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زمینه سازی برای انتخابات 
پرشور و قانونمند با 

مشارکت همگانی
 پــس از تاکید اســتاندار همــدان بر 
زمینه ســازی برای مشارکت حداکثری در 
انتخابات آتی مجلس در نشست اخیر خود 
با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 

همدان، معاون سیاسی و...

گرانفروشان مرغ کباب شدند
6

6
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

معاون وزیر راه و شهرسازی: خانه های 
تاریخی محله جوالن حفظ شود

جوالن
 تنها بازمانده 
از همدان قدیم

ر آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول
بدینوسیله به اطالع کلیه خریداران و مالکین محترم مجتمع تجاری 

آتی سنتر همدان می رساند :
مجمع عمومی نوبت اول در تاریخ بیست و سوم مرداد ٩٨ ساعت 15/00 
در محل سالن همایش هتل پارسیان ارم - واقع در بلوار ارم همدان 

برگزار می گردد.
دستور جلسه به شرح زیر به اطالع می رساند :

■ بررسی و تصویب اساسنامه مجتمع تجاری آتی سنتر همدان
■ انتخاب هیأت مدیره و خزانه دار

■ انتخاب بازرس
■ انتخاب روزنامه

■  سایر موارد مربوط به اداره مجتمع 
لذا از کلیه مالکین و خریداران دعوت می شود تا با در دست داشتن 
مدارک شناسایی و قرارداد خرید واحد مربوطه شخصا یا وکیل قانونی 

خود در مجمع حضور بهم رسانند.
هیأت موسس مجمع عمومی مجتمع تجاری آتی سنتر همدان

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 0٩035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com

 یخــدان میرفتــاح که تنهــا یخدان 
تاریخی غرب کشور اســت در جریان 
ســیالب فروردین فروریخت این بنای 
تاریخی کــه به عنوان نخســتین پروژه 
مرمتی سال 98 میراث فرهنگی ، صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان همدان 
معرفی شد اکنون در انتظار تأمین اعتبار 
به ســر می برد امید است تا قبل از آغاز 
بارندگی ها و ایجاد خســارت بیشتربه 
بنا ، این پــروژه تأمین اعتبار ومرمت و 

بازسازی آن آغاز شود.

رئیس میــراث فرهنگی ، صنایع دســتی 
و گردشــگری مالیــر در ایــن رابطه به 
همدان پیــام گفت: از زمــان تخریب تا 
اکنون با اســتفاده از اعتبارات موجود کار 
فتوگرامتری بنا را در راستای مستند نگاری 
وضعیت موجود برای بازســازی به شیوه 

سابق انجام دادیم.
ادامه داد: حصارکشــی  ابراهیم جلیلــی 
مجموعــه را جهت حفــظ ایمنی کارگاه 
و جلوگیــری از ورود مــردم به محل و 
ایجاد خطر انجام دادیــم همچنین طرح 

مرمت توسط کارشناسان خبره و مشاوران 
اهل فــن تهیــه وجهت تأییــد طرح به 
ســازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری ارسال شــد که مورد تأیید 

قرار گرفت.
وی با اشــاره به تأمین مصالح مورد نیاز 
مرمت بنا از جمله آهک و آجر گفت: در 
این راســتا 17 هزار و 400 آجر خشتی و 
سنتی مطابق با آجرهای پیشین یخدان نیز 

از قم خریداری شده است .
جلیلی با بیان اینکه بــا چندین پیمانکار 

مشــهور و مورد تأیید میــراث فرهنگی 
رایزنی داشــتیم تصریح کرد: در صورت 
تأمین اعتبار عملیات مرمت و بازســازی 
یخدان را با رویکرد اســتحکام بخشی در 
مقابل حوادث آتی و با جدیت تمام آغاز 

خواهیم کرد.
وی در پایان با اشاره به ثبت مرمت یخدان 
میرفتاح در سامانه ستاد مدیریت بحران در 
زمان قانونی گفت: تا کنون اعتباری برای 
مرمت و بازســازی تخصیص پیدا نکرده 

وابالغ نشده است.

آزادی 49 زندانی 
مهریه در همدان

 رئیس ســتاد دیه اســتان همدان از 
آزادی 49 زندانــی مهریه طی مدت دو 
مــاه در همدان خبر داد و گفت: تنها 26 

زندانی باقی مانده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان 
همــدان، یداهلل روحانی منــش از وجود 
تنهــا 26 زندانی مهریــه در زندان های 

اســتان خبر داد و اظهار کرد: به دستور 
اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر تســهیل 
در آزادی زندانیان مهریه از اردیبهشــت 
ماه سال  جاری روند خوبی را در آزادی 

زندانیان در همدان داشته ایم.
وی با تاکید به اینکه تنها زندانیانی شامل این 
دستور می شوند که به دلیل مهریه در زندان 
هستند گفت: زندانیانی که در کنار مهریه 
سایر جرائم دیگری را در پرونده خود دارا 

باشند شامل این دستور نخواهند شد.
رئیس ســتاد دیه استان همدان بیان کرد:  

قباًل برای پرداخت مهریه اصل بر تمکن 
مالی بود اما در حال حاضر طبق قوانین 
جدید بر اعســار زوج شناخته  شده بوده 
مگر اینکه زوجه خالف آن را در دادگاه 

