ــوکار( ــش ج بخ

2- مهرانگیز منصوري 
)تعاوني فرش افشان ماندگار(

3- فریدون عبدالملکي
 )تعاوني مسکن کوثر همدان(

4- مهري دولتیاري
 )تعاوني اهورا روزبه الوند(

5- علي خزایي
 )تعاوني طه گستر شیراوند(

6- محمد بینواپور 
فراینــد  زیســت آب  )تعاونــي 

گــرس( ا ز
7- زیبا علیزاده

 )تعاوني تاروپود دایلمه(
8- مهرداد میرزایي

)تعاوني کشاورزي مهر11(
9- حمیدرضا کرمي 

و  فرهنگیــان  مصــرف  )تعاونــي 
اســدآباد( دولــت  کارکنــان 

10 رحیم حاج  باباعلي 
فرهنگیــان  مصــرف  )تعاونــي 

نهاونــد(
11- رضا یوسف وند 

فرهنگیــان  مصــرف  )تعاونــي 
ن( همــدا

12- احسان جهاني 
ــاون و  ــعه تع ــاد توس ــي بنی )تعاون

کارآفرینــي(
13- علي  پورفراهاني 

)تعاوني صنایع پاکفن بخار(
14- گیتي سرخوشیان

 )تعاوني هنرآفرینان هگمتانه(
15- کبري واحدي 

)تعاوني قالیبافي گل انار(
16- روح ا... اسفندیاري 

ــگر بخــش  ــاران تالش ــي دهی )تعاون
ــه( گل تپ

17- سمیرا شهبازي 
)حمل ونقل کامیونداران نهاوند(

18- جهانبخش قمري 
)تعاوني جهان سنجش نیروبهاران(

19- پارسا کیاني 
)تعاوني داروسازي فاران شیمي(
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

برابر رأي شــماره 139760326007000337 مورخه 1397/4/23 
هیأت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت  ملك بهار تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
بني اردالن فرزند عباس به شماره شناسنامه 13225 صادره از بهار 
در 18/667 شعیر مشاع از اعیاني شش دانگ يك باب ساختمان 
کلنگي به مســاحت 918/29 مترمربع قسمتي از پالک 139/386 
اصلي واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه از 
مالك رسمي سهم االرث از کرباليي عباس بني اردالن محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 380(
تاريخ انتشار نوبت اول -97/5/20

تاريخ انتشار نوبت دوم-97/6/4
هادييونسيعطوف-رئيسثبتاسنادوامالكشهرستانبهار

آگهي حصر وراثت
عباسعلي يادگاري دارای شــماره شناسنامه  4 به شرح 
حوزه  اين  از  97/483ش112ح  کالســه  دادخواســت 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رقیه قارداش خاني به شماره شناسنامه  
641 در تاريــخ 95/7/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر اســت 
به: 1-عباســعلي يادگاري فرزند مســت علي به شماره 
2-حمیدرضا  متوفي  همســر  متولد1330   4 شناسنامه 
يادگاري فرزند عباســعلي به شــماره شناســنامه 97 
متولد1365 پســر متوفــي 3-علي يــادگاري فرزند 
عباسعلي به شماره شناسنامه 4040198867 متولد1372 
پسرمتوفي 4-نفیسه يادگاري فرزند عباسعلي به شماره 
شناسنامه 4040036034 متولد1368 دختر متوفي اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهــي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین 
آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 452(
رئيسحوزهشماره112شورايحلاختالفاللجين

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

 1396/11/10 مورخه  شــماره 139660326007001243  رأي  برابر 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي سمیع اله عدالتي مصفا 
فرزند عباس به شــماره شناسنامه 836 صادره از کبودراهنگ در 
سه و نیم دانگ مشــاع از شش دانگ يك قطعه زمین مزروعي به 
مساحت 304228 مترمربع قســمتي از پالک 218 اصلي واقع در 
اراضي روســتاي حاجي آباد حوزه ثبتي بهار بخش چهار همدان 
خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي حسن علي خان کاظمي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 415(
تاريخ انتشار نوبت اول -97/5/20

تاريخ انتشار نوبت دوم-97/6/4
هادييونسيعطوف-رئيسثبتاسنادوامالكشهرستانبهار

آگهي حصر وراثت
مجید نوروزي کندهالني فرزند مرتضي به شــرح دادخواســت کالسه 
970355 از اين حوزه درخواســت گواهــي حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضي نوروزي کندهالني به شماره شناسنامه 
37 در تاريخ 1397/4/13 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفي منحصر است به: 1- زهرا دانیالي فرزند علي 
حیدر به شماره شناســنامه 8 همسر متوفي 2- مجید نورزي کندهالئي 
فرزند مرتضي به شماره شناسنامه 3920423917 پسر متوفي 3-فاطمه 
نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه 3920895746 دختر 
متوفي 4-محمد نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به شــماره شناسنامه 
3931187969 پسر متوفي 5-وحید نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به 
شماره شناسنامه 3920192877 پسر متوفي 6-احمد نورزي کندهالئي 
فرزند مرتضي به شماره شناســنامه 1059 پسر متوفي 7-سعید نورزي 
کندهالئي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه 168 پسر متوفي 8-عباس 
نورزي کندهالئي فرزند مرتضي به شماره شناسنامه 3920570782 پسر 
متوفي والغیر  اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 446(
قاضيشعبه111شورايحلاختالفمالير

 ابالغیه  
بدينوســیله بــه آقاي وحیــد احمدونــد که فعال 
مجهول المکان و هیچگونه آدرسي در اختیار خواهان 
نمي باشد ابالغ مي گردد آقاي سعید بیات دادخواستي 
به طرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه به حوزه 117 
شوراي حل اختالف مالير تقديم داشته که به کالسه 
970188 به ثبت رسیده چون آدرس شما در  اختیار 
خواهان نبوده حســب تقاضاي نامبــرده به موجب 
ماده 73 از قانون آيین دادرســي مدني به شما ابالغ 
مي گردد که در رأس ســاعت 11 صبح مورخ 97/7/9 
در حوزه 117 شوراي حل اختالف مالير حاضر شويد 
در ضمن مي توانید به دفتر حوزه مراجعه و نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دريافت نمايید.)م الف 439(
مسئولدفترحوزه1117شورايحلاختالف
شهرستانمالير

آگهي حصر وراثت
آقاي اسحاق نجفي دارای شماره شناسنامه  4000206184 به شرح دادخواست کالسه 114/970305ح از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علي قنبر نجفي به شماره شناسنامه  1054 در تاريخ 97/5/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفي  منحصر اســت به: 1-مهین مراد نجفي زاده فرزند امین اله به شماره شناسنامه 1373 همسر متوفي 2-پريسا نجفي 
فرزند علي قنبر به شماره شناســنامه 4000301306 دختر متوفي3-مهناز نجفي فرزند علي قنبر به شماره شناسنامه 4000383051 دختر متوفي 
4-اسحاق نجفي فرزند علي قنبر به شماره شناسنامه 4000206184 پسر متوفي والغیر اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 386(
قاضیشعبهشماره114شورايحلاختالفاسدآباد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي واراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326007000339 مورخه 1397/4/23 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي ملك بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ســیده بتول موسويان 
فرزند سیدرسول به شماره شناســنامه 10505 صادره از بهار در 
12 شعیر مشــاع از اعیاني شش دانگ يك باب ساختمان کلنگي 
به مساحت 918/29 مترمربع قســمتي از پالک 139/386 اصلي 
واقع در بهار بخش چهار همدان خريداري مع الواســطه از مالك 
رســمي ســهم االرث از کرباليي عباس بني اردالن محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 377(
تاريخ انتشار نوبت اول-97/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم_97/6/4

