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پيشرفت 75 
درصدى طرح  
هادى در فامنين

زلزله هاى 
نهاوند هشدار به 
مديريت بحران 
شهرستان

موزه ميدان 
شهرگرفتار 
كشمكش ادارى

شايد من هستم پول به 
باشگاه نمى دهند!
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صداى اعتراض 
بيخ گوش هيأت هاى 

ورزشى 

يادداشت
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گوشت قرمز 
يعني تخلف، گران 
فروشي، بي انصافي

يادداشت 
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همدان 
در ويترين نمايشگاه 

گردشگرى پارس 
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زمام امور را 
به شايستگان بسپاريم
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 زنده فروشى طيور در استان كرمانشاه خطر انتقال 
آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان از كرمانشــاه به اسدآباد 

را جدى مى كند.
رئيس اداره دامپزشــكى شهرستان اسدآباد در حاشيه 
بازديد از روستاى مرزى اسدآباد- كنگاور در رابطه با 
زنده فروشى طيور در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: با 
آغاز فصل سرما احتمال وقوع بيمارى آنفلوانزاى فوق 
حاد پرندگان وجود دارد اما خوشبختانه تا كنون مورد 
مشــكوك و مثبتى در رابطه با اين بيمارى در اسدآباد 

گزارش و يا اعالم نشده است.
به گزارش ايســنا، عادل بصيرى محمدپور با اشــاره 
به وجــود 18 واحد مــرغ گوشــتى و 3 واحد مرغ 
مادر در ســطح شهرســتان افــزود: در 100 درصد 
شــهر و روســتاهاى اســدآباد زنده فروشــى مرغ و 
طيور جمع آورى شــده اســت و موردى در رابطه با 

زنده فروشى طيور در اين شهرستان وجود ندارد.
بصيرى محمدپور تصريح كرد: در 6 ماهه ابتداى سال 
4500 مــورد بازديد از واحدهاى توزيــع مواد خام 
شهرستان توسط دامپزشكى انجام و بيش از 3 تن مواد 

غيرقابل مصرف كشف و ضبط و معدوم شده است.

وى با اشــاره به روســتاى مرزى اســدآباد- كنگاور 
خاطرنشان كرد: در شهرستان مورد زنده فروشى طيور 
وجود ندارد اما اين قوانين را استان كرمانشاه رعايت 
نمى كند كــه اين امر معضل بزرگى براى شهرســتان 

اسدآباد در جهت انتقال بيمارى شده است.
بصيرى محمدپور گفت: زحماتى كه اســدآباد در اين 
راســتا مى كشد متأســفانه شهرســتان كنگاور با عدم 
رعايت اين قوانين خطر انتقال بيمارى آنفلوانزاى فوق 
حاد پرندگان به اسدآباد را با زنده فروشى مرغ و طيور 

جدى مى كند.
كرد:  خاطرنشان  اســدآباد  دامپزشكى  اداره  رئيس 
ســال گذشــته يك مورد كانون آلــوده در رابطه 
بــا آنفلوانزاى فــوق حاد پرندگان در روســتاى 
بادخوره اســدآباد شناسايى شد كه افزون بر 300 
ميليون ريال به كانون آلوده اين روســتا خسارت 
وارد كرد كه علت بيمارى نيز به اســتان همجوار 
شهرســتان در رابطه با زنده فروشــى مرغ و طيور 

است. بوده  مرتبط 
بصيرى محمد پور تصريح كرد: در رابطه با زنده فروشى 
مرغ و طيور چندين بار با دامپزشــكى كنگاور تماس 

تلفنى داشته ايم كه اعالم كردند فرماندارى، دادگسترى 
و نيــروى انتظامى كنــگاور در اين امر همكارى الزم 

را ندارند.
وى ضمن قدردانى از حمايت فرماندارى، دادگسترى 
و نيروى انتظامى اســدآباد از اداره دامپزشكى اسدآباد 
خاطرنشــان كرد: تا كنون امســال مورد مشــكوك و 
مثبتى از آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در شهرســتان 

نداشته ايم.
بصيرى محمدپور خواستار نظارت  سازمان دامپزشكى 
كشور به استان كرمانشــاه در رابطه با اجراى قوانين 
شــد و اظهار كرد: ضمن نظــارت، تأمين اعتبار الزم 
براى ايجاد پســت قرنطينه در مرز اسدآباد- كنگاور 
و مســيرهاى مواصالتى اين دو شهرســتان از ديگر 

درخواست هاى ما در اين امر است.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه بيمارى آنفلوانزاى فوق 
حاد پرندگان در ســالجارى بــا برنامه هاى الزم  در 
سراســر كشور تحت كنترل درآمده است، از پرداخت 
خســارت و غرامت  طيور ســال گذشته كانون آلوده 
آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان روستاى بادخوره ظرف 

چند روز آينده خبر داد.

 در تلگرامكانال خبرى                

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM همراهتان هستيم

آگهي جذب نيروي شركتي 
علوم پزشكي همدان
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 معــاون امــور معــادن و صنايع معدنى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت همدان با بيان اينكه كشــف 
رگه هاى طال در همدان مربوط به امروز نيست گفت: 
در حال حاضر مشــخصات ميزان طــالى موجود در 
استان همدان مشخص نيست و مطالعات الزم در اين 

حوزه انجام نشده است.

محمد خاكى در گفت و گو با  فارس اظهار كرد: ســال ها 
پيش بر اســاس پايش هاى انجام شده، مشخص شد كه 

رگه هايى از طال در استان همدان وجود دارد.
وى ادامه داد: تاكنون هيچگونه طرح مطالعاتى گســترده 
مبنى بر ميزان عيار اين طال انجام نشده و مشخص نيست 

كه استخراج آن از منظر اقتصادى توجيه دارد يا خير؟

معاون امور معدنى ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
اســتان همدان تصريح كرد: بايد مطالعات كامل در اين 

حوزه انجام شود تا ابعاد مختلف آن مشخص شود.
وى در پايان ســخنانش اظهار كرد:  با اين تفاســير فعًال 
درباره ميزان و ارزش آن هيچ اظهار نظرى نمى توان ارائه 

كرد.

استاندارى همدان
 در ارزيابى شاخص ها
 برتر شد

 مديركل بازرسى، مديريت عملكرد و امور حقوقى 
اســتاندارى از كسب رتبه دوم اســتاندارى همدان در 

ارزيابى شــاخصهاى عمومى و اختصاصى در بين 31
استاندارى سراسر كشور خبر داد. 

حســين افشــاري اعــالم كــرد: در فرآينــد ارزيابــى 
ــط  ــا توس ــتانداري ه ــتندات اس ــد مس ــس از تائي پ
وزارت كشــور، ســازمان امــور ادارى و اســتخدامى 
كشــور نســبت بــه بررســى مســتندات و مــدارك و 

ــز  ــط مرك ــج توس ــه نتاي ــرد ك ــدام  ك ــات اق اطالع
مديريــت عملكــرد و امــور بازرســى وزارت كشــور 
ــر  ــه اســتاندارى هــا ابــالغ گرديــده اســت؛ كــه ب ب
ــق  ــدان موف ــتاندارى هم ــه اس ــن ابالغي ــاس اي اس
ــه دوم را در  ــور رتب ــتان كش ــن 31 اس ــد در بي ش
شــاخصهاى عمومــى و اختصاصــى كســب نمايــد .

خطر انتقال آنفلوآنزا از كرمانشاه به اسدآباد

معاون امور معدنى سازمان صمت همدان:

كشف طال در همدان مربوط به گذشته است

تقي زاده به مديرعاملي راه آهن غرب كشور در همدان منصوب شد

شتاب گيري 
قطار توسعه همدان

■ اداره كل راه آهن غرب كشور در همدان راه اندازى شد

اقدام عملي براي رضايت معلمان انجام نشده است

بازتاب هاي يك خبر

پليس آرزوي كودكانه را 
محقق كرد

پرهام 8 ساله 
پليس افتخاري 

شد
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بابايي؛ شهردار مالير 
در گفتگو با همدان پيام
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

مشاوران در مديريت شهر به كار گرفته شوند
 رئيس شــوراى شهر همدان گفت: بهره گيرى از ظرفيت مشاوران حوزه مديريت شهرى بر اساس تحوالت روبه افزايش 

جامعه شهرى و به منظور همراهى با شرايط مدرن امروز، ضرورتى انكارناپذير است.
به گزارش مهر، كامران گردان در سركشى و بازديد از مركز مشاورين شهردارى همدان بر ضرورت توسعه فرهنگ مشاوره و 
استفاده از كارشناسان متخصص تأكيد كرد و افزود: اين مركز مشاوره تنفس گاه انسانى مديريت شهرى محسوب مى شود و بايد 
مورد توجه قرار گيرد. وى بابيان اينكه نيروهاى انسانى هر نهاد و سازمانى از بهترين و اساسى ترين سرمايه هاى آن مجموعه 
به شمار مى روند، گفت: انتظار مى رود مديران شهردارى به ويژه شهردار همدان از توانايى و تجربه آنها حداكثر بهره بردارى 
را داشته باشد.رئيس شوراى شهر همدان با تأكيد بر اينكه در مركز مشاوره شهردارى همدان مديران خبره مشغول به خدمت 
رسانى به شهر و شهروندان هستند، اضافه كرد: بايد از ظرفيت اين افراد براى صرفه جويى در وقت، انرژى و كاهش هزينه در 
شهر بهره مند شويم.گردان گفت: براى حفظ تجارب و داشته هاى شهرى بايد از افرادى كه داراى پست هاى مديريتى و آموزش 
ديده در بدنه مديريت شهرى هستند، بهره الزم را ببريم.وى همچنين گفت: شرايط مراكز مشاوره اى گوياى اين است كه فعاالنه 

مى تواند بر فضاى مديريت شهرى و تصميم سازى ها نقش آفرينى كند.

مصرف گاز همدانى ها زياد است
 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان از افزايش مصرف گاز در 9 ماهه امسال در استان خبر داد و گفت: از ابتداى سال تا 

كنون يك ميليارد و 904 ميليون و 511 هزار و 576 مترمكعب گاز در استان همدان مصرف شده است.
عبداله فياض در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ميزان مصرف كل گاز استان در مدت مشابه سال گذشته، افزود: ميزان مصرف 
گاز در 9 ماهه سال گذشته يك ميليارد و 760 ميليون و 956 هزارو 663 مترمكعب بوده است.وى با بيان اينكه در استان همدان 
افت فشار گاز وجود ندارد، اظهار كرد: هيچ گونه افت فشار گاز نداريم و ميزان متوسط گاز مصرفى روزانه در پاييز سال 96، 10 
ميليون و 18 هزار و 274 مترمكعب بوده است.فياض با بيان اينكه ميزان مصرف نيروگاه شهيد مفتح نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزايش داشــته است، عنوان كرد: ميزان مصرف گاز نيروگاه شهيد مفتح در سالجارى 54 ميليون مترمكعب نسبت به سال 
گذشــته افزايش داشته است.وى تصريح كرد: در استان تنها صنعتى كه كمى محدوديت براى آن قائل مى شويم، نيروگاه شهيد 
مفتح است كه مجبور به اعمال چنين محدوديتى براى اين مركز هستيم.مديرعامل شركت گاز استان همدان با اشاره به اقدامات 
الزم براى پايدارى گاز در سطح استان، خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش دما و برودت هوا تمهيدات الزم براى پايدارى گاز 

در استان اتخاذ شده كه در نيمه دوم سال مشكل تأمين گاز در استان وجود ندارد.

زمام امور را به شايستگان بسپاريم
 پس از روى كار آمدن شــاهرخى استاندار همدان، شاهد تغييراتى 
در برخى از معاونت ها و ادارات اســتاندارى بوديم كه البته مديريت 

آنها فعال به سرپرست سپرده شده است.
گذشته از اينكه روند دوره مديريت موقت و سرپرستى ها نبايد خيلى 
طوالنى شده و از بازه زمانى تعريف شده فراتر رود، مديران جديدى 
كه قرار اســت اداره امور هريك از اين حــوزه هاى مديريتى بايد به 
فردى ســپرده شود كه بتواند در شــرايط كنونى از عهده كار برآيد و 

انتظارات و مطالبات مردم را پاسخ دهد.
حوزه معاونت سياسى و امنيتى استان از جمله اين حوزه هاى مديريتى 

است كه فعال به صورت سرپرستى اداره مى شود.
اهميت و حساســيت اين حوزه بر همگان روشــن و مبرهن است و 
ايجاب مى كند كه هم سرعت و هم دقت الزم در معرفى معاون جديد 

مورد توجه گيرد.
شــرايط كنونى استان به ويژه پس از تغيير در مديريت ارشد استان و 
مباحثى چون انتخابات مجلس شوراى اسالمى در سال آتى ضرورت 
توجــه به حوزه سياســى و اقــدام و حركت منطقى و بــه موقع در 

خصوص معاون جديد صورت گيرد.
بدون ترديد اين حوزه نيازمند مديرى قوى و توانمند است تا در عين 
ثبات و آرامش سياسى و امنيت پايدار در استان ، نشاط و شادابى را نيز 
در فضاى عمومى ايجاد كند تا تحول و پويايى الزم در حوزه سياسى 

خود را نشان دهد.
در خصوص ساير حوزه هاى مديريتى نيز كه فعال به سرپرست سپرده 
شده است ، نيازمند بررسى دقيق و در نهايت معرفى افرادى توانمند و 

اليق جهت تصدى آن منصب هستند.
امروز مديريت جديد در استان گرچه او خيلى جهات رويكرد استاندار 
سابق را دنبال مى كند، اما نيازمند حركت هاى نو و تحوالت جديدى 
است تا بتواند موانع موجود در مسير توسعه را با كمترين هزينه مرتفع 

نمايد.
انســجام مديريتى و اســتفاده از نيروهاى توانمند و مجرب در راس 
حوزه هاى مديريتى از جمله لوازم تحقق اين مهم است كه ضرورت 

آن بيش از پيش احساس مى شود. 
مــردم انتظار دارنــد حال كه در برخى از حوزه هاى حســاس تغيير 
مديران اجتناب ناپذير است، اين تغييرات نوعى تبديل به احسن باشد 
و افرادى كه به هريك از اين مســئوليت ها گمارده مى شوند، داراى 

توانمندى هاى الزم باشند. 
به هرحــال توجه به فاكتورهاى الزم در انتخــاب و انتصاب مديران 
جديد به ويژه در خصوص معاونت هاى استاندارى از اهميت بسزايى 
برخوردار است، چراكه عالوه بر ضرورت هايى كه در هريك از اين 
حوزه هاى مديريتى احساس مى شود و در سايه مديريت قوى است 
كه پيشــرفت در آنها را شــتاب الزم را خواهد گرفت، شكل گيرى 
انسجام مديريتى در استان مستلزم استفاده از نيروهايى است كه بتوانند 
تعامل الزم را با بخش هاى مختلف داشته، از ظرفيت هاى موجود در 

جهت توسعه به خوبى استفاده كنند.

گوشت قرمز 
يعني تخلف، گران فروشي، بي انصافي 

مهدي ناصرنژاد»
 وضعيت نان و گوشــت در همــدان از قديم االيام دو چالش آزار 
دهنده و درست نشــدني بوده است و مادامي كه اراده اي محكم براي 
حل اين مشكل نباشد مردم بايد به جاي نان و گوشت همچنان غصه 

و حسرت نوش جان كنند.
در حال حاضر قيمت گوشت قرمز مثًال تازه در قصابي هاي همدان هر 
كيلوگرم 80 هزار تومان تعيين شــده است كه حدوداً 30 هزار تومان 
بيشــتر از قيمت اين فرآورده پرمصرف در زمان مشــابه سال گذشته 

است. 
اما اين تمام آن غصه اي نيســت كه تمام مردم همدان به جاي گوشت 
مي خورند براي اينكه با هزار ترفند و تصميم گيري ناشــيانه مسئوالن 
مربوطه قرار شــده است گوشت خالص و پاك شده كيلويي 80 هزار 
تومان باشد اما قصابي هاي بي انصاف حتي دورريختني هاي گوشت را 
به جاي گوشت كيلوي 80 هزار تومان چرخ كرده و يا البالي خوش 
رنگ گوشت قرمز جاســازي مي كنند و تقديم مشتريان خوش باور 

خود مي سازند.
ايــن گفتــه گاليه آميز و تأســف انگيــز يكي از صدها مشــتري 
قصابي هاي عزيز شهرمان است كه مي گفت: حميدآقاي بي انصاف 
پيــش روي خــودم و در حالي كــه با هزار زبان چــرب و نرم و 
صميمانه ســرگرمم ســاخته بود، تند و تند از گوشه و كنار و زير 
الشه هاي گوشت، چربي و شرهه و پوست و (قرمزي) جدا مي كرد 
و توي چرخ گوشــت مي چپانيد و منت مي گذاشــت كه فالني تو 
مثل پدر من هستي چنين گوشتي را شما نبري چه كسي مي خواهد 

ببرد؟!
آيت ا... موحدي كرمانــي امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي نماز 
جمعه ديروز (16 آذرماه)تمام مسئوالن را به تالش و دقت و انصاف 
و صالبت ســفارش مي كرد كه مشــكالت اقتصادي جامعه امروز را 
جدي بگيرند و براي حل چنين معضالت آســيب زننده راهكارهاي 

اساسي پيدا كنند. 
امام جمعه موقت تهران اين سوال تأمل انگيز را مطرح مي ساخت كه 
اگر قيمت بســياري كاالهاي مورد نياز و پرمصرف مردم در ماه هاي 
گذشــته به بهانه افزايش عنان گسيخته قيمت ارز در بازار آزاد، روز به 
روز گران و گرانتر مي شد، چرا هم اينك كه قيمت ارز به حدود نصف 
قيمت تابستان و مهرماه امسال كاهش يافته است ساير قيمت ها پايين 
نمي آيد؟! مگر قيمــت باالي ارز بهانه اي براي افزايش قيمت ها نبود؟ 
بنابراين بايد با كاهش قيمت ارز نيز باعث ارزان تر شدن قيمت ها باشد 

چرا اينگونه نيست؟
بايــد بــه حاج آقــا موحــدي كرماني عــرض كنيــم، اشــكال كار در جاي 
ــراي خيلــي از آدم هــاي  ــروز ب ــروز و ام ديگــري اســت و قيمــت دي
ــا مردمــان  ــه اســت اشــكال كار ايــن اســت كــه م فرصت طلــب بهان
ــم و  ــد مي كني ــان ب ــه خودم ــان ب ــا خودم ــي هســتيم؟ ام بســيار خوب
از خوبــي بســيار متوجــه وخامــت امــر نمي شــويم اشــكال كار ايــن 
اســت كــه انــواع و اقســام كتــاب قانــون داريــم امــا مثــل آدم هايــي كــه 
در خانه هــا و محــل كار خــود فقــط بــراي دكور و ژســت روشــنفكرانه 
ــاب  ــد در خصــوص كت ــداري مي كنن ــاب نگه ــر از كت ــه هاي پ قفس

قوانيــن نيــز هميــن جفــا را روا مي داريــم.
اشــكال كار ايــن اســت كــه قانــون و آيين نامــه و بخش نامــه 
ــم  ــراي آن نداري ــه اج ــا كاري ب ــم ام ــادر مي كني ــيم و ص مي نويس
نظيــر هميــن مصوبــه قيمــت گوشــت در همــدان و شــخص آقــاي 
ــان  ــد آقاي ــم نمي دان ــود او ه ــه خ ــا ك ــه قصابي ه ــس اتحادي رئي
ــد و كجــاي  ــه دســت مشــتريان خــود مي دهن قصاب باشــي چــه ب
ــدام  ــد و ك ــان باش ــزار توم ــي 80 ه ــد كيلوي ــت باي ــه گوش الش

قســمت آن كمتــر و منصفانه تــر و منت گــذاري كمتــر.
ــردار  ــر كار و ك ــرل ب ــارت و كنت ــه نظ ــت ك ــن اس ــكل كار اي مش
ــنده و كاســب نيســت و  ــده و فروش ــده و توزيع كنن ــچ توليدكنن هي
ــا ايــن كافــي نيســت چــرا  ــه حــال خــود رهــا هســتند ام همــه ب
ــم و  ــون و نظ ــور قان ــر مح ــو ب ــه جل ــده و رو ب ــه زن ــه جامع ك
عدالــت و برابــري ســوار اســت و نظــام جامعــه هرگــز خودســرانه و 

ــرد. ــم نمي پذي ــجام و نظ ــه انس دلخواهان

1- باالترين آمار بازنشســتگان قانون جديدمربوط به وزارت صنعت 
،معدن وتجارت بوده است. گفته مى شود درحالى كه اغلب وزارتخانه 
هاى اقتصادى دســتخوش تغييرمعاونان بوده اند گويا بيشترين سهم 
به وزارت صمت رســيده است. گفته مى شــود تمامى معاونان وزير 

بازنشسته ونيروهاى جديد جايگرين شده اند.
گويا بيش از 5 وزارتخانه تاكنون بازنشسته هاى خودرا اعالم كرده اند 

وديگر وزارتخانه ها نيزدرحال استحصال آمارنهايى هستند.
2- فرماندارهمدان درانتظار حكم اســت. گفته مى شود درحالى كه 
پيش ازاين خبر بازنشســتگى تعالى اعالم شــده اســت وى تاكنون 
در پســت خودحضــوردارد . گويا دليل حضــور وى تعلل وزارت 

كشوردرصدورحكم بازنشستگى وى است. 
گفتنى اســت پيش ازاين سرپرست اين فرماندارى اعالم وسپس لغو 

شده است.
3- موج تغييرات مديريتى شــهردارى درراه اســت. گفته مى شــود 
قراراســت برخى مديران نواحى  وداخلى شهردارى همدان تغييركند.
گويا قراراســت شهردار2 ناحيه و برخى معاونان شهردارهمدان جاى 
خودرابــه جوانترهابدهند. برخى ها اين تغييرات را با برخى اتفاقهاى 

روى داده درشوراوشهردارى مرتبط مى دانند.

 ســاخت راه آهن همــدان - تهران از 
طرح هاى چندين ساله استان همدان بود كه 
در ارديبهشــت سال گذشته به بهره بردارى 
رســيد و روز گذشــته با انتصاب روح ا... 
تقى زاده به عنوان مديرعامل راه آهن غرب 
كشور، فرآيند توسعه اين طرح تكميل شد. 

راه آهن همدان - تهران كه به علت تحريم 
هاى حاكم بر كشــور و نبــود امكان خريد 
ريل، بيش از 10 ســال معطل مانده بود، با 
سرعت در روند اجرا، به بهره بردارى رسيد 
تا صداى ســوت قطار را بــه گوش مردم 

همدان برساند.
ايــن خط آهن بــه طــول 268 كيلومتر به 
صورت يك خطــه، با ويژگى حركتى 160 
كيلومتر بر ساعت براى قطار مسافرى و 120 
كيلومتر بر ساعت براى قطار بارى طراحى 
شد و فاصله زمانى همدان تا پايتخت را به 
2 ساعت كاهش داد. خطى كه داراى 35 پل 

به طول يكهزار و 640 متر است.
اين طرح عالوه بر آنكه از نظر حمل و نقل 
داخلى بار و مســافر، استانهاى همدان و در 
آينده كردستان را به شبكه راه آهن سراسرى 
متصل مى كند، باعث فراهم آمدن بســترى 
مناسب به منظور احداث طرح ها و صنايع 
جديد، بهبود و گسترش شبكه ترابرى منطقه 
و همچنين افزايش ايمنى مســير و كاهش 
مصرف ســوخت مى شــود و از شهرهاى 
تهران، رباط كريم، ساوه، فامنين عبور كرده 

و سپس به همدان مى رسد.
گســترش شــبكه ريلى كشــور، كمك به 
توســعه و پيشــرفت مناطق غرب كشور، 
تكميل كريدور ريلى شــرق به غرب كشور 
و گســترش مبادالت تجارى با كشورهاى 
همسايه غربى ايران نيز از ديگر مزاياى اين 
طرح مهم در منطقه غرب كشور به حساب 

مى آيد.
حاال اين خــط آهن يــك روز درميان به 
صورت رفت و برگشــت بــا واگن هاى 
درجــه يــك داراى كوپه چهــار نفره و 
درجــه دو با كوپه 6 نفره مســافران را در 
مســير همدان - مشــهد جابه جا مى كند 
و دســتندركاران تــالش دارند تا با جذب 
مســافر تردد ايــن قرار را بــه روزانه يك 

حركت افزايش دهند.
از ســويى نيز با فراهم شــدن شرايط قطار 
همدان تهران نيز تا چند ماه آينده به صورت 

روزانه راه اندازى مى شود.
نخستين قطار بارى اين خط نيز حدود يك 
ماه پيش (15 آبــان) كار خود را آغاز كرد؛ 
قطار بارى كه شامل 9 واگن بود و 495 تن 
كود شيميايى را از بندر امام خمينى (ره) را 

به مقصد همدان حمل كرد.
  راه آهــن غرب كشــور كريدور 

شرق به غرب آسيا
هم اينك طــرح راه آهن غرب كشــور 
به طــول 605 كيلومتر بــه صورت يك 
خطه در حال اجرا اســت كه محورهاى 
ســمنگان به اراك به طول 267 كيلومتر، 
كرمانشــاه به خســروى به طــول 263
كيلومتــر و همدان بــه مالير به طول 75

كيلومتر را شــامل مى شود؛ در حاليكه به 
تازگى خطوط راه آهن غرب كشــور تا 
كرمانشــاه رسيده و تعداد 13 ايستگاه در 

اين مسير پيش بينى شده است.
در ايــن ميان بــا ايجاد خطــوط ريلى از 
ايستگاه مالير- فيروزان- كرمانشاه به طول 

177 كيلومتــر و همچنين احداث راه آهن 
مالير به همدان، غرب به شــرق و جنوب 
متصل خواهد شــد و بدون شــك امكان 
ارتبــاط ريلى غرب كشــور را با تهران و 
شبكه راه آهن سراسرى فراهم خواهد كرد.

خط ريلى مالير به كرمانشاه به عنوان يكى 
از خطوط ريلى در اســتان همدان، داراى 
هشــت ايستگاه در شهرهاى مالير، كهريز، 
شــادمانه، فيروزان، زاگرس، گاماســياب، 
بيســتون و ايســتگاه بــارى و مســافرى 

كرمانشاه اســت و روزانه يك رام قطار با 
ظرفيت 200 مســافر به صــورت رفت و 
برگشت از طريق ايســتگاه مالير- مشهد 
جابجا مى شوند؛ در حاليكه تا قبل از اينكه 
راه آهن همدان به تهران راه اندازى شــود، 
مسافران اســتان همدان از طريق راه آهن 

مالير به مشهد تردد مى كردند.
اتصال مناطق غربى كشور به شبكه سراسرى 
راه آهن، ايجاد بخشــى از كريدور (راهرو) 
ريلى شــرق به غرب آســيا از كشورهاى 

آسياى ميانه تا درياى مديترانه، بهره  مندى 
زائران عتبات عاليات از حمل و نقل ايمن 
ريلى، افزايش ســهم قطار در ترانزيت كاال 
و مســافر داخلى و بين المللى و در نتيجه 
كاهش سوانح رانندگى و مصرف سوخت، 
توســعه اقتصادى مناطق غربى كشــور و 
بهره  مندى صنايع كشــاورزى، دامپرورى 
و صنعتى از حمل و نقــل ريلى، از جمله 
اهــداف و مزيت هاى بهره بــردارى از اين 

طرح بزرگ ملى ريلى است. 