اثبات کند.
در  مهریــه  زندانــی  آزادی 49  از  وی 
مــدت دو ماه خبــر داد و گفت: قبل از 
ابالغ دســتور رئیس قوه  قضاییه، 75 نفر 
در زندان های اســتان تنها به علت عدم 
توانایی در پرداخت مهریه حضور داشتند 
اما از اردیبهشــت ماه سال جاری تاکنون 

براساس دستورات رئیس قوه قضاییه 49 
نفر آزاد شــده و در حال حاضر تنها 26 
نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان 

به سر می برند.
روحانی منــش با بیان اینکــه پرونده 26 
زندانی مهریه نیز به زودی مشــخص و  
آنها نیز آزاد می شوند در ادامه به شرایط 
سایر زندانیان جرائم غیرعمد اشاره کرد 
و افزود: درحال حاضر 295 نفر به علت 
جرائم غیرعمــد در زندان های اســتان 

زندانی هستند.

مرمت و بازسازی یخدان میرفتاح آغاز می شود

استاندار در ستاد بازآفریني شهري: 

شهر ایستگاه عوارضي نیست
■ معاون وزیر: در مطالعات بازآفریني شهري به اقتصاد خانوارها توجه شود               ■ مدیرکل راه و شهرسازي: یک سوم سهمیه بازآفریني شهري را استفاده کرده ایم

    لیبل های پشت چسب دار)فیلم، کاغذ، متاالیز، ترنس 
پرنت، آکرونال، هات ملت و ...

OPP.CPP.)سلفون، فیلم و لفافهای یک الیه تا چند الیه  
BOPP  متاالیز، کاغذ، فویل آلومینیوم و ...
  لیبل شیرینگ به صورت رول و اسلیو

  خدمات تکمیلی) طال، دایکات، لمینت، پوشال گیری و ...(

مرکز چاپ و بسته بندی همدان
چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی

HI TECH

ب، دفاتر مدارس، 
روزنامه، مجله و کتا

چاپ 

ر و ...
کاتالوگ، بروشو

مقوا، 
جعبه و 

دفتر مرکزی: همدان - خیابان مهدیه - ساختمان پیام
چاپخانه: همدان - شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت - خیابان نهم
همراه: 09183148188
چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

با راه اندازی مدرنترین ماشین چاپ لیبل و 
لفاف اروپایی دیگر نگران تغییر در طراحی و 

اطالعات خود نباشید.

جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا

در مراسم معارفه مدیر کل جدید 
کانون پرورش فکری استان مطرح شد

سرمایه گذاری برای پویایی 
و توانمندی ارزشمند است

معاون سیاسی استاندار:

استخر تویسرکان و فامنین 
تعطیل نشود

2
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زمینه سازی برای انتخابات 
پرشور و قانونمند با مشارکت همگانی

 پس از تاکید اســتاندار همدان بر زمینه ســازی برای مشــارکت 
حداکثری در انتخابات آتی مجلس در نشست اخیر خود با نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه همدان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
نیز در گفتگوی اختصاصی با همدان پیام از فراهم نمودن شرایط یک 

انتخابات پرشور و قانونمند سخن گفته است. 
آزادبخت در این گفتگو به لوازم و شرایط انتخابات با شکوه و پرشور 
اشــاره کرده و تاکید کرده که از هیچ تالشــی برای فراهم نمودن این 

انتخابات  دریغ نخواهد شد.
فصل مشــترک اظهارات اســتاندار و معاون سیاســی و امنیتی استان 
برگــزاری انتخابات ســالم، قانونمنــد و رقابتی همراه با مشــارکت 
حداکثری مردم است که در حال حاضر از اهمیت مضاعفی برخوردار 

است.
بــدون تردید تحقق این مهم در گرو ورود جدی و مســئوالنه بخش 
های مختلف از جمله رسانه ها، احزاب و گروههای سیاسی، اشخاص 
تاثیرگذار و نهادهای ذیربط به موضوع و همکاری آنها با یکدیگر حول 
محور انتخابات پرشور است که باید در سطح استان شاهد آن باشیم. 
از یکسو انتظار می رود ســتاد انتخابات استان براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته و در باره زمانی تعریف شــده، مســائل را پیگیری و 
با رویکرد تعاملی و همکاری جویانه زمینه نقش آفرینی اشــخاص و 

گروههای مختلف را به خوبی فراهم نماید.
در همین راستا انتظار می رود تصمیم گیری ها و اقدامات به گونه ای 
باشد که شور و نشاط در فضای سیاسی و اجتماعی استان تقویت شود 

و انگیزه مشارکت در انتخابات باال رود.
از سوی دیگر احزاب و گروههای سیاسی باید به نحوی نقش خود را 
هم در بعد مشارکت حداکثری و هم انتخاب آگاهانه مردم ایفا نمایند.

آزادبخــت در گفتگوی اخیر از تضمیــن امنیت اجتماعات و فعالبت 
های قانونمند انتخاباتی ســخن گفته که جای امیدواری دارد و باعث 
می شــود که فعاالن سیاســی و احزاب در یک فضای مطلوب برنامه 
های خود را پیش ببرند.در فضای رسانه ای نیز باید موضوع به شکل 

جدی تری دنبال کنند.
شکل گیری فضای رقابتی ســالم و قانونمند که معیارهای اخالقی و 
قانونی در آن رعایت شود، مستلزم آن است که زمینه مشارکت سالیق 

مختلف در انتخابات فراهم گردد.
آنچه امروز شــاهد هســتیم نگاه ها و رویکردهای مثبت نســبت به 
انتخابات در اســتان است که  در صورت برداشتن گام های عملی از 
سوی مسئوالن و نقش آفرینی بخش های مرتبط و دستگاه های ذیربط 
می توان امیدوار شد که انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند در اسفندماه 

سال جاری برگزار گردد.