هادييونسيعطوف-رئيسثبتاسنادوامالكشهرستانبهار

آگهی تحديد حدود عمومی حوزه ثبتی 
شهرستان نهاوند

با اســتناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالک کشور تحديد 
حدود قســتی از بخش شهرستان نهاوند با به درخواست آقاي صمد 
سیفي برابر شــماره نامه وارده 2564/ن/97 مورخ 1397/5/21 به 

شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
پالک 3950 اصلي بخش يك ثبت شهرســتان نهاوند ملکي صمد 
سیفي ششدانگ يك قطعه باغ و برج واقع در آن تاريخ تحديد حدود 
فوق روز چهارشنبه مورخ 1397/7/11 ساعت 10 صبح مي  باشد لذا 
مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانــون ثبت به صاحبان و مجاورين 
پالک فوق الذکر به وسیله اين آگهی اعالم می شود روز و ساعت مقرر 
در آگهی در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از 
صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنها در موقع تحديد حدود حاضر 
نباشد تحديد حدود به عمل آمده واخواهی طبق قانون ثبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی رقابت مورد تحديد تا يك ماه بعد از تحديد حدود از 
طريق اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند پذيرفته می شود. )م الف 103(

تاريخ انتشار:يکشنبه 97/6/4
محمدعليجليلوند
رئيسادارهوثبتاسنادوامالكشهرستاننهاوند

آگهي حصر وراثت
زهرا دانیالي فرزند علي حیدربه شــرح دادخواســت کالسه 
نموده  گواهي حصروراثت  اين حوزه درخواســت  از   970352
و چنین توضیح داده که شــادروان حسین نوروزي کندهالني 
به شــماره شناســنامه 42 در تاريخ 1397/4/12 در اقامتگاه 
دائمي خــود بدرود زندگي گفته ورثــه حین الفوت آن متوفي 
منحصر اســت به: 1- زهرا دانیالي فرزند علي حیدر به شماره 
شناســنامه 8 مادر متوفي 2- راضیه فراهاني فرزند محمد به 
انجام  با  شماره شناسنامه 3934766676 همسر متوفي اينك 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف 445(
قاضيشعبه111شورايحلاختالفمالير

آگهي حصر وراثت
آقاي صفدر فراهاني دلجو فرزند محمدحســن دارای شــماره 
شناســنامه  7 متولد 1333/1/7 به شــرح دادخواست کالسه 
970425ح127 از اين حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان متوفي محمدحسن نگاري دلیر 
به شــماره شناســنامه  74 متولد 1303 در تاريخ 1374/1/3در 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
متوفي منحصر اســت به: 4فرزند پسر و 4 فرزند دختر به اسامي 
ذيل و الغیر 1- صفدر فراهانی دلجو فرزند محمدحسن به شماره 
شناسنامه 7 متولد 1333/1/7 صادره از حوزه مرکزي بهار 2-صفر 
نگاري شجاع فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه 1 متولد 
1329/3/2 صادره از حــوزه مرکزي بهار 3-پرويز فراهاني دلجو 
فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه 199 متولد 1335/10/10 
صــادره از حــوزه مرکــزي بهار4-حیدر نگاري دلیــر  فرزند 
محمدحسن به شــماره شناسنامه 293 متولد 1349/5/9 صادره 
از حوزه مرکزي بهار 5- مريم نگاري دلیر فرزند محمدحســن به 
شماره شناســنامه 591 متولد 1331/4/3 صادره از حوزه مرکزي 
بهار 6-اکرم نگاري دلیر فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 
802 متولد 1340/7/14 صادره از حــوزه مرکزي بهار 7-همدم 
نگاري دلیر فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه 804 متولد 
1342/8/3 صادره از حوزه مرکزي بهار 8-شــیرين نگاري دلیر 
فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه 803 متولد 1344/6/11 
صادره از حوزه مرکزي بهار ماترک متوفي محمدحســن نگاري 
دلیر فرزند اسمعیل طبق نامه شماره 45255 مورخه 1397/5/22 
بیش از ســي میلیون ريال ارائه گرديده اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتین آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 2220(
رئيسحوزهشماره127شورايحلاختالفهمدان

ابالغیه  
بدينوســیله خانــم مريــم فرهادي کــه فعاًل 
مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد که فاطمه 
بخشي شاد دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت شما تقديم که به کالسه 970333ح128 
ثبت و برای روز شنبه 97/7/14 ساعت 16:30 وقت 
رسیدگی تعیین گرديده، لذا مراتب جهت تقاضای 
خواهان در اجرای مقررات مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب يك 
نوبت در يکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی 
همدان درج می گــردد خوانده می تواند ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشار آگهی برای دريافت نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم به حوزه 128 واقع در میدان 
بیمه، کوچه مشکي شوراي حل اختالف مجتمع امام 
حسن مراجعه و در روز و ساعت مقرر فوق در جلسه 
رسیدگی حاضر و هر گونه دفاعی دارد به عمل آورد 
واال شوراً غیاباً رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر 
خواهد نمود و چنانچه من بعد آگهی الزم شود يك 

نوبت به مدت آن ده روز خواهد بود.)م الف 2205(
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پيشخوان

مشکالت مالی سد راه پيشرفت ووشو همدان نشد
مدال نقره قاره کهن سهم کهن شهرهگمتانه

 فرود ظفــری ملی پوش همدانی وزن منهای 65 كيلوگرم تيم ملی 
ووشــوی ايران در مسابقات بازی های آسيايی ۲018 جاكارتا به مدال 
نقره بازی های آسيايی رسيد و كهن شهر هگمتانه را صاحب نام كرد.

يکی از رشته هايی كه در چند سال اخير در كشورمان طرفداران زيادی 
پيداكرده، رشته ووشو است؛ ووشو به هنرهای رزمی كشور چين گفته 
می شود كه در آن انواع مختلف حركات برای سالمتی جسم و روح و 

دفاع از خود در نظر گرفته شده است. 
ووشــو نه تنها يك ورزش ســنتی چين اســت بلکه عناصر فلسفی، 
اخالقی، پزشــکی و نظامی را نيــز در بر دارد به طوری كه هدف اين 
ورزش ناتوان كردن و زيان رساندن به دشمن است؛ از اين رو ووشو 
يکی از شيوه های تمرينی مهم ارتش چين باستان بوده و حتی امروزه 
نيز در تمرينات پليس ها و نيروهای ارتش مورد استفاده قرار می گيرد.

ســه سبك اصلی ووشــو، چانگ چوان، نان چوان و تای چی چوان 
هســتند كه چانگ چوان شامل ســبکهای شمالی كونگ فو می شود و 
در اين ســبك از حركات با دست وپاهای كشــيده و حركات زيبای 

آكروباتيك استفاده می شود.
نان چوان بيشــتر حركات انفجــاری و با ســرعت دارد و نمايانگر 
درگيری های نزديك اســت و تای چی چوان سبکی است كه بر پايه 
انرژی چی بناشده و به تقويت بدن از نظر جسمی و روحی می پردازد 

و اين سبك به داشتن خصيصه مديتيشن در حركت معروف است.
ووشو در ســال ۲004 توســط كميته بين المللی المپيك به رسميت 

شناخته شد 
اين ورزش در سال ۲004 توسط كميته بين المللی المپيك به رسميت 
شناخته شد كه هنر رزمی ووشــو در مسابقات در دو بخش ساندا و 

تالو ارائه می شود. 
در ووشو توانايی حركت دادن بخشی يا تمام بدن به طور سريع خيلی 
مهم اســت و درواقع می توان گفت كه چابکی يکی از اركان مهم اين 

ورزش است.
ووشــو می تواند ورزش بســيار خوبی هم برای خانم ها و هم آقايان 
باشــد كمااينکه در ايران هم اين ورزش از سال 1۳68 به طور رسمی 

شناخته شده است و مربی های خوب زيادی دارد.
 با وجود اينکه كشــور چين مبدأ اصلی ووشــو است اما در چندين 
سال گذشته ايران در اين رشــته حرف های زيادی برای گفتن داشته 
و در بازی های آسيايی جاكارتا نيز ووشوكاران ايرانی مدال های بسيار 