 اداره كل راه آهــن غرب كشــور با 
حضور محمدسعيد ايزدى معاون وزير راه 
و شهرسازى و مديرعامل شركت عمران و 
بهسازى شــهرى و دكتر سعيد محمدزاده 
مديرعامل شركت راه آهن روز گذشته در 

همدان راه اندازى شد.
در اين آييــن كه اســتاندار و نمايندگان 
همدان در مجلس شوراى اسالمى حضور 
داشــتند، روح ا... تقى زاده به طور رسمى 
به عنوان مديرعامل راه آهن غرب كشــور 

معرفى شد.
اســتاندار همدان در اين مراســم گفت: 
روحيه هم افزايى و تعامل كارى در استان 
نهادينه شده و اكنون انتظار تالش مضاعف 
براى توسعه راه آهن غرب كشور را داريم.

ســيد ســعيد شــاهرخى افزود: سرعت 
بخشــيدن به روند تكميل خــط راه آهن 
تهران - همدان مورد تاكيد و مطالبه مردم 

است.
به گزارش ايرنا، مديرعامل راه آهن غرب 
كشور نيز در اين مراسم گفت: غرب كشور 
از خط ريلى ضعيف برخوردار اســت و 
توسعه ريلى استان هاى اين منطقه مهم به 

شمار مى رود.
روح ا.. تقى زاده افزود: افزايش بهره ورى 
بار و مسافر از اهداف مهم راه آهن غرب 

كشور است.
وى بيان كرد: پس از 20 ســال به همدان 
بازگشته ام و آماده خدمت در منطقه غرب 

كشور هستم.
تقى زاده خواستار تسريع در ايجاد ساختار 
اداره كل راه آهن غرب كشــور شد و بيان 
كرد: ســاماندهى و بهره ورى بار و مسافر 

در اولويت اين نهاد قرار دارد.
■ 303 كيلومتــر مســير تهران - 

همدان ريل گذارى شد
روز گذشــته نشست بررســى وضعيت 
ريل گذارى و راه آهن اســتان همدان هم 
برگزار شــد مديرعامل راه آهن كشوردر 
اين نشســت گفت: در حال حاضر مسير 
تهران - همدان به طول 303 كيلومتر ريل 
گذارى شــده و در آينده اى نزديك مورد 

بهره بردارى قرار مى گيرد.
سعيد محمدزاده اظهار داشت: اين مسير با 
توجه به ارتباط با غرب كشور بسيار حايز 
اهميت است و مسئوالن اين استان مطالبه 

جدى دارند.
وى اضافــه كرد: همچنيــن عمليات ريل 
گذارى قطعه نخست مسير مالير به همدان 
در حال انجام است و سعى در تسريع اين 

طرح داريم.
محمدزاده افزود: اين مســير بسيار حايز 
اهميت اســت چرا كه تــردد زائران را از 
استان هاى مركزى به سمت عتبات عاليات 

آسان مى كند.
وى اظهار داشت: اربعين امسال زائران در 
خط ريلى مســير تهران تا مهران و كربال 
جابجا شدند و حاال با ريل گذارى مالير به 
همدان، مسير تهران به كرمانشاه نيز نسبت 
به آنچه كه در شــبكه فعلى وجود دارد، 2
ســاعت كوتاه تر مى شود كه براى زائران 

نيز بسيار حايز اهميت است.
مديرعامل راه آهن كشور خاطرنشان كرد: 
شركت ســاخت درصدد است تا راه آهن 
مالير - همدان به ســرانجام برسد ضمن 
اينكه خط كرمانشاه به سمت مرز خسروى 

تا اســالم آباد نيز پيشرفت خوبى داشته و 
اين 2 مسير مهم، زمينه خدمت مناسب به 

زائران را نيز مهيا مى سازد.
■ همدان در مرحله خيز بلند توسعه 

است
اســتاندار همدان  نيز اظهار داشــت: اين 
اســتان با هم افزايى، تــالش مضاعف و 
تعامل بســيار خوبى بين مديريت ارشــد 
و نماينــدگان مردم در مجلس شــوراى 
اســالمى در مرحله خيز بلند توسعه قرار 
به  اشــاره  با  است.شــاهرخى  گرفتــه 
اســتان  توســعه  در  راه  حوزه  اهميت 
گفت: ايجاد مســير ريلى در راســتاى 
توسعه استان بسيار مهم بود و از دوره 
ســابق  اســتاندار  نيكبخت  محمدناصر 
همــدان پيگيرى جــدى در تحقق اين 
طرح انجام شد و اكنون نيز راه اندازى 
اداره كل راه آهن غرب كشــور در اين 

بود. اهميت  حايز  استان 
وى بيان كرد: ســرعت بخشيدن خطوط 
ريلى كه در همدان نقــش محورى دارد، 
حايز اهميت است و انتظار داريم با ايجاد 
اداره كل راه آهــن غرب كشــور، اهداف 
طرح ريلى اين اســتان با جديت پيگيرى 

و تحقق يابد.
طــرح احداث راه آهن همدان - تهران در 
سفر پر خير و بركت رهبرمعظم انقالب در 

سال 83 به همدان مصوب شد.
نخستين قطار مسير همدان - مشهد نيز تير 
ماه سال گذشته با حضور حدود 150 تن 
از خانواده هاى شهدا، ايثارگران و اصحاب 
رسانه اســتان همدان عازم مشهد مقدس 

شد.

اداره كل راه آهن غرب كشور در همدان راه اندازى شد

تقي زاده به مديرعاملي راه آهن غرب كشور در همدان منصوب شد

شتاب گيري قطار توسعه همدان

جريمه 80 ميلياردى متخلفان
 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از جريمه بيش از 80 

ميليارد ريال براى متخلفان در 8 ماهه امسال خبر داد. 
عليرضا حسن پور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در 8 ماهه امسال 
7095 فقره پرونده به تعزيرات حكومتى ارجاع شده كه بيش از 80 

ميليارد ريال محكوميت اين متخلفان بوده است. 
وى خاطرنشان كرد: اين پرونده ها در زمينه تخلفات كاالوخدمات، 
قاچاق كاال و ارز و بهداشــت، دارو و درمان هســتند كه بيشترين 

پرونده در حوزه كاالوخدمات تشكيل شده است. 
وى ادامه داد: از تعداد 7095 پرونده تشكيل شده در تعزيرات 5951 
فقــره در بخش كاال و خدمات، 693 فقــره در بخش قاچاق كاال و 
ارز و 451 فقره مربوط به بهداشــت، دارو و درمان است. حسن پور 
اضافه كرد: در حوزه كاالوخدمات 100 درصد، در حوزه قاچاق كاال 
و ارز بيش از 109 درصد و درحوزه بهداشــت، دارو ودرمان 100 
درصد پرونده ها رســيدگى و مختومه شده است. مديركل تعزيرات 
حكومتى استان همدان يادآور شد: متخلفان در مجموع به 80 ميليارد 
و 399 ميليون و 261 هزار و 275 ريال جريمه نقدى محكوم شدند. 

 تشكيل 3 پرونده خروج دام غيرمجاز در همدان 
وى از تشــكيل 3 پرونده دام غيرمجاز در همدان خبر داد و گفت: 
براساس مصوبه ســتاد تنظيم بازار و شوراى تأمين استان، هر گونه 
انتقال غيرمجاز دام به سمت استان هاى مرزى قاچاق تلقى مى شود 

كه در اين رابطه 3 پرونده در استان تشكيل شده است. 
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان ادامــه داد: 24 رأس دام 
سنگين و 50 رأس دام سبك به سمت استان هاى مرزى حمل مى شد. 
 باالترين قيمت گوشــت قرمز در همــدان 75 هزار 

تومان است 
وى با تأكيد بر اينكه براســاس مصوبــه تنظيم بازار باالترين قيمت 
گوشت قرمز در همدان 75 هزار تومان است، يادآور شد: هيچ واحد 
قصابى حق فروش گوشــت قرمز باالتر از ايــن قيمت را ندارد و 

بهترين گوشت در همدان با همين قيمت فروخته مى شود. 
وى با بيان اينكه پرونده هاى زيادى در زمينه گوشــت قرمز تشكيل 
شــده است، افزود: روز گذشــته حداقل 3 پرونده تخلف در زمينه 

گرانفروشى قصابى ها تشكيل شده است. 
 شركت هاى لبنى همدان هيچ گونه گرانفروشى ندارند 
حســن پور با اشــاره به اينكه شــركت هاى لبنى همدان هيچ گونه 
گرانفروشــى ندارند، تصريح كرد: شركت هاى لبنى همدان پرونده 
گرانفروشى نداشــته اما واحدهاى عرضه لبنيات تخلف بهداشتى 

داشتند. 

 رئيس كميسـيون فنى عمرانى شـوراى 
شـهر همـدان بـا بيـان اينكـه در شـرايط 
فعلـى مخالـف آغـاز پروژه هـاى جديـد 
عمرانى هسـتم، گفت: شـهردار در پاسـخ 
بـه ايـن دغدغـه از تأمين منابـع مالى براى 
پروژه هـا اطمينـان خاطر داده و قرار شـده 

محـل تأميـن منابـع را تشـريح كند.
بـا  گفت و گـو  در  رحيمى فـر  علـى 
فـارس با بيـان اينكـه از نظر كارشناسـى 
معتقـدم نبايـد در شـرايط فعلـى پـروژه 
شـود،  آغـاز  شـهر  در  عمرانـى  جديـد 
اظهـار كـرد: بـا توجـه بـه جهـش قيمت 

مصالـح و ابـزار مـورد نياز بـراى تكميل 
بسـيارى  مشـكالت  شـهرى،  طرح هـاى 
بـراى اتمـام پروژه هـاى فعلى بـه وجود 

اسـت. آمده 
وى بـا بيـان اينكـه بايـد تـوان خـود را 
بـراى اجـراى پروژه هـاى فعلـى و روزمره 
يـا  خيابان هـا  آسـفالت  افـزود:  بگذاريـم 
جدول كشـى اقداماتـى اسـت كـه بايـد در 
شـهر انجام شـود امـا پروژه هـاى عمرانى 
بـزرگ ماننـد چپ گرد پـل غدير شـهر را 

بـا چالـش مواجـه مى كنـد.
رئيـس كميسـيون فنـى عمرانـى شـوراى 

اسـالمى شـهر همدان تأكيد كـرد: معتقدم 
اگـر پـروژه اى در شـهر آغاز مى شـود و به 
موقـع به اتمام نرسـد بـراى مردم مشـكل 

مى شـود. ايجاد 
وى تصريـح كـرد: ايـن دغدغـه را بارها با 
شـهردار همـدان در ميـان گذاشـتيم، البتـه 
شـهردار اطمينـان خاطـر داده كـه نگـران 
تأميـن منابـع مالى بـراى پروژه ها نباشـيم.

رحيمى فـر اظهـار كـرد: بـه هميـن منظور 
شـورا  در  همـدان  شـهردار  اسـت  قـرار 
حاضـر و محـل تأميـن منابـع مـورد نيـاز 

بـراى پروژه هـا را تشـريح كنـد.

رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى شهر همدان:

 مخالف آغاز پروژه جديد هستيم
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آموزش باغداري پاييزي به ماليري ها
 سرپرست پژوهشكده انگور و كشمش دانشگاه ملى مالير از برگزارى كارگاه آموزشى 
مديريت پاييزه باغات انگور با محوريت مديريت آبيارى تغذيه و تنش سرما و خشكى در 

محل سالن آمفى تئاتر دانشكده علوم پايه اين مركز آموزش عالى خبر داد.
روح اله كريمى در گفت وگو با ايســنا، افزود: پژوهشــكده انگور و كشمش در نظر دارد 
كارگاه آموزشــى با موضوع مديريت پاييزه باغات انگور در روز چهارشــنبه 21 آذر در 
ســالن آمفى تئاتر دانشكده علوم پايه برگزار كند، در همين رابطه كليه باغداران، اساتيد، 

كارشناسان، دانشجويان و عالقمندان مى توانند در اين كارگاه شركت كنند.
وى با بيان اينكه حضور در كارگاه رايگان بوده و به شــركت كنندگان گواهى شركت در 

كارگاه ارائه مى شــود، ادامه داد: ثبت انگور و نظــام توليد انگور مالير به عنوان پنجاه و 
سومين ميراث مهم كشاورزى جهان در ســازمان خواربار جهانى، دستاوردى بزرگ در 
صنعت انگور و كشــمش اســت و اين موفقيت را به تمامى باغداران و صاحبان صنايع 

تبديلى به ويژه باغداران مالير تبريك مى گوييم.
كريمى اظهاراميدوارى كرد: حضور هرچه پررنگ تر پژوهشــكده انگور و كشــمش در 
تدوين برنامه جامع عمل و تعامل بيش از پيش دســتگاه هاى اجرايى، جوامع روستايى و 
سازمان هاى مردم نهاد، باعث ارتقاء توليد، كيفيت و بهره ورى در بخش انگور و كشمش 
شود.وى تصريح كرد: پژوهشكده انگور و كشمش و دانشگاه مالير از تمامى ظرفيت هاى 
علمى و اجرايى خود در جهت تحقق دستاوردهاى مرتبط با ثبت جهانى به منظور رونق 

اقتصادى جوامع ذى نفع اســتفاده مى كند تا در نهايت زمينه ساز توسعه بسته هاى توليد و 
رونق اقتصادى در سطح كشور و به ويژه در شهرستان مالير شود.

سرپرســت پژوهشكده انگور و كشــمش دانشــگاه مالير توضيح داد: ثبت ميراث هاى 
كشاورزى مهم جهانى، ابتكار عمل سازمان فائو است كه از سال 2002 آغاز شد و هدف 

از اين ابتكار عمل، شناسايى، معرفى و حفاظت از ميراث كشاورزى جهانى است.
كريمى يادآور شــد: از ميان هزاران درخواست واصله از كشورهاى مختلف، پيش از اين 
فقط 52 درخواست در كل جهان موفق به عبور از فرآيند سختگيرانه نظام ثبت فائو شده 
بودند كه از كشــورمان نظام كشــاورزى مبتنى بر قنات كاشــان در سال 1393 به عنوان 

نخستين ميراث جهانى از كشورمان نيز در ميان اين فهرست قرار دارد.

خبـر

زلزله هاى نهاوند هشدار به مديريت بحران 
شهرستان

 نهاوند - خبرنگار همدان پيام: يكشــنبه شب گذشته دو زلزله به 
فاصله چند دقيقه اى در نهاوند رخ داد كه مديريت بحران با مديريت 

فرماندار تشكيل جلسه داد. 
فرماندار نهاوند گفت: همه دستگاه هاى اجرايى نهاوند موظف هستند 

در شرايط بحرانى با همه امكانات وارد عمل شوند. 
مراد ناصرى گفت:زلزله هاى يكشنبه شب نهاوند بر روى گسل اصلى 
زلزله نهاوند رخ داد اما خفيف بوده و خســارتى نداشته است با اين 
حال دو اكيب هالل احمر در نهاوند و هالل احمر شــهرهاى مالير و 

تويسركان در حالت آماده باش هستند.
ناصرى افزود: دو بيمارســتان شهيد قدوســى وآيت اهللا عليمراديان 
نهاونــد نيز با تمام امكانات و تجهيزات مــورد نياز به صورت آماده 

باش كامل هستند.
وى مديريت بحران نهاوند را ملزم كرد تا تمام امكانات و وسايل مورد 

نياز در شرايط بحرانى را با كمك بخش خصوصى تامين كند.
فرماندار نهاوند در پايان افزود: اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
بايد مشــكل آبگرفتگى زير گذر كفراش را به صورت اساسى و براى 

هميشه حل كند.
نهاوند داراى172هكتار بافت فرســوده است كه هنوز راهكار عملى 

براى حل اين مشكل مطرح و اجرايى نشده است. 
كارشناســان نتايج وقوع زلزله زمان دار در نهاوند را داراى خسارت 

هاى مالى و جانى جبران ناپذيرى عنوان مى كنند .
مديريت بحران وظيفه دشــوارى براى مديريت شهر نهاوند, در زمان 
زلزله دارد چرا كه از, نظر زير ساختى و تجهيزات و شرايط بافت هاى 
فرسوده در مركز شهر كه مركز مديريت بحران هم هست، ضعف هاى 

قابل توجهى دارد. 
شرايط فعلى نهاوند و رخداد زلزله هاى پى در پى در چند ماه گدشته 

زنگ خطرى براى مديريت بحران شهرستان است .

سهم 46 درصدي مالير از كشت زعفران 
 مالير - خبرنگار همدان پيام : كل ســطح زير كشــت زعفران در 
استان 157 هكتار مي باشد كه از اين ميزان حدود 72 هكتار آن متعلق 
به شهرســتان مالير مي باشد كه نشانگر ســهم 46 درصدي از كشت 

زعفران شهرستان مالير در استان مى باشد.
مدير جهاد كشــاورزي گفت: در سال جاري حدود 73 هكتار سطح 
زير كشت زعفران داشته ايم كه از اين 73 هكتار 58 هكتار زمين هاي 
كشــاورزي باروري شده است و حدود 15 هكتار آن غير قابل بارور 
اســت. و از اين 58 هكتــار حدود 232 كيلوگرم برداشــت زعفران 

داشته ايم.
علي مروت اميري در ادامه اظهار داشت: نسبت به سال گذشته حدود 
15 هكتار به ســطح زير كشت زعفران اضافه شده است و سطح زير 
كشــت در سال گذشته 58 هكتار بوده است و برداشت زعفران از هر 

هكتار حدود 4 كيلوگرم بوده است.
وي در ادامه تصريح كرد: نسبت سطح زير كشت زعفران شهرستان 
به اســتان كل سطح زير كشت زعفران اســتان همدان 157 هكتار 
مي باشــد كه از اين ميزان حدود 73 هكتار متعلق به مالير مي باشد 
و به عبارتي ســهم 46 درصدي از ســطح زير كشــت را به خود 

اختصاص مي دهد.
اميرى در پايان افزود: تعداد بهره برداران و زعفران كاران در شهرستان 
مالير حدوداً 65 نفر است كه جمعاً حدود 53 هكتار  در قطعات زمين 
باال هزار متر مربع  و 20 هكتار باقي مانده ســطح زير كشت در قطعه 

هاى يك هزار مترمربع به پايين مشغول مي باشد .
گفتني است تعداد 9 نفر از زعفران كاران مالير به ميزان حدود 28/2
هكتار با بانك كشــاورزي، پســت بانك، صندوق كارآفريني اميد و 
صندوق توسعه بخشي كشــاورزي عقد قرارداد شده و تا اين تاريخ 

مبلغ 410 ميليون تومان تسهيالت بانكي دريافت نموده اند.

بى مهرى سرمايه گذاران به گردشگرى 
تويسركان

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان 
تويســركان گفت: اعتبارات دولتى به تنهايى پاسخگوى نيازهاى حوزه 
گردشگرى نيست و بايد ســرمايه گذاران بخش خصوصى به صورت 

هدفمند به كمك اين بخش بيايند.
ميثم الوندى افزود: در حوزه زيرساخت هاى گردشگرى كارهاى بسيار 
خوبى در شهرستان انجام شده كه بازسازى حمام تاريخى قلعه اشتران، 
نورپردازى معابر اشــتران و روستاى گشــانى، آسفالت معابر روستاى 
كهنوش و ايجاد كمپينگ در منطقه گردشگرى سرابى از جمله اقدامات 

انجام شده در اين حوزه است.
وى با اشــاره به عدم رغبت بخش خصوصى براى ســرمايه گذارى در 
حوزه گردشگرى شهرستان عنوان كرد: در شهرستان تويسركان بخش 
خصوصى ميل و رغبتى براى ورود به عرصه ســاخت هتل، مهمانسرا، 
مجتمع هاى تفريحى و پذيرايى ندارد با وجود اينكه بازگشت سرمايه در 

اين حوزه از ساير حوزه ها بيشتر است.
الوندى تصريح كرد: در بخش صنعت بايد ميليارها تومان هزينه كرد تا 
تعدادى شغل ايجاد شود اما در بحث گردشگرى با يك دهم اين هزينه، 

همان تعداد اشتغالزايى و شايد بيشتر را شاهد هستيم.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرســتان تويسركان در گفت وگو با ايسنا 
گفت: مشــكلى كه بخش خصوصى براى ســرمايه گذارى در حوزه 
گردشگرى شهرستان تويسركان وجود دارد، نبود سند براى زمين هاى 
معرفى شده است بدين صورت كه اگر سندى هم ارائه داده مى شود سند 
باغ و زمين با كاربرى هاى ديگر است كه تغيير كاربرى براى اين زمين ها 
بسيار سخت و مشكل بوده و بسيار كم با تغيير كاربرى موافقت مى شود.

وى اعالم كرد: احياى زيرســاخت ها براى جذب گردشگر را بايد يك 
اصل دانست به طوريكه احياى تپه ريواسيجان كه از لحاظ استراتژيكى 
و چشــم انداز بهترين نقطه شهرستان اســت، از جمله اقدامات در اين 

حوزه است.
وى در ادامه با اشاره به هتل فاران به عنوان تنها هتل شهرستان بيان كرد: 
ســاخت مجموعه تفريحى و اسكان موقت تپه گزندر در سد سرابى از 
ديگر اقدامات در حوزه گردشگرى است همچنين به دنبال راه اندازى و 
پيگيرى ساخت طرح هاى ديگر گردشگرى هستيم كه در مراحل مختلف 
همچون استعالم، كسب موافقت اصولى و يا مراحل اوليه قرار دارند كه 
ســاخت مجدد هتل الوند از جمله اين طرح هاست و به محض قطعى 

شدن به انجام خواهد رسيد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى تويسركان خاطرنشان كرد: در بحث احياى 
صنعت هايى چون سفال، چرم، منبت، معرق و لعاب كارى و ميناكارى 
در شهرستان اقدامات چشمگيرى از جمله برگزارى كالس هاى رايگان 
سفال سازى در فرسفج و راه اندازى خانه صنايع دستى تويسركان انجام 
شده كه اين امر خود به رونق صنعت گردشگرى كمك بسزايى خواهد 
كرد.وى با تأكيد بر اينكه تويســركان طى ســال هاى اخير در كشور به 
عنوان يك شهر گردشگرى شناخته شده است، گفت: در فروردين سال 
96 بيش از 3080 نفر مســافر غيربومى در شهرستان اسكان كردند كه 
اين تعداد در سال 97 با برنامه ريزى ستاد خدمات شهرستان و برگزارى 
دو جشنواره گردو و مبل منبت و پوشش اين جشنواره ها از شبكه هاى 
كشــورى و استانى و شبكه هاى مجازى به بيش از 10 هزار و 500 نفر 

رسيد.
الوندى در پايان اظهار كرد: برگزارى جشــنواره ملى گردو و مبل منبت 
در سال هاى اخير كمك بسيار بزرگى براى معرفى پتانسيل هاى اقليمى و 
تفريحى شهرستان و جذب توريست و گردشگر داخلى و خارجى در 
پى داشته به طوريكه آمار ارائه شده فقط مختص مسافران و گردشگرانى 
كه اســكان داده شده اند، است و مســافران و گردشگرانى كه يك روز 
از نمايشــگاه ها و مناطق تاريخى و تفريحى تويسركان بازديد كرده را 

شامل نمى شود.

پيشرفت 75 درصدى طرح  هادى در فامنين
 فرماندار شهرستان فامنين از پيشرفت 75 درصدى طرح هاى هادى 

در اين شهرستان خبر داد.
سيدمجيد شــماعى با بيان اينكه 95 درصد جمعيت شهرستان فامنين 
داراى راه آسفالته هستند، اظهار كرد: طرح هاى هادى در اين شهرستان با 

پيشرفت 75 درصدى انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه 90 درصد از جمعيت فامنين از طرح هاى مختلف 
راه روستايى بهره مند شده اند، افزود: مشكل امروز اين شهرستان نبود راه  
آسفالته براى برخى روستاهاى فامنين و مشكالت طرح هاى نفصيلى و 
ايستگاه راه آهن است.فرماندار شهرستان فامنين در گفت وگو با فارس 
ادامه داد: متاســفانه در شهرســتان فامنين به ورودى شهرها آنچنان كه 
بايد پرداخته نشــده اســت.وى با بيان اينكه اين شهرستان روستاهاى 
زيادى دارد، گفت: يكى از داليل مهم عدم مهاجرت روســتاييان وجود 
زيرساخت ها به خصوص بهره مندى از راه هاى مناسب و آسفالته است 

كه موجب رضايتمندى مردم شده است.

كشف جسد مجهول الهويه در نهاوند
 جســد مجهول الهويه جوانى در باغات جاده دهنوراه نهاوندكشف 

شد.
احمد ساكى، فرمانده نيروى انتظامى نهاوند گفت: جسد مجهول الهويه 
جوانى حدود 30 ســاله در حاشيه باغ هاى اطراف جاده دهنو را كشف 
شــد. وى اظهار داشــت: در پى اطالع پليس نهاوند از وجود جسدى 
مجهول الهويه در حاشــيه باغات جاده دهنوراه شــهر نهاوند ماموران 
بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
، ساكى افزود: اين جسد متعلق به جوانى حدور 30 ساله است كه هويت 
آن هنوز مشــخص نشده اســت.فرمانده انتظا مى نهاوند از شهروندان 
خواست اگر در روزهاى گذشته فردى از آشنايان و يا اقوام آنها مفقود 

شده است با پليس 110 تماس بگيرند.