1- صرفه جویی در ادارات به آموزش کارمندان رســیده است. گویا 
مدیران با حضور کارمندان در دوره های آموزشی به دلیل صرفه جویی 
در هزینه آن مخالفت می کنند. گفتنی است آموزش ضمن خدمت از 

الزامات بهره وری کارکنان است.
2- افراط در صرفه جویی مصرف برق از سوی برخی مدیران استان 
در حال انجام اســت. گویا مدیرانی روشن کردن وسائل سرمایشی 
و المپ در ســاعات اداری در دستگاه تحت مدیریت خود را ممنوع 
کرده اند. گفتنی اســت ایجاد محیط مناســب اداری برای کارمند به 
منظــور ارائه خدمت به ارباب رجوع کمترین وظیفه مدیران اســت 
که برخی به بهانه صرفه جویی محیط مناســب را به  نامناسب تبدیل 

می کنند.
3- پیش بینی ها از انتخاب نشــدن مجــدد اکثریت مجلس دهم در 
انتخابــات مجلس یازدهــم حکایت دارد. گویا پیــش بینی یک فعال 
سیاسی مطرح از تغییر 80 درصدی نمایندگان و ترکیب مجلس فعلی 
بوده است. گفتنی است ارائه این نوع پیش بینی ها نمایندگان فعلی را 

به فعالیت تبلیغی بیشتر کشانده است.

طرح »علی وقف اسالم« 
در همدان اجرا می شود 

 فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت: برنامه بصیرتی »علی وقف اسالم« 
به مناســبت عید سعید غدیر و در راستای ترویج رنگ و بوی مردمی 

غدیر در شهرستان همدان برگزار می شود.
علی بقایی در نشســت هماهنگی اجرای طرح »علی وقف اسالم« در 
فرمانداری همدان اظهار داشت: برنامه بصیرتی »علی وقف اسالم« به 
مناسبت عید سعید غدیر و در راستای ترویج رنگ و بوی مردمی غدیر 

در شهرستان همدان برگزار می شود.
وی افزود: پیام اصلی این طرح معرفتی امید آفرینی و نشــاط آفرینی 
از نوع تعالی بخش اســت که در 7 نقطه شهر همدان در دهه والیت 

برگزار خواهد شد.
فرمانده ســپاه ناحیه همدان گفت: برپایی میز خدمت، جنگ شادی، 
نشســت های معرفتی، اکران فیلم و بازی هــای بومی محلی از جمله 
برنامه های پیش بینی شــده در این طرح است که به صورت مردمی با 

پشتیبانی دستگاه های اجرایی همدان برگزار خواهد شد.
فرماندار همدان نیز در این نشست خواستار همکاری و مشارکت فعال 
دستگاه های اجرایی در راستای برگزاری با شکوه برنامه های پیش بینی 

شده در قالب این طرح شد.
حسین افشــاری با اشــاره به ضرورت حمایت و تقویت برنامه های 
فرهنگی تصریح کرد: دشمنان امروز در فضای مجازی برای فرزندان 
ما برنامه های حساب شده ای می سازند و منتشر می کنند تا ذائقه آنان را 

به نحو دلخواه خویش تغییر دهند.

دسترسی جاده مالیر از قهاوند 
به آزادراه تهران قطعی شد

 نماینــده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: دسترســی جاده 
مالیر از قهاوند به آزادراه تهران قطعی شد.

امیر خجسته ، از دسترسی جاده مالیر از قهاوند به آزادراه تهران خبر 
داد و اظهار کرد: ورودی راه سیاه کمرـ عبدالرحیم ـ میالجرد نیازمند 
کارشناسی و جانمایی در ردیف ماده 23 بود که با نشست های مختلف 

با مسؤولین استانی و وزارت راه این امر محقق شد.
وی بیــان کرد: به دلیــل اهمیت موضوع پیگیری هایی انجام شــد و 
خوشبختانه امروز در ردیف ماده 23 به منظور جذب اعتبارات ملی از 

سوی وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه قهاوند از ظرفیت های فرهنگی، اقتصادی، 
کشــاورزی خوبی برخوردار اســت اما متاســفانه به دلیل برخی از 
چالش ها و موانع آن طور که باید در خصوص این شهر در گذشته در 

سطوح ملی معرفی و برنامه ریزی صورت نگرفته است.

تعطیلی »دیانا کاغذ« به علت انتشار بوی بد

 کارخانه دیانا کاغذ واقع در شهرک صنعتی بهاران این شهرستان به علت آنچه که انتشار 
بوی نامتعارف گفته می شود از سوی مدیر این واحد به صورت داوطلبانه تعطیل شد.