خوش رنگ كسب كردند. 
در رقابت های ووشــوی هجدهمين دوره بازی های آسيايی، تيم ملی 
ووشوی ايران با ۲ مدال طالی محسن محمدسيفی و عرفان آهنگريان 
و 4 نقره زهرا كيانی، فرود ظفری، الهه منصوريان و شهربانو منصوريان 
بــه كار خود پايان داد تا باز هم در رويدادی مهم، كارنامه موفقی را از 

خود برجای بگذارد. 
اما در بين نام ووشوكارانی كه برای كشورمان افتخارآفرينی كردند نام 
فرود ظفری ووشــوكار استان همدان از ديار نهاوند خوش می درخشد 
و نشــان می دهد كه استان همدان در اين رشته حرف های زيادی برای 

گفتن دارد. 
فرود ظفــری در رقابت های ووشــوی هجدهميــن دوره بازی های 
آســيايی، در فينال با  »لی منگ فــان« از چين رقابت كرد و در حالی 
تالش زيادی را به كار بســت، اما برابر اين حريف قدرتمند شکست 
خورد تا در نخســتين حضورش در بازی های آسيايی به مقام دومی و 

مدال نقره برسد. 
 وی با اشــاره به وضعيت ووشو اســتان همدان گفت: در حال حاضر 
بيش از يك هزار و 400 ووشــوكار ســازمان يافته شــده دارای بيمه 

ورزشی بانوان و آقايان در استان همدان فعاليت می كنند. 
رئيس هيئت ووشــو اســتان همدان عنوان كرد: همچنين ۹ شهرستان 
اســتان همدان دارای هيئت ورزشــی و رئيس هيئت و تشــکيالت 
ســازمان يافته شده هستند تا از تمام پتانســيل استان بتوانيم به خوبی 
استفاده كنيم و در اين راه ۳ شهرستان همدان، مالير و نهاوند ۳ قطب 

اصلی ووشو استان همدان هستند. 
قاســمی با اشــاره به فراهم بودن زيرســاخت برای اين رشــته بيان 
كرد: در شهرســتان های همدان، مالير، نهاوند، بهار و اســدآباد سالن 
اختصاصی ووشو با عنوان خانه ووشو داريم و بيش از ۲0 باشگاه در 
شهرستان های بهار، همدان و نهاوند در زمينه ووشو فعاليت می كنند. 

وی عنوان كرد: همچنين در زمينه مربی و داور مشــکلی در اســتان 
نداريم و مربيان و داوران بســيار خوب و توانمندی در استان همدان 

در حال فعاليت هستند. 
رئيس هيئت ووشو استان همدان با اشاره به آينده ووشو استان همدان 
گفــت: ما ظفری های زيادی در اســتان همدان داريــم و به طور قطع 
ســال های آينده بيشتر از قهرمانان ووشو اســتان همدان خواهد شنيد 
و ووشــوكاران اســتان برای كشــور و شهرشــان افتخارات زيادی 
كســب خواهند كرد.   قاسمی يادآور شد: در زمينه استعداديابی همه 
شهرســتان های ما فعاليت بسيار چشمگيری دارند و مدارس تابستانی 
ووشو به خوبی در حال فعاليت هستند تا بتوانيم استعدادهای درخشان 

استان را كشف كنيم. 
وی بابيان اينکه به دنبال رشــد اين ورزش در بانوان استان همدان نيز 
هستيم، بيان كرد: در حال حاضر وضعيت بانوان نسبت به آقايان كمی 
ضعيف تر است اما فعاليت خود را برای رشد ووشو بانوان استان آغاز 
كرده ايم.  رئيس هيئت ووشو استان همدان عنوان كرد: اردوهای خوبی 
را برای بانوان ووشوكار اســتان برگزار كرده ايم و به دنبال استفاده از 
دانش مربيان تيم ملی هم هســتيم تا بتوانيم در آينده ای نزديك سطح 

ووشو بانوان استان همدان را افزايش بدهيم. 
وی افزود: با تمام مشکالت اقتصادی كه در كشور و جامعه ما وجود 
دارد و هيئت های ورزشــی در تنگناهای مالی قرار دارند اما اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان همواره در حد توان خود به ما كمك 
كرده انــد كه از اين بابت بايــد از مديركل ورزش و جوانان اســتان 
تشکر كنيم.  در پايان گفتنی است؛ اميدواريم با رشد روزافزون رشته 
ووشو استان همدان شاهد مدال آوری های بيشتر ووشوكاران استان در 

مسابقات آسيايی و جهانی باشيم. 

معاون پرورشی و تربيت بدنی نهاوند خبر داد: 
تیم تنیس روی میز مقطع ابتدايی نهاوند 

نايب قهرمان کشور شد
  معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و پرورش نهاوند از كسب 
مقام دوم كشوری در مسابقات آموزشگاه های كشور توسط تيم قهرمان 

اديب نهاوند خبر داد.
فرهنگ ســلگی با اعــالم اين خبر، گفت: تيم تنيــس روی ميز مقطع 
ابتدايی شهرســتان نهاوند در مسابقات آموزشــگاه های كشور كه در 
استان مازندران، شهرستان رامسر در حال برگزاری می باشد، توانست با 

شکست تهران به فينال اين مسابقات راه يابد.
وی گفت: تيم قهرمــان اديب نهاوند در مرحله فينال در مقابل حريف 
قدرتمند خود، كردستان قرار گرفت كه با قبول شکست ۳ بر1 به عنوان 

نايب قهرمانی اين مسابقات اكتفا كرد.
 تيم قهرمان اديب نهاوند به مربيگری فرشاد مجيدی و سرپرستی احسان 
احمدوند به عنوان نماينده اســتان همدان به اين مســابقات اعزام شده 

است.

قول می دهم تیم فوتبال امید به المپیک 
صعود کند

 مربی تيم فوتبال اميد می گويد اين تيم با رعايت اصول جوانمردانه 
طلسم صعود به المپيك را می شکند. 

به گزارش مهر، سهراب بختياری زاده در مورد عملکرد تيم فوتبال اميد 
كشــورمان در بازی های آسيايی گفت: از شکست در مقابل كره نبايد 
ترســيد و بايد به آينده اميدوار بود. در مورد آخرين بازی تيم اميد بايد 
قاطعانه بگويم كه بچه های ما فوق العاده كار كردند و بايد باور داشت 
كه در تيم های پايه تأثير يکســال يا دو سال سن در نتيجه گيری بسيار 
زياد است.  تيم ايران تيم زير ۲1 سال بود و اين در حالی است كه می 
توانستيم از  ۲۳ ساله ها استفاده كنيم و ۳ بازيکن بزرگسال داشته باشيم 
اما با طراحی و تدابير كادر فنی و مديريتی قرار بر اين شد كه از بازيکنان 
زير ۲1 سال فوتبال ايران در اين دوره از بازی ها شركت كنيم و بتوانيم 
از اين طريق به شناخت كيفی و كمی بيشتری نسبت به بازيکنان برسيم 
و بتوانيم مرحله به مرحله به انســجام تيمی و تاكتيکی مورد نظر دست 

پيدا كنيم.
وی تاكيــد كرد:  يکی از اهداف ديگرمــان اين بود كه بتوانيم بازی در 
مقابــل تيم های مطرح را تجربه كنيم كه در ايــن دوره از رقابت ها از 
بازی در برابر عربســتان، كره شمالی، ميانمار و كره جنوبی درس های 

زيادی گرفتيم.
مربی تيم فوتبال اميد اضافه كرد: به اعتقاد من اين تورنمنت برای كادر 
فنی از لحاظ شــکل دهی ، انضباط و رفتار حرفه ای خيلی مهم بود و 
انشاهلل پس از حضور در تهران با برنامه ريزی های مديريت و كادر فنی 
كه در رأس آن كرانچار حضور دارد جهت برگزاری اردوها و بازی های 
تداركاتی جهت آماده سازی هر چه بيشتر تيم تصميم گيری خواهد شد.