كارت دانشجويى سبا شيرمحمدى فرزند حسين به شماره 
شناسنامه/ملى 0016807065 رشته ارشد پژوهش علوم اجتماعى 
دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى  9613292008 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

روابط عمومي

آگهـي مناقصـه 
(مرحله اول)

ــروژه  ــد دارد پ ــركان قص ــهرداري تويس ش
اســكان  ســايت  تكميــل  و  احــداث 
ــغ  ــه مبل ــران را ب ــت بح ــراري مديري اضط
5/000/000/000 ريــال از طريــق مناقصــه 
ــت  ــد صالحي ــكار واج ــه پيمان ــي ب عموم
كــه داراي گواهينامــه صالحيــت پيمانكاري 
ــان  ــذا متقاضي ــد ل ــذار نماي ــند واگ مي باش
ــه دوم نســبت  ــد از چــاپ آگهــي مرحل بع
بــه اخــذ اوراق بــه امــور مالــي شــهرداري 
ــه   ــابي مراجع ــد ذي حس ــركان واح تويس

ــد. نماين

دوم) (نوبت  عمومـي  يـده  مزا آگهـي 

مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان به آدرس كيلومتر 15 جاده همدان - كرمانشاه دو راهي صالح آباد، روبروي ايست بازرسي در 
ضايعات  مورخ 1397/8/1  شماره 97-3/6/1867  به  همدان  دام  صنعتي  كشتارگاه  مركز  امناء  هيأت  مصوبه  اساس  بر  دارد  نظر 
(اجزاء حرام) دام سنگين و سبك كشتار روزانه خود به مقدار تقريبي ماهيانه 2 دو تن را به قيمت پايه هر كيلومتر 150/000 ريال 

معادل پانزده هزار تومان به مدت يكسال از طريق مزايده به اشخاص حقيقي واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد:
1- متقاضيان مي بايست مبلغ 200/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانك 
ملي شعبه شهرستان بهار به نام مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان واريز و اصل فيش واريزي را به همراه قيمت پيشنهادي، تأييد 
و مهر و امضاء فرم آگهي مزايده و مدارك شناسايي را در پاكت الك و مهر شده تا هفت روز كاري به جز ايام تعطيل بعد از درج 

آگهي مزايده پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1397/9/28 به دفتر امور اداري كشتارگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- متقاضيان بايد مجوز صادرات آاليش و اجزاي حرام مورد تأييد سازمان دامپزشكي را داشته باشند و تصوير پروانه بهره برداري 

و مجوز صادرات را به مركز كشتارگاه ارسال نمايند.
صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود) فاقد سپرده و فاقد مدارك  3- به پيشنهادات مخدوش، مبهم (مبلغ پيشنهادي به 

خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- متقاضيان ضمن بازديد از محل مورد نظر با تأييد و مهر و امضاء اين فرم اطالع  خود را از شرايط و موضوع مزايده اعالم و در 

صورت برنده شدن حق هر گونه اعتراض و بهانه اي را از خود سلب مي نمايند.
5- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد كشتارگاه باقي خواهد ماند و پرونده مزايده از تاريخ اعالم 5 روز جهت 
عقد قرارداد فرصت خواهد داشت در غير اين صورت و عدم عقد قرارداد نفر اول مزايده سپرده ايشان به نفع كشتارگاه ضبط و با 
نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و براي نفر دوم نيز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد 

مي گردد.
6- كشتارگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مختار خواهد بود.

7- پيشنهادات رسيده در روز پنجشنبه مورخ 1397/9/29 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر سرپرست مركز كشتارگاه صنعتي 
دام همدان مفتوح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و نتيجه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/10/1 اعالم مي گردد حضور 

شركت كنندگان در مزايده يا صرفاً نماينده قانوني آنها در جلسه بازگشايي پاكات بالمانع مي باشد.
8- متقاضيان جهت دريافت اطالعات بيشتر و اسناد مزايده بايد به مركز كشتارگاه صنعتي دام همدان واقع در كيلومتر 15 جاده 

كرمانشاه مراجعه نمايند.
9- هزينه درج آگهي در روزنامه برعهده برنده مزايده خواهد بود.

تسليت

مهدى غالمى

ــه  ــم رقي ــه خان ــزرگ نازنينم«حاجي ــم مادرب ــم چهل مراس
روز  ســليمانى»  «يوســف  مادرشــهيدگرامى  زارعــى» 
ــام  ــجد ام ــح در مس ــاعت10/30 صب ــنبه97/09/22 س پنجش
ــهيد  ــان ش ــداران خياب ــدان پاس ــع در مي ــين(ع) واق حس
چمــران برگــزار خواهــد شــد. از ايزدمنــان بــراى آن بزرگــوار 
ــالمتى  ــر و س ــزم صب ــادر عزي ــراى م ــعه و ب ــت واس رحم

خواســتارم.

 مالير - ســحر يوســفي- خبرنگار 
همدان پيام:  شــهر مالير به عنوان يكى از 
زيباترين و تاريخى ترين شهر هاى استان 
كه قدمت چند هزار ســاله دارد و در دل 
خود نگهبان آثار و بناهاى تاريخى بسيارى 
است ، شايسته توجه و امكانات گسترده اى 
در حوزه شهرى مى باشد و وجود پروژه 
هاى ناتمام كه چندين سال است به حال 
خود رها شده اند به هيچ عنوان زيبنده اين 
شهر نيست .البته پر واضح است كه بروز 
مشكالت اقتصادى كه گريبان كل كشور 
را گرفته است مى تواند بر اين روند تاثير 
بگذارد اما تالش و همت مسئولين مرتبط 
مى توانــد نمايانگر احتــرام و توجه به 
درخواست هاى شهروندان ماليرى و جلب 

رضايت مندى آنها باشد.   
در همين راستا و پيرامون بررسي مشكالت 
شهرداري و راهكارهاي موجود براي حل 
آنها و همچنين برنامه شهردار مالير جهت 
افزايش رضايت مندي و توســعه شهري با 
حســين بابايى كه آذر ماه سال گذشته با 
شعار "توســعه و پيشبرد چند جانبه شهر، 
جلب رضايتمندي مردم و توسعه اقتصادي 
و اجتماعي" براى تصدى گرى شهردارى 

مالير انتخاب گرديد ، به گفتگو نشستيم .
حوزه  در  موجود  مشكل  مهمترين   

شهري شهردارى مالير چيست؟
شرح وظايف شهرداري متنوع است و در اكثر 
حوزه ها مانند حوزه اقتصاد، كنترل ترافيكي 
، پروژه هــاي نيمــه كاره، پرداخت حقوق و 
دستمزد، ارائه خدمات و...با مشكالت مواجه 
است اما از آنجايي كه درآمد شهرداري تابع 
شرايط بازار و اقتصادي جامعه است ، كاهش 
درآمد شــهرداري ها به  معضل عمومي همه 
شهرها تبديل شده اســت. شهرداري مالير 
در چند سال گذشته با افزايش درآمد روبرو 
بود كه همين مسئله سبب جذب نيروي هاى 
بسيارى در شهردارى گرديد و در حال حاضر 
، اين عدم تناسب بين درآمد و تعداد كاركنان 
در شهردارى باعث ايجاد معضل بزرگى در 
پرداخت حقوق و دستمزد نيروهاي شهرداري 

گرديده است.
 آيــا شــهردارى برنامه ايي براي 

تعديل نيرو دارد؟
تعديل نيرو كار دشــوارى اســت و تبعات 
اجتماعي بسيارى به دنبال دارد .از اين رو، تنها 
كاري كه شهردارى قادر به  انجام آن است ، 
جلوگيرى از جذب نيرو جديد است. تعدادي 
از نيروها بازنشسته و تعدادي نيز بنا به داليلي 
از شهرداري جدا شــده اند واگر شهردارى 
جذب نيرو نداشته باشد و به همين رويه ادامه 
دهد چندين سال طول خواهد كشيد تا تعداد 

نيروها در شهردارى متعادل شود .

 برنامــه شــهردارى در خصوص 
درآمدزايي پايدار شهري چيست؟

شهردارى مالير براى اين امر دو برنامه را در 
نظر گرفته است، در ابتدا كاهش هزينه ها كه 
از طريق توقف جــذب نيرو صورت گرفته 
است و ســپس افزايش درآمد كه با حركت 
در چارچــوب قانون مي توانيم به درآمدزايى 
برســيم.  بر اين اســاس ، شناســايي منابع 
درآمــدي و شــهرداري الكترونيك يكي از 

مولفه هاي درآمد پايدار شهري مي باشد.
به تازگى در شهردارى مالير ، نرم افزاري بر 
اساس پايه GS راه اندازي شده است كه به 
كمك آن بــر پايه اطالعات امالك، عوارض 
ساليانه، نوسازي وغيره و هم چنين پيدا كردن 
موقعيت جغرافيايي، مــى توان به اطالعات 

توصيفي مكان مورد نظر دسترسى پيدا كرد.
اين نرم افزار باعث شــده است تا شهردارى 
قادر به جمع آورى گسترده عوارض باشد و 
بتواند فيش را به صورت انبوه صادر نمايد . 
همچنين  با امكان پرداخت آنالين عوارض 
براي مردم و برقرارى ارتباط بين ســه بانك 
اطالعاتي موجود در حوزه صنفي، نوسازي 
و شهرسازي باعث تجميع اطالعات در يك 
نقطه  و تشكيل بانك اطالعاتي جامع و كامل 

در سامانه شهردارى مالير شده است. 
 براي اتمام پروژه هاي ناتمام مالير 

چه تهميداتى انديشده ايد ؟ 
شهردارى تمام تالش خود را  بر اين اساس 
قرار داده اســت كه پروژه جديدي را تا اتمام 

پروژه هاى ناتمام گذشته به دست نگيرد و در 
اين راه شوراى شهر را نيز متقاعد  به همراهى 
نموده اســت اما با توجه به شرايط مالي كه 
گريبان شهردارى را گرفته است اميدواريم به 
زودى موفق به اتمام پروژه ها نا تمام نشويم. 

همچنين درباره ساختمان هتل پارك سيفيه ،به 
دليل اينكه پارك سيفيه ثبت ميراث فرهنگي 
شده است، جانمايي هتل با طرح استحفاظي 
پارك سيفيه مغايرت دارد و هتل اين حريم 
را نقض نموده است همين امر سبب تخريب 
دو طبقه گرديده اســت و ايــن تخريب به 
نحــوي انجام مى شــود كه تمــام مصالح 
ساختماني قابل استفاده مجدد باشند.درباره 
پروژه گردشــگري بام مالير، كار ســاخت 
آبشــار مصنوعي و آرك محوطه تاريخي به 
اتمام رسيده است و به جرات مى توان گفت، 
آبشار مصنوعي بام مالير از نظر وسعت در 
كشــور بى نظير مى باشــد.همچنين در پى 
مرتفع شدن مشكالت حقوقي رستوران ها ، 
به دنبال جذب ســرمايه گذار براى اتمام كار 
ســاخت اين دو رســتوران نيمه كاره در بام 

مالير نيز مى باشيم .
در خصوص پروژه ميني  ورد ، مى توان گفت 
كار ســاخت  برج ايفل و تــاج محل تقريبا 
به اتمام رسيده اســت و هم اكنون مشغول 

ساخت ديگر المان ها هستيم.
 در زمينه سالمت اداري چه اقدامي 

انجام داديد؟
بنده به عنوان شهردار هرگز به دنبال افشاگري 

نبوده ام اما ســعى ام بر اين بوده اســت تا با  
قوي تر كردن نظارت هــا در حوزه خدمات 

شهري، باب سوء استفاده ها بسته شود. 
برنامه شما براى حمايت از كارگران 

در برابر پيمانكاران چه بوده است؟ 
شهردارى با بررسى ليست پرداخت دستمزد، 
حضور و غياب و بيمه كارگران متوجه وجود 
مغايرت هايى در اين بين شد كه باعث بروز 
مشــكالت عديده در بحث پرداخت حقوق 
و دســتمزد و بيمه كارگران شده بود كه اين 
معضل با تغيير قرار داد ها و پرداخت دستمزد 
كارگران با امضاي مشترك و دخالت حداقلى 
پيمانكار در اين زمينه به كمترين ميزان ممكن 

رسيده است.
 برنامه شــهردارى براى افزايش 

سرانه فضاى سبز چيست؟
بــا توجــه بــه بحــران آب موجــود در 
سراســر كشــور و خشــك شــدن 6 حلقــه 
چــاه از 11 حلقــه چــاه موجــود در مالير  و 
همچنيــن كاهــش ســطح آب ايــن چاه هــا و 
بــا توجــه بــه اينكــه از منظــر ســرانه فضــاي 
ســبز ، شــهر ماليــر از موقعيــت خوبــي در 
كشــور برخــوردار  اســت ، در حــال حاضــر 
شــهردارى ماليــر برنامــه اى بــراى افزايــش 
ــن  ــدارد و همچني ــبز ن ــاي س ــرانه فض س
ــر  ــردم مالي ــه م ــر خــوب شــهردارى ب خب
ــق  ــه امســال شــهردارى موف ــن اســت ك اي
ــه طــور100 درصــدي آب مصرفــى  شــد ب
فضــاي ســبز را از آب مصرفــى شــرب 

مجــزا كنــد.
همچنيــن در زمينــه آفت هــا و بيمــاري 
كــه گريبــان تعــدادى از درختــان چنــار  را 
ــه اســت در حــال تحقيــق و بررســى  گرفت
هســتيم و در هميــن راســتا از  كارشناســان 
كشــاورزى دانشــگاه بوعلــي بــراى نجــات 
ايــن درختــان دعــوت بــه همــكارى شــده 
اســت و ايــن  اطمينــان را بــه مــردم ماليــر 
ــي شــهردارى  ــه هــدف اصل ــم ك ــى دهي م

نگهــداري فضــاي ســبز اســت. 
 براي توسعه شــهري و افزايش 
رضايتمندي مردم چه برنامه اي داريد؟

توسعه شــهرى موضوعي گسترده است كه 
مي تواند رضايتمندي مردم را  به وجود آورد 
و اين شــعار شهردارى بوده است. مديريت 
شهري و توســعه آن بدون مشاركت مردم 
امكان پذير نيست. رضايتمندي مردم فلسفه 
وجودي شهرداري است و شهردار هم بدون 
مشــاركت مردم موفق به اداره امور نخواهد 

شد. 
ســامانه 137 ، پــل ارتباطى بيــن مردم با 
شهردارى اســت و در همچنين شهردارى 
برنامه بازديد از حاشيه شهر را در دستور كار 

خود قرار داده است.

بابايي؛ شهردار مالير در گفتگو با همدان پيام:

موفقيت شهرداري با مشاركت مردم 
به دست مي آيد

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در حال 
تصفيه آسفالت آنادنا هكمتان 

در پرونده كالســه 9609988110900868 شــعبه نهم دادگاه حقوقي 
همدان كه منتهي به صدور دادنامه شــماره 9709978110900220 مورخ 
هكمتان  آنادنا  آسفالت  شركت  ورشكستگي  حكم  گرديده   1397/2/31
به شــماره ثبت 6409 مقيم بهار همدان صادر و تاريخ توقف شــركت 
1388/2/1 اعالم گرديده اســت. لذا در اجراي مواد 462 قانون تجارت و 

ماده نظامنامه امور ورشكستگي آگهي مي شود كه:
1- اخطار به كليه بستانكاران شركت ظرف مهلت هاي زير از تاريخ نشر 
آخرين اعالن، اشــخاص حقيقي و حقوقي كه ادعايي يا طلبي نسبت به 
شركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را بانضمام 
فهرستي كه كليه مطالبات آنها را تعيين مي نمايد به دفتر محترم شعبه 

دوم دادگاه حقوقي همدان تسليم كرده و قبض دريافت دارند.
2- طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشــر آخرين 

اعالن 
3- طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن 

4- طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن 
5- اخطار به بدهكاران شركت ظرف مهلت هاى فوق از تاريخ نشر اعالن 
خود را معرفي كنند و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيســت و پنج 

درصد دين به نفع صندوق دولت محكوم خواهند شد.
6- اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه 
اموال را در ظرف مدت هاي مقرر فوق از تاريخ نشر آگهي در اختيار مدير 
تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نســبت به آن مال دارند از آنها سلب 

خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. (م الف 3578)
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه آسفالت آنادانا 
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بودجه 2 هزار ميلياردى دولت براى اجراى نظام خبر
رتبه بندى معلمان

 عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: برخى مديران سازمان برنامه 
و بودجه با حضور در كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس مدعى شدند كه 2 هزار 
ميليارد تومان اعتبار درباره اجراى نظام رتبه بندى معلمان در نظر گرفته شده اما به نظر 
مى رسد كه اين رقم بسيار كم است.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با فارس،گفت: دولت اليحه اى را در اين خصوص تنظيم كرده و 
حتى در كميســيون اجتماعى دولت نيز به تصويب رسيده است. ضمن اينكه بايد اين 

اليحه از طريق دولت به مجلس شوراى اسالمى ارجاع شود.
وى افزود: با رايزنى صورت گرفته نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با وزارت آموزش 
و پرورش بنا داشــتيم تا طرحى را در خصوص نظام رتبه بندى معلمان به مجلس ارائه 

دهيــم اما چون ديدم كــه دولت در اين خصوص اقداماتى را انجام داده اســت آن را 
مسكوت گذاشتيم ضمن اينكه اگر نمايندگان مجلس طرحى را در اين خصوص ارائه 
مى دادنــد بحث بودجه و اعتبارات آن به ميان مى آمد اما چون اليحه نظام رتبه بندى از 
طريق دولت به مجلس شوراى اسالمى ارجاع خواهد شد قطعاً دولت در خصوص بار 
مالى هم فكرى خواهد كــرد.داود محمدى درباره بار مالى اين اليحه گفت: قطعاً اين 
اليحه بار مالى زيادى خواهد داشــت اما به نظر مى رسد دولت از طريق سازمان برنامه 
و بودجــه در اين خصوص تصميماتى را اتخاذ خواهد كرد ضمن اينكه برخى مديران 
سازمان برنامه و بودجه با حضور در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مدعى شدند 
كه 2 هزار ميليارد تومان اعتبار مالى درباره اجراى نظام رتبه بندى معلمان تخصيص يافته 
است اما به نظر مى رسد كه اين رقم بسيار كم است چرا كه در مقام اجرا نيازمند بار مالى 
بيشترى است. ضمن اينكه به نظر مى رسد در كميسيون تلفيق مجلس هم نمايندگان بايد 
در اين خصوص به صورت ويژه عنايت داشته باشند.وى افزود: در اليحه نظام رتبه بندى 

معلمان به فاكتورهاى ارتقاى شــرايط آنها به صورت تخصصى تر پرداخته خواهد شد 
و اميدواريم اين طرح در مجلس به تصويب برســد و با اجرايى شدن آن، تا حدودى 

مشكالت حل و خالء كنونى پُر شود.

ما معلم هايمان را دوست داريم
مهردادحمزه * »

ــك  ــه ي ــى از تنبي ــدا گزارش ــته ابت ــه گذش  هفت
دانش آمــوز در يكــى از مــدارس ناحيــه 2 شــهر 
مشــاركت  بــا  مدرســه  معلــم  توســط  همــدان 
بخش هــاى  در  دانش آمــوزان  ديگــر  از  تعــدادى 
مختلــف خبــرى صــدا و ســيما پخــش و بــه دنبــال 
آن، فيلــم ايــن گــزارش ســريعا در فضــاى مجــازى 

ــد. ــر ش منتش
بــه دنبــال ايــن اتفــاق مديــر كل آمــوزش و پــرورش 
اســتان همــدان اعــالم كــرد كــه معلــم خاطــى تعليــق 

و مديــر و معــاون آموزشــى مدرســه بركنــار شــدند.
ــار  ــى، رفت ــز در توييت ــرورش ني ــوزش و پ ــر آم وزي
ــزارش  ــن گ ــش اي ــورد پخ ــيما را در م ــدا و س ص
ــاى  ــا خط ــد ب ــت: نباي ــت و گف ــه ندانس جوانمردان
يــك نفــر زحمــات يــك ميليــون معلــم زيــر ســوال 

ــرود!؟ ب
ايــن خالصــه ماجرايــى بــود كــه ايــن روزهــا 
ــژه  ــه وي ــه يــك گــپ جــدى در جامعــه ب تبديــل ب
فرهنگيــان كشــور و اســتان همــدان شــده اســت. در 
ايــن مســأله اشــاره بــه چنــد نكتــه ضــرورى بــوده و 

ــويم. ــل ش ــد از آن غاف نباي
يكــم؛ قطعــا تنبيــه بدنــى دانش آمــوزان در هــر 
ــوم  ــردى محك ــر ف ــط ه ــدازه اى و توس ــطح و ان س
ــر  ــى ام ــد آموزش ــام جدي ــروزه در نظ ــت و ام اس
شــده  منســوخ  عمــل  يــك  دانش آمــوز  تنبيــه 
محســوب مى گــردد و در روش هــاى نويــن تربيتــى 
ــم و  ــه معل ــن در اينك ــدارد. بنابراي ــى ن ــچ جاي هي
ــت! ــكى نيس ــد ش ــا كرده ان ــه خط ــئولين مدرس مس

دوم: حــال اگــر يــك نفــر خطــا كــرد بــا او چگونــه 
ــه  ــم ب ــازه داري ــا اج ــا م ــود! آي ــورد ش ــد برخ باي
واســطه اينكــه كســى خطــا كــرده، هــر گونــه دلمــان 
خواســت بــا او رفتــار كنيــم!؟ قطعــا اينگونــه نبــوده 
و قانــون وشــرع هــم بــه مــا ايــن اجــازه را نخواهــد 
داد. صــدا و ســيما كــه همــواره خــود را تافتــه 
جدابافتــه مى دانــد ايــن بــار هــم در مقــام قضــاوت 
وارد شــده و قبــل از آنكــه ابعــاد مختلــف موضــوع 
را بررســى كنــد، حكــم را صــادر و گــزارش خــود را 
پخــش كــرد. حتــى در ايــن گــزارش تــالش نكــرد 
ــات  ــا اثب ــه را ت ــاون مدرس ــا مع ــم ي ــر معل تصوي
ــه  نشــدن كامــل جــرم پخــش نكنــد و بــى گــدار ب

ــرد!؟ ــراد را ب ــروى اف آب زد و آب
ســوم؛ آنچــه در ايــن ماجرا مغفــول مانــده، نقش 
مديرآمــوزش و پرورش ناحيه 2 همدان اســت كه در 
مرحله اول بدون بررسى جوانب موضوع با صدا و سيما 
راهى مدرسه شده و اسباب تهيه اين گزارش را فراهم 
كرده اســت. از سوى ديگر اين مسأله نشان مى دهد او 
بر مدارس تحت مديريت خود چندان احاطه نداشته و 
احتماال بسيارى از مدارس را به حال خود رها كرده كه 
اين گونه اتفاقات در مدارس زير نظر وى رخ مى دهد. 
جالب اســت كه در اين مدت او نه اســتعفا داده، نه به 
صورت رســمى از جامعه فرهنگيان عذرخواهى كرده 
و نه حتى بابت تمام ســهل انگارى هايش توبيخ شده 

است!؟ انگار كه او هيچ كاره بوده است!
چهــارم؛ قطعــا تخلــف در همــه دســتگاه هاى دولتــى 
وجــود داشــته و دارد. امــا بســيارى از ايــن تخلفــات 
هيــچ گاه رســانه اى نمى شــود. چــرا كــه اساســا نبايــد 
بــه خاطــر يــك تخلــف، آبــروى يــك انســان را بــرد 
ــته  ــم رس ــران ه ــه ديگ ــم آن تخلــف را ب ــد ه و بع
ــتم و  ــر سيس ــم داد. در ه ــف تعمي ــرد متخل ــا ف ب
دســتگاهى مرجــع رســيدگى بــه تخلفــات مشــخص 
ــك  ــد ي ــى مى توانن ــانه ها زمان ــوال رس ــت و اص اس
تخلــف را رســانه اى كننــد كــه حكــم قطعــى صــادر 
شــده باشــد. ولــى بــه هــر حــال گويــا صــدا و ســيما 

رســانه اى مصــون از ايــن مســائل اســت.
كالم آخــر اينكــه در ايــن برهــه از زمــان كــه مــردم 
ــتند و  ــى هس ــادى فراوان ــكالت- اقتص ــار مش گرفت
ــا  ــه م ــش جامع ــان زحمت ك ــه معلم ــى ك در حال
بــا حداقــل دريافتــى بــا عشــق بــر ســر كالس هــاى 
به خاطــر  نيســت  روا  مى شــوند،  حاضــر  درس 
خطــاى يــك نفــر زحمــات همــه ايــن قشــر عزيــز 

ــم.  ــوال ببري ــر س ــى زي را به راحت
قطعا اگر امروز به تنبيه دانش آموزى واكنش نشان داده 
و اين حركت را محكوم مى كنيم، شــايد بد نباشد كه 
حداقل به پاس ســال ها خدمــات معلمان عزيزمان در 
برابر مظلوميت اين قشر از جامعه نيز واكنش نشان داده 

و منفعل نباشيم.
همه ما شايد حتى در دوران تحصيل توسط برخى معلمان 
تنبيه شده باشيم اما امروز بيشــتر خاطرات خوشمان از 
دوران مدرسه است و حتى بر همان تنبيه هاى حداقلى هم 
مى خنديم و به جرات مى توان گفت همه ما معلم هايمان را 

تا آخر عمر دوست داريم. همين.
*مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان

نگاه تبعيض آميز رسانه ملى به معلم
اميرقشمي »

 گزارش معنا دارصدا وسيماى مركز همدان از تنبيه يك نفر از دانش 
آموزان  مدرســه اى در ناحيه 2 همدان و توســط معلمش  وپخش آن 
دربخش هاى مختلف خبرى و نيز  فضاى مجازى موجب گاليه جامعه 
فرهنگى واسباب ناراحتى ودلخورى معلمان گرديد  به گونه اى  كه پس 
از گذشــت چند روز از آن هنوز پس لرزه هاى اين اقدام  نابخردانه در 
زمانه اى كه حال معلمان مان خوب نيست را مى توان در مراكز آموزشى  

و در محاورات روزانه آنان مشاهده كرد.
اقدام صداو ســيما در ارائه تصوير نامخدوش از معلمان اين سواالت را 
در ذهن جامعه فرهنگى ايجاد كرده اســت كه چرا صدا وســيما به قتل 
معلم بروجردى به دســت دانش آموز خــودش در كالس درس ورود 
پيدا نكرد؟ چرا صدا وســيما از ضرب و شــتم معلم اهوازى ، معلمان 
مشــهدى، مدير دبيرستان شهرستان جيرفت توسط دانش آموزان شان ، 
برخورد فيزيكى و توهين آميزاوليا ى يكى از دانش آموزان  با خانم معلم 
سبزوارى و بسيارى ديگر كه تقريبا" همه آنها بزرگوارنه  ضاربين خود را 
بخشيدند گزارشى تهيه نكرد؟ خبر معلمى كه با اهداء كليه اش به دانش 
آموزش زندگى بخشيد در كدام بخش خبرى صدا وسيما انعكاس پيدا 
كرد؟ از خواسته ها  و مطالبات صنفى و منطقى  معلمان چرا گزارشى از 