فرماندار بهار گفت: به دنبال انتقاد مردم از انتشــار بوی نامتعارف از این کارخانه و تذکر 
دادســتان برای اصالح آن، مدیر این کارخانه به صورت موقت فعالیت این واحد تولیدی 

را متوقف کرد.
احسان قنبری در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: مدیر این واحد معتقد است که عالوه بر این 
کارخانه، حدود پنج تا 6 واحد مستقر در شهرک صنعتی در بروز این بوی نامتعارف تاثیر 

دارند و تنها این کارخانه مقصر نیست.فرماندار بهار با بیان اینکه نه شهر بهار و نه شهرک 
صنعتی را نمی توان جابه جا کرد گفت: هر چند به واســطه رفاه حال مردم فعالیت این 

کارخانه متوقف شد اما از سوی دیگر 50 کارگر آن بیکار شدند.
قنبــری با بیان اینکه راضی بــه تعطیلی این کارخانه نبودم ادامــه داد: این واحد تولیدی 

ضایعات مقوا و کاغذهای رها شده در زباله را تبدیل به رول کاغذ می کند.
وی اضافه کرد: بیش از 300 تن روزانه ضایعات جمع آوری شــده را تحویل این واحد 
تولیدی می دادند که با تعطیل شدن این کارخانه عالوه بر 50 کارگر این افراد نیز سردرگم 
شدند.رئیس اداره حفاظت محیط زیس بهار نیز گفت: پیرو شکایات مردمی مبنی بر انتشار 
بوی مشمئز کننده برخی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بهاران در بخش وسیعی از  

شــهر بهار به ویژه شــهرک فرهنگیان، بازدید ها و پایش هایس شبانه توسط کارشناسان 
مربوطه و دادستان و بخشدار مرکزی از واحدهای صنعتی آالینده هوا صورت گرفت.

معصومــه پارچیان افزود: واحد صنعتی دیانا کاغذ که از واحدهای صنعتی موثر در ایجاد 
آلودگی هوا اســت شناســایی و پنجم مرداد در ابالغیه و اخطاریه اداره محیط زیســت 
شهرســتان بهار مهلت ســه روزه ای برای رفع بوی بد و نیز جلوگیری از انتشــار بوی 

نامطبوع به واحد یاد شده اعالم شد.
وی ادامه داد: در این اخطاریه فعالیت واحد یاد شــده منوط بر رفع آلودگی شــده بود که 
از روز گذشته توســط مدیر کارخانه داوطلبانه این واحد صنعتی تعطیل و فعالیت واحد 

بصورت کامل متوقف شد.

شهردار همدان :
همدان زیرساخت مناسبی برای فعالیتهای 

صنعتی و معدنی دارد

 سرمایه گذار بین المللی صنعت سنگ های زینتی با حضور در دفتر 
شهردار همدان از تمایل به سرمایه گذاری در همدان خبر داد.

 در این دیدار درباره ایجاد اشــتغال پویا در شهر همدان تبادل نظر و 
تشریک مساعی شد.

شــهردار همدان هم به اهمیت ایجاد اشتغال برای شهروندان همدانی 
اشــاره کرد و افزود: شــهر همدان ظرفیت کارآفرینی مطلوب برای 
شهروندان دارد و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

عباس صوفــی، در ادامه گفت: همدان زیرســاخت مناســبی برای 
فعالیتهای صنعتی و معدنی دارد که می تواند ضامن ایجاد اشتغال پایدار 

و پویا باشد.
وی  افزود : همدان با حفظ قدرت برندســازی باید به دنبال پایلوت 
شــدن در زمینه سنگ های زینتی باشد که ما برای همکاری با سرمایه 

گذاران آمادگی کامل داریم.

اعالم برنامه های بزرگداشت هفته خبرنگار 
در همدان

 مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان گفت: همایش پیاده روی 
خانوادگی خبرنگاران جمعه 11 مردادماه در همدان برگزار می شود.

مهــرداد حمزه با اشــاره به اینکه امســال برنامه هــای متنوعی برای 
گرامیداشت هفته خبرنگار در همدان پیش بینی شده است اظهار کرد: 
برنامه های امســال از 11 مردادماه آغاز می شود و تا 24 مردادماه ادامه 

دارد.
وی نخســتین برنامه این هفته را همایش پیاده روی خانوادگی دانست 
و گفت: این برنامه جمعه 11 مردادماه از ســاعت 6:30 صبح از میدان 
قائم)عج( به ســمت مجتمــع تفریحی توریســتی عباس آباد برگزار 

می شود.
ــاز  ــور در نم ــدان حض ــتان هم ــات اس ــه مطبوع ــل خان مدیرعام
ــد:  ــادآور ش ــا دانســت و ی ــر برنامه ه ــه را از دیگ ــن هفت ــه ای جمع
ــنبه 12  ــز روز ش ــدان نی ــه در هم ــی فقی ــده ول ــا نماین ــدار ب دی

مردادمــاه پیش بینــی شــده اســت.
وی با اشاره به اینکه امسال نیز مسابقات ورزشی برای بانوان و آقایان 
خبرنگار در نظر گرفته شده اســت بیان کرد: مسابقات در رشته های 
طناب کشی، دارت، دان پالن و پرتاب حلقه در سالن ورزشی انقالب 

پیش بینی شده است.
حمــزه به برگزاری مســابقه کتابخوانی با محوریت کتاب »پوشــش 
خبری« اشــاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی 
جهاد دانشگاهی است که آزمون آن 14 مردادماه در دانشکده علوم پایه 

جهاد دانشگاهی برگزار می شود.
وی جنگ شادی را از دیگر برنامه های هفته خبرنگار برشمرد و افزود: 
این برنامه با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

است که روز 15 مرداماه برگزار می شود.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان از برگزاری آئین اصلی روز 
خبرنگار در 16 مردادماه خبر داد و یادآور شــد: این مراسم با حضور 
اســتاندار، مدیران و اصحاب رسانه ســاعت 17:30 در سالن شهدای 

استانداری برگزار خواهد شد.
وی عطرافشــانی مزار شــهدا را برنامه روز 17 مردادماه عنوان کرد و 
گفت: اردوی یک روزه خبرنگاران اســتان و دوره آموزشی بازآموزی 
مصاحبه با حضور استاد فریدون صدیقی پایان بخش برنامه های هفته 

خبرنگار خواهد بود.