بازيکن سابق تيم ملی كشورمان خاطر نشان كرد: من خودم به شخصه 
از شکست در مقابل كره جنوبی بسيار ناراحت هستم و نبايد شکست 
را توجيه كرد اما از عملکــرد بچه ها كاماًل رضايت دارم و بايد از آنها 
حمايت كرد چرا كه شکست جزيی از فوتبال و جزيی از زندگی هست 
و مردم ما بايد بدانند كه بچه های ما مردانه در مقابل كره ای ها جنگيدند. 
طبيعتاً آنها نيز از نتيجه بدست آمده بسيار ناراحت هستند و اعتقاد دارم از 

شکست در مقابل كره نبايد ترسيد و بايد به آينده اميدوار بود.
وی يادآورشد : به مردم شريف ايران و همچنين طرفداران فوتبال شخصًا 
ايــن قول را می دهم كه با رعايــت فوتبال جوانمردانه بتوانيم به لطف 
پروردگار متعال طلسم 40 ســاله عدم راهيابی به المپيك را بشکنيم و 

برای كشورمان افتخار آفرينی كنيم.

فرنگی کاران همدانی اعزامی به قهرمانی 
کشور معرفی شدند

 سخنگوی هيأت كشــتی گفت: برترين های كشتی فرنگی انتخابی 
بزرگساالن همدان با برگزاری يك دوره مسابقه در اين شهر برای اعزام 

به رقابت های كشوری معرفی شدند.
 محمد حســامی در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: در اين دوره از 
پيکارها ۷5 كشتی گير در قالب ۹ شهرستان همدان در پنج دور به رقابت 

پرداختند.

وی افــزود: در اين رقابت هــا و در وزن 55 كيلوگــرم عليرضا 
حســينعلی بيگی، در وزن 60 كيلوگرم مهران محسنی، در وزن 6۷ 
كيلوگرم اميرحســين گروســی، در وزن 8۲ كيلوگرم فرامرز بيات 
و در وزن ۹۷ كيلوگرم ســجاد نادربيگی از تيم همدان بر ســکوی 

ايستادند. قهرمانی 
وی اضافه كرد: همچنين در وزن 6۲ كيلوگرم محمدحســين عبدالوند 
از تويســركان، در وزن ۷۲ كيلوگرم حســين قاســمی از بهار، در وزن 
۷۷ كيلوگــرم محمدامين دالوند از كبودرآهنــگ، در وزن 8۷ كيلوگرم 
محمدامين حميدی اصل از رزن و در وزن 1۳0 كيلوگرم سجاد اميدی از 

اسدآباد عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
وی خاطرنشــان كرد: در بخش تيمی نيز همدان بــا 160 امتياز عنوان 
نخســت را كســب كرد، تويســركان با 155 امتياز نايب قهرمان شد و 

اسدآباد با ۹۲ امتياز بر سکوی سوم ايستاد.
وی افــزود: همچنين تيم های فامنين، نهاوند و بهار نيز به ترتيب چهارم 

تا ششم شدند.
نفرات نخســت اوزان ده گانه در قالب تيم منتخب همدان به مسابقات 

كشتی فرنگی قهرمانی كشور اعزام می شوند.
هم اينك هشت هزار كشتی گير در سطح استان همدان فعاليت دارند.

 ورزشکاران همدانی تا پايان روز ششم 
بازی هايی آســيايی درخشش قابل توجهی 
داشتند و با كسب يك طال، چهار نقره و دو 

برنز، درخشش بی سابقه ای داشته اند.
 ورزش همدان اين روزها در آسيا درخشش 
چشمگيری دارد و در بازی های قاره كهن، 

ورزشکارانش كوالک كرده اند.
ورزشکاران استان در ادامه رقابت های خود 
را در هجدهمين دوره بازی های آسيايی را 

در كبدی و قايقرانی آغاز كردند.
ســفيران »همدان ۲018« در پايان ششمين 
روز بازی های آســيايی جاكارتا را با كسب 
يك طالی تاريخ ســاز كبــدی و يك نقره 
در قايقرانــی، برگ ديگری بــر افتخارات 
ورزش همدان افزودند تا ســهم مدال آوری 
ورزشکاران همدانی به يك مدال طال، چهار 

نقره و دو برنز برسد.
به گزارش فارس، كبــدی ايران در حضور 

»وحيــد خراقانــی« مربــی كبودراهنگی و 
»حميد ميرزايی نادر« كبدی كاران استان برای 
نخســتين بار در تاريخ بازی های آسيايی با 

نشان طال چراغ كاروان را پرفروغ تر كرد.
»مريم اميدی پارسا« قايقران جوان استان كه 
بيش از اين در روئينگ چهارنفره مدال نقره 
گرفته بود اين بار به همراه نازنين ماليی در 
روئينگ ســبك وزن دونفره زنان يك نقره 
ديگر نيز برای كاروان ايران و استان همدان 

به ارمغان آورد.
بر اين اساس ورزشکاران استان با احتساب 
نشان های ششمين روز در مجموع يك مدال 
طــال در كبدی، چهار نقــره در قايقرانی و 
ووشــو و دو برنز در تيراندازی و قايقرانی 
كسب كرده اند كه نســبت به ادوار گذشته 
بازی های آسيايی بسيار درخشان و بی نظير 

بوده است.
آرزو حکيمــی در كاياک قايقرانــی، مبينا 

عزيزی در جودو و آذر كوليوند در كوراش 
ديگر ورزشکار استان در بازی های آسيايی 
هســتند كه طی روزهای آينــده به مصاف 

حريفان خود می روند.
در هفدهميــن دوره بازی  های آســيايی در 
اينچئون ۲014 برگزار شــد و ميثم مصطفی 
جوكار در رشــته كشتی، آرمين تشکری در 
واليبال، آرزو حکيمی در قايقرانی، ساســان 
شهسواری و مه لقا جام  بزرگ در تيراندازی 
پنج ورزشکار اســتان همدان در باز ی  های 
آســيايی ۲014 اينچئــون بودنــد كه ميثم 
مصطفی جوكار در كشتی و آرمين تشکری 
در واليبــال دو مدال طــال و آرزو حکيمی 
در رشــته كاياک تك نفــره ۲00 متر زنان 
يك مدال برنز برای اســتان ارمغان آوردند، 
ورزشکاران اســتان همدان با دو ورزشکار 
مرد و 6 ورزشــکار زن به اين رويداد اعزام 

شده بودند.

برگزاری مسابقات 
خانوادگی بدمینتون 

در همدان 
 به مناســبت عيد قربــان و به منظور 
ايجاد نشاط و شادابی در خانواده ها يك 
با  دوره مســابقات بدمينتون خانوادگی 
حضور عالقمندان اين رشته در بوستان 
ارم با تركيب پدران و پسران و در سالن 
حجاب با تركيــب مــادران و دختران 
برگزار شد.اين مسابقات كه از سری دوم 
مسابقات خانوادگی بود با استقبال خوب 

شهروندان روبرو شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در 
پايان مسابقات كه بصورت دوبل و تك 
حذفی برگزار شــد در بخــش پدران و 
پسران خانواده آقای احمدی اول،خانواده 
آقای كرمــی دوم، خانواده آقای كاظمی 
سوم و خانواده آقای بياتی چهارم شدند.

همچنيــن در بخش خانم هــا نيز كه با 
تركيب مــادران و دختران برگزار شــد 
خانواده فاميل سيف اول، خانواده برازنده 
دوم ، خانــواده قديمی ســوم و خانواده 

محمدی چهارم شدند.

آغاز لیگ برتر فوتبال 
همدان 

 فصل جديد ليگ برتر فوتبال همدان 
كار خود را آغاز كرد. 