صدا و سيما ديده نشده و نمى شود ؟ و صدها چراى ديگر... 
در اين جا قصد از بيان آنچه گفته شد به هيچ وجه توجيه عمل و  اشتباه 
ايــن معلم خاطى ويا معلمانى كه به هر دليلى  باعث صدمات روحى و 
جســمى در دانش آموزان  مى شوند نيست بلكه صحبت آن است كه 
اوال هرگونه تخلف درون ســازمانى نيروهاى آموزش و پرورش  مانند 
بســيارى ديگر از تخلفات كاركنان دولت از جمله صدا وســيما ، قوه 
قضايه، وزارت كشــور، نيروهاى انتظامى و ساير دستگاه ها و نهادهاى 
دولتــى بايد از طريق واحدهاى مختلف نطير هيئت هاى رســيدگى به 
تخلفات، حراست و ... همان سازمان و يا نهاد پيگيرى  شود. رسانه اى 
كردن چنين اخباروگزارشاتى كه مورد بهره بردارى  شبكه هاى ماهواره 
اى قرار مى گيرد نه تنها كمكى به حل مســاله نمى كند بلكه زمينه بى 

اعتبارى نطام تعليم و تربيت كشور را فراهم مى آورد.
 ثانيــا اتفاق چنيــن حوادث تلخى كه پيش از اين نيز مواردى توســط 
كارشناسان و بازرسين آموزش و پرورش گزارش گرديده و متاسفانه در 
سالهاى اخير رو به فزونى بوده ودر بسيارى از موارد جريانها وگروههاى 
سياسى به عنوان دســت مايهاى براى تسويه حساب سياسى با مديران 
آموزشوپرورش از آن بهرهبردارى نموده اند نميتواند در مدت يك يا دو 
ســال به وقوع بپيوندد اين امور كه اغلب به مرور زمان پديد مى آيند و 
به تدريج شكل ميگيرند نتيجه تساهل وتسامح دستگاههاى فرهنگى از 
جمله صدا و سيما، خانواده ها و وعدم توجه مديران كشور به مسائل و 
نقايص آموزش وپرورش درگذشته ميباشد كه بايد از سوى كارشناسان 
آموزشوپرورش ومتخصصان علوم اجتماعى ورفتارى مورد واكاوى قرار 

گيرد.
آنچه مسلم اســت توجه مفرط  مسئوالن آموزشــوپرورش به مسائل 
آموزشــى، افزايش درصد قبولى در مدارس در سالهاى اخير، به حاشيه 
بردن مسائل تربيتى در مدارس وبه فراموشيسپردن تربيت از عوامل تاثير 

گذار در شكل گيرى اين گونه اتفاقات در مدارساست.
 مشخص نكردن مراتب توبيخ و تنبيه متناسب با درجات خطا ولغزش به 
منظور پيشگيرى از رفتارهاى ناشايست از عوامل مهم تجرى دانشآموزان 
واصرار آنان بر اشتباه اســت آييننامه انضباطى مدارس مصوب شوراى 
عالى آموزشــوپرورش كه در گذشــته به مدارس ابالغ گرديده است با 
توجه به مقتضيات زمان، شدت و وخامت مسائل انضباطى در سالهاى 
اخير پاســخگوى مسائل ومشكالت موجود در مدارس نيست در واقع 
معلمان مانند ســربازان بدون ســالح در ميدان جنگ ميباشند كه هيچ 

ابزارى جهت كنترل رفتار دانشآموز در كالس درس در اختيار ندارند.
كمبود راهنمايان، مشــاوران ومربيان تربيتى در همه مقاطع در سالهاى 
اخير يكى از داليــل وعوامل مهم افزايش رفتارهــاى خارج از قاعده 
وخالف مقاصد تربيتى  دانشــآموزان ميباشد، مشاوران ومربيان تربيتى 
مهمترين كســانى هســتندكه ميتوانند عالوه برنظارت بــر برنامههاى 
انضباطى و اخالقى دانشــآموزان با دادن آگاهيهاى الزم در راه اصالح 

آنان گام بردارند 
خطاهاى ســهوى اما مهم بســيارى از خانوادهها كــه نه تنها در 
جهــت پرورش ملكات اخالقى فرزندان خويــش تالش نميكنند، 
بلكــه با توقعات وانتظارهاى بيحد وحصر از مدرســه وجانبدارى 
وتوجيــه بســيارى از رفتارهاى ناپســند فرزندان خــود از جمله 
عواملى اســت كه ناخواســته به تقويت رفتارهاى پرخاشــگرانه 
كمــك ميكنند، توصيــه فرزندان بــه رعايــت ادب و حرمت و 
قدرشناســى از تالشــهاى صادقانه،  ايثارگرانه ودلسوزيهاى آنان 
يكــى از وظايف اصلــى خانوادهها در تربيت فرزندان اســت كه 

متأســفانه به فراموشى سپرده شده است
6- البته نبايد از نكته غافل شــد كــه چنانچه رفتار معلم آميخته با وقار 
ومتانت باشــد شــاگرد هم مطابق همان روش رفتار خواهد كرد، دقت 
در گفتار و رفتار در برخورد با شــاگردان ايــن رفتار متين را به وجود 
ميآورد،جامعه از معلمان توقع ايثار، از خودگذشتگى، خونسردى وثبات 
عاطفى دارند، بدون شــك منشهاى اخالقى معلم تأثير فراوانى در نحوه 
برخورد شاگرد  با معلم خواهد داشت. برگزارى كالس ها و دوره هاى 
آموزش ضمن خدمت و ارتقاى توانمندى معلمان دركســب مهارتهاى 
مربوط به هنر معلمى، تسلط بر كالس و يادگيرى واكنش ها و راهبردها 
ى اداره كالس درس مى تواند در كاهش اين گونه اتفاقات موثر باشد 

مهم تر از همه رفع نگرانى ودغدغههاى معلمان وتأمين مشيت وفراهم 
نمودن رفاه نسبى گرفتارى ها و دغدغه هاى معيشتى آنان كه ازمهم ترين 
عوامل فشــار روانى در معلمان بشمار مى رود بايد در دستور كار و در 

راس برنامه هاى آموزش و پرورش قرار گيرد.
* فرهنگي بازنشسته

جايگاه آموزش و پرورش 
در سياست هاي كلي تحول بنيادين

فيض ا... مظفرپور »
 آموزش وپرورش به عنوان مهمترين نهاد تربيت نيروي انســاني در هر كشــوري 
محسوب مي شــود كه بر اساس سياســت هاي كلي تحول بنيادين آموزش وپرورش 
از طــرف رهبر معظم انقالب، امري حاكميتي اســت؛ يعني تنها يك دســتگاه و يك 
وزارتخانه در قبال تعليم و تربيت كشور مسئول نيستند، بلكه همه اركان نظام اسالمي 
و تمامي دستگاه هاي دولتي در قبال آن مسئول هستند و بايد وزارت آموزش وپرورش 
را در رسيدن به اهداف خود ياري نمايند و از اين روي واگذاري آموزش وپرورش به 
بخش خصوصي مگر در موارد خاصي كه قانون معين كرده، مجاز نيســت و اگر هم 
بخش خصوصي در اين زمينه فعاليت مي كند، با نظارت و محوريت آموزش وپرورش 
به عنوان سياستگذار بايد از سياست هاي آن پيروي كنند. براي نمونه مي توان به مدارس 

غيردولتي در اين زمينه اشاره كرد.
در بند يك سياســت هاي كلي تحول بنياديــن آموزش وپرورش ابالغي از طرف مقام 
معظم رهبري، چنين آمده اســت: «تحول در آموزش وپرورش مبتني بر فلسفه تعليم و 
تربيت اسالمي در جهت رســيدن به حيات طيبه (زندگي فردي و اجتماعي مطلوب 
اســالمي) و رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و ارتقاي كيفي در حوزه هاي بينش، 
دانش، مهارت، تربيت و ســالمت روحي و جسمي دانش آموزان با تأكيد بر ريشه كن 
كردن بيســوادي و تربيت انســان هاي مؤمن و پرهيزگار، متخلق به اخالق اســالمي، 
بلندهمت، اميدوار، خيرخواه، بانشاط، حقيقت جو، آزادمنش، مسئوليت پذير، قانون گرا، 

عدالت خواه، خردورز، خالق، وطن دوست، ظلم ستيز، جمع گرا، خودباور و ايثارگر».
نويســنده اين مطلب به عنوان فردي كه بيــش از 3 دهه در آموزش وپرورش فعاليت 
نموده اســت، اذعان مي كنم كه اگر آموزش وپرورش بتواند فقط بند يك سياست هاي 
كلي تحول بنيادين را كه حاوي ويژگي هاي يك دانش  آموز تربيت يافته در نظام اسالمي 
است را محقق نموده و دانش آموزي با اين خصوصيات اخالقي تحويل جامعه نمايد، 
بسياري از مشكالت و مسائل كنوني خودِ آموزش وپرورش، بلكه بسياري از مشكالت 

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشورمان حل خواهد گشت.
امروز اگر در حوزه هاي مختلف بنگريم، شــاهد مشــكالتي هستيم كه ريشه بسياري 
از آنها به آموزش وپرورش و نهاد تعليم وتربيت كشــور و به طور كلي نظام آموزشي 
برمي گــردد و اين به معناي متهم كردن آموزش وپرورش به معناي خاص آن (وزارت 
آموزش وپرورش) نيســت؛ زيرا كه گفتيم بر اســاس سياست هاي كلي تحول بنيادين 
آموزش وپرورش امري حاكميتي اســت و همه در قبال آن مسئولند و لذا اگر اعتراف 
مي كنيم كه در برخي از زمينه ها، دستگاه تعليم و تربيت و نظام آموزشي ضعيف عمل 
كرده و نتوانســته انسان هاي شايســته اي كه مورد انتظار جامعه بوده تربيت كند، اين 

ضعف به كليت نظام آموزشي برمي گردد.
امام خميني(ره) فرمود: «اگر انسان تربيت بشود همه مسائل حل مي گردد.»

به تك تك كلماتي كه در باال ذكر كرديم، اگر دقت كنيم، مي بينيم هنوز فاصله دانش آموز 
ما با نقطه مطلوب در آن زمينه زياد است. نقطه مطلوب همان حياط طيبه است. شجره 

طيبه اي كه «اصلها ثابت و فرعها في السماء توتي اكلها كل حيٍن باذن ربها» است.
اگر دانش آموزان ما متخلق به اخالق اسالمي بار بيايند، بدون شك بسياري از معضالت 
و مشكالت كنوني را نخواهيم داشت. البته كه ما معلمين باالترين نقش را در متخلق به 
اخالق اسالمي بار آوردن دانش آموزان نقش اصلي داريم و در كنار خانواده ها كه بايد 
از خردســالي فرزندان خود را با اين مفاهيم آشنا ساخته و بر اساس آموزه هاي ديني 

تربيت مكمل يكديگريم؛ يعني مدرسه نيز تكميل كننده نهاد خانواده در تربيت است.
سالمت روحي و جســمي دانش آموزان در اين سياست ها مورد تأكيد است. امروز با 
كمال تأسف در بين دانش آموزان مشكالت روحي را مشاهده مي كنيم كه پرخاشگري 
يكي از اين مشــكالت روحي اســت كه در برخي موارد به درگيري فيزيكي آنها با 
معلمان نيز منجر مي شود. كه برخي از اين رفتارهاي پرخاشگرانه ناشي از غرق شدن 

آنها در فضاي مجازي به جاي انجام تفريحات سالم و از قبيل ورزش است.
مســئوليت پذيري و قانون گرا بودن نيز جزو سياست هاي كلي آموزش وپرورش است. 
دانش آموزان اگر مســئوليت پذيري را به جــاي بي تفاوتي در زندگي تجربه كنند و در 
كنار والدين و معلمان و مربيان تمرين مسئوليت پذيري را داشته و احساس مفيد بودن 
نمايند، به طور قطع و يقين خود در قبال تمام جامعه احســاس مســئوليت بيشــتري 
مي نمايند و از طرفي نيز تمرين مســئوليت پذيري در خانواده و مدرســه آنها را براي 

پذيرش مسئوليت هاي باالتر در آينده آماده مي كند.
در سال هاي اخير تشــكيل مجلس دانش آموزي و شوراهاي دانش آموزي مدارس در 

راستاي تحقق همين هدف مسئوليت پذيري و مشاركت عمومي بوده است.
و احترام به قانون بايد ســرلوحه دانش آموزان باشــد. قانون خانواده و قانون مدرسه 
و قانون جامعه براي مثال آشــنايي با قوانين عبورومرور يكي از اين آشنايي هاست و 

تشكيل همياران پليس در مدرسه نيز در همين راستا صورت مي گيرد.
اگر به تك تك موارد بپردازيم، مطلب به درازا مي انجامد و اين نمونه ها مشتي از خروار 
هستند كه ذكر شدند. نمونه هايي عيني كه همه بايد در تربيت فرزندانمان به آنها توجه 
كنيم. و اما رسيدن آموزش وپرورش به اين اهداف الزاماتي دارد كه يكي از اين الزامات 

ارتقاء جايگاه معلم به لحاظ مادي و معنوي است.
اين روزها از طرفي شــاهد تالش دولت و مجلس در گنجاندن رديف بودجه اي براي 
اجراي طرح رتبه بندي معلمان از ســال آينده هســتيم كه مي تواند كمك شــاياني در 
افزايش حقوق و ارتقاء جايگاه معلمان و همطراز شــدن آنان با اساتيد دانشگاه باشد. 
كه اين ارتقاء مادي خود در ارتقاء جايگاه معنوي معلمان نيز نقش خواهد داشــت. از 
طرفــي ديگر همزمان با اين خبر مثبت در مــورد معلمان اين روزها پخش خبر تنبيه 
بدني يك دانش آموز از طرف رسانه ملي به اعتبار آموزش و پرورش كشور و به ويژه 

معلمان خدشه وارد كرد.
همانگونه كه در باال اشاره شد امروزه پرخاشگري يكي از آسيب هاي اجتماعي محسوب 
مي شود. كه بايد با روش هاي كامًال روان شناسانه نسبت به كنترل آن در بين دانش آموزان و 
معلمان اقدام شود كه منجر به درگيري فيزيكي و احياناً تنبه بدني دانش آموزان و در موارد 
نادر آسيب بدني به معلمان نشود. ولي آنچه كه مهم است اينكه رسانه ها به ويژه رسانه ملي 
نبايد به اينگونه موارد نادر كه به راحتي در درون مدرسه قابل حل بوده و به صلح و سازش 
بين معلم و شاگرد مي انجامد دامن زده و از اين طريق نه تنها وجهه معلمان دلسوز كشور و 

حتي دانش آموزان عزيز نيز خدشه  وارد نمايد. 
بــه نظر مي رســد تمامــي دلســوزان آموزش وپرورش در شــرايط فعلــي بايد به 
آموزش وپرورش استان كمك نمايند تا در تحقق هدف هاي آموزش وپرورش گام هاي 
بلندتري بردارد و انتقادات و اشــكاالت خود را در فضايي دوستانه مطرح نموده و از 

انتشار آنها در فضاي رسانه اي خودداري نمايند كه اين به نفع همه خواهد بود.
* فرهنگي و مشاور آموزشي

و ال تجّسسوا ...
امير اسديان »

 ... و حــال ، پرده بــردارى از جنايت هولناك فرهنگيان ! معّلمانى كه نه تنهــا اعتراض مى كنند ، بلكه مظهر 
خشونت و ُرعب و وحشت اند ! ... و اين بار ، اين حركت از جانب آقايان دوربين به دست ، متعّهد و بدون غّل 

و غشى صورت مى گيرد كه دايمًا گوش به زنگ حوادث و ُرخدادهاى عجيب و شگفت هستند ! 
" مرحبا اى ُهدُهد هادى شده !" 
تبريك مى گوييم به محضر شما .

اّما عزيزان به تعبير حضرت موالنا : 
" نيك وردى را تو از بر كرده اى 
ليك سوراخ دعا ُگم كرده اى " ...

تنبيه دانش آموزى توســط دانش آموزان ديگر و آن هم به فرمان معّلم خود ! آن قدر تلخ و دردناك نيســت كه " 
جار زدن " آن به وســيله ى آقايان دوربين به دســت ، كه هدفى ُجز ُمچ گيرى ندارند ! مى توانيد از امشب به بعد 

، سر را به راحتى بر بالين بگذاريد ... 
آقايان تيزبين و ُهشيار ! 

بر كسى پوشيده نيست كه تنبيه به هر شكل و در هر شرايطى ، قابل دفاع نيست و هيچ كس از حضور تنبيه ، چه 
در مراكز آموزشى و چه در سطح خانواده و اجتماع و ديگر مراكز دولتى ، نظامى و حتّى ُحكومتى ، ُخرسند نمى 
شود ... و انجام آن از طرف هر مقام و جايگاهى كه باشد نه تنها پسنديده نيست كه ياد آن دردناك است و به خاطر 
آوردن آن چنگى به دل نمى زند ... و يادمان باشد " رسانه اى" كردن آن نيز به همان اندازه زشت و ناجوانمردانه 
است كه انجام دادن آن ... هرچند كه اگر آن دوربين هاى مبارك و حاضر به يراق خود را در تمامى مقاطع ابتدايى 
، راهنمايى ( دور اّول ) ، متوســطه ( دور دوم ) در هنگام زنگ هاى تفريح و يا داخل كالس ها ، قبل از حضور 
معّلمــان بــه كار بگيريد خواهيد ديد كه چنين تنش ها ، زد و خوردها ، شــوخى ها ، هيجان ها و به عبارت بهتر 
شيطنت هاى كودكانه و بر سر و كول هم كوبيدن و پريدن ها ، ُمدام انجام مى گيرد ، آن هم بدون دستور هيچ معّلم 
و مدير و معاونى حتّى ... و اين ها در مدارس كامًال طبيعى ســت و اگر آن را غير طبيعى و ناهنجار و ناهماهنگ 
با اصول روانشناســى و تربيّتى و اخالقى مى بينيد بايد ريشــه و علل آن را بيرون از مدارس و عوامل ديگر ، كه 
در اين مقال نمى ُگنجد ُجســت و جو كرد ... و جاى يك پژوهش دانشــگاهى در اين زمينه ، بسيار خالى ست ... 
آن جاست كه بايد پس از پژوهش ،  همگى ُكالهمان را كمى باالتر بگذاريم و اگر الزم شد از شرم آب شويم ! 

عزيزان دوربين به دست ! 
آيا از تمامى زواياى آشــكار و پنهان اجتماع ُمطّلع هســتيد ؟ آيا مى دانيد كه بر آموزش و پرورش چه مى گذرد 
؟ از مشــكالت دانش آموزان خبر داريد ؟ از زخم هاى خانواده ها آگاه هســتيد ؟ آيا خبر داريد معّلمان چه گونه 
گذران مى كنند ؟ آيا مى دانيد گاه تحقير مى شــوند ، توهين مى شــنوند و گاه توسط همين دانش آموزان مورد 
ضرب و شــتم قرار مى گيرند ؟ آيا از خانواده هاى معّلمان معترض ، كارگران و ديگر افرادى كه از حقوق خود 

دفاع كرده اند و در زندان ها به سر مى برند چيزى مى دانيد ؟ از وضعيّت معيشتى و ارتزاق آن ها چه طور ؟! 
راستى از فضاهاى آموزشى ، كمبودها ، شرايط كالس ها ، مشكالت كتاب هاى درسى ، به روز نبودن تكنولوژى 
آموزشــى و صدها درد ديگر كه خانواده ها و دانش آموزان و معّلم ها با آن دســت و پنجه نرم مى كنند چه قدر 

مى دانيد ؟ 
چرا عدسى دوربين شما در برابر مشكالت پدر همين دانش آموز و ديگر پدران اجتماع كه به خاطر مخارج زندگى 
، پيوســته تهديد مى شــوند ، سرافكنده مى گردند ، و هزارها برابر بدتر از آن تنبيه كه از آن به " شوخى آموزشى 
" ياد مى شــود به حقارت كشــيده مى شوند و اين ديگر يك شوخى نيست بلكه بسيار هم جّدى ست و دوربين 
شــما تنها كارى كه از دســتش بر مى آيد اين است كه خاموش باشد و چيزى نگويد ؟ آيا اين دوربين از اين پدر 
و ديگر اقشــار مردم مى پُرســد كه چه گونه روز را به شب مى رسانند و چه گونه تحّمل مى كنند اين نابسامانى 
هاى اقتصادى را ، توّرم سرســام آور را ، زد و بندهاى تجارى فرصت طلبان را و ديگر نامهربانى هاى اندوهبار 
را ؟! كه لحظه به لحظه تنّفس كردن را دشوار كرده است و گاه آدمى را به مرز انحطاط و نابودى هدايت مى كند 
... آيــا اين دوربين هيچ كدام از خطاها ، لغــزش ها ، ُكاله بردارى ها ، كم كارى ها و خبرهاى ناگوار اقتصادى ، 
اجتماعى و سياسى ... را نمى شنود ؟ نمى بيند ؟ كه از گوشه و كنار به گوش همه ى ما مى رسد و گوش و چشم 

و دهان شما از آن ها بى خبر است !
بگو ببينم ! چرا من به خاطر ندارم كه يك بار خبر اعتراض معّلم ها را پخش كرده باشيد ؟ يا از تحّصن آن ها گفته 
باشيد ؟ و يا از نابرابرى ها ، بى عدالتى ها و از تبعيض هاى ُكشنده اى  سخن بگوييد كه نظام آموزشى و پرورشى 
ما را سخت با چالش جّدى مواجه كرده است ، همان نظام آموزشى و پرورشى كه همين دانش آموز و ديگر دانش 
آموزان در آن تنّفس مى كنند و شما دوربين به دستان ، دلسوزان سرسخت آن ها هستيد و حرفى از آن نمى زنيد ! ... 

و اگر معّلمان فرياد مى زنند ، اعتراض مى كنند و تحّصن مى نمايند ، صرفاً به خاطر افزايش حقوق و رو 
به راه شــدن معيشت بهتر نيست ، بلكه به عّلت تبعيض ، نابرابرى و اصالح نظام آموزشى كشور است كه با بحران 
رو به روست و اصالح آن به نفع همين دانش آموزان ، خانواده ها و ُرشد و ُشكوفايى جامعه است و من فكر نمى 
كنم كه قلب شما به اندازه ى قلب همان معّلم براى دانش آموزان بتپد ، شماهايى كه به خاطر سرشلوغى و گرفتارى 
هاى مضاعف و چند شيفته بودن مشاغل كارى حتّى فرصت لحظه اى در كنار فرزند خود بودن را نداريد و باز همين 
معّلم است كه به آموزش ، تربيّت ، اخالق و ديگر درگيرى هاى دانش آموزان بيش تر از شما بزرگواران توّجه مى 
كند و باز به يادم نمى آيد كه دوربين شما از درد ُكهنه و تازه ى شهروندى دردمند ، سخن به ميان آورده باشد و يا 
زخم ناسورى را به نمايش گذاشته باشد و اين كه عفونت كسى را دردمندانه بازگو كرده باشد ، كه اگر اين گونه بود 
، مردم نگاه بهترى به اين دوربين پيدا مى كردند و اگر امثال شما و دوربين هشيارتان در كالس درس همين معّلمان 

، ُدرست مى آموختيد و حضورى حاضر مى داشتيد آيه ى يازدهم سوره ى ُحُجرات را به خاطر مى آورديد كه :
" وال تجّسسوا ... "  هرگز در كار ديگران تجّسس نكنيد ، خصوصاً كه اين دقّت و زير نظر داشتن و تجّسس موذيانه 
براى ويران كردن ، ُرســوا نمودن و قانع كردن حّس ناخوشــايندى باشد كه در درون ما خودنمايى مى كند ... و نه 
براى آگاه كردن ، بيدار نمودن و اصالح افراد جامعه ... كه اگر به اين شــكل بود نيازى به اين نبود كه بوق را از ســر 
ُگشادش بدميم و كاروان ِكرنا راه بيندازيم ... و اگر هم معّلمان ما خطايى كرده باشند آن ها را سّكه ى يك پول كرده 

، به اين شكل فجيع تخريبشان نماييم ... 
آقايان دوربين به دست !

بد نيست دوربين خود را جور ديگرى تنظيم و روشن كنيم و عاشقانه ببينيم آن چه را كه مى بايد ديد . ببينيم كه 
خانواده ها با مشكالت پيچيده اى كلنجار مى روند و همه چيز ، آن گونه كه ما در برنامه هاى خود به تصوير مى 
كشيم خوب و زيبا نيست ، كمى از بزك دوزك نمايشى خود بكاهيم و دقّت كنيم كه دانش آموزان ، نه از توّهم 
تنبيه معّلم ، كه از شرايط نامناسب گاه خانوادگى ، گاه آموزشى و گاه تعداد بيش از اندازه ى آن ها در كالس ها 
به عّلت كمبود فضا و ديگر امكانات آموزشگاه ها آزار مى بينند و دور از هر تعّصب و نگاه جانبدارانه اى به اين 
فكر كنيم كه فرهنگيان ما دردهاى فراوانى دارند كه هم چنان گوشى براى شنيدن و درمان آن ها وجود ندارد ...