 در شورای آموزش و پرورش روز گذشته در 
کنار تمام موضوعاتی که مطرح شد گالیمندی 
مدیــرکل از جانمایــی اســتخر های فامنین و 
تویسرکان بیشتر از هر چیزی خودنمایی می کرد.

بر اســاس خبر های منتشر شده گویا مکان این 
دو اســتخر یکی در کنار آرامســتان و دیگری 
در محدوده خارج از شــهر قرار دارد و همین 
مساله باعث شده تا محمود پورداود در شورای 

آموزش و پرورش سخن به گالیه بازکند.
وی همچنین درباره آموزش های اســتفاده از 
فضای مجازی در این جلســه مطالبی را عنوان 
کرد و از فعالیت چشمگیر این سازمان در بحث 

آموزش های فضای مجازی سخن گفت.
پور داود همچنین در طرح سنجش نوآموزان از  
30 هزار دانش آموز نوآمــوز به برای ورود به 

مدرسه خبر داد.  
 استخر تویسرکان و فامنین تعطیل 

نشود
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
همدان نیز در این جلســه درباره تغییر کاربری 
اســتخرهای تویســرکان و فامنین، اظهار کرد: 
نیازی به تعطیلی اســتخر تویســرکان وفامنین 
نیســت چرا که مورد نیاز دانش آموزان بوده و 

جز دستورات دین است.
مصطفی آزادبخت خطاب به مسئوالن آموزش 
و پرورش گفت: انســجام تشــکیالتی افراد و 

مدیران آموزش و پرورش بســیار مهم است و 
از شــما به علت اینکه وارد حاشیه نمی شوید 

تشکر می کنم.
وی بــا بیان اینکه غنی ســازی اوقات فراغت 
دانــش آموزان می تواند در اعتمادســازی آنها 
موثر باشــد، به عملکرد آموزش و پرورش در 
برگزاری جلســات اشاره و عنوان کرد: شورای 
آموزش و پرورش دلسوزانه وارد کار می شوند 

و مشکالت دانش آموزان را برطرف می کنند.
 دغدغــه خانواده های اوتیســمی را 

برطرف کنید
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
همدان نیز خطاب به آموزش و پرورش گفت: 
تالش کنید تا در سالتحصیلی جاری دانش آموز 
بازمانده از تحصیل در سطح استان نداشته باشیم 
چرا که خانواده های فرزندان اوتیســمی نگران 

تحصیل فرزندان خود هستند.
مهرداد نادری فر، خطاب به مسئوالن این اداره 
کل بیان کرد: برای استفاده از فضاهای ورزشی 
تحت پوشش آموزش و پرورش اگر نیاز است 

نرخ نامه ای تنظیم و به ادارت ابالغ کنید.
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
اســتان همدان نیز با اشــاره به عملکرد خوب 
آموزش و پرورش در حــوزه اوقات فراغت، 
اظهار کرد: آموزش و پرورش در ســال گذشته 

جزء دستگاه برتر در این موضوع شناخته شد.

عبدا... جعفری افزود: افزون بر 35 هزار دانش 
آموز در کانون های فعال استان فعالیت دارند و 
ما مجبوریم بخشی از بودجه را از مردم بگیریم 
که درصدد هستیم این بخش کمک های مردمی 

را نیز حذف کنیم.
وی با بیان اینکه 5 اســتخر را در اختیار دانش 
آموزان قــرار خواهیم داد، گفــت: 800 معلم 
تربیت بدنی در ســطح استان داریم و در سالن 

های ما برای افراد سازمان جوانان باز است.
جعفری ادامه داد:  120 فضای ورزشی در سطح 
استان داریم که فضای ورزشی به ازای هر دانش 
آموز 42 سانتی متر است که در میانگین کشوری 

جزء استان های وسط جدول هستیم.
وی تأکیــد کرد: 20 میلیــارد تومان تجهیزات 
ورزشــی برای مناطق کم حاشیه قرار داده ایم 
و قرار اســت که دیوارهای زمین فوتبال ها را 
برداریم و فنس کشی کنیم تا در اختیار فرزندان 

استان قرار دهیم.
در ادامه این جلسه معاون پرورشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش استان نیز از 281 هزار و 260 
دانش آموز اســتان که105 هزار نفر از آن ها در 
55 عنوان برنامه اوقات فراغت شرکت کرده اند 
خبــر داد و اوقات فراغت را بهترین زمان برای 
به ظهور رساندن اســتعدادها و خالقیت افراد 

دانست.
محورهای برنامه اوقات فراغت از زبان یوسف 

سعیدی، در قالب مهارت های ارتباطی، معرفتی، 
هویتی و بصیرتی، مهارت های فرهنگی، هنری، 
فعالیت های نشاط آور، مهارت های حرفه ای، 
مهارت های اقتصادی و اشــتغالزایی، مهارت 
های ورزشی و سالمتی بخشی تعریف شد و به 