در نخستين ديدار از اين رقابت ها تاالر 
وحدت مريانج در شرايطی كه ۳ بر صفر 
برابر حريف تويسركانی عقب بود با ارايه 
يك بازی برتر توانست نتيجه را 4 بر ۳ به 

نفع خود به پايان ببرد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ 
اين ديــدار در حضور ۷00 تماشــاگر 
حاضر در ورزشگاه شهيد حاجی بابايی 
مريانج برگزار شــد.در ادامه اين رقابت 
ها پاســارگاد نوين) ملی پوشــان ( در 
ورزشگاه عليمراديان نهاوند ميزبان مهر 
همدان است. در ديگر ديدار عصر امروز 
نيز اتحــاد جوان همدان در ورزشــگاه 
كارگران اين شــهر برابر هــالل احمر 
تويسركان ديدار می كند و خانه جوانان 
مالير در ورزشــگاه جهان پهلوان تختی 
برابر همشهری خود وحدت مالير صف 

آرايی می كند.

ناکامی ساحلی بازان 
در کسب مدال 

 تيم ملی "ب" واليبال ساحلی ايران نيز 
مانند تيم »الف« از كسب مدال بازی های 

آسيايی ۲018 اندونزی كوتاه ماند. 
در ادامه رقابت های واليبال ساحلی بازی 
های آسيايی ۲018 اندونزی مرحله يك 
چهارم نهايی با برگزاری چهار ديدار پی 

گيری شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در 
آخريــن و مهمترين بــازی اين مرحله 
تيم ملــی "ب" واليبال ســاحلی ايران) 
وكيلــی - ســالمی( رو در روی تيــم 
پرقــدرت قطر)شــريف - احمد( قرار 
گرفــت و هرچنــد واليباليســت های 
ساحلی ايران موفق شــدند برابر زوج 
قدرتمند قطری بازی را در ســت دوم 
به تســاوی بکشــانند اما در نهايت با 
نتيجه دو بر يك شکســت خوردند تا 
با حذفشان، واليبال ساحلی ايران بدون 

مدال اندونزی را ترک كند.

ورزشکارانهمداني
ستارههايمسابقاتجاكارتا

مدال آوران استان در بازی های آسیايی 2018 جاکارتا 
در پايان ششمین روز

يک طال
حميد ميرزايی نادر در كبدی

چهار نقره
فرود ظفری ساندكار وزن منهای 65 كيلوگرم ووشو
مريم اميدی پارسا در تيمی روئينگ چهارنفره زنان

مريم كرمی در تيمی روئينگ چهارنفره زنان
مريم اميدی پارسا در تيمی روئينگ دونفره زنان

 دو برنز
مه لقا جام بزرگ تيرانداز سه وضعيت 50 متر زنان

مريم كرمی در روئينگ دونفره زنان

 توزيع جدول مدال های 10 کشور نخست بازی های 
آسیايی در ششمین روز

*چين / 66 طال - نقره 46- برنز۲۷
*ژاپن / ۲۹طال- ۳1 نقره -4۳ برنز

*كره جنوبی/ ۲1 طال -۲6 نقره -۲8 برنز
*ايران/ 1۲طال- 11 نقره- 8 برنز

*اندونزی/ ۹ طال- ۹نقره -14 برنز
*كره شمالی/ 8 طال - 5 نقره - 6 برنز
*چين تايپه/ 6 طال- ۷ نقره -11 برنز

*هند/ 6 طال- 5 نقره - 14 برنز
*تايلند/ 6 طال- 4 نقره - ۲0 برنز

*ازبکستان/ 4 طال- 10 نقره- ۷ برنز
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از اهــداف اصلی ســازمان 
ترويج  بــه  می توان   ACD
آسیايی  کشورهای  همکاری 
و  قــوت  نقــاط  همــه  در 
شده  شناسايی  فرصت های 
اشــاره کرد کــه برپايه آن 
بتوان فقــر را کاهش داده و 
باعث پیشرفت سطح زندگی 

مردم آسیا شد

خبـر

گزارش 

صنایعدستی

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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کشف فسیل الک پشتی که الک ندارد!
 محققان در چين فســيلی ۲۲8 ميليون ساله كشف كرده اند كه به 
گونه های نخستين الک پشت تعلق دارد. جالب آنکه اين حيوان الک 

نداشته و در عوض منقار داشته است.
به گزارش نيويورک پســت، محققان در چين فسيلی مربوط به يکی 
از گونه های نخســتين الک پشت ها كشــف كرده اند كه بدون الک 
بوده است.يافته های مربوط به اين كشف در نشريه نيچر منتشر شده 
است. حيوان مذكور Eorhynchochelys sinensis نام گرفته 
و ۲۲8 ميليون ســال قبل می زيسته است. همچنين موجود مذكور با 
طول بيش از يك متر و 80 سانتی متر، منقاری سخت و بدنی مسطح 
شــباهت زيادی به الک پشت های امروزی داشته اما تنها نکته متمايز 

آن نبود الک است.

اطالعات ماهواره ای از آتش سوزی 
هورالعظیم منتشر شد

 ســازمان فضايی ايران با پايش ماهواره ای روزانه آتش سوزی تاالب 
هورالعظيــم، اطالعات مربوط به اين حريــق را پس از تحليل و پردازش 
منتشر كرد.به گزارش مهر، تاالب هويزه يا هورالعظيم بزرگترين تاالب استان 
خوزســتان و يکی از بزرگترين تاالب های ايران است كه يك سوم آن در 
ايران و مابقی آن در كشور عراق واقع شده و مساحت آن در بخش عراق 
برابر 66.600 هکتار و در بخش ايران برابر با ۳5.۳00 هکتار اســت كه در 
تابستان سال جاری شاهد وقوع آتش سوزی های مکرر در تاالب بوديم، با 
توجه به وجود سامانه ماهواره ای كشف و پايش حريق در سازمان فضايی 
ايران، آتش ســوزی های هورالعظيم از تاريخ ۲0 خرداد 1۳۹۷ به صورت 
روزانه با استفاده از داده های ماهواره ای مورد تحليل و پردازش قرار گرفت.

پیش نويس طرح ساماندهی پیام رسانهای 
اجتماعی بررسی می شود

 پيش نويس طرح ساماندهی پيام رسانهای اجتماعی در كميسيون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی بررسی می شود.به گزارش مهر، ادامه بررسی پيش 
نويس طرح ســاماندهی پيام رســانهای اجتماعی اين هفته در دستور كار 
كارگروه فضای مجازی مجلس شــورای اسالمی قرار گرفته است. براين 
اساس، اين كارگروه در كميسيون فرهنگی، روز دوشنبه پنجم شهريورماه 
جاری، بررسی پيش نويس طرح ساماندهی پيام رسان های اجتماعی را ادامه 
می دهد.شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹6 طرح ساماندهی 
شبکه های اجتماعی و پيام رسانها را با تقسيم كار چند دستگاه مرتبط در 
كشور، مصوب كرد.كميسيون فرهنگی مجلس با هدف تبديل كردن مفاد اين 

طرح به قانون، بررسی آن را در دستور كار قرار داده است.

يک اپراتور مخابراتی در آمريکا هک شد
 اپراتور مخابراتی آمريکايی تی موبايل هدف يك حمله هکری قرار 
گرفته كه نتيجه آن ســرقت اطالعات شخصی حدود دو ميليون مشتری 
اين شركت بوده است. به گزارش ديجيتال ترندز، تی – موبايل با ارسال 
پيامکی تمامی افرادی كه هدف حمالت هکری يادشده قرار گرفته اند را 
از موضوع مطلع كرده است. تی-موبايل چهار روز قبل از موضوع مطلع 
شده و جلوی تداوم اين حمله هکری را گرفته است. اين اپراتور آمريکايی 
حمله يادشده را دسترسی غيرمجاز توصيف كرده و مدعی شده كه هيچ 
اطالعات مالی از اين طريق ســرقت نشده است.تی موبايل افزوده كه در 
جريان اين حمله اطالعاتی مانند شماره های تامين اجتماعی يا كلمات 
عبور حساب های كاربری افراد هم سرقت نشده است. اما داده هايی مانند 

آدرس، نام و شماره حساب های افراد در تی موبايل سرقت شده است.