و اّما آقاى مدير ُكل 
كارى با پرداخت سّكه و دلجويى از دانش آموز تنبيه شده نيست و حتّى با نمايش هايى كه سال هاست به وسيله 
ى ايــن دوربين ها انجام مى شــود ... ولى چه خوب بود به جاى در كنار ايــن دوربين ها قرار گرفتن ، به جاى 
صدور ُحكم فورى و ضربتى تعليق مدير و معاون و معّلم و معّرفى آنان به هيات تخّلفات و ...  شرايط نامناسب 
فرهنگيان را به باال ، باال و باالتر گزارش مى كرديد و با فشارها و پيگيرى هاى مداوم اعالم مى نموديد كه : حال 
آموزش و پرورش ما خوب نيست و اين ؛ يعنى ، حال مردم ما ... حال اجتماع ما ... و اين اجازه را نمى داديد كه 
هركس كه از راه مى رسد چه با دوربين و چه بدون دوربين و چه در مدارس و چه در بيرون از مدارس ، بر سر 
فرهنگيان نكوبد ... تهديدشان نكند ... تخريبشان ننمايد ... و به اين فكر مى كرديم كه چه گونه مى توان آموزش 

و پرورشى زنده و پويا داشت و در انديشه ى بهبود هرچه بهتر شدن آن بود ...
 به فكر درمان اساســى آن ... كه درمان و نجات آموزش و پرورش ، نجات تمام كشــور است ، البته اگر دقيق و 

عاشقانه به آن نگاه كنيم و اين يك اراده ى قوى در ساختار قدرت مى خواهد ...
*فرهنگي شاغل

اقدام عملي براي رضايت معلمان انجام نشده است

بازتاب هـاي يك خبر
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آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9509978110200521 مورخ 95/5/30 صادره از شعبه 
دوم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شــركت در حال تصفيه پوشين (ثبت 2673) 
صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي 
و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي الزم االجراي ثبت 
اسناد مصوب 1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششدانگ يك باب كارخانه به مساحت 2100 مترمربع واقع در شهرك صنعتي بوعلي خيابان 
16 كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 5/255/000/000 ريال ارزيابي نموده است 

.امتيازات كارگاهي آن شامل حق االمتياز و انشعاب برق حق االمتياز و انشعاب گاز شهري 
2- ماشــين آالت جوراب بافي و لوازم و تأسيســات كه قدمت آنها حدوداً 15 سال بوده و در 
حال حاضر فاقد فعاليت توليدي مي باشــد كه كارشناس رسمي دادگستري بهاي آنها را مبلغ 

354/000/000 ريال تعيين و اعالم نموده است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشــناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادي فروخته مي شود متقاضيان شرك ت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه را به حساب 
0111811923006 نزد بانك ملي دادگســتري واريز و اصل فيش را در جلســه مزايده ارائه 
نمايند فروش كال نقــدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده و تمامــي هزينه ها (هزينه آگهي، 
كارشناســي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض شــهرداري) بر 
عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين 
قيمت را پيشــنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزي 
به نفع شــركت در حال تصفيه ضبط خواهد شــد 5٪ واريزي ســاير متقاضيان در مورخ 

مي گردد. مسترد   97/10/4
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد اســت و خريداران مي توانند در وقت مقرر در محل 

انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 رأس ساعت 
11صبح در محل دفتر تصفيه شــركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، روبه روي اداره دارايي 

طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشــتر از ســاعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 
38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از ملك 

و اموال مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 3572)
مدير تصفيه 
علي هاشم كريمي

آگهي مزايده 
نظــر بــه اينكــه بــه موجــب دادنامــه شــماره 9609978111600892 مــورخ 96/9/18 
صــادره از شــعبه چهاردهــم دادگاه حقوقــي همــدان حكــم ورشكســتگي شــركت 
ــذا  ــه اســت ل ــي (ثبــت 198) صــادر و قطعيــت يافت ــه شــاخ طالي در حــال تصفي
ــاده 6  ــور ورشكســتگي و م ــارت در ام ــون تج ــي 510 قان ــواد 457 ال ــراي م در اج
ــمي  ــناد رس ــراي اس ــه اج ــاد آيين نام ــن مف ــور و همچني ــون مذك ــه قان نظامنام
ــك و  ــواد 122 و 126 و 129) مل ــوب 1387/6/11 (م ــناد مص ــت اس ــراي ثب الزم االج

ــه شــامل  ــوال شــركت در حــال تصفي ام
1- ششــدانگ يك واحد گاوداري به مساحت 5000 مترمربع پالك هاي ثبتي 12/246 و 
12/22 و امتيازات آن واقع در پليس راه همدان تهران، جاده كارخانه قند حســين آباد 
سمت چپ جاده جديداالحداث كه شامل امتيازات كارگاهي شامل حق االمتياز و انشعاب 

برق با ترانس هوايي حق االمتياز و ارزش يك حلقه چاه مي باشد.
با توجه به موارد فوق الذكر كارشــناس رسمي دادگستري كل بهاي عرصه و اعيان و حق 
االمتيازات (پالك 12/246 و 12/22) را به مبلغ 6/250/500/000 ريال ارزيابي نموده است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادي فروخته مي شود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه را به حساب 
0111812485005 نزد بانك ملي دادگستري واريز و اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه 
نمايند فروش كال نقدي يا توافق بــا هيأت تصفيه بوده و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، 
كارشناســي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل و انتقال و هزينه عوارض شهرداري) بر 
عهــده برنده مزايده خواهد بود بديهي اســت برنده مزايده كســي تلقي مي گردد كه 
بيشترين قيمت را پيشنهاد وظرف يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 
5٪ واريزي به نفع شركت در حال تصفيه ضبط خواهد شد 5٪ واريزي ساير متقاضيان در 

مورخ 97/10/4 مسترد مي گردد.
شركت در جلســه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر در 

محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشــنبه مورخ 97/10/3 رأس 
ساعت 10 صبح در محل دفتر تصفيه شــركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، روبه روي 

اداره دارايي طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشــتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره 
38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ نشر آگهي از 

ملك مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 3574)
مدير تصفيه 

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در 
حال تصفيه پيشروان زينستان هگمتان 

دادگاه  شــعبه    9509988140300037 كالســه  پرونــده  در 
عمومي بخــش قهاوند كه منتهــي به صدور دادنامه شــماره 
ورشكســتگي  حكم  مــورخ 1396/2/9   9609978140300197
شركت پيشروان زينســتان هگمتان به شماره ثبت 6498 مقيم 
قهاوند صادر و در شعبه نهم تجديدنظر قطعيت يافته است. لذا در 
اجراي مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشكستگي 

آگهي مي شود كه:
1- اخطار به كليه بستانكاران شركت ظرف مهلت هاي زير از تاريخ 
نشر آخرين اعالن، اشخاص حقيقي و حقوقي كه ادعايي يا طلبي 
نسبت به شركت مذكور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق 
شــده آن را بانضمام فهرســتي كه كليه مطالبات آنها را تعيين 
مي نمايد به دفتر محترم شعبه عمومى دادگاه قهاوند تسليم كرده 

و قبض دريافت دارند.
2- طلبكاران مقيم در مقر دادگاه قهاوند يك ماه از تاريخ نشــر 

آخرين اعالن 
ــران دو مــاه از تاريــخ نشــر  3- طلبــكاران در ســاير نقــاط اي

اعــالن 
ــر  ــخ نش ــاه از تاري ــه م ــه س ــم در خارج ــكاران مقي 4- طلب

ــالن  ــن اع آخري
5- اخطــار بــه بدهــكاران شــركت ظــرف مهلــت هــاى فــوق 
از تاريــخ نشــر اعــالن خــود را معرفــي كننــد و متخلفيــن از 
ــه  ــن ب ــج درصــد دي ــادل بيســت و پن ــه مع ــه ب ــن اخطاري اي

نفــع صنــدوق دولــت محكــوم خواهنــد شــد.
6-  اخطار به كســاني كه به هر عنوان اموال شــركت در دست 
آنهاســت كه اموال را در ظرف مدت هاي مقرر فوق از تاريخ نشر 
آگهي در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نســبت 
به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي 

داشته باشند. (م الف 3576)
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه زينستان همگتان 
علي هاشم كريمي 

آگهي مزايده 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شــماره 9509978110900947 مورخ 95/10/18 
صادره از شــعبه نهم دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكستگي شركت در حال 
تصفيه استيل گداز سينا (ثبت 6116) صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي مواد 
457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون مذكور 
و همچنين مفاد آيين نامه اجراي اســناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد مصوب 

1387/6/11 (مواد 122 و 126 و 129) ملك و اموال شركت در حال تصفيه شامل 
1- ششــدانگ يك باب كارخانه به مســاحت 3360 مترمربع واقع در شهرك 
صنعتي بوعلي خيابان 33 كه كارشــناس رســمي دادگستري بهاي آن را مبلغ 
13/800/000/000 ريال ارزيابي نموده است كه امتيازات كارگاهي شامل حق االمتياز 

و انشعاب برق- حق االمتياز و انشعاب گاز شهري مي باشد.
2- امــوال و اثاثه و ماشــين آالت و تأسيســات طبق نظر كارشــناس مبلغ 

5/360/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.
شرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابي كارشناس (پايه) شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته مي شــود متقاضيان شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ 
پايه را به حساب 0112079623004 نزد بانك ملي دادگستري واريز و اصل فيش 
را در جلســه مزايده ارائه نمايند فروش كال نقدي يا توافق با هيأت تصفيه بوده 
و تمامي هزينه ها (هزينه آگهي، كارشناســي- آب و برق و گاز و نيز ماليات نقل 
و انتقال و هزينه عوارض شــهرداري) بر عهده برنده مزايده خواهد بود بديهي 
اســت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد وظرف 
يك ماه مبلغ را تأديه نمايد در غير اين صورت مبلغ 5٪ واريزي به نفع شــركت 
در حال تصفيه ضبط خواهد شد 5٪ واريزي ساير متقاضيان در مورخ 97/10/4 

مسترد مي گردد.
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و خريداران مي توانند در وقت مقرر 

در محل انجام مزايده حاضر و در جلسه شركت نمايند.
زمان و مكان اجراي مزايده: مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 
رأس ســاعت 12 در محل دفتر تصفيه شــركت واقع در همدان، خيابان بوعلي، 

روبه روي اداره دارايي طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار مي گردد.
متقاضيان محترم جهت كســب اطالعات بيشتر از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با 
شماره 38265729(081) تماس حاصل نمايند و با هماهنگي مدير تصفيه از تاريخ 

نشر آگهي از ملك و اموال مورد مزايده بازديد به عمل آورند.(م الف 3569)
مدير تصفيه 

آگهي حصر وراثت
آقاي سيامك فتوحي داراى شــماره شناسنامه  18 به شرح دادخواست كالسه 
114/970713ح از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان تورج فتوحي به شــماره شناسنامه  208 در تاريخ 97/7/28 
در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر است به: 1- ســيامك فتوحي فرزند تورج به شماره شناسنامه 18 پسر 
متوفي 2-هما فتوحي فرزند تورج به شماره شناسنامه 145 دختر متوفي 3-شهره 
فتوحي فرزند تورج به شــماره شناسنامه 38 دختر متوفي 4-شمسي عظيمي 
فرزند احمد به شماره شناســنامه 5810 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 580)
رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف      

آگهي اعالم 
ورشكستگي شركت در حال تصفيه پيشروان 

زينستان هگمتان به شماره ثبت 6498
در پرونــده كالســه 9509988140300037 شــعبه دادگاه 
عمومي بخش قهاوند كــه منتهي به صدور دادنامه شــماره 
حكــم  گرديــد   1396/2/9 مــورخ   9609978140300197
ورشكستگي شركت پيشروان زينستان هگمتان به شماره ثبت 
6498 مقيم قهاوند صادر و در شــعبه نهم تجديدنظر قطعيت 
يافته است.در اجراي قانون تجارت در امور ورشكستگي مراتب 

يك نوبت آگهي مي گردد.(م الف 3580)
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه پيشروان زينستان هگمتان 
علي هاشم كريمي 

آگهي اعالم ورشكستگي شركت در حال تصفيه 
آسفالت آنادنا هكمتان به شماره ثبت 6409

در پرونــده كالســه 9609988110900868 شــعبه نهم 
دادگاه حقوقي همدان كه منتهي به صدور دادنامه شــماره 
9709978110900220 مــورخ 1397/2/31 گرديــده حكم 
ورشكستگي شــركت آســفالت آنادنا هكمتان به شماره 
ثبت 6409 مقيم بهار همدان صادر و تاريخ توقف شــركت 

1399/2/1 اعالم گرديده است.
در اجراي قانون تجارت در امور ورشكســتگي مراتب يك 

نوبت آگهي مي گردد.(م الف 3582)
مدير تصفيه شركت در حال تصفيه آسفالت آنادنا هكمتان 
علي هاشم كريمي 

آگهي حصر وراثت
خانم پروانه باللي فرزند رضا داراى شــماره شناسنامه  911 به شرح 
دادخواســت به كالســه 660/97/ح135 از اين شعبه درخواست 
گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
مســعود پور اكبري فرزند منصور به شــماره شناسنامه  6341 در 
تاريخ 97/8/14 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-مريم پوراكبري 
متولد 1382  به شماره شناســنامه 3861636514  مسعود  فرزند 
صادره از همدان فرزند متوفي 2-خديجه پوراكبري فرزند مسعود به 
شماره شناسنامه 453 متولد 1365 صادره از همدان فرزند متوفي 
3-زهرا پوراكبري فرزند مســعود به شماره شناسنامه 1035 متولد 
1367 صادره از همدان فرزند متوفي 4-پروانه باللي فرزند رضا به 
شماره شناســنامه 911 متولد 1349 صادره از همدان همسر متوفي 
5-ملوس زراعتي فرزند غضنفر به شــماره شناسنامه 4192 متولد 
1320 صادره از همدان مادر متوفي و الغير اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف مدت يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 3583)
رئيس حوزه شماره 135 شوراي حل اختالف همدان 

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

برابر رأي شماره 13976032005000524 مورخ 1397/08/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عبدالوهاب صالح فرزند كبود به شماره شناسنامه 1780 
شــماره ملى 4070528385 صادره از خرم آباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 21/62 مترمربع پالك 1 الي 5 فرعي از 135 اصلي 
بخش يك ثبت نهاوند واقع در خيابان حافظ حقوق ارتفاقي ندارد خريداري از مالك رسمي عليرضا زماني و غيره تصرفات مالكانه متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 

در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 166)
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/09/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/09/21
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

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

مورخ 1397/08/23  شــماره 139760326005000523  رأي  برابر 
هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك نهاوند تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي مجيد ذوالفقاري 
فرزند مظفر به شماره شناسنامه و شماره ملى 3950083480 صادره 
از نهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان مرغداري به مساحت 9000 
مترمربع قسمتى از پالك - فرعي از 32 اصلي بخش دو ثبت نهاوند 
واقع در جاده بروجرد كيلومتر 12مرغدارى ذوالفقارى ســمت چپ 
حقوق ارتفاقى ندارد       خريداري از مالك رسمي باباعلي جمشيدي 
و غيره  تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 164)
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/09/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/09/21
محمدعلي جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند
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خبـر

105 هزار نفر از جمعيت دختران كشور به طور قطعى 
مجرد هستند

 جمعيت دختران و پسران مجرد قطعى در كشور به ترتيب 105 و 36 هزار نفر است 
كه غالبا در شــهرهاى مركزى ايران ساكن هستند.به گزارش ايرنا، طراح مركز رصد امور 
اجتماعى وزارت كشــور گفت: سن فعال ازدواج تا 39 سال است و افراد باالى اين سن 
مجرد قطعى محسوب مى شوند.اردشير گراوند افزود: طى 20 سال گذشته نرخ خانوارهاى 
تك نفره در كشور 2 برابر شده و دليل اصلى اين موضوع نبود برنامه هاى يكپارچه و متوالى 
در دولت هاست.گراوند، اظهار داشت: غالب پديده هاى فساد اخالقى به دليل نبود تعادل 
بين جمعيت مردان و زنان است كه اين برهم خوردگى تعادل بيشتر مواقعى اتفاق مى افتاد كه 

مردان و پسران براى داشتن كار مناسب مهاجرت داخلى و خارجى دارند.

سرانه 15 هزار تومانى نگهدارى معتادان متجاهر 
كفايت نمى كند

 معاون كاهش تقاضا و مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه 
به افزايش نرخ تورم، اعتبار سرانه 12 تا 15 هزار تومانى براى هر معتاد متجاهر در مراكز 
نگهدارى كفايت نمى كند و اين ســرانه بايد بازنگرى و كارشناسى شود.به گزارش ايرنا، 
پرويز افشار افزود: آيين نامه ابالغى از سوى رياست جمهورى درباره مراكز ماده 16 تصريح 
دارد كه هر دستگاهى مى خواهد مراكز ماده 16 راه بيندازد، بايد با مجوز دستگاه ذى صالح 
باشد و بهزيستى مرجع صادركننده مجوز اين مراكز است.وى اظهار داشت: استثنايى براى 
نظارت پذيرى مراكز ماده 16 وجود ندارد و تمام مراكز راه اندازى شده از سوى نهادها اعم 

از مراكز نيروى انتظامى، بسيج مستضعفان و سازمان زندان ها نظارت مى شوند.

در ثبت اموال به نام همسر دقت كنيد
 اموالى كه از طرف مردها به نام همسرشــان ثبت مى شــود بايد دقت شود و در 

گوشه اى اين سند جمله" قسمتى از مهريه خانم" قيد شود.
به گزارش فرارو، يك مشــاور حقوقى گفت: مهريه بايد متعادل و بر اســاس عرف 
جامعه باشــد و در زمان حاضر با چنين شــرايط اقتصادى 50 سكه براى مهريه خانم 

متعادل است.
ــردن  ــوال نصــف نصــف ك ــه را ام ــن مهري ــدى، منطقى تري حجــت االســالم احم
ــه  ــود ك ــى ش ــاهده م ــا مش ــيارى از پرونده ه ــفانه در بس ــزود: متاس ــت و اف دانس
ســه دانــگ از امــوال مــرد بــه نــام خانــم بــوده و عــالوه بــر آن مهريــه نيــز مطابلــه 

مــى شــود.

حسادت همسرتان را تحريك نكنيد

 روش هــاى غلط زندگى مى تواند آســيب بدى بــه بنيان زندگى 
مشــترك بزند از جمله حسادت زنانه در زندگى زناشويى كه معموال 

اين موضوع دامن گير بسيارى از خانواده ها است.
يك روانشناس در گفت و گو با ايسنا، با بيان اينكه عدم مهارت طرفين 
در زندگى مشــترك مى تواند دردسرساز باشد، اظهار كرد: بسيارى از 
مشــكالت زندگى زناشويى ناشى از عدم شــناخت زن و شوهر از 
احساسات و ظرفيت هاى يكديگر بوده كه معموال حسادت زنانه يكى 

از احساسات مشترك در بسيارى از بانوان است.
زهرا رجايى ادامه داد: حســادت، احساسى است كه به طور ذاتى در 
وجود هر انســانى نهفته شده  و انسان بايد براى دورى از اين حس، 
بر احساسات خود غلبه داشته باشد؛ حسى كه كمى در زنان بيشتر از 
مردان وجود دارد و علت آن هم روحيه حســاس و لطيف زن نسبت 

به افراد مورد عالقه خود است.
رجايى خاطرنشان كرد: بانوان پس از ازدواج و ايجاد عالقه به شوهر 
خود همواره تالش مى كنند در مركز توجه شوهرانشان باشند و تمام 
وجود شــوهر را براى خود مى خواهند پس بهتر است مردان به اين 

حس همسرشان توجه خاصى داشته باشند.
اين روانشــناس با بيان اينكه بسيارى از مردان با بى توجهى به اين 
نكته مهم، زمينه مشــكالت را فراهم مى كننــد، عنوان كرد: زنان 
براى جلب توجه شــوهر خود تالش مى كنند تا به هر روشــى او 
را خوشــحال كنند اما هر بار با ســردى و بيتوجهى شوهر خود 
مواجه مى شــوند و اين برخوردها تا مدتطوالنى و يا هميشــه در 

ذهن زنان نقش مى بندد.
وى بيان كرد: هنگاميكه مرد به مادر و يا خواهر خود به علت وجود 
عشــق و عالقه ابراز محبت مى كند همسر وى با ذهنيت بدى از اين 
ابراز عالقه ممكن است كه نسبت به اقوام شوهر بدبين و متنفر شود.

رجايى تصريح كرد: پس از مدتى طوالنى همسر وى نه تنها نسبت به 
اقوام همسرش بلكه ممكن است به هر جنس مونثى كه با همسرش 

برخوردى داشته باشد، واكنش بد و غيرقابل پيش بينى نشان دهد.
وى بيــان كرد: اگر چه اين حس حســادت در زنان مخرب و مضر 
است اما وجود حسادت سالم و به اندازه در زندگى زناشويى نوعى 
حفاظت از زندگى مشترك است كه يكى از سالح هاى زن به شمار 
مى رود چرا كه اين حساســيت اگر در مردان غيرت ناميده شده، در 

زنان هم حسادت معرفى مى شود.
رجايى شــناخت اين حس زنان توســط مردان را مهم و ضرورى 
دانســت و افزود: مردان قبل از تعهد به همســر خــود بايد اين را 
بدانند كه بى توجهى و عدم شــناخت خلقيات و احساسات همسر 
مى تواند پايه هاى زندگى مشتركشــان را متزلــزل كند بنابراين قبل 
از هر شــناختى، شناخت ظرفيت و احساســات شريك زندگى در 

اولويت قرار دارد.
اين روانشــناس در پايان تأكيد كرد: اگر زوجين بتوانند مهارت الزم 
زندگى را بشناسند و نسبت به نيازهاى يكديگر بى توجه نباشند بيش 

از نيمى از مشكالت زندگى زناشويى حل خواهد شد.

هگمتانه: افزايش 45 درصدي مرگ عابران در سوانح جاده اي 
 عزرائيل در جاده ها در كمين نشسته است!!
ايسنا: مسئوالن پاسخگوي مطالبات مردم باشند 

 مسئوالن مردم را دريابند!!
همدان پيام: وضعيت پرستاري بحراني است

 وضعيت ساير مردم چى؟ 
ديار مفرغ: قيمت مرغ در لرستان 11 درصد افزايش يافت

  البد مرغ هاى لر گرانتر هستن ؟!! 
كسب و كار: افزايش تقاضاي مسكن كم متراژ

  مردم ديگه زندگى تو قوطى كبريت رو ترجيح مى دن!!
تسنيم: انجام قاچاق رسمي پوشــاك به كشور از طريق سامانه جامع 

گمرك 
 خوبه حاال از راه گمرك انجام مى شه!! 

همدان پيام: حذف ميوه از سبد خانواده ها
 كال سبد رو. با جاش حذف كردن!! 

مهر: ايجاد بيش از 50 هزار شغل در سال آينده
 ايشااله!! 

هگمتانه: ميزان طالق كاهش يافته است
 آخه ميزان ازدواج ها هم كم شده!! 

آفتاب: كريسمس پيش از نه نه سرما و شب يلدا آمد 
 بدون شرح!!

صنعت: آوار گراني بر معيشت مردم 
 آوار گرانى بدتر از آوار زلزله

ايسنا: جريمه سربازي سال آينده تمديد نمي شود
 دلتون رو خوش نكنين!! 
جوان: ترامپ در خاك اوپك 

 ترامپ همه جا!!
فرارو: افزايش 20 درصدى حقوق بازنشسته ها
 همزمان با افزايش 100درصدى قيمتها!!

همدان پيام: 2 طالفروشى غير استاندارد در همدان شناسايى شد
 بدل به قيمت طال !!

افزايش 14درصدى بودجه 98 آموزش عالى
 معاون ادارى مالى وزارت علوم اعالم كرد: بودجه آموزش عالى در 
اليحه بودجه سال 98 فقط 14 درصد رشد داشته اين درحالى است كه 

وزارت علوم پيشنهاد افزايش 90 درصدى را داشته است.
محمــد تقى نظر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به وضعيت 
بودجه آموزش عالى در اليحه بودجه ســال 98 گفت: آن چيزى كه 
دراليحه بودجه سال 98 ديده شده، افزايش حدود 14 درصدى است، 
در صورتى كه پيشــنهاد وزارت علوم به ســازمان برنامه و بودجه، به 
تفكيك دانشگاه ها، افزايش 90 درصدى بود. ولى آنچه كه در اليحه 
بودجه ســال 98 براى دانشــگاه ها منظور شده افزايش  14 درصدى 

است.
وى با اشــاره به بودجه در نظر گرفته شده براى دانشگاهها، افزود: با 
توجه به افزايش هزينه ها، اســتفاده دانشجويان از سلف سرويس ها، 
خوابگاه ها، هزينه طبخ و پخت غذاى دانشجويان، خدمات دانشجويى 
و فرصت مطالعاتى اعضاى هيات علمى اصال امكان مديريت دانشگاه 

ها براى سال 98 به درستى مسير نيست.

 فرمانده انتظامى اســتان همدان آرزوى 
پليس شــدن پرهام نوروزى كودك بيمار 

همدانى را محقق كرد.
23 فروردين امســال در حاليكه طبيعت از 
خواب زمســتانى بيدار و شكوفه هاى سبز 
و سپيد بر سرشاخه درختان جوانه مى زد، 
پرهام هشت ساله به علت عارضه قلبى در 

بيمارستان فرشچيان همدان بسترى شد.
پزشكان آزمايش ها و تست هاى مورد نظر 
را انجام داده و دريافتند كه اين كودك بايد 
در بخش آى.سى.يو بيمارستان بعثت شهر 

همدان بسترى شود.
قلب كودكانــه پرهام به جاى 60 نوبت در 
دقيقه پنج نوبت مــى تپيد و اين كم كارى 
و كاهش شديد ضربان قلب منجر به اعزام 
اين كودك به بيمارســتان شــهيد رجايى 

تهران شد.
6 ماهى از بسترى شدن اين كودك در اين 
بيمارســتان و انتظار بــراى پيوند قلب مى 
گذشــت اما همچنان والدين او منتظر قلب 
مهربانى براى پيوند به جســم فرزندشــان 

بودند.
مهر امســال در حاليكه پرهام بايد در كنار 
ديگر همسن و ساالن خود در كالس سوم 
حاضر مى شــد اما همچنان بى حركت بر 
روى تخت بيمارســتان با بيمارى دست و 

پنجه نرم مى كرد.
پاييز به نيمه راه رسيد و همچنان چشم ها 
منتظــر بود و با ورق خــوردن روزها خبر 
نامباركــى به گوش مى رســد و آن اينكه 

پرهام به كما رفته است.
به گــزارش ايرنا ، والدين دســت به دعا 
برداشــته تا اينكه در آخرين لحظه ها قلب 
مهربانى در تن كودكانه پرهام كوچولو جا 
گرفت و به كالبد بى جان اين كودك روح 

تازه دميد.
به طور حتم روايت داستان زندگى افرادى 
كه با تمام ســختى ها صبورى پيشه كرده 
و زندگــى را ادامه داده شــنيدنى و عبرت 

آموز است.
بنابرايــن والديــن پرهام توســط عوامل 

بيمارســتان شــهيد رجايى بــه كارگردان 
مجموعه هزارداســتان كه از شــبكه نسيم 

پخش مى شود معرفى شدند.
ايــن خانواده به همراه فرزند كوچكشــان 
در برنامه هزار داســتان بــه مجرى گرى 
فريبا كوثرى از بازيگران مشهور تلويزيون 

حضور يافتند.
مجرى اين برنامه ابتدا نامه هاى عاشقانه اى 
كه پرهام براى خدا نوشته را براى مخاطبان 
مى خواند و مضمون اين نامه ها و نوشــتار 
كودكانه پرهــام كه حاكى از درخواســت 
براى يك قلب پر مهر و محبت بود اشــك 
را از ديدگان افراد حاضر در صحنه سرازير 

مى  كند.
وقتــى مجــرى برنامــه آرزوى ايــن كــودك 
را جويــا مــى شــود ، او از عالقــه وافــرش 
بــه پليــس بــودن مــى گويــد ، عالقــه اى 
كــه پيشــتر او در منــزل آنهــا را بــه تصويــر 
كشــيده و در قالــب نقاشــى هــاى ســياه و 
ســفيد بــر روى ديــوار خانــه جــا خــوش 

كــرده بــود.
حســين اشــترى فرمانــده انتظامــى بــا 
شــنيدن آرزوى ايــن كــودك از رســانه 

ــن  ــردن اي ــق ك ــه محق ــتور ب ــى، دس مل
آرزوى كودكانــه مــى دهــد.