آمار سال گذشته هم گریزی زده شد.
بر همین اســاس مســتند بر گفته وی در سال 
گذشته 49 عنوان برنامه در 249 پایگاه فرهنگی، 
پژوهش ســراها، کانون های تابستانی و ... در 
قالب کالس های ورزشی، هنری، تفریحی، دایر 

بوده است.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان همدان هم 
در این جلســه از 10 اســتخر نیمــه کاره در 
سطح اســتان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که 
استخرهای آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 در 

هفته دولت افتتاح شود.
بنــا بــر گفتــه وی از مجموعه اســتخر های 
آموزش و پرورش استخر اســدآباد 55 درصد، 
مالیــر 43 درصد و نهاونــد دارای 50  درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارند که اســتخرهای رزن 
و فامنین هر کــدام به یک میلیارد تومان اعتبار 
نیازمند اســت و استخرهای تویسرکان، بهار و 
کبودراهنگ نیز باید تغییر کاربری پیدا کند چرا 
که فضای شهرستان به این استخرها نیازی ندارد 
و از سویی دیگر هزینه نگهداری این استخرها 

بسیار باال است.

معاون سیاسی استاندار:

استخر تویسرکان و فامنین تعطیل نشود

 روز گذشــته محمدرضا جوادی مدیرکل 
سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان تکریم و بهناز ضرابی زاده نویسنده کتاب 
»دختر شینا« به عنوان مدیر جدید این مجموعه 

معارفه شد.
آیین تکریم و معارفه مدیرکل کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان اســتان همدان با 
حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان، 
مدیران کانون پرورشــی فکری کــودکان و 

نوجوانان استان های همجوار برگزار شد.
ســید محمد رضا جوادی ســال 94 با حکم 
استاندار وقت همدان به عنوان مدیر کل کانون 
پرورشی فکری استان معرفی شد. وی قبل از 
این در ســمت رئیس ارشاد شهرستان همدان 
فعالیت داشــت و در طول این 5 سال خدمت 
خود با  برگزاری جشــنواره پویا نمایی ، راه 
اندازی مراکز جدید کانون ، نگاه ویژه به مناطق 
محروم، ایجاد کتابخانه و مراکز سیار در مناطق 
کمتر برخوردار ، پوشش برنامه های فرهنگی 
هنری مدارس استان توانست تحوالت سازنده 
ای در کانون پرورش فکری استان ایجاد نماید.

و پس 5 ســال خدمت ســکان مدیریت را به 
بهناز ضرابی زاده داد و بار دیگر به اداره ارشاد 
اسالمی شهرستان بازگشت و در آنجا مشغول 
به کار است تا مدیران اســتان او را در پستی 

متناسب با توانمندی اش منصوب کنند. 
بهنــاز ضرابــی زاده بانوی 51 ســاله همدانی 
از ســال 62 و در 14 ســالگی فعالیت خود با 
حضــور در اردوی آفرینش های فکری ادبی 
کانون آغاز کرده است و در طول تحصیل نیز 
به صورت حضوری و مکاتبه ای جز اعضای 
فعال کانون پرورشــی فکری بوده و همچنان 

جزو فعاالن فرهنگی کانون بوده است.
وی پس از فراغت تحصیل به عنوان کارشناس 
مســئول ادبی کانون پرورشی مشغول به کار 
شد و در کنار شــغل خود کار نویسندگی را 
آغاز کرد وی روایتگری کتاب نام آشنای »دختر 
شــینا« است و چند کتاب دیگر را نیز به رشته 

تحریر در آورده است.
جشــنواره های  برگزیــده  نویســنده  ایــن 
داستان نویسی کشــور و خالق ده ها عنوان اثر 
داســتانی و مؤلف بیش از 250 اثر داستانی و 
ادبی در نشریات و مجالت برگزیده کشوری 
را در کارنامه کار ی خود دارد و روز گذشته از 
سوی مدیران ارشد استان حکم مدیریت کانون 
پرورشی فکری همدان را دریافت کرد و اداره 

41 مرکز کانون شامل 28 مرکز ثابت، 10 مرکز 
سیار و 3 مرکز پستی به وی سپرده شد.

معاون فرهنگی کانون پرورشی فکری کودکان 
و نوجوانان کشــور در مراسم تودیع و معارفه 
مدیران کل کانون پرورشی فکری استان با قدر 
دانی از تالش ها ی بی وقفه و مدیریت هنری 
مدیر کل اسبق کانون پورورشی فکر مدیر کل 
جدید را یکی از اعضای کانون پرورشی فکری 

دانست .
محمد رضا زمردیان با برشمردن خصوصیات 
اعضای کانون پرورشی تأکید کرد: مربیان باید 
در تربیت نســل حاضر کــودک و نوجوان با 
دقت ویژه وارد عمل شوند و چرا که مخاطبین 
ما ظائقه های متفــاوت دارند و نباید آموزش 
این قشر را با مدل سنتی مدیریت کنیم . این را 
قبول داشــته با شیم که نسل کودک و نوجوان 
ما تناقضی با اعتقادات مــا ندارند اما در باور 
ها دچار تغییرات رفتاری هستد و باید برنامه 

سازنده ای براشان داشته باشیم 
معاون فرهنگی کانون پرورشــی فکری کشور 
یکــی از فعالیت هــای دپارتمانــی کانون را 
مهارت های زندگی عنوان کرد: که طبق اصول 

دینی وقرآنی طراحی شده است. 
وی توجــه به مناطق محــروم را جزو برنامه 
های جــدی کانون برشــمرد وآمــاده کردن 
بستری مناسب و سهیم کردن اعضا در بالندگی 
نســل نوجوان را از دیگر اهداف کانون کشور 

دانست.