تعیین تکلیف بازار موبايل در هفته جاری
 رئيس اتحاديه فروشــندگان تلفن همراه از توزيع و عرضه حدود 
650 هزار گوشی تلفن همراه به بازار در هفته جاری خبر داد و گفت: 

دولت اين گوشی ها را با قيمت كارشناسی شده وارد بازار می كند.
ابراهيم درســتی با اشــاره به اينکه در هفته جاری پيرو قول مسئوالن 
دولتی، بازار گوشــی موبايل از نظر عرضه گوشی و نيز قيمت تعيين 
تکليف می شود، گفت: كميته ای متشکل از نمايندگان وزارت صنعت، 
وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق كاال در زمينه وضعيت بازار 
گوشی موبايل به جمع بندی رسيده اند و قرار است اين هفته گوشی 
هايی كه در گمرک مانده بود و گوشی هايی كه توقيف شده بودند به 
بازار عرضه شوند.وی ادامه داد: بنا است كه با تصميمات اتخاذ شده، 

وضعيت عرضه و قيمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

2018 ■

همدان پايتخت گردشگری کشورهای آسیايی 2018

2018

■ حديث:
پیامبراکرم)ص(:

»هر گاه يکی از شما مجامعت کرد، مانند پرندگان ، با آنان )همسرش( نزديکی 
نکند ؛ بلکه بايد مکث و درنگ کند« .

الکافي : ج 5 ص 497 ح 2

رونمايی از ۲ اثر نفیس 
در سی امین نمايشگاه ملی صنايع دستی

سازمان  صنايع دســتی  معاون   
ميراث فرهنگی گفت: »در سی امين 
شاهد  صنايع دستی  ملی  نمايشگاه 
هفت رنگ  كاشــی  از  رونمايــی 
پوستر نمايشگاه و پارچه قملکار با 

موضوع اسماء الهی هستيم.«
به گــزارش ميراث آريــا  ، پويــا 
دســتی  صنايع  معاون  محموديان 
ســازمان ميراث فرهنگی،جمعه ۲ 
شهريور با اعالم اين خبر و با بيان 

اينکه در نمايشگاه امسال غرفه ويژه اسباب بازی برای كودكان در حوزه 
صنايع دستی در معرض بازديد قرار می گيرد، گفت: »گروه های موسيقی 
محلی برنامه هــای ويژه ای برای مخاطبان دارند، همچنين ما به صورت 
رايگان ميزبان استان های محروم و كم درآمد هستيم و فضای مشخصی 

را برای مناطق زلزله زده درنظر گرفته ايم.«
او با بيان اينکه پخش تيزرهای تبليغاتی و پوسترهای ما از روز شنبه به 
صورت گسترده در سراسر كشور آغاز می شود، گفت: »در مناطق شهری 
و بزرگراه ها شاهد بيلبوردهای نمايشگاه خواهيم بود و در سه فرودگاه 
مهم مشــهد، فرودگاه امام خمينی)ره( و مهرآباد تلويزيون هايی به مدت 

15 روز در خدمت تبليغات نمايشگاه است.«
معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی با اشاره به برنامه های مهم 
نمايشگاه امسال گفت:  »امضای تفاهم نامه همکاری با بانك گردشگری و 
رونمايی از كاشی هفت رنگ پوستر نمايشگاه و پارچه قملکار با موضوع 
اسماء الهی به شيوه قلمکاری مهری و نقاشی كه اثر يکی از برجسته ترين 
استادان قلمکاری اصفهان است، جزو برنامه های ويژه نمايشگاه خواهد 

بود.«
او ادامه داد: »همچنين در اين نمايشــگاه شــاهد امضای قرارداد بخش 
خصوصی با پست بانك ايران هســتيم، هدف از اين اقدام، بهره برداری 
از 8 هزار باجه پســت جهت عرضه و فروش الکترونيکی محصوالت 

صنايع دستی است.«
 تخفیف ۵0 درصدی به زنان غرفه دار سرپرست خانوار

معاون صنايع دســتی سازمان ميراث فرهنگی گفت: »امسال برای اولين 
بار 50 درصد هزينه اجاره غرفه به زنان سرپرست خانوار در نمايشگاه 
صنايع دستی از ســوی ميراث فرهنگی پرداخت می شــود.« او افزود: 
»اين اقدام با دســتور رياست ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 

گردشگری انجام می شود.«
محموديان با بيان اينکه اين نمايشگاه هم زمان با نمايشگاه فرش برگزار 
می شود، تصريح كرد: »در اين نمايشگاه شهرها و روستاها با بخش های 

كامال مجزا صنايع دستی خود را ارائه می دهند.«
معاون صنايع دســتی ســازمان ميراث فرهنگی ادامه داد: »۳5 غرفه به 
صورت مشخص برای صنايع دستی با بسته بندی خاص و ويژه درنظر 
گرفته شــده و 11 چادر عشاير در فضای باز نمايشگاه وجود دارد.« او 
گفت: »همچنين برای اولين بار بالغ بر ۳6 مترمربع فضايی به بوم گردی 
اختصاص داده شــده كه در آنجا خانه بوم گردی را با استفاده از صنايع 

دستی مشاهده می كنيد.«
محموديان با بيان اينکه اين نمايشــگاه در سال حمايت از كاالی ايرانی 
برگزار می شــود، گفت:  »ما معتقد هســتيم كه صنايع دستی مثال عينی 
اقتصاد مقاومتی است و مطمئن هســتيم كه هم وطنان بازديد خوبی از 
اين نمايشگاه خواهند داشــت و ذينفعان ما يعنی فعاالن صنايع دستی 
می توانند از بزرگترين رويداد تجاری بيشــترين بهره را ببرند.« سی امين 
نمايشــگاه ملی صنايع دســتی از امروز سوم شــهريور در محل دائمی 
نمايشــگاه های بين المللی كار خود را آغاز می كند و به مدت يك هفته 

پذيرای بازديدكنندگان است.

فرهنگ

بيست و پنجمين جشنواره بين المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان 

طرح و ايده های منتخب بخش 
مسابقه تئاتر خیابانی اعالم شد

 بيست و پنجمين جشنواره بين المللی تئاتر كودک 
و نوجوان همدان؛ طــرح و ايده های منتخب بخش 
مسابقه تئاتر خيابانی اعالم شد . با ارزيابی و انتخاب 
فريبا دليری، فرزاد لباســی و مرتضی اسدی مرام، ۲۹ 
متن و طرح و ايده بــرای حضور در مرحله انتخاب 
اجرای بخش مســابقه تئاتر خيابانی به جشنواره تئاتر 

كودک معرفی شدند
به گزارش روابط عمومی بيست و پنجمين جشنواره 
بيــن المللی تئاتر كودک و نوجــوان، هيأت انتخاب 
بخش مســابقه تئاتر خيابانی با حضور فريبا دليری، 
فرزاد لباسی و مرتضی اسدی مرام پس از ارزيابی 14۳ 
متن، طرح و ايده متقاضی حضور در جشــنواره بين 
المللی تئاتر كودک و نوجوان همدان، ۲۹ اثر را برای 

حضور در مرحله بعد معرفی كردند.
۲۹ اثر منتخب اين بخش به شرح زير اعالم شده اند:

"اسباب جنگی" نوشته و كارگردانی محمد رضا آگاه 
از سنقر،" انجمن صلح ملل" نوشته و كارگردانی شيما 
شادمانی از همدان،"آلوده نکنيم" نوشته و كارگردانی 
فرامرز غالميان از آبادان،" آليس در سرزمين عجايب" 
نوشــته ســارا ذوالفقاری و حميد رضا ارجمندی با 
كارگردانی ســارا ذوالفقاری از ايالم، "بازی در بازی" 
نوشته مســعود براهيمی با كارگردانی دالرام تركی و 
مسعود براهيمی از تهران، "به صرف چاقی" نوشته و 
كارگردانی حبيب اله ناصری از ميناب، ":پرنس" نوشته 
و كارگردانی حديث صيفوری از سنقر، "جادوی گل 
سرخ" نوشته و كارگردانی پژمان شاهوردياز بروجرد، 
"جنگ كور" نوشــته و كارگردانی وحيد  خسروياز 
كرمانشاه، ""خليج فارس" نوشــته هومن روح تافی 
با كارگردانی ميثم ســليمی فرد از كرمانشاه، "دادگاه 
عروق" نوشته و كارگردانی حيدررضايی ايالم، "دختر 
گل فروش"نوشــته حسين فدايی حســين " هادی 
شمس با كارگردانی فرشيد روشنی و هادی شمس از 
همدان،"درباره يك توپ"نوشته و كارگردانی موسی 
هدايتی از سنندج، "دوباره" نوشته و كارگردانی مرجان 
مهر منش از همدان"ديو نامه"نوشته و كارگردانی رضا 
فقيهی از همدان،"روژان از نژاد شــهريار كوچولو" با 
كارگردانــی علی عمرانی از وراميــن، "زنان مريخی، 
مردان ونوسی" نوشته و كارگردانی سعيد شاه محمدی 
از ايالم، "زنگ تفريح زندگی" نوشــته و كارگردانی 
مهدی حبيبی ازتهران، "ســس" نوشته و كارگردانی 
مهــدی صالحيار از تبريز، "غفلت" نوشــته ســعيد 
باغبانی با كارگردانی مهدی شادمانی از همدان، "كتاب 
قديمی پدر بزرگ" نوشته و كارگردانی نرگس خاک 
كار از تهران،"گوجی و ووجی" نوشــته و كارگردانی 
حميد رضا رضايی مجد از همدان، "لی لی" نوشــته  
زهــرا صدری با كارگردانی روزبه رئوفی از رشــت، 
"مهاجران سفيد" نوشــته و كارگردانی مجيد قديمی 
از همدان،"واتر" نوشــته و كارگردانی محمد رضا بابا 
خانيان از همدان ، "وارش" نوشــته محمد جعفری با 
كارگردانی مريم مهدی پور از كيانشهر، "هر كسی يه 
طوری می ره سر كار" نوشته و كارگردانی حميدرضا 
كاظمی از همدان، "ياغيش" نوشته و كارگردانی محمد 
يوســفی زاده از مرند و نمايش "يه خال سر بنيشيم" 

نوشته و كارگردانی محسن پور نظری از رودسر.
آثار منتخب تا 10 مهرماه فرصت دارند لوح فشــرده 
اجرای نمايش خود را بــرای مرحله ارزيابی اجرا به 
دبيرخانه تحويل دهند. به تشخيص شورای انتخاب در 
نهايت 8 اثر به جشنواره راه پيدا خواهند كرد. بيست و 
پنجمين جشنواره بين المللی تئاتر كودک و نوجوان با 

دبيری مريم كاظمی در همدان برگزار می شود.

سینـما

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

 همــدان كمتــر از ۲ روز ديگــر ميزبان ۳۳ 
نماينده از كشــورهای آســيايی خواهد بود تا با 
معرفی ظرفيت های گردشگری و توانمندی های 
خود قدمی در راستای توسعه بردارد و اميد آنکه 

در اين آزمون موفق شود.
معرفی شهر همدان به عنوان پايتخت گردشگری 
آسيا از سوی ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دســتی و گردشــگری ايران در دومين اجالس 
مجمع  وزيران گردشــگری كشــورهای عضو 
گفتگوهــای آســيايی )ACD( مطرح شــد و 
خرداد ماه 1۳۹6 نمايندگانی از ســازمان ميراث 
فرهنگی صنايع دســتی و گردشگری در نشست 
كارشناسان ارشد و مقامات عالی رتبه گردشگری 
دومين اجالس وزيران گردشــگری كشورهای 
عضو مجمع گفتگوهای آســيايی )ACD( در 
شهر »ســيم ريپ« كشــور كامبوج حضور پيدا 

كردند.
در اين نشست با برشمردن ويژگی های تاريخی، 
تمدنی و گردشــگری همدان، اين شهر شايسته 

تبديل به پايتخت گردشگری آسيا عنوان شد.
اين پيشــنهاد به استناد مصوبات اجالس وزيران 
كشــورهای عضــو در آوريــل ۲014 در منامه 
بحرين مبنی بر معرفی شهرهای پيشنهادی برای 
تعيين پايتخت گردشگری آسيا انجام گرفت كه 
حاال می تواند دســتاوردهای گســترده ای برای 
معرفی ظرفيت ها و توســعه گردشــگری كشور 
در ۳۳ كشــور عضو از قاره آسيا به همراه داشته 

باشد.
تقويــت همکاری هــای قــاره ای در صنعــت 
تبــادل  راهکارهــای  ارائــه  و  گردشــگری 
تقويــت  گردشــگری  حــوزه  اطالعــات 
همکاری هــای قــاره ای در صنعــت گردشــگری 
و نيــز ارائــه راهکارهــای تبــادل اطالعــات 
حــوزه گردشــگری كشــورهای آســيايی در 
ســطح بين الملــل از ســوی مديــر اجرايــی 
ــيا و اقيانوســيه )PATA( و  ــه ســفر آس اتحادي
نماينــده دبيــر كل ســازمان جهانــی گردشــگری 
)UNWTO(  از جملــه رهاوردهــای ايــن 

ــد. ــرح ش ــور مط ــت مذك ــنهاد در نشس پيش
اما الزم به ذكر اســت كه ســازمان گفت وگوی 
همکاری آســيايی ACD يك ســازمان دولتی 
بين المللی اســت كه در ژوئن ۲00۲ پايه گذاری 
و ايده اصلی تاســيس آن نخســتين بار توســط 
نخســت وزير تايلند ارائه شد و هدف اصلی اش 

توسعه همکاری بين المللی در قاره آسيا و ادغام 
ســازمان هايی از قبيل اتحاديه اقتصادی اوراسيا، 
شورای همکاری كشورهای عرب خليج فارس، 
انجمن ملل آســيايی جنوب شــرقی و اتحاديه 

همکاری های منطقه ای جنوب آسيا است.
 3۴ کشــور عضو سازمان گفت وگوی 

همکاری آسیايی هستند
هم اكنون ۳4 كشــور عضو اين ســازمان هستند 
كــه از جمله اعضای آن می توان به ايران، تركيه، 
نپال، ســريالنکا، هند،  تايلند، بنگالدش،  ژاپن، 

ويتنام و چين اشاره كرد.
از اهداف اصلــی ســازمان ACD می توان به 

كشورهای  همکاری  ترويج 
آســيايی در همه نقاط قوت 
و فرصت های شناسايی شده 
اشاره كرد كه برپايه آن بتوان 
فقــر را كاهش داده و باعث 
پيشرفت سطح زندگی مردم 

آسيا شد.
گفت وگوی  مجمع  اقدامات 
محــور  دو  در  آســيايی 
پروژه هــا  و  گفت وگوهــا 
انجام می شــود كه درمحور 
نشســت  يك  گفت وگوها 

ســاالنه وزرای مرتبط ACD انجام می شود تا 
در پيشرفت های ســازمان و مسائل منطقه ای و 
وحدت كشورهای آسيايی مورد بحث قرارگيرد 
و درمحــور پروژه ها نيز ۲0 حــوزه وجود دارد 
كه برخــی از آنها شــامل كشــاورزی، انرژی، 
اطالعات،  فناوری  گردشــگری،  بيوتکنولوژی، 