ــتان  ــى اس ــده انتظام ــتا فرمان ــن راس در اي
از  چنــد  تنــى  همــراه  بــه  همــدان 
فرماندهــان و پليــس هــاى تخصصــى 
ــور  ــودك حض ــن ك ــن اي ــزل والدي در من

يافتنــد.
از  پــس  صالــح  كامرانــى  بخشــعلى 
احوالپرســى بــا پرهــام نــوروزى ، او را بــه 
عنــوان پليــس افتخــارى انتظامــى همــدان 

ــد. برگزي
ــودى  ــا بهب ــرد: ب ــدوارى ك ــراز امي وى اب
ــار،  ــودك بيم ــن ك ــمى اي ــت جس وضعي
وى بتوانــد عوامــل پليــس را در برقــرارى 

ــد. ــت كمــك كن نظــم و امني
ــار  ــدان اظه ــتان هم ــى اس ــده انتظام فرمان
ــى  ــگاه انتظام ــتين صبح ــت: در نخس داش
اســتان همــدان ايــن كــودك دعــوت شــده 
و بــه صــورت رســمى بــه عنــوان پليــس 

افتخــارى معرفــى مــى شــود.
ــه  ــا توجــه ب كامرانــى صالــح ادامــه داد: ب
اينكــه پرهــام عالقــه زيــادى بــه خدمــت 
ــودى  ــا دارد در صــورت بهب ــوا ناج در ه

ــى  ــان انتظام ــده فرمانده ــق وع ــل طب كام
در مركــز ، وى ســوار بــر هليكوپتــر ناجــا 

مــى شــود.
وى اميــدوار اســت دلجويــى از ايــن 
وى  آرزوى  كــردن  محقــق  و  كــودك 
ــت  ــراى تقوي ــه اى ب ــس زمين ــط پلي توس

روحيــه و بهبــودى كامــل او شــود.
ــتان  ــى اس ــده انتظام ــدار فرمان ــن دي در اي
ــه  همــدان يــك دســت لبــاس هواناجــا ب
ــازى  ــباب ب ــراه اس ــه هم ــودك ب ــن ك اي
ــه  ــه او هدي ــس ب ــت پلي ــودروى گش خ
ــم  ــرى تقدي ــوح تقدي ــن ل ــرد، همچني ك

ــد. ــودك ش ــن ك ــن اي والدي
پرهــام نــوروزى نيــز بــا تقديــر از عوامــل 
انتظامــى، از عالقــه بــه حرفــه پليــس 
ســخن بــه ميــان آورد و مراقبــت از مــردم 
ــت خــود  ــان را اولوي و دســتگيرى متخلف

دانســت.
پــس از ايــن ديــدار، ايــن كــودك هشــت 
ــه  ــدام ب ــس اق ــودروى پلي ــا خ ــاله ب س
گشــت زنــى در ميــدان شيرســنگى و 
بخشــى از خيابان هــاى شــهر همــدان 

ــرد. ك

پليس آرزوي كودكانه را محقق كرد

پرهام 8ساله پليس افتخاري شد

تبليغ و عرضه 39 درصد 
داروهاى غيرمجاز در 

اينستاگرام
 معاون عمليات پليس فتا، با اشــاره به 
اينكه در ســال 97 بيش از 830 نفر مجرم 
در قالب عمليات پانجيو دستگير شده اند، 
گفت: اينستاگرام بستر عرضه 39 درصد از 

دارو و تجهيزات غير مجاز است.

به گزارش مهر، اميرى در ســومين كارگاه 
پيشــگيرى و مبــارزه با قاچــاق كاالهاى 
سالمت محور با اشــاره به اينكه عمليات 
پانجيو به صورت سراســرى در دنيا اجرا 
مى شود، اظهار كرد: اين عمليات در حوزه 
رصد مخاطرات كاالهاى ســالمت محور 
از ســال 90 توسط پليس فتا و همكارى با 
سازمان غذا و دارو در كشور اجرا مى شود.

وى افــزود: فــروش ابزار تقلبــى حوزه 

پزشــكى، داروخانــه هاى آناليــن، ارائه 
دهندگان سرويس هاى اينترنتى داروخانه 
و درگاه هاى پرداخت شامل اين طرح مى 

شود.
معاون عمليات پليس فتا با اشاره به عملكرد 
طرح پانجيو توضيح داد: در سال 96 تعداد 
10 هزار 255 درگاه مجرمانه شناســايى، 
373 پرونده تشكيل،  411 نفر دستگير و 4 
هزار و 295 درگاه مجازى مسدود شدند، 

ارزش ريالى اين تخلفات 26 ميليارد ريال 
بوده است.

وى با اشاره به بسترهاى ارتكاب جرم در 
حوزه فــروش دارو و تجهيزات غيرمجاز، 
عنوان كرد: عرضه اين محصوالت غيرمجاز 
39 درصــد در اينســتاگرام، 24 درصد در 
بازارهاى آنالين(شــيپور، ديوار و...)، 22 
درصد تلگرام و 14 درصد در وب سايت 

ها صورت گرفته است.
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پيام تاريخ 
                      تمدن 

                                     و فرهنگ مادستان

 بسمه تعالي 

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى همدان

دانشــگاه علــوم پزشــكى و خدمــات بهداشــتى و درمانــى همــدان جهــت تكميــل ظرفيــت نيروهــاي تحــت پوشــش شــركت آســياكاران عظيــم در نظــر دارد بــراي تأميــن نيــروي 
پرســتار مــورد نيــاز جهــت خدمــت در بيمارســتان هــا در مركــز اســتان و شهرســتان هــاى تابعــه از محــل باقــى مانــده مجــوز شــماره 209/1672/د مورخــه 93/4/3 معاونــت محترم 
توســعه مديريــت و منابــع وزارت متبــوع تعــداد 32 نفــر، افــراد واجدالشــرايط را بــا اخــذ امتحــان كتبــي و مصاحبــه تخصصــي پــس از طــي كــردن مراحــل گزينــش بــه صــورت 

شــركتي بــه شــرح ذيــل بكارگيــري نمايــد. 

برگ درخواست شغل

دراين قسمت چيزى ننويسيد

2-  نام :1-  نام خانوادگى :
4- جنس :     1- مرد              2-  زن3-  نام پدر:

6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :5- تاريخ تولد :       روز                   ماه                سال 
8- 7- شماره شناسنامه :

شماره 
ملى: 

9- محل صدورشناسنامه:

11-وضعيت تأهل:      متأهل             2- مجرد10- دين :                            مذهب :      
 2- داراى معافيت قانونى دائم                12- وضعيت نظام وظيفه :       1- داراى كارت پايان خدمت

13- وضعيت ايثارگرى :

       -1      جانباز                          درصد جانبازى .................. درصد 

        -2     رزمنده        (براى حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه)      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          
سال 

         -3     آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 

         همسر           4- فرزند وهمسر شهداء:      فرزند

     همسر           5- فرزند وهمسر جانبازان 25٪ وباالتر:           فرزند

    همسر           6- فرزند وهمسر آزادگان باالى يكسال اسارت:    فرزند

     همسر           7- فرزند وهمسر رزمنده داراى سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند

   فرزندآزاده          8- فرزند جانبازان زير25٪ وآزادگان زير يكسال اسارت :      فرزند جانباز

    برادر           9- خواهروبرادر شهدا: خواهر

10-   فرزند ايثارگر(شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(25٪) و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر) بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه/
 دانشكده

14- ساير موارد :

            4- افراد بومى استان     3- افراد بومى محل مورد تقاضا     2- معلولين عادى     1- سهميه آزاد 

5- غير بومي       6- مشمولين خدمت پزشكان و پيراشكان كه خدمت مازاد را اختياري انجام ميدهند    7- داراي گواهي 
 پايان طرح اجباري

     كارشناسى ارشد     15- آخرين مدرك تحصيلى: كارشناسى
گرايش تحصيلى :                           معدل :16- رشته تحصيلى : 

استان محل تحصيل :17- دانشگاه محل تحصيل :
18- تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلى :    /    /       13 

20- محل جغرافيايى مورد تقاضا (فقط يك محل) 19- شغل مورد درخواست :                             

21- نشانى كامل : محل سكونت :

استان ............... شهرستان ..............خيابان .......................كوچه ................................پالك ........كدپستى .............................. 

شماره تلفن ثابت ............................. كد شهر .....شماره تلفن همراه .....................................
22- شماره تلفن براى تماس ضرورى :

اينجانب .............................................. متن آگهى مربوطه را با دقت وبه طور كامل مطالعه وسپس تقاضاى فوق را تكميل نموده ام 
ومسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مى گيرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطع زمانى (قبل و بعد 

از اشتغال ) هر گونه حقى را براى جذب درآن شركت از خود سلب مى نمايم 

23- تاريخ تنظيم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگشت متقاضى

محل الصاق 
عكس

1- شرايط عمومى 
1/1- تدين به دين مبين اسالم يا يكى از اديان رسمى كشور مصرح درقانون اساسى. 

1/2- داشتن تابعيت ايران.
1/3- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومى يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) تا تاريخ آزمون.

1/4- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان.
1/5- عدم سابقه محكوميت جزايى موثر .

1/6- نداشتن منع اشتغال دردستگاههاى دولتى بهموجب آراى مراجع قانونى .
1/7- داوطلبان نبايد مستخدم رسمى، ثابت و پيمانى ساير دستگاههاى دولتى و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند. 

1/8- التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران .
1/9- داشتن سالمت جسمانى وروانى وتوانايى براى انجام كارى كه براى آن استخدام ميشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوى هيأت امناء موسسه. 

2- شرايط اختصاصى 
2/1- داشتن حداكثر 40 سال سن براى مدارك كارشناسى و كارشناسى ارشد تا تاريخ آزمون. 

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاى معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانى كه در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل (ازتاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان 

بسترى ويا استراحت پزشكى رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه هاى نبرد حق عليه باطل. 
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25٪) و باالتر، همسر و فرزندان يك سال و باالى يك سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداكثر سن معاف مى باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد( 25٪)، همسر و فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت تا ميزان 5 سال .

د) داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غيررسمى آنها. 
هـ) مدت خدمت سربازى.

و) داوطلبانى كه طرح خدمت نيروى انسانى موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق. 
2/2- مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان طرح اجبارى مى بايست داراى معافيت يا گواهى پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره 1- در خصوص داوطلبانى كه به استناد بخشنامه شماره  100/854 مورخ 93/7/16 نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازى به ارائه گواهى پايان طرح نداشته و ارسال 
گواهى اشتغال به طرح اينگونه افراد كفايت مى نمايد. 

ضمناً داوطلباني كه تا تاريخ آزمون طرح موظفي خود را به پايان نرسانده و موفق به دريافت گواهي يايان اليحه نباشند مجاز به شركت در آزمون نخواهندبود.

3- نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز 
اينترنتى آدرس  به  الكترونيكى  نام  ثبت  به  نسبت   1397/9/25 مورخ  (يكشنبه)  روز   24 ساعت  لغايت  حداكثر   97/9/21 تاريخ  از  هستند  ملزم  شرايط  واجد  متقاضيان   -3/1

 azmoon.umsha.ac.ir   اقدام نمايند.
3/2- مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتى: 

الف) تكميل برگ درخواست شغل 
ب) رسيد بانكى مبنى بر پرداخت مبلغ 335000 ريال به حساب شماره 2138065684007  (بنام دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى همدان  ) نزد بانك رفاه كارگران 

شعبه شريعتى با كد713  بهعنوان حق شركت در آزمون قابل پرداخت ميباشد، ايثارگران پنجاه درصد(50٪) مبلغ مذكور را ميپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف 
مى باشند. 

ج) يك قطعه عكس 4×3 كه بايستى متناسب با توضيحات سايت اينترنتى بانضمام فيش بانكى اسكن و ارسال شود.
3/3- به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختى به هيچ وجه مسترد نميشود.

3/4- مدارك مورد نياز پس از قبولى درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك ذيل را در زمان بندي كه متعاقباً در سايت دانشگاه اعالم مي گردد پس از اعالم نتايج به همراه اصل مدارك به مديريت 

منابع انسانى دانشگاه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند . 
مديريت منابع انسانى موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نمايد.

- اصل آخرين مدرك تحصيلى به همراه تصوير آن.
- اصل كارت ملى به همراه تصوير آن.

- اصل شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن .
- اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومى يا معافيت دائم به همراه تصوير آن(ويژه برادران).

- اصل پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن يا اشتغال به طرح به همراه تصوير آن.
– اصل مدارك دال بر بومى بودن به همراه تصوير آن.

- اصل مدارك دال بر ايثارگرى و معلوليت عادى حسب مورد از مراجع ذيربط به همراه تصوير آن.
- اصل سايرمدارك طبق مفاد آگهى حسب ضرورت به همراه تصوير آن.

تبصره : مدرك تحصيلى وگواهى انجام خدمات قانون پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعالم خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعى براصالت 
مدارك نخواهد بود.

4- زمان ومحل توزيع كارت 
كارت ورود به جلسه امتحان درروز چهارشنبه  مورخ 97/9/28 از طريق سايت اينترنتى به آدرس azmoon.umsha.ac.ir   قابل چاپ و دريافت خواهد بود همچنين زمان برگزارى امتحان 

كتبى روز جمعه مورخ 97/9/30 و مكان برگزارى آزمون در هنگام توزيع كارت بهاطالع داوطلبان خواهد رسيد . 
مواد آزمون كتبى شامل :

سئواالت تخصصى متناسب با رشته شغلى.
 5- تذكرات 

5/1- ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانى كه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاى جنگ تحميلى دارند و نيز خانواده هاى معظم شهداء، جانبازان، مفقودين، 
آزادگان يك سال و باالى يك سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاى جنگ تحميلى، درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهى با رعايت 

قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانونى برخوردار خواهند بود.
5/2- از كل تعداد نيروى مورد نياز اعالم شده سى (30) درصد آن برابر قوانين ومقررات براى پذيرش ايثارگران اختصاص مى يابد. از 30درصد فوقالذكر، بيست وپنج (25) درصد آن به 
جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست وپنج (25) درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يكسال و باالى يكسال اسارت و 
خواهر و برادر شهيد با معرفى از سوى بنياد شهيد و امور ايثارگران بدون شركت در آزمون كتبى كه از كل تعداد مجوز اعالم شده در جدول رشته هاى شغلى مورد نياز كسر گرديده است 
و پنج(5) درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج (25) درصد وآزادگان 

زير يك (1) سال اسارت اختصاص مى يابد كه درصورت شركت در آزمون و دارا بودن شرايط مندرج درآگهى با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانونى برخوردار خواهند بود..
تبصره: فرزندان (شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(25٪) و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر) بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه/دانشكده نيز مشمول بند فوق هستند.

5/3- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلى از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. 
5/4-  پذيرش مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت. 

5/5- معلولين عادى به شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهى به ترتيب نمره فضلى ازسه (3) درصد سهميه قانونى مربوطه برخوردار خواهند بود.
5/6- تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مييابد. 

5/7- داوطلب بومى به ا فرادى اطالق مى گردد كه واجد يكى از شرايط ذيل باشد:
الف) شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وى با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا يكى باشد.

ب) همسر و فرزندان كارمندان رسمى و پيمانى دولت و يا نيروهاى مسلح(اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان يا استان محل خدمت فعلى يا بازنشستگى آنان با شهرستان يا استان 
محل مورد تقاضا يكى باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلى(ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان ) را به صورت متوالى يا متناوب در شهرستان ويا استان محل مورد تقاضا طى كرده باشد.
د) داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وى، حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا منتهى به تاريخ آزمون را داشته باشند.(پرداخت حق بيمه 

به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكى از موارد مذكور قابل احتساب است).
تبصره1: مبناى استان و شهرستان براى تعيين بومى بودن، تقسيمات كشورى در زمان ثبت نام مى باشد.

تبصره2: درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين 
انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

5/8- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك محل جغرافيايى خواهند بود.
5/9- مدارك تحصيلى باالتر يا پائينتر از مقاطع تحصيلى اعالم شده درشرايط احراز مشاغل در آگهي و همچنين  مدارك معادل، براي شركت در امتحان معتبر نميباشد.

5/10- مسئوليت ناشى از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهى برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب 
اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهى است داوطلب از انجام مراحل بعدى محروم خواهد شد، حتى در صورت اشتغال ،  از ادامه خدمت وى جلوگيرى خواهد شد.

5/11-انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده ميباشد. در مواردى كه نمره كل دو داوطلب (كتبي و مصاحبه) يكسان و مازاد بر 
تعداد ظرفيت اعالم شده در آگهى استخدامى باشد، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، مالك عمل قرار خواهد گرفت. 

5/12- داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامى مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمى درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براى تكميل پرونده گزينشى مراجعه نمايند. 
درصورت عدم مراجعه، قبولى فرد كان لم يكن تلقى شده واز افراد ذخيره بهجاى وى به گزينش معرفى خواهد شد.

5/13-  زمان تحويل مدارك پذيرفته شدگان اوليه  پس از اعالم ، متعاقباً اطالع رسانى خواهد شد . 
5/14- هرگونه اطالع رسانى درخصوص مراحل آزمون از طريق سايت اينترنتى دانشگاه علوم پزشكى همدان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند 

كرد.
15 /5- باتوجه به اين كه مالك ثبت نام ازمتقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مى باشد الزم است درتكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصالحاتى پس از ثبت نام قابل 

پذيرش نخواهد بود.
نحوه پذيرش و اعالم نتيجه :

از بين داوطلبان كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند به ميزان 3 برابر ظرفيت هر محل از باالترين نمره مكتسبه مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آند.
نمره نهايي هر داوطلب از مجموع 50 درصد نمره آزمون كتبي و 50درصد آزمون مصاحبه تخصصي بدست خواهد آمد.

حد نصاب هر محل = 50٪ ميانگين نمره كل اوليه 3 نفر داراي باالترين نمره.

ول ا ولنوبت  ا نوبت  شركتـي نيـروي  جذب  گهـي  شركتـيآ نيـروي  جذب  گهـي  آ

جدول رشته هاى شغلى مورد نياز

محل جغرافيايي عنوان شغل
تعداد مورد نيازخدمت

شرايط احراز از نظر جنسيت
توضيحاتمدرك و رشته تحصيلي

آقاخانم

پرستار

رزن                   
فامنين 

كبودرآهنگ 
همدان 

نهاوند   
مالير     

بهار                       

1
1
2
16
 10
1
1

*
*
*
*
*
*
-

-
-
-
*
*
*
*

دارا بودن مدرك 
تحصيلي كارشناسي 
و كارشناسي ارشد 
در رشته پرستاري

-
-
-

اولويت با آقايان 
است

-
-
-
-
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7
نهاوند قطب ورزش استان است

 شهرســتان نهاوند با برخــوردارى از ظرفيت هــاى متعدد يكى از 
قطب هاى مهم ورزش استان به شمار مى رود.

رســول منعــم مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در حاشــيه 
ــد  ــتان نهاون ــى شهرس ــاى ورزش ــرفت پروژه ه ــد پيش ــد از رون بازدي
اظهــار كــرد: ايــن شهرســتان بــا برخــوردارى از ظرفيت هــاى مناســب 
ــى از  ــوب يك ــاخت هاى مطل ــن زيرس ــى و همچني ــه قهرمان در عرص

ــتان اســت. ــى ورزش اس ــاى اصل قطب ه
وى عنــوان كــرد: نهاونــد قهرمانــان زيــادى بــه ورزش ايــران و جهــان 

معرفــى كــرده و برخــوردارى از ورزشــكار المپيكــى يــا قهرمانانــى كــه 
در بازى هــاى آســيايى حائــز مــدال شــده اند، نشــان از ايــن دارد كــه 
ــن  ــراى گفت ــادى ب ــاى زي ــرور اســت و حرف ه ــه قهرمان پ ــن خط اي

دارد.
ــات  ــر از زحم ــا تقدي ــدان ب ــتان هم ــان اس ــركل ورزش و جوان مدي
رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نهاونــد عنــوان كــرد: مهــرداد 
ســعدى نژاد خــود هــم قهرمــان ملــى و بين المللــى بــوده، هــم بومــى 
ــدون  ــت و ب ــده در ورزش اس ــالت ارزن ــم داراى تحصي ــت و ه اس
ــتان  ــن شهرس ــت ورزش اي ــراى مديري ــه ب ــن گزين ــد او بهتري تردي

ــان  ــركل ورزش و جوان ــم مدي ــول منع ــت؛ رس ــى اس ــت. گفتن اس
اســتان همــدان بــه همــرا مســئول حراســت اداره كل ورزش از رونــد 

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــد بازدي ــتان نهاون ــى شهرس ــاى ورزش پروژه ه
در ايــن بازديد، مديــركل ورزش و جوانان از روند ســاخت و اجراى 
سالن ورزشــى باستانى نهاوند، اســتخر بانوان و استخر نفت بازديد و 
ضمن تقدير و تشــكر از روند ساخت اين پروژه ها، در تسريع ساخت 

سه پروژه تاكيد كرد.
سالن باستانى نهاوند با 53٪ پيشرفت فيزيكى در حال اجراست و استخر 

٪ در حال احداث است. بانوان و استخر نفت با پيشرفت 51٪ و 6

خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پيشخوان

پايان تلخ نمايندگان فوتبال همدان 
در ليگ دسته 3 كشور

 نمايندگان فوتبال همدان در رقابت هاى ليگ دســته ســه كشور از 
صعود به دور نهايى ناكام ماندند.

تيم هاى ذوب و فلزات بهار و گرين كشــاورز نهاوند در فصل جارى 
رقابت هاى ليگ دسته ســوم فوتبال كشور حضور داشتند و با وجود 

شروع خوب در مسابقات، پايانى تلخ را رقم زدند.
امسال استان همدان 2 نماينده در ليگ دسته سوم فوتبال كشور داشت 
كه هر 2 در گروه ســوم اين رقابت ها بــا تيم هاى كيميافرآيند تهران، 
شهيدكلهر شهريار، شــهاب تهران، پرسپوليس دزفول، استقالل شوش 
چهارمحال، استقالل مالثانى (گويم فارس)، تربيت سقز، شهرستان قروه، 

كاويان نقده، سولدوز نقده و شهيد كاظمى  همگروه شدند.
گرين كشــاورز نهاوند و ذوب و فلزات بهار 2 نماينده همدان در اين 

گروه بودند و در پايان دور مقدماتى نتوانستند موفق به صعود شوند.
 تلخ كامى نماينده فوتبال نهاوند

تيم گرين كشاورز نهاوند با قرار گرفتن در رتبه هفتم مسابقات نتوانست 
به هدف خود برســد و براساس قوانين به ليگ همدان سقوط كرد. اين 
تيم با سه پيروزى، چهار تساوى و چهار شكست در رتبه هفتم ايستاد.
نكتــه جالب توجه اينكه تيم نهاوندى بــا 20 گل زده يكى از تيم هاى 
تهاجمى گروه خود بود.اين تيم براى نخستين بار تجربه حضور در ليگ 
دسته سوم فوتبال كشور را كسب كرده بود و در مجموع انتظارى بابت 

شگفتى سازى از كادرفنى و بازيكنان بومى نهاوند نمى رفت.
 اوج بدشانسى ذوبى ها

اما تيم ذوب و فلزات بهار با بدشانســى تمام نتوانســت به دور نهايى 
صعود كند.

ذوبى ها تنها به دليل اختالف يك گل از صعود به مرحله نهايى مسابقات 
بازماندند و نمايندگان خوزستان راهى اين دور شدند.

در بازى پايانى تيم ذوب و فلزات بهار در شرايطى مقابل استقالل شوش 
صف آرايى كرد كه در پايان بازى با سه گل به پيروزى رسيد.

اين پيروزى در حالى رقم خورد كه تيم يك دست ذوب و فلزات با تمام 
شايستگى فقط با اختالف يك گل و هم امتياز با ديگر تيم صعود كرده از 
صعود بازماند و در دقايق پايانى اين بازى نيز اين تيم يك ضربه پنالتى را 
از دست داد.ذوب و فلزات با اين پيروزى 23 امتيازى شد و در رده سوم 
جدول رده بندى مسابقات و هم امتياز با تيم استقالل مالثانى قرار گرفت 
اما تنها با يك گل اختالف تفاضل از صعود بازماند.با اين حال ذوبى ها 
ســهميه حضور در ليگ دسته سوم فوتبال كشــور را براى خود حفظ 
كردند و سال آينده نيز بار ديگر در اين مسابقات حضور خواهند يافت.

برترى ذوب فلزات مقابل استقالل شوش
 تيم فوتبال ذوب فلزات در آخرين هفته  مسابقات ليگ دسته سوم 
فوتبال كشــور موفق شد با  گل هاى شــهرام پيشخورد در دقايق 47و 
75  و محمد اصالنى دقيقه 39    ميهمان  صدر نشــين و قدرتمند اين 
گروه  اســتقالل شوش بدون باخت را از پيش رو بردارد .ذوب در اين 
بازى سرتاسر هجومى ظاهر شد.اين پيروزى در حالى رقم خورد كه تيم 
يكدست ذوب فلزات با تمام شايستگى فقط با اختالف يك گل و هم 
امتيــاز با ديگر تيم صعود كرده  از صعود بارماند و در دقايق پايانى هم 
اين تيم يك ضربه پنالتى را از دست داد.ذوب فلزات با اين پيروزى 23

امتيازى شد و در رده سوم جدول رده بندى مسابقات  و هم امتياز با تيم 
استقالل  مالثانى 23  امتيازى قرار گرفت .ولى تنها با با يك گل اختالف 

تفاضل از صعود بازماند.
تركيب ذوب فلزات 

حسين عســگرى، مجيد بيات، وحيد مرادى، مجيد جالل پور، محمد 
رضا احمدى، ميثم مرادى، محمد رضا احمدى، محمد اصالنى، عارف 

سبحانى(ميالد بهزادى)،امين رحيمى، شهرام پيشخورد
سرمربى:سجاد جعفرى

برگزارى بازى هاى بومى محلى در پرجمعيت 
ترين روستاى فامنين 

 جشنواره فرهنگى ورزشى دا فامنين با هدف معرفى توانمندى هاى 
زنان و دختران روستا يى و ايجاد شورونشات بين آنها برگزار شد .