در ادامه این مراســم معاون سیاســی امنیتی 
اســتاندار ســرمایه گذاری بــرای پویایی و 
توانمنــدی کــودکان و نو جوانان را بســیار 

ارزشمند دانست .
مصطفی آزاد بخت جایگاه کانون پرورشــی 
فکری در ارتقای فرهنگی نســل های آینده را 
ارزشــمند بر شمرد و تقویت دستگاه هایی را 
که کار فرهنگی انجام می دهند را سازنده ترین 

کار ها عنوان کرد.
وی طیف بانوان و کودکان و نوجوانان را جزو 
اولویت ها ی اســتاندار همدان معرفی کرد که 
از همه لحاظ در برنامه های اســتانداری دیده 

می شوند.
وی یکی از سیاست های دولت را بکارگیری 
بانوان در پســت های مدیریتی عنوان کرد و 
افــزود: نمونه واگذاری 30 درصد از مدیریت 
هــا ی اجرایی بــه بانوان اســت و 8 معاون 

فرماندار در استان خانم هستند.
آزاد بخت از مدیر کل کانون پرورشی فکری 
خواســت به نیرو های جوان و توانمند میدان 
بدهد و از همه ظرفیت ها ی انســانی موجود 

در مراکز کانون بهره بگیرد .
مدیــر کل ســابق کانون پــرورش و فکری 
اســتان کرامت انســانی و اعتالی سازمانی 
را جزو برنامــه های 5ســال خدمت خود 
برشــمرد و گفت :راه انــدازی کمیته یازده 
گانه که مهمترین آن شــکل گیری اساسنامه 
کانون پرورشی اســت که طبق سند توسعه 

فرهنگی اســتان و راهبردهای مدیران عامل 
سابق انجام شد. 

وی عناوین حوزه فرهنگی و هنری همچنین 
راه اندازی اولین مرکز سیار شهری و کتابخانه 
سیار، برگزاری مهرواره استانی پویا نمایی ادبی 
هنری، تجلیل از نویســندگان و شاعران را از 

دیگر روش های کاری خود عنوان کرد.
جــوادی از راه انــدازی انجمــن هایادبی و 
نمایشــی ، پویش فصل گرم کتــاب، اجرای 
ویژه برنامه های هنری و آموزشــی در مراکز 
کمتر برخوردارو برگزاری جشــنواره کودک 
و نوجوان را از جملــه فعالیت های در طول 

خدمت عنوان کرد.
مدیر کل جدید کانون پرورش فکری اســتان 
نیز در مراسم حرف هایی برای گفتن داشت . 
مهناز ضرابی زاده در ابتدای صحبت های خود 
5 تفکر صداقت، مهــر ورزی، امید، تالش و 
پویا نمایی را از مهمترین برنام های خود عنوان 
کرد و گفت: من فعالیت در کانون پرورشی را 
از سن نو جوانی با حضور در اردوی آفرینش 
های ادبی شــروع نمــوده ام و تا به امروز نیز 
به شــکل مکاتبه ای و عملــی با مراکز کانون 

پرورش فکری در ارتباط بوده ام.
ضرابــی زاده نیرو های کانون را جزو خانواده 
خود داســت و افزود: من در این پست نیاز به 
همکاری همه مدیــران و اعضای کانون دارم 
تا بتوانم اهداف مورد نظــر خود را در مراکز 

کانون پیاده نمایم.

در مراسم معارفه مدیر کل جدید کانون پرورش فکری استان مطرح شد

سرمایه گذاری برای 
پویایی و توانمندی ارزشمند است
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خبر

معرفی توانمندی بانوان در جشنواره بومی محلی 
 توانمندی بانوان شهر شیرین سو 25 مرداد در قالب جشنواره  بومی محلی درحاشیه تاالب این شهر برگزار می شود.

باتوجه به اینکه  درصد باالیی از جمعیت شــهر شیرین سورا بانوان تشکیل می دهند واین قشر دارای توانمندی هایی نیز هستند نیاز 
است به مقوله اشتغال در این باره پرداخته شود. چرا که بسیاری از مشکالت با بها دادن به توانمندی های بانوان ودیده شدن خالقیت 
های این قشروحمایت های دولتی حل خواهد شد. برهمین اساس شهرداری شهرشیرین سو 25 مرداد همزمان با هفته والیت جشنواره 
بومی محلی برای معرفی توانمندی های بانوان به عنوان سرمایه های شهردر حاشیه تاالب شیرین سو برگزار می نماید تا فرصتی برای 

دیده شدن خالقیت ها و آغازی برای اشتغالزایی بانوان باشد. 
باید پذیرفت بها دادن به موضوع توانمندی و اشتغال بانوان سالمت روانی ،اجتماعی واقتصادی جامعه را به دنبال دارد و این چنین 

برنامه هایی تشویق جوانان برای پرداختن به مشاغل خانگی را نیز به همراه خواهد داشت.