الکتروتکنيك و مالی است.
كشــورهای عضــو ACD می تواننــد بــا توجــه 
ــه برنامــه هــا، اهــداف و سياســت های خــود  ب
ــور  ــکاری و آن مح ــا هم ــك از زمينه ه در هري
را بــه اولويــت اول مجمــوع اعضــا تبديــل 
كننــد كــه برايــن اســاس، ايــران نيــز بــا توجــه 
ــی  در حــوزه گردشــگری  ــه هدف گــذاری مل ب
ايــن  از  بهره منــدی  مســير  در  حركــت  و 
ــدار،  ــعه پاي ــق توس ــتای تحق ــت در راس صنع
پيشــنهاداتی را در ايــن زمينــه بــه مجمــع ارائــه 

كــرده اســت.
ــای  ــی جاذبه ه ــرای معرف ــی ب ــت كمياب فرص
گردشــگری همــدان بــه آســيا و جهــان فراهــم 
شــده اســت بــه  ايــن ترتيــب در دوميــن 
اجــالس اين مجمــع كــه ســال گذشــته در 
ــزار  ــوج برگ ــور كامب ــپ كش ــيم ري ــهر س ش
شــد، شــهر همــدان بــه عنــوان پايتخــت 
ــه تائيــد اعضــا  گردشــگری آســيا پيشــنهاد و ب
ــی  رســيد و حــال ويژگی هــای تاريخــی، تمدن
و گردشــگری همــدان بــه همــراه ايــن انتخاب، 
ــی جاذبه هــای  ــرای معرف ــی را ب فرصــت كمياب
گردشــگری همــدان بــه آســيا و جهــان، جــذب 
ســرمايه گذاری در زمينــه گردشــگری و ايجــاد 
ــت. ــرار داده اس ــار ق ــدار در اختي ــتغال پاي اش

بــر همين اســاس دوميــن اجــالس وزيران 
گردشگری كشــورهای عضو مجمع گفتگوهای 
آســيايی )ACD( كه قرار است 
از 4 تا ۷ شــهريور ماه در همدان 
برگــزار شــود از چهــار بخش 
شامل نشســت كارشناسان ارشد، 
نشســت وزرای گردشگری، تور 
نيز كنفرانس  بازديدهای فنــی و 
گردشــگری پايدار و شــهرهای 
تاريخی تشکيل شده كه متناسب 
با موضوع، نمايندگانی از سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشگری در اين رويداد شركت 

خواهند كرد.

شمارش معکوس ميزبانی رويداد 2018

شهربوعلیآسيارافرامیخواند

 به باور كارشناسان و فعاالن صنعت گردشگری، 
فعاليت اقامتگاه های وابســته به نهادهای دولتی كه 
با اتکا به پشــتوانه مالی عظيم خود در فصول اوج 
يا غيراوج ســفر، خدمات اقامتی را با نرخ هايی به 
مراتــب پايين تر از نهادهای فعال بخش خصوصی 
در اين حوزه به مســافران ارائه می دهند، عرصه را 
برای فعاليت، جذب مشتری و درآمدزايی بنگاه های 
وابســته به بخش خصوصی در صنعت هتلداری و 

بازار ارائه خدمات اقامتی تنگ كرده است.
بسياری از اقامتگاه های نهاد های دولتی كه به بهانه 
كمبود زيرساخت های اقامتی كشــور در ايام اوج 
ســفر، به ظاهر تنها برای ارائه خدمات به كارمندان 
خود پا به اين عرصه گذاشــته اند، اكنون در تمامی 
ايام سال مشتريان عادی را نيز با قيمت هايی پايين 
پذيرش می كنند؛ نتيجه اين امر آن شــده كه امکان 
رقابت و درآمدزايی در اين بازار از هتل ها و مراكز 
اقامتی وابســته به بخش خصوصی ســلب شود و 

به دليل متخصص نبودن اقامتگاه های دولتی در اين 
حوزه، كيفيت ارائه خدمات نيز افت پيدا كند. اين 
درحالی اســت كه قانون خدمات كشوری صراحتا 
تمامی دستگاه های اجرايی كشور را از ايجاد و اداره 
هرگونه اقامتگاه منع كرده و اين تخلف آشکار بارها 
مورد اشاره فعاالن اين حوزه نيز قرار گرفته است.  
در ايــن ميــان و تــا چنــدی پيــش، ســازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به عنوان 
متولی اصلی صنعت گردشــگری در كشور موضع 
شفاف و روشنی درخصوص فعاليت اين اقامتگاه ها 
نداشت و حتی رئيس اين سازمان پيش از اين اظهار 
كرده بود كه حضور اين دسته از اقامتگاه ها به دليل 
محدوديت كشور در زمينه زيرساخت های اقامتی، 

اجتناب ناپذير است.
اما اكنون به نظر می رســد بــا پيگيری های فعاالن 
بخــش خصوصــی اين حــوزه كه بــه دو دليل 
نرخ گذاری دستوری هتل ها و حضور منافی رقابت 
اقامتگاه های دولتی در بازار، درآمدزايی و سوددهی 

در كسب وكار آنان در سراشيبی قرار گرفته، دولت 
نيز با چرخش از موضع پيشين خود، بر غيرقانونی 
بودن اين اقامتگاه ها تاكيد دارد. در تازه ترين اظهار 
نظر، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشــگری درخصوص فعاليت واحدهای اقامتی 
دولتی در بخش های مختلف كشــور و با توجه به 
زمزمه هايــی مبنی بــر ورود نهادهای زيرمجموعه 
دولــت در زمينه ارائه تورهای مســافرتی تصريح 
كرد: »بنا بــر ابالغيه معــاون اول رئيس جمهوری 
دولتی ها حق ندارند واحدهای اقامتی و گردشگری 
ايجاد كنند چه رسد به اينکه بخواهند به اداره تور 

نيزبپردازند.«  
به گزارش »ميراث آريا« علی اصغر مونســان افزود: 
»تالش خواهيم كرد كه در دستگاه های دولتی اين 
موضوع مرتفع شود تا فشاری بر دفاتر گردشگری 
وارد نشود.« وی در جمع فعاالن گردشگری استان 
فارس ادامه داد: »ما اعتقاد داريم كه ظرفيت احداث 
۲هزار واحد بوم گردی در كشور وجود دارد كه به 

توســعه صنعت گردشگری در كشــور و به دنبال 
آن ارزآوری در اقتصاد كشــور كمك قابل توجهی 

خواهد شد.«
مونسان خاطرنشان كرد: »افزايش قيمت دالر باعث 
شده اســت ما بتوانيم بسته های ارزان قيمت تری را 
برای گردشگران خارجی داشته باشيم و بايد تالش 
كنيم از اين شــرايط بهره بگيريم. با توجه به رشد 
۳8درصدی ورود گردشگران خارجی به كشور در 
چهار ماه اول امســال، پيش بينی می كنيم بتوانيم از 
ظرفيت گردشــگری برای بهبود شرايط اقتصادی 

كشور بهره ببريم.« 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و 
گردشــگری اظهار كرد: »البته در تعداد گردشگران 
ورودی از برخــی كشــورها كاهشــی رخ داده و 
بخشی از كاهش ورود گردشگران مانند گردشگران 
اروپايی حاصل فضاســازی آمريکايی ها اســت و 
با توجه بــه واقعيت های موجــود اميدواريم اين 

وضعيت به حالت اوليه خود برگردد.« 
وی همچنيــن تصريــح كرد: »برای حل مشــکل 
افزايش قيمت بليت های هواپيما نيز رئيس جمهوری 
دستوری خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت 
صادر كرده تا اين مشکل به صورت فوری و هرچه 

زودتر حل شود.«

رئيس سازمان ميراث فرهنگی خبر داد

غیرمجاز بودن فعالیت اقامتگاه های دولتی
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