جشــنواره فرهنگى ورزشــى "دا" در حوزه ها و رشــته هاى مختلف 
ورزشــى مانند  بازى هاى بومى محلى ازجمله ى قل دوقل،دســتمال 
قاپى،طناب كشى وهمچنين نمايشگاه صنايع دستى و نمايشگاه پخت 

غذاهاى محلى در سالن شهداى روستاى فيض آباد برگزار شد. 
در اين جشــنواره فرهنگى ورزشى يك مادر باالى70سال سن  ساكن 
روســتا فيض آباد  كه پرجمعيت ترين روستاى فامنين است به عنوان 
مدير گروه "دا" انتخاب شد و  بانوان ديگر روستاها  نيز در روستا هدف 

گرد هم آمده و به رقابت و اجراى برنامه پرداختند.
  ايــن همايش تفريحــى فرهنگى  عالوه بر بــازى هاى بومى محلى 
غرفه هــاى هم در بخش هاى مختلف صنايع دســتى و غذايى حال و 
هوايى ديگر ى در روســتا ها ايجاد كرده بود و بيانگر آداب و رســوم 
شهرســتان فامنين همچنين به عنوان احياكننده  فرهنگ تعامل وشور 
اجتماعى تاثير مطلوبى بر روحيه جوانان داشت . زيرا كه اين  جشنواره 
فرصتى ايجاد كرد  تا  شورو نشاط بين دختران جوان و زنان روستايى 
ايجاد شــود  و به يك نوعى پاسداشت مقام شــامخ زنان روستايى با 

رويكرد ورزشى و فرهنگى هم به شمار مى رفت .
در ضمن گراميداشــت مقام مادر ،ايجاد شــور و نشاط در بين بانوان، 
معرفى روستاها و توانمندى هاى زنان و دختران روستايى ،  مشاركت 
دادن مادران و بانوان در فعاليت هاى گروهى ، شناســايى اســتعداد و 
ظرفيتهاى مختلف آنان در زمينه هاى فرهنگى و ورزشــى ازمهمترين 

اهداف اين جشنواره بود   .
الزم به ذكراســت جشنواره فرهنگى ورزشــى دا در سراسر كشور با 
حمايت فدراسيون ورزش روستايى و بازى هاى بومى محلى و وزارت 

ورزش و جوانان برگزار مى شود. 

شعار تيم ملى 
در جام ملت هاى آسيا 

مشخص شد
 كنفدراســيون فوتبــال آســيا، شــعار 
ــم  ــران و 23 تي ــال اي ــى فوتب ــم   مل تي
ديگــر حاضــر در جــام ملت هــاى 

ــرد. ــيا را مشــخص ك آس
ــه  گــزارش  ايســنا، در فاصلــه كمتــر  ب
از چهــار هفتــه  تــا شــروع جــام 
شــعار 24  AFC آســيا  ملت هــاى 
تيــم حاضــر در ايــن رقابت هــا را 

ــرد. ــخص ك مش
ايــران  فوتبــال  تيــم   ملــى  شــعار 
همچــون جــام جهانــى 2018 روســيه 
بــه ايــن گونــه خواهــد بــود: "80

يــك  ملــت،  يــك  نفــر،  ميليــون 
ضربــان قلــب." ايــن شــعار قــرار 
اســت در خــالل جــام ملت هــاى 
ــى  ــم   مل ــوس تي ــر روى اتوب ــيا ب آس

فوتبــال ايــران نقــش ببنــدد.
ــاه  ــيا از 15 دى م ــاى آس ــام ملت ه ج
بــه ميزبانــى امــارات آغــاز مى شــود و 
ــا تيم هــاى  تيــم   ملــى فوتبــال ايــران ب
هم گــروه  ويتنــام  و  يمــن  عــراق، 

اســت.

42 ميليون يورو، سود 
مستقيم ميزبانى از يك 

بازى
ــال  ــى فين ــد از ميزبان ــال مادري  رئ
42 ليبرتــادورس  كوپــا  برگشــت 

ــتقيم  ــى مس ــورو درآمدزاي ــون ي ميلي
داشــت.

ريورپالتــه  مهــر،  گــزارش  بــه 
فينــال  در  شــب  يك شــنبه 
ــك،  ــر ي ــت 3 ب ــادورس توانس ليبرت
بوكاجونيــورز را شكســت دهــد و 
جــام قهرمانــى را در ســانتياگو برنابئــو 
بــاالى ســر بــرد. بــا ايــن حــال پيــروز 
اصلــى ايــن فينــال مادريــد بــود. ايــن 
ــر  ــازى و ديگ ــهر از لحــاظ آماده س ش
ــر  ــرد. ب ــل ك ــاده عم ــائل فوق الع مس
اســاس گــزارش پليــس، هيــچ آشــوب 
ــود  ــد روز وج ــن چن ــى در اي و تنش

نداشــت.
اعــالم  اســاس  بــر  همچنيــن 
نماينــده  اوريبــس،  رودريگــس 
مادريــد در دولــت، ايــن بــازى 42

ميليــون يــورو مســتقيما بــه شــهر 
مادريــد ســود رســانده اســت. در 
مجمــوع ايــن رقــم از 55 ميليــون 
ايــن  بــر  مى كنــد.  عبــور  يــورو 
اســاس، مادريــد بــراى ميزبانــى فينــال 
ــادورس بيــش از  ــا ليبرت برگشــت كوپ
ــالن  ــبون (2014) و مي ــهرهاى ليس ش
ليــگ  فينــال  ميزبانــى  از   (2016)

قهرمانــان اروپــا ســود كــرد.

اسنايدر هم از الغرافه 
جدا مى شود

 هم تيمــى سرشــناس طارمى در 
الغرافه هم خود را آماده جدايى از اين 
تيم مى كند. به نظر مى رسد كه تغييرات 
اساسى در اين تيم قطرى در راه است.

به  گــزارش فارس، الغرافــه در فصل 
جارى ليگ ســتارگان قطر نتوانســته 
عملكــرد خوبى از خود نشــان دهد. 
وزلــى اســنايدر و مهــدى طارمــى 
هماهنگى بااليى در اين تيم داشــته اند، 
به ويژه در فصل قبل كه از بهترين هاى 

تيم خود بودند.
عملكــرد  كــه  مى رســد  نظــر  بــه 
ضعيــف تيــم فوتبــال الغرافــه در فصــل 
ــه  ــا ايــن تيــم ب جــارى باعــث شــده ت

ــد. ــى باش ــرات اساس ــال تغيي دنب
ــراى خبــر داد كــه وســلى  روزنامــه ال
اســنايدر فصــل پايانــى حضــور خــود 
ــذارد  ــر مى گ ــت س ــه را پش در الغراف
ــى  ــاد راه ــى زي ــال خيل ــه احتم و ب
ــه او  ــد. البت ــد ش ــكا خواه ــگ آمري لي
ــان هــم پيشــنهاد دارد و شــايد  از الري
در ليــگ ســتارگان قطــر باقــى بمانــد.

ــد  ــر مى رس ــه نظ ــى ب ــدى طارم مه
كــه زودتــر از اســنايدر از الغرافــه 
ــارى  ــل ج ــود. او در فص ــدا مى ش ج
ــده از خــود نشــان  ــد كنن آمــارى ناامي
ــا  ــا وجــود ايــن كــه ت داده اســت و ب
تابســتان بــا الغرافــه قــرارداد دارد امــا 
ــن  ــاد در همي ــى زي ــال خيل ــه احتم ب

ــود. ــدا ش ــا ج ــتان از آنه زمس
از تيم فوتبــال پرســپوليس به عنوان 
مقصد بعــدى طارمى ســخن به ميان 

مى آيد.

 بازى پايانى نيم فصل را هم با 
برترى پشت سرگذاشتيد.

قبل از هر چيز از هوادارانى كه نيم فصل 
اول كنار ما بودند نهايت تشــكر را دارم. 
با تمام تلخى ها و شــيرينى ها و با تمام 
كاستى هايى كه با آن روبرو بوديم، نتايج 
طورى رقم خورد كه سربلند باشيم و من 
از همه افرادى كه تيم را كمك كردند تا 
شرايط بهتر باشد، تشكر مى كنم. امروز و 
در فاصلــه 20 روزى كه فرصت داريم، 
نياز به تصميمات جدى احساس مى شود. 
روز اول كه در جمع اعضاى هيات مديره 
حاضر شدم، قول حفظ تيم در ليگ دسته 
دوم با هر شــرايط و نفراتــى را دادم و 

امروز هم سر اين قول خود هستم.
انــگار  امســال  پــاس   
دوست داشــتنى تر از هــر زمانى 
اســت. اين نظــر هــواداران و 
عالقمندان به فوتبال هم هســت. 

چرا؟
من تا روزى كه باشــم اجــازه نمى دهم 
به تيم لطمه هايى كــه خيلى از مريبان و 
مديران قبلى زدند، وارد شود. امسال قول 
دادم در باشــگاه و تيم خبرى از سيستم 
داللــى و سندســازى هايى كــه قبال در 
باشگاه انجام مى شده، نباشد و خوشحالم 
برخالف همه مشــكالتى كــه بود، پاى 
حرفم ايســتادم. خوشــحالم پاى خيلى 
نفرات را از تيم قطع كردم و اجازه ندادم 
كه مثال «آزموده را آزمودن خطاست» در 

تيمم رواج پيدا كند.
 گويــا از مشــكالت خيلــى 

گاليــه داريــد؟
چرا گاليه نداشــته باشــم؟ من امروز و 
در شــرايطى كه حداقل در جدول حال 
تيمم خوب است، گاليه دارم از شهرى 
كه چند صدميليــون هزينه مى كند براى 
مربيانى كه بازى ها را مى فروختند، براى 
مديرانى كه سندسازى مى كردند و براى 
بازيكنانى كه بازى هــا را در مى آوردند. 
اما آن وقت تيمى كه شــاكله مديريتى و 
فنى اش بومى اين شــهر است، بايد براى 

روزمرگى هاى خود مشكل داشته باشد.
 با اين اوصاف بــه صعود هم 
درست  بود.  خوش بين  نبايد  خيلى 

است؟
همين حاال كه تيــم در رده دوم جدول 
است، هيچ قولى براى صعود به ليگ يك 
نخواهــم داد اما همچنان روى حرفم كه 
اين تيم را در ليگ دو نگه خواهم داشت، 
هســتم. اين تيم ساختار يك تيم برنده و 
موفق را ندارد و تا اين ســاختار درست 

نشود هر اتفاقى كه بيفتد، موقتى است.
 چه ساختارى؟

ايــن باشــگاه برخالف آنچــه كه گفته 
مى شود مشكالت فراوانى دارد و متاسفانه 
تا هيات مديره اى كه به صورت تمام وقت 
باالى ســر تيم نباشد و به مشكالت تيم 
رســيدگى نكند، آش همان آش اســت 
و كاســه همان كاســه. اگر مى خواهيم 
پاس جــان بگيرد، من پيشــنهاد مى كنم 
كه عزيزان در اســتاندارى، شــهردارى، 
نماينده هــاى مجلس، مديركل ورزش و 
جوانان و تمام بزرگان و مفاخر اين شهر 

هيات امنايى تشكيل و اين هيات امنا تيم 
را همچون يك پدر دلسوز حمايت كند 
و در كنار اين، يك هيات مديره تشــكيل 
شــود كه هيچ كدام از اين نفرات در آن 

نباشند.
 در برهه اى از فصل، بحث حق 
فضاى  در  ســابق  بازيكنان  رشد 
مجازى مطرح شــد. در اين باره 

توضيح مى دهيد؟
اين باشــگاه جــدا از بدهى هــاى چند 
ميلياردى كه دارد، فكر مى كنم طلب هاى 
يكى دو ميلياردى هم دارد كه اگر سازمان 
يا افــرادى حمايت كنند مى تــوان اين 
پول ها را زنده و به باشگاه برگرداند. بيش 
از يك ميليــارد به بازيكنانى طلب داريم 
كه مى توان حق رشــد آنها را زنده كرد. 
در مجموع اگر نظام و شكل باشگاه تغيير 
كند نتيجه بهتــرى مى گيريم وگرنه همه 
اتفاقات اعم از صعود و ســقوط موقتى 

است.
تاكنون  تيم.  اين  به  برســيم   

پولى دريافت كرده ايد؟
مــا به شــدت از مشــكالت مالى رنج 
مى بريــم. من به عنوان ســرمربى تيم و 
كادرفنــى من كه متشــكل از چند مهره 
بومى و دو غيربومى سرشــناس فوتبال 
مملكت اســت، تــا اين لحظــه ريالى 
دريافتى نداشــته ايم. تشــكر مى كنم از 
كادر فنى باغيرتى كه مشكالت را تحمل 
كردند. به جرات مى گويم اولين ســالى 
است كه در پاس حتى يك بازيكن هم از 
طريق دالل وارد نشده است. اولين سالى 

است كه در تاريخ حضور پاس در همدان 
بازيكنى را از طريق رابط وارد نكرديم و 
با قاطعيت قسم مى خورم روى تك تك 
بازيكنان و كادرفنى باشرفى كه با وجود 
همه مشكالت جانانه و مردانه جنگيدند.

باشــگاه،  در  تغييرات  از  بعد   
چگونه  تيم  مديرعاملى  سرپرست 

كار كرد؟
تيمــى كه در رده دوم جــدول رده بندى 
اســت از دو نفر تشكيل شــده: محمد 
آرتيمانى و محمد مظهــرى. اين دو نفر 
يك باشــگاه مدعى در ليگ دســته دوم 
فوتبــال را اداره مى كنند و فكر نمى كنم 
تيم هاى محالتى هم چنين وضعى داشته 
باشند. هوادار بايد بداند كه ساختار پاس 
مدعى از ساختار يك مدرسه فوتبال هم 

كوچك تر است.
 پس مشــكالت پاس فراتر از 

حد تصور بوده.
ببينيد مــا تمام اين چهار ماه روزانه اداره 
شديم و شايد 10 رستوران عوض كرديم 
تا مشــكل تغذيه تيم حل شــود. دنبال 
ارزان ترين البسه بوديم و مشكالت متعدد 
ديگرى كه در اين مسير داشتيم. جا دارد 
از مهندس دريايى هم تشكر كنم كه اگر 
او نبــود نمى دانم پاس وارد مســابقات 
مى شد يا نه! كسانى كه امروز سنگ پاس 
را به سينه مى زنند همان هايى هستند كه 
تالش كردند تيم وارد مسابقات نشود. اما 
خوشحالم كه دست اين افراد را از باشگاه 
قطع كردم و بيشــتر خوشحالم كه تيم با 

اين شرايط نتيجه گرفت.

 بــراى نيــم فصــل دوم چه 
برنامه اى داريد؟

اگر شــرايط تغيير كند و بتوانيم رضايت 
بازيكنان را جلب بكنيم و حداقل چهار 
مهره به تيــم اضافه كنيم، قــول اين را 
مى دهم كه با شــرف و مردانــه تا پايان 
فصل براى هويت و اعتبار پاس بجنگيم. 
اما اگر شرايط مهيا نشود دو اتفاق بيشتر 
رخ نخواهــد داد: اول اينكــه بازيكــن 
نمى گيريم و دوم اينكــه بازيكنانى از ما 
جدا مى شوند و ما با يك مجوعه مختصر 
براى حفظ پاس در ليگ دسته دوم تالش 

خواهيم كرد.
 از حرف هايتــان خيلى اميد به 
بقيه تزريق نمى شود. قبول داريد؟

يك واقعيت را بايد بگويم. اگر احساس 
كنم شرايط طورى اســت كه با حضور 
احمد جمشــيديان پول به اين باشــگاه 
نمى آيد، تصميم ديگرى خواهم گرفت. 
هوادار ايــن را بداند كه از مجموع پولى 
كه تا االن گرفته ايم، روى ريالش تا آخر 
نظارت داشــتم و اجازه نــدادم كه تيم 
وارد مشكالت مالى شــود. اما با وجود 
جمشــيديان شايد منافعى در خطر است 
و اين منافع باعث شــده خيلى ها تحت 
فشــار باشــند و كمك مالى به اين تيم 
صورت نگيرد. اگر اينگونه باشد من براى 
ســربلندى و موفقيت پاس به خصوص 
حاال كه نيمى از مسير را به سالمت عبور 
كرده ايم، ظرف روزهــاى آينده تصميم 
خواهم گرفت كه در كنار اين تيم بمانم 

يا نه!

 ايــن روزها خيلــى از هيات هاى ورزشــى 
استان همدان با مشكالت زيادى از جمله كمبود 
اعتبارات مالى دست و پنجه نرم مى كنند و همين 
عامل سبب شده كه نارضايتى زيادى در هيات هاى 

ورزشى همدان حكم فرما شود.
در برخى هيات هاى ورزشــى همدان مشــاهده 
مى شــود كه به دليل مباحثى چــون گرايش هاى 
سياســى و درگيرى هاى شــخصى، قهرمانان و 
نام آوران رشــته هاى مختلف كه در ورزش هاى 
خود ســرى در ســرها هســتند از جانب هيات 
ورزشى كنار گذاشته شده و حواشى عجيبى را به 

دست خود خلق مى كنند.
در برخى هيات ها اما مشكالت رنگارنگى از جمله 
بيگانگى با ورزش و عدم حضور فيزيكى رئيس 
در هيات به دليل مشــغله هاى كارى فراوان و در 
اولويت قرار دادن امورات ورزشى در وهله دوم، 
موجب مى َشــود كه صداى اعتراض اهالى هيات 
مذكور كه عمر خود را صــرف ورزش كرده اند، 

بلند شود.
اگر نام چند هيات ورزشى مثل همگانى، شطرنج، 
سواركارى، پينگ پنگ، تكواندو، تيروكمان و چند 
هيات انگشت شــمار ديگر كــه مى توانند در اين 
ليست قرار گيرند را فاكتور بگيريم، بدون ترديد 
خيلى از هيات هاى ورزشــى استان همدان حال 
خوشــى ندارند و نارضايتى ورزشكاران، مربيان، 
داوران و پيشكســوتان، آنها را روى لبه تيغ قرار 

داده است.

برخى از هيات هاى ورزشــى ضعيف با سياست 
صداى معترضين را در نطفه خفه مى كنند اما برخى 
ديگر نمى توانند مانع از جمــع آورى امضا براى 

برگزارى مجمع مهمى به نام "فوق العاده" شوند!
سال گذشته بوكس همدان درگير حواشى متعدد 
بود و همين حكايت پيشتر براى ديگر رشته رزمى 
همدان رخ داده بــود. آن موقع جمعى از خانواده 
بوكس در نامه اى خواستار بركنارى رئيس هيات 
شده بودند. در بخشــى از اين نامه آمده بود: "از 
زمانى كه داوود دوامى رئيس هيات بوكس استان 
همدان شده بزرگانى چون استاد حسين ابراهيمى 
كه در جهت رشــد و اعتالى بوكس كه رشته اى 
محروم و جذاب است عاشقانه و دلسوزانه خدمت 
كرده را به طورى ناجوانمردانه و خارج از مروت 
و شأن پيشكسوتى خانه نشين كرده كه اگر اشتياق 
و دلســوزى چنين مردانى نبود، شايد بسيارى از 
بوكســورها رينگ بوكس را بوســيده و عطاى 

حضور در ورزش را به لقايش مى بخشيدند."
اگرچه اين اعتراضــات كار را تا برگزارى مجمع 
فوق العاده هيــات بوكس همدان پيش برد، اما در 

نهايت اعضا رأى به ابقاى دوامى دادند.
هميــن چند ماه پيــش هم تعــدادى از خانواده 
بزرگ ورزش هاى رزمى اســتان همــدان اعم از 
داوران، مربيان، ورزشكاران، اعضاى كميته ها و... 
در نامه اى خطاب به مديــركل ورزش و جوانان 
استان همدان خواستار برگزارى مجمع فوق العاده 
و بركنارى رئيس هيات ورزش هاى رزمى استان 

همدان شدند.
در آن نامه هم به مواردى مختلفى اشــاره شــده 
بود. روشــن نبودن مســائل مالى هيات رزمى با 
وجود در اختيار داشتن دو سالن رزمى، واگذارى 
ســانس هاى رزمى به رشته هايى كه زيرمجموعه 
هيات مذكور نيســتند، باالبردن نامتعارف اجاره 
ســالن ورزشى، نكردن كوچكترين پيگيرى براى 
مســائل مرتبط با مربيان و مشكالت نمايندگان 
سبك ها و ... از جمله مواردى بود كه موجب شده 
بود امضاكنندگان برگه اعتراضى (نمايندگان مجمع 
نمايندگان  رزمى،  ورزش هــاى  هيات  انتخاباتى 
انجمن هــا، كميته ها و گروه هــاى زيرمجموعه 
هيات، نمايندگان شهرستان هاى تابعه و مربيان) از 
عملكرد مديريتى هيات رزمى گاليه مند و خواستار 
برگزارى مجمــع فوق العاده و تغيير مديريت اين 

هيات شوند.
چيزى كه پيداســت، آسمان تيره و تار برخى از 
هيات هاى ورزشى است. برخى هيات ها درگير 
رخــوت و روزمرگى هســتند و شــايد تغيير، 
بهتريــن راهكار براى برون رفت از مشــكالت 
باشــد. همان چيزى كه اعضــاى مجمع برخى 
از هيات هاى ورزشى استان همدان خواهان آن 
هســتند و البته به آن بيش از هر زمان ديگرى 
نيازمنــد: "مجمــع فوق العاده" بــراى تغيير در 
وضعيت مديريتــى هيات و تزريق تفكر جديد 
به بدنه كارى مجموعه براى بهترشدن روزهاى 

ورزشكاران.

سرمربى پاس را حمايت نمى كنند تا رفتنى شود

جمشيديان: شايد من هستم پول به باشگاه نمى دهند!
 در روزهايى كه آسمان پاس آبى ِآبى است، چرا بايد شرايط طورى باشد كه احمد جمشيديان سرمربى موفق 

و محبوب اين تيم هواى رفتن به ســرش بزند؟ اين سوالى است كه پاسخش را خيلى ها مى توانند بدهند. همان هايى 
كه جمشيديان را با سالم و صلوات آوردند اما انگار پشت او را خالى كرده اند.

 پاس همدان در ايســتگاه پايانى نيم فصل نخست ليگ دسته دوم در شهربابك ميزبان خود مس را از ميان برداشت 
تا با تكيه بر جايگاه دوم گروه خود، پايانى خوش داشته باشد. پاس كه در هفته هاى ابتدايى ليگ دسته دوم فوتبال 
به مساوى و تقريبا شكست عادت كرده بود، از هفته هشتم به بعد راه افتاد، موتورش روشن شد و حاال با انجام 12 
مســابقه و كســب 20 امتياز به رده دوم جدول رده بندى تكيه مى زند تا سير نزولى و خيره كننده اين تيم، چشم نوازِ 

هوادار و عالقمند به فوتبال همدانى باشد.
با پايان نيم فصل نخســت ليگ دســته دوم فوتبال و در گروه دوم تيم آرمان گهر ســيرجان با 23 امتياز صدرنشين 

شد، پاس همدان با 20 امتياز در جايگاه دوم قرار گرفت و شهردارى بندرعباس با 18 امتياز به رده سوم تكيه زد.
اين ها اما تمام ماجرا نيســت. ســرمربى موفق و محبــوب پاس كه تنها 10 روز براى بســتن تيمش زمان 
داشــت و در ميانه راه هم با مشــكالت مالى زياد و تغييرات مديريتى روبرو بود، حاال ســكوت شكسته و 
حرف هايــى زده كه موجبات نگرانى هواداران را به وجود آورده. حرف هاى قابل تامل جمشــيديان را از 

ندهيد: دست 

صداى اعتراض بيخ گوش هيأت هاى ورزشى 
نايب قهرمان جهان:

دغدغه هاى ورزش و كشتى 
نهاوند رفع شده است

 نايب قهرمان كشــتى جهان و عضو تيــم ملى در المپيك 2008
پكن بــا بيان اينكه بايد با همدلى به دنبال رفع مســائل جزئى بود 
گفت: ظرف چند ماه اخير بســيارى از دغدغه هاى ورزش و كشتى 

شهرستان نهاوند رفع شده است.
سعيد ابراهيمى با بيان اينكه ورزشكاران نهاوندى بايد با همدلى در 
راستاى توسعه ورزش شهرستان قدم بردارند، اظهار كرد: در هيات 
كشــتى نهاوند برخى كمبودها از قبل وجود داشت كه خوشبختانه 
در حال حاضر مشكالتى چون سيستم گرمايشى، دوش، نظافت و 

بهداشت سالن ها حل شده است.
وى با اشاره به اينكه اين مهم با تالش و همت مربيان، رئيس هيات 
كشــتى و در رأس همه رياســت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نهاوند انجام  شــده اســت، تصريح كرد: امروز با ورود همه جانبه 
مهرداد سعدى نژاد كه خود از نام آوران كشتى جهان است بسيارى از 
دغدغه هاى ورزش و كشــتى نهاوند رفع شده و اين مهم، مسئله اى 

است كه كشتى گيران و مربيان به آن اذعان دارند.
قهرمان چند دوره آســيا و جهان تأكيد كرد: من به  نوبه خود از همه 
مربيان و همه دلسوزانى كه دغدغه ورزش و ارتقاى جايگاه ورزشى 
شهرســتان را دارند تقاضا دارم ضمن وحــدت رويه در همه امور 
كمك كنند تا ورزش نهاوند رو به  جلو حركت كند و از مشــكل ها 
و كمبودها فرصت بســازند و با همدلى به دنبال رفع مسائل جزئى 

باشند.
وى با بيان اينكه پيش قدم شــدن در انجام اقدامات خير در راستاى 
ورزش و ورزشكاران براى پيشبرد اهداف ورزشى بهتر از مصاحبه 
كردن و انتقادهاى ناحق اســت، عنوان كرد: امروز همه بايد دست  
به  دســت هم دهيم تا موجب پيشرفت و توسعه ورزش شهرستان 
نهاوند شويم چراكه ورزشكاران ما استحقاق بهتر و بيشتر درخشيدن 

را در تمام رشته هاى ورزشى به خصوص كشتى دارند.
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■ حديث:
امام علي(ع):

به خدا سوگند! خداى از هيچ گروهى، نعمت ها را نمى ستاند، مگر به سبب گناهانى كه 
مرتكب مى شوند. پس با شكرگزارى، نعمت ها را به چنگ آوريد و با فرمان بردن از خدا، 

آن ها را نگاه داريد. 
إرشاد القلوب : 150 

همدان در ويترين نمايشگاه گردشگرى پارس 
مريم مقدم  »

 برخي از متوليان گردشگري و ميراث فرهنگي همدان به نمايشگاه 
گردشگرى پارسرسيدند تا بتوانند نتايج رويدادهاي همدان  را مستندتر 
ارايه دهند و ما اميدواريم نمايشــگاه گردشگرى پارس ويترين همدان 

2018 باشد.
با توجه به اينكه نمايشــگاه   هاى گردشــگرى نقش بسيار موثرى در 
تبليغات، بازاريابى، شــناخت و معرفى توانمندى هاى گردشگرى يك 
منطقه دارد، حضوردر نمايشگاه گردشگرى شيراز يك ضرورت است.

دهمين نمايشــگاه گردشــگرى پارس، به حتم تفاوت هايى نسبت به 
دوره هاى قبل در ابعاد كمى و كيفى خواهد داشت.

 دهمين نمايشگاه گردشگرى پارس در فضايى بالغ بر 17 هزار متر مربع 
برپا خواهد شد و محوريت آن توسعه گردشگرى سالمت است؛ براين 
اساس يكى از سالن هاى نمايشگاه به طور كامل به اين حوزه تخصصى 

اختصاص دارد .
دهمين نمايشگاه گردشگرى پارس امروزچهارشنبه 21 آذرماه در شيراز 

آغاز به كار مى كند و تا روز شنبه ادامه دارد .
نمايشــگاه گردشــگرى پارس مصداق بارز و تبلور واقعى هم گرايى 
بخش هاى خصوصى و دولتى است. دهمين نمايشگاه گردشگرى پارس 
از 21 تا 24 آذرماه برگزار مى شــود و  برپايى اين نمايشگاه از اتفاقات 
بزرگ در حوزه گردشــگرى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى است كه 
اجراى آن به شكل بى نظيرى توسط بخش غيردولتى، و سياست گذارى، 

حمايت و نظارت دولت برگزار مى شود.
حضــور پر رنگ و معنــا دار بخش خصوصى نه فقــط در اجرا بلكه 
در شوراى سياســت گذارى اين نمايشگاه مصداق بارز و تبلور واقعى 
همدلــى، همراهى و هم گرايى بخش هاى خصوصى و دولتى اســت. 
اگرچه نمايشــگاه با حمايت، سياست گذارى و نظارت سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى برگزار مى شود اما اجراى نمايشگاه به صورت 
تخصصى با سازمان هميارى شهردارى هاى استان فارس است كه انصافا 
تاكنون نمايشــگاه را خيلى عالى برگزار كرده و امسال نيز نمايشگاه را 
با بهره گيرى از تجارب ســال گذشته و رفع نقاط ضعف در قالب يك 
نمايشگاه جامع و كامل برگزار خواهد كرد. اين دومين دوره اى است كه 

اين نمايشگاه توسط بخش خصوصى اجرا مى شود 
دهمين دوره از نمايشــگاه پارس بــا اتكا به محور هاى مختلف و قابل 
اعتناى گردشــگرى نظير گردشگرى ســالمت ميزبان مخاطبان خود 
خواهد بود. كارشناسان اصلى حوزه سرمايه گذارى به اضافه مديران اين 
حوزه، در نمايشــگاه شركت خواهند داشت و مشكالت حوزه سرمايه 
گذارى نظير صدور مجوز ها، اعطاى تسهيالت و منابع و نظاير آن را كه 
نيازمند مراجعه حضورى عالقه مندان به دفتر مركزى بوده است در مورد 

شش استان همجوار فارس حل و فصل خواهند كرد.
در اين نمايشگاه دوره توانمند سازى سمن ها و سازمان هاى مردم نهاد با 
حضور بيش از 100 سازمان مردم نهاد برگزار خواهد شد و ديدار هاى 
مسئوالن  از نزديك با اين تشكل ها برگزار مى شود و در تعامل با آن ها 

به اميد خدا مشكالت اين بخش نيز حل خواهد شد.
 حضور شش كشور در نمايشگاه گردشگرى پارس

حضور شــش كشــور تركيه، اندونزى، امارات، هند، سنگاپور و عمان 
در نمايشــگاه  قطعى شده اســت و  ادارات كل ميراث ما از 10 استان 

حضور تمام قد دارند.
بازديد كنندگان مى توانند از ســاعت 16 روزهاى ياد شده از نمايشگاه 
بازديد داشــته باشــند و از نزديك بــا توانمندى هــا و ظرفيت هاى 
گردشگرى، صنايع دستى و سرمايه گذارى حوزه گردشگرى به صورت 

كامال تخصصى آشنا شوند.
با توجه به اينكه صنايع دستى و هنرهاى سنتى بخش جدايى ناپذير از 
صنعت گردشگرى است و از آن به عنوان مكمل گردشگرى هم ياد مى 
شــود از اين رو يكى از سالن هاى نمايشگاه دهم به نمايش و معرفى 
اين هنرها اختصاص دارد. دهمين نمايشــگاه بزرگ گردشگرى پارس 
امروز با حضور معاون ريس جمهور و ريس ســازمان ميراث فرهنگى 

كشور گشايش مى يابد
اميدواريم اين نمايشــگاه بتواند راهگشــاى فعاالن گردشــگرى و 
كسب و كار هاى مرتبط با اين حوزه باشد و در طول برگزارى اين 
نمايشگاه فرآيند ســرمايه گذارى در سه حوزه گردشگرى، ميراث 

فرهنگى و صنايع دســتى تسريع و تسهيل شود.

سهم خواهى گردشگرى از اليحه 
بودجه

 معاون گردشــگرى كشــور اظهار كرد: «معاونت 
گردشگرى در ارتباط با اليحه بودجه امسال پيشنهاد 
داده  اســت كه از عوارض خروج از كشــور و مبلغ 
صــدور ويزا براى گردشــگران خارجى ســهمى به 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

داده شود.»
 ولى اهللا تيمورى افزود: «اين مساله در گذشته مغفول 
مانده بود، درحالى كه گردشگران خارجى با ورود به 

ايران زيرساخت هاى گرشگرى را درگير مى كنند.
 به عالوه اينكه از لحظه ورود، مسووليت آنها با سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است اما با 
وجود اين تاكنون از محل اين مبالغ هيچ بودجه اى به 
سازمان داده نشــده يا براى توسعه گردشگرى هزينه 
نشــده  است.» وى درخصوص اينكه آيا پيشنهادى از 
جانب معاونت گردشگرى كشــور براى تغيير مبلغ 
عوارض خروج مطرح شــده يا خير تصريح كرد: «ما 
پيشنهادى در اين زمينه نداشتيم و پيشنهاد هاى عنوان 
شده را هم به معاونت توسعه مديريت سازمان داده ايم؛ 
چرا كه اين معاونت مباحث مربوط را در اليحه دولت 
پيگيرى مى كند. بايد ببينيم كه آيا اين پيشــنهاد ها در 

اليحه بودجه درنظر گرفته شده است يا خير.»

استخدام مردان آهنين !
امين مرتضائى »

 بعد از ماه ها كشــمكش و بوق و كرنال طلسم  
شهردارى همدان كه قرار بود چندين نيروى انسانى 
جذب و اســتخدام كنند ؛ باالخره شكســت و چند 
وقت پيــش اعالم كــردن كه بــراى بخش پليس 
ساختمان و مامور سد معبر  شهردارى ميخوايم نيرو 

جذب كنيم؛ اما با شرايطى ويژه و استثنايى...!
داخل فرم در خواســت و يا همون استخدام رو كه 
نگاه كنيد؛ اين شرايط رو ذكر كرده جهت استخدام؛

1-قد باالى 180 
2-وزن باالى 100كيلو 

3-داراى مقام و افتخارات ورزشى 
4-داراى تناسب اندام و آمادگى جسمانى باال  

5-قبولى در تست آمادگى جسمانى 
اينجا بايد عرض كنم كه آقايان مسئول!مگه ميخواين 
ماراتون قــوى ترين مردان جهان يا مردان آهنين رو 

برگزار كنين كه اين شرايط رو گذاشتين!!؟؟
يك بساط گستر يا دستفروش بنده خدا مگه چقدر 
جثه و زور و بازو  داره كه نيروهايى با چنين ويژگى 

ميخواين استخدام كنيد!؟؟
داداش مگه جنگه!؟؟

مگه رينگ بوكس يا كشتى كج!؟؟
يهو آرنولد و راكى و فرانكى رو اســتخدام ميكردين 

ديگه...
يكه بزن و همه فن حريفم بودن...!

اطالعات 52.2 ميليون كاربر «گوگل پالس» 
فاش شد

 گــوگل به دومين باگ مهم در خدمت Google + خود اعتراف 
كرد. اين باگ ســبب شــده اطالعات 52.2 ميليون كاربر آن از جمله  
مشــتريان آن فاش شــود. به گزارش ديلى ميل، اين شركت در يك 
پســت وبالگى اعالم كرد اين خدمت را چهار ماه زودتر تعطيل مى 
كند. نخست قرار بود گوگل پالس در ماه آگوست سال 2019 تعطيل  
شــود اما پس از كشف باگ، اين خدمت اكنون در آوريل تعطيل مى 
شــود. گوگل در اين پست وبالگى اعالم كرد اطالعات 52.2 ميليون 
كاربر فاش شــده است. نام، آدرس ايميل، شــغل و سن كاربران در 
اختيار توسعه دهندگان قرار گرفته است.اين دومين افشاى اطالعات 

كاربران گوگل پالس در سال جارى است.

روكش جديد براى دندان ها ابداع شد
 يك دندانپزشك نوعى ماده جديد به عنوان روكش براى دندان ها 
ابداع كرده كه اســتفاده از آن بسيار ســاده تر است و ظاهر دندان نيز 

زيباتر مى شود.
 يك دندانپزشــك نوع جديدى از روكش براى ترميم دندان ابداع كرده 
اســت. بكار بردن كامپوزيت روكش روى دندان ها كارى وقت گير و 
مشكل اســت. درهمين راستا سيگال جاكوبسون ماده Uveneer را 
ابداع كرده است.نخست دندانپزشك هرگونه پوسيدگى در دندان ها را 
حذف و آنها را آماده مى كند. در مرحله بعد جداكننده اى ميان دندان ها 
قرار مى دهد. سپس دندانها باندينگ مى شوند. در مرحله بعد اين موارد 
فراورى مى شوند.باندينگ فرآيندى است كه به موجب آن مواد پركننده 

دندان در سطح ميكروسكوپى به اليه ميناى دندان متصل مى شوند.

كشف آب روى سيارك «بن نو»
 اطالعات كاوشگر «اســيريس- ركس»جديد ناسا نشان مى دهد 

سيارك «بن نو» كه در اطراف زمين مدار مى زند، حاوى آب است.
به گزارش آسوشيتدپرس، ناسا متوجه شده سياركBennu  مرطوب 

و داراى گرداله هاى بيشتر از تعدادى است كه قبال تصور مى شد.
 محققان روز گذشته نخستين مدل ها از اطالعاتى را منتشر كردند كه 
فضاپيمایOsiris-Rex  هفته گذشــته پس از فرود روى سيارك 

Bennuجمع آورى كرد.
 اين سيارك فقط 80 ميليون تن وزن دارد. بنو به طور مداوم دور زمين 
مدار مى زند و 150 سال ديگر به نزديكى زمين مى رسد. روى سطح 
ســيارك هيچ مايعى وجود ندارد اما مقدار انبوهى از آن به شكل گل 

خيس زير سطح قرار دارد.

دسترسى رايگان به مقاالت علمى به 
مناسبت هفته پژوهش

 دسترســى به مقاالت مركز منطقه اى اطالع  رسانى علوم و فناورى 
«رايسست» بمناسبت هفته پژوهش رايگان شد.به گزارش مركز منطقه 
اى اطالع رســانى علوم و فناورى، بمناسبت فرا رسيدن هفته پژوهش، 
دسترسى به كتاب هاى الكترونيكى، مقاالت علمى فارسى، انگليسى و 
عربى و نيز مقاالت نشريات و كنفرانس ها در پايگاه هاى اطالعات علمى 
مركز منطقه اى اطالع رســانى علوم و فنــاورى از 20 تا 30 آذر ماه 97 
رايگان شــد.كاربران مى توانند از طريق وبگاه اين مركز  مقاالت علمى 
مورد نياز خود را دانلود و مطالعه كنند.كاربران پس از جستجوى موضوع 
مورد نظر خود و كليك بر روى گزينه «پى دى اف» يك تصوير مشاهده 

خواهند كرد كه قيمت فايل مورد نياز را «صفر» اعالم كرد.

 پرداخت وام به 3 پيام رسان بومى
 امير ناظمى در حاشــيه نشست ارزيابى دستگاههاى اجرايى در دولت 
الكترونيك، در پاسخ به مهر، برخى اخبار منتشر شده درباره حمايت وزارت 
ارتباطات از نسخه هاى فارسى پيام رسان تلگرام (هاتگرام و تلگرام طاليى) 
و تخصيص وام به اين پيام رســانها را تكذيب كرد و گفت: هيچگونه وام 
و حمايتى از هاتگرام و طالگرام نشده است و وزارت ارتباطات مطابق با 
مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى، حمايت از پيام رسانهاى بومى را در 
دستور كار دارد.معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه ليست وام هاى تخصيصى 
وزارت ارتباطات به پيام رسانهاى بومى وجود دارد و تمام مراحل آن شفاف 
است، گفت: يك شركت دانش بنيان كه مورد تاييد معاونت علمى فناورى 
رياست جمهورى نيز است، مجموعه اى از محصوالت دانشى دارد كه يكى 

از آنها پيام رسانهاى هاتگرام و طالگرام است.

سينـما

سينما ≡
■ قد  س1.................مغزهــاي كوچــك زنگ 

زده- خانم يايا
■ قد  س2.................................... ... الزانيا- خانم يايا 

 پيشوني سفيد
■ فلسطين1............................................................... هشتگ
فلسطين 2................................................. ماهورا -

لس آنجلس تهران
■ سينما كانون.......................... تنگه ابوقريب 
■بهمن مالير............ ................مغزهاي كوچك 
زنگ زده -لس آنجلس تهران-  پيشوني سفيد

 پروژه احداث سايت موزه  
همانند  همدان  مركزى  ميدان 
است  شده  سردرگمى  كالف 
كه هر طرف آن را مى كشــيم 
برمى خوريم.  تازه  مشكلى  به 
طبق وعده هاى داده شده اين 
بنا بايد تا پايان شــهريورماه و 
قبل از اجــالس 2018 آماده 
مى شــد اما در حال حاضر در 
ريختن  و  گودبردارى  مرحله  
و  شده  متوقف  فونداســيون 
مســئوالن مربوطــه از قبول 
مســئوليت در اين زمينه شانه 

خالى مى كنند.
انجام  عدم  از  همدان  شهردار 
تعهد ادارات ميراث فرهنگى و 
مسكن و شهرسازى، در زمينه 
ساخت سايت موزه ميدان امام 
خمينى(ره) شهر همدان گاليه 

كرد.
عباس صوفى بيــان كرد: شــهردارى داوطلبانه، به 
جهت حفظ بافت تاريخى ميــدان امام خمينى(ره) 
وارد عمل شد اما ساير مســئوالن مربوطه از انجام 

تعهد سر باز زدند.
 شهردارى در انتظار تزريق بودجه

وى ادامه داد: براى به نتيجه رســيدن پروژه  ساخت 
اين بنا، بايد ميراث فرهنگى و مسكن و شهرسازى، 
بودجه مورد نياز را در كار تزريق كنند تا شهردارى 

بتواند كار را  ادامه دهد.
به گزارش ايسنا، صوفى با بيان اينكه ساير مسئوالن 
مربوطه تعهدات خود را انجام دهند تا شــهردارى 
وارد عمل شــود، تصريح كرد: تا كنون اين پروژه به 
ما تحويل داده نشــده است و ما هيچ اقدامى در اين 

محل انجام نداده ايم.
 راه و شهرســازى وظيفه تأمين بودجه 

پروژه را ندارد
معاون بازآفرينى شــهرى و مســكن اداره كل راه و 
شهرســازى استان همدان نيز در اين زمينه بيان كرد: 
اداره كل راه و شهرســازى وظيفه  اى در قبال تأمين 
بودجــه و اعتبار پروژه احداث ســايت موزه ميدان 

مركزى همدان ندارد.
محمد حســين مرادى گفت: در ارتباط با ســاخت 
سايت موزه، ميراث فرهنگى طرحى را آماده كرده و 
در پاييز تحويل شــهردارى داده تا اجرا شــود. وى 
ادامه داد: با توجه به اعتبــارى كه براى تكميل اين 
پروژه نياز است، نمايندگان وزارت راه و شهرسازى 
به صورت شــفاهى وعده  كمك دادند اما تا كنون به 

صورت مكتوب اين وعده اعالم نشده است.
مرادى عنوان كرد: طرح بهســازى، جداره ســازى 
و مبلمان پياده راه خيابــان بوعلى و اكباتان و محله  
مركزى شــهر همدان كه ميدان امام(ره) هم جزئى 
از آن محسوب مى شود، در دستور كار اين اداره كل 
قرار دارد كه البته شــهردارى هم موظف به اجراى 

اين طرح است.
وى افزود: وزارت راه و شهرسازى براى آماده سازى 
طــرح خيابان هاى بوعلــى، اكباتان و ميــدان امام 
خمينى(ره) بدون ســايت موزه، اعتبــار 50 ميليون 
تومان اختصاص داده اما براى سايت موزه بودجه اى 

تخصيص داده نشده است.
مــرادى اظهار كرد: بابت ســاخت ســايت موزه از 
مراجع گوناگون پيگير هستيم و به شهردارى پيشنهاد 
مى شود تا زمان تأمين بودجه مورد نياز از اعتبارات 

خود استفاده كند.
وى تأكيد كرد: راه و شهرســازى به علت جايگاه و 
وظيفه اى كــه دارد مبنى بر تأييد طرح ها، پيگير اين 
پروژه است اما هيچ وظيفه اى در جهت تأمين اعتبار 

ندارد.
 ركود ســاخت پروژه سايت موزه ميدان 

مركزى همدان
پيش از اين نيــز معاون ميراث فرهنگــى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
همدان درباره ساخت سايت موزه به خبرنگار ايسنا، 
از ركود در روند ســاخت پروژه  سايت موزه  ميدان 
مركزى همدان خبر داد و گفت: اين پروژه در همان 

مرحله اى كه بوده، قرار داشــته و پيشــرفتى نكرده 
است و تنها آثار و اشياء تاريخى كشف شده به موزه  
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

منتقل شده است.
احمد ترابى درباره اقدامات انجام شــده براى اشياء 
كشف شده، عنوان كرد: بر روى اين آثار آزمايشات 
الزم كه در تخصص واحد مرمت اســت، در حال 

انجام است.
ترابى در توضيح روند تهيه طرح ســايت موزه، 
بيان كرد: طرح اين موزه، توســط دكتر «صاحب 
محمديان منصور»، بــه صورت مدور به گونه اى 
كــه افــراد از طرفى وارد شــده، از آثار بازديد 
كرده و از طرف ديگر خارج مى شــوند، طراحى 

است. شده 
وى ادامــه داد: ايــن طــرح در شــوراى فنــى اداره كل 
ــه  ــده و ب ــب ش ــتان تصوي ــى اس ــراث فرهنگ مي
ــد  ــال ش ــور ارس ــى كش ــراث فرهنگ ــازمان مي س
ــرار  ــد ق ــورد تأيي ــان م ــط آن ــرح توس ــپس ط س
ــهردارى  ــه ش ــرا ب ــراى اج ــت ب ــت و در نهاي گرف

ــده اســت. ــالغ ش اب
ترابــى اضافــه كــرد: ايــن مــوزه همســطح بــا زمين 
ــود  ــيبى وارد نش ــدان آس ــت مي ــه باف ــا ب ــوده ت ب
همچنيــن طــرح قــرار دادن شيشــه هاى نشــكن بــر 
ــاد اجــرا خواهــد  ــه احتمــال زي ــا ب ســطح ايــن بن

شــد.
ــن  ــدت ســاخت اي ــى شــدن م ــاره طوالن وى درب
ــراى  ــات الزم ب ــر اقدام ــرد: اگ ــار ك ــروژه، اظه پ

هــر پــروژه اى نظيــر مطالعات 
هزينه هــا  بــرآورد  علمــى، 
و پرداخــت كامــل اعتبــار 
ــرا  ــود، مراحــل اج ــام ش انج
و ســاخت طــرح مــورد نظــر 
نهايــت يــك تــا دو ســال 

ــرد. ــد ب ــان خواه زم
فرهنگــى  ميــراث  معــاون 
فرهنگــى،  ميــراث  اداره كل 
صنايــع دســتى و گردشــگرى 
پايــان  در  همــدان  اســتان 
ــن  ــراى اي ــد: اج ــادآور ش ي
پــروژه در وظايف شــهردارى 
بــوده و هيــچ اقدامــى متوجــه 
فرهنگــى  ميــراث  اداره كل 

ــت. ــتان نيس اس
 بيان علــت تأخير در 

ساخت سايت موزه
اســالمى  شــوراى  رئيــس 
در  نيــز  همــدان  شــهر 
رونــد  از  ايســنا،  بــا  گفت وگــو  در  اين بــاره 
ــى(ره)  ــام خمين ــدان ام ــايت موزه  مي ــاخت س س
شــهر همــدان گاليــه و اظهــار كــرد: مــدت 
ــده و  ــى ش ــيار طوالن ــروژه بس ــن پ ــاخت اي س
مســئوالن مربوطــه بايــد در ايــن زمينــه پاســخگو 

ــند. باش
ــاره  ــه درب ــى ك ــاره تصميمات ــردان درب ــران گ كام
ايــن پــروژه گرفتــه شــده گفــت: ســه گانگى 
ــتان،  ــى اس ــراث فرهنگ ــاد اداره كل مي ــه نه در س
اداره كل مســكن و شهرســازى اســتان و شــهردارى 
ــد  ــدن رون ــى ش ــده طوالن ــل عم ــدان از دالي هم

ــروژه اســت. ــن پ اي
وى ادامــه داد: طبــق گزارشــات بــه دســت آمــده، 
ريختــن  و  گودبــردارى  نظيــر  كار  از  قســمتى 
فونداســيون و انتقــال آثــار يافــت شــده بــه اداره كل 
ــراث فرهنگــى  ــده  اداره كل مي ــر عه ــه ب ــراث ك مي
ــهردارى  ــون ش ــه و اكن ــوده، انجــام گرفت ــتان ب اس

ــد وارد عمــل شــود. باي
گــردان بــا اعــالم اينكــه علــت اصلــى ثابــت بــودن 
ــروژه، مشــكل شــهردارى در تأميــن  ــد ايــن پ رون
اعتبــارات اســت، تصريــح كــرد: شــهردارى و 
اداره كل مســكن و شهرســازى اســتان توافقاتــى در 
زمينــه رفــع مشــكالت، بــه ويــژه مشــكالت مالــى 
انجــام داده انــد بديــن صورت كــه اداره كل مســكن 
و شهرســازى بــه عنــوان پيمانــكار وارد عمل شــود 
ــا از دولــت بخشــى از اعتبــارات الزم را اخــذ  و ي

كنــد.

 امســال با هماهنگى مركز كنسولگرى 
عــراق و وزارت كشــور بــراى زائران 
كربالى معلى كه قصد داشتند در اجتماع 
اربعين شركت كنند از همدان و 19 مركز 
استان ديگر ويزا صادر شد كه در همدان 
براى بيش از 35 هزار زائر ويزا صادر شد. 
مهرداد نــادرى فرمدير كل امور اجتماعى 
اســتاندارى و دبير ســتاد اربعين همدان  
با اعالم اين خبر گفت : ســال 96 تعداد 
17 هزار ويزا براي همداني ها صادر شــد 
اما استقرار كنســولگري در استان همدان 
موجب شــد اين آمار بــه 33 هزار ويزا 
براي همدان و 2 هزار ويزا براي اســتان 
كردستان برسد. مهرداد نادرى فر استقرار 
اين كنســول گري موجب شد همداني ها 

در حداقــل زمان ممكن ويزاهاي خود را 
دريافت كنند و شرايط حضور در مراسم 
معنــوي اربعين به گونه اي ويژه براي آنها 

رقم خورد.
وي گفت : امسال 46 ايستگاه صلواتى در 
استان و 12 ايستگاه صلواتى در عراق به 
بيش از2 ميليــون و 100 هزار زائر كربال 

خدمات رساني كردند. 
مديــركل صــدا و ســيماى مركــز همــدان 
نيــزدر ايــن مراســم  از برپايــى نخســتين 
موكــب خدمــات رســانه اى از ســوى 
ــاره  ــال اش ــن امس ــز در اربعي ــن مرك اي
ــا اســتقرار گــروه  و خاطرنشــان كــرد : ب
ــهر هاى  ــدان در ش ــز هم ــانه اى مرك رس
ــاى  ــار موكب ه ــراق و در كن مختلــف ع

و  خبرنــگاران  همــه  همــدان  اســتان 
مختلــف  شــبكه هاى  گزارشــگران 
اينترنــت،  امكانــات  از  مى توانســتند 
و  دســتگاه ها  و  دوربين هــا  شــارژ 
ارســال ســيگنال اســتفاده كننــد.  دهقــان 
نيــرى:  تهيــه 25 روز برنامه هــاى زنده از 
ــران در كشــور عــراق و  موكب هــا و زائ
ــرى مختلــف را  ــده و خب ــاى زن برنامه ه
نشــانه همراهــى رســانه بــا حركت هــاى 

ــت  ــى دانس ــى مردم ــى و مذهب دين
ــدان  ــتان هم ــارت اس ــج و زي ــر ح .مدي
ــمتى  ــه س ــد ب ــه باي ــان اينك ــا بي ــم ب ه
ــازى در  ــگ  س ــه فرهن ــم ك ــت كني حرك
قالــب نــذورات فرهنگــى باشــد گفــت : 
در ســتاد اربعيــن اســتان امســال صــدور 

ويزا هــا در كمتريــن زمــان ممكــن انجــام 
مى شــد . ســاغرچي رئيــس ســازمان 
ــوان  ــدان عن ــتان هم ــارت اس حــج و زي
كــرد: در ميــان فعاليت هــاي چشــمگيري 
ــات  ــه خدم ــدان در ارائ ــتان هم ــه اس ك
بــه زائــران اربعيــن داشــت: حــوزه 
و  بيشــترين  توانســت  اطالع رســاني 
ــوي  ــن ســفر معن ــن بخش هــاي اي بهتري

ــد. ــكاس ده ــگان انع ــه هم را ب
وي به حضــور اكيپ هــاي متعدد صدا 
و سيماي اســتان همدان در كربال اشاره 
كرد و گفــت: در حوزه حــج و زيارت 
در كنار رســانه هاي مكتوب و سايت هاي 
صدا  تصويري  گزارش هاي  اطالع رساني 
و ســيماي استان همدان از موكب ها مثال 

زدني بود. و به وسيله اين گزارش ها مردم 
توانســتند در جريان جزييات اين ســفر 
معنوي قرار گيرند. محســن ســاغرچى 
بــا قدردانى از خدمات اصحاب رســانه 
و  صدا و ســيماى مركز همدان، حضور 
رســانه ملى در كنــار ســتاد اربعين را 

مشهودتر از سال هاى گذشته دانست. 
در اين مراســم از دست اندكاران رويداد 

اربعين در اســتان همدان ، مديركل صدا 
وسيماى مركز همدان به علت راه اندازى 
موكب خدمــات رســانه اى در كربال و 
مديركل امور اجتماعى استاندارى و دبير 
ستاد اربعين استان و خبرنگار همدان پيام   
به علت پشــتيبانى از موكب داران اربعين 
در اســتان همدان از سوى سازمان حج و 

زيارت قدردانى شد.

موزه ميدان شهرگرفتار كشمكش ادارى

صدور 35 هزار ويزاي زائر
براي نخستين بار در همدان انجام شد