برداشت بیش از 150 هزار تن گندم از 
اراضی کبودراهنگ

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنــگار همدان پیام: پیش بینی 
می شــود بیش از 150 هزار تن گندم از اراضی زیر کشت کبودراهنگ 

برداشت شود.
رئیس جهاد کشاورزی کبودراهنگ در جلسه هماهنگی کمیسیون های 
خریــد تضمینی گندم که با حضور معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و رئیس جهاد کشاورزی استان و رئیس اداره غله و استان 
رئیس اداره تعاون روستایی  استان و مسئوالن ارشد شهرستانی برگزار 
شــد با بیان این مطلب گفت: بیش از 96 هــزار هکتار از اراضی زیر 
کشت در شهرســتان به گندم اختصاص داده شده است که پیش بینی 

می شود از این سطح زیر کشت 150 هزار تن گندم برداشت شود.
حمیدرضا اسمائیلی ادامه داد: سال گذشته بیش ا ز190 هزار تن تولید 
گندم شهرســتان بود که از این میزان 167 هــزار تن گندم مازاد نیاز 
کشــاورزان به مراکز خرید تضمیني گندم تحویل داده شده که امسال 
با توجه به افت تولید 20 درصد کاهش تولید گندم را در شهرســتان 

شاهد هستیم.
اســمائیلی پرداخت هزینه گندم به کشــاورزان را یکی از مسائل مهم 
و از دغدغه های کشــاورزان خواند و گفت: پول گندم کشــاورزان تا 
تاریخ 98/4/24 پرداخت شد. و مابقی هنوز پرداخت نشده است  در 
حالی که اداره غله قول پرداخت تمامی هزینه گندم کشاورزان را تا 24 
ساعت بعد از تحویل داده بود که متأسفانه هنوز از. بخشي از مطالبات 

کشاورزان پرداخت نشده است.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر 10 مرکز خریــد تضمینی گندم در 
شهرســتان فعال اســت که این 10 مرکز تاکنون بیش از 70 هزار تن 

گندم مازاد نیاز کشاورزان را خرید نموده اند.
مدیر اداره غله اســتان نیز در این جلسه عنوان داشت: در حال حاضر 
بزرگترین پروژه کشــور در این مقطع زمانی خرید گندم از کشاورزان 
است که بســیار پردغدغه و هزینه بر است و این خرید در یک مقطع 
زمانی 6 ماهه صورت می گیرد که دولت موظف است گندم مورد نیاز 

کشور را از این طریق تأمین نماید و پول آن را پرداخت کند.
رحمانی ادامه داد: با پیگیری های انجام شــده پرداخت وجه بســیار 
خوبی در اســتان خواهیم داشــت و در حال حاضــر بیش از 2 هزار 
میلیارد ریال به شرکت بازرگانی تزریق خواهد شد که بتواند بخشی از 

مطالبات کشاورزان پرداخت شود.
رضواني جالل مدیر جهاد کشاورزی استان نیز گفت: عالوه بر کشت 
گندم در شهرستان باید کشــت کلزا نیز ترویج شود و بیش از 1700 
هکتار کشت کلزا در شهرستان را باید داشته باشیم چرا که این دو الزم 
و ملزوم هم هســتند و قیمت باالی 5 هزار تومان این محصول برای 

کشاورزان بسیار سودده می باشد.
عباســي مدیرعامل تعاون روستایی اســتان نیز در این جلسه با اشاره 
به مراکز خرید گندم در اســتان گفــت: بیش از 40 مرکز خرید گندم 
در ســطح استان فعال است که 10 مرکز آن در شهرستان کبودراهنگ 
به علت گستردگی شهرســتان و کشاورزی بودن این منطقه است که 
تاکنون مراکز خرید تعاون روســتای های استان بیش از 100 هزار تن 
گندم مازاد نیاز کشاورزان را خریداری نموده اند. که مراکز خرید تعاون 
روستایی شهرستان نیز توانســته بیش از 30 هزار تن را از کشاورزان 

خریداری نماید.
فرماندار کبودراهنگ نیز در ادامه گفت: گندم یکی از استراتژیکی ترین 
محصوالت کشاورزی در کشور است که ما در شهرستانی هستیم که 
اولویت اصلی آن کشاورزی می باشد و همواره این شهرستان رتبه های 

باالی تولید گندم استان را به خود اختصاص داده است.
حجت ا... مهدوی با اشــاره به ظرفیت باالی کشــاورزی شهرســتان 
گفت: در راستای رضایت مندی مردم و کشاورزان باید در خرید گندم 
ســهولت ایجاد شود تا کشاورزان به راحتی گندم مازاد نیاز خود را به 

مراکز خرید تحویل دهند.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری نیز در پایان با اشاره به کار 
مطلوب خرید گندم در شهرستان گفت: به حمدا... و با تالش مسئولین 
روند خرید گندم در کبودراهنگ بسیار مطلوب است و ما باید تا آنجا 

که در توان داریم گره گشایی کنیم.
امسال شرایط کشور خاص است و ما باید تالش کنیم گندم را خوب 

خریداری کنیم و در جای خوب نگهداری کنیم.
با هماهنگی و همکاری مسئولین شهرستان مشکالت دو مرکز خرید 
شیرین ســو و مرکز طراقیه که هر ســال گندم خوبی را از کشاورزان 

تحویل می گیرد مرتفع شود.
پورمجاهد اظهار داشــت: با پیگیری های اســتاندار در پرداخت پول 
گندم به اســتان اقدامات خوبی صورت گرفته و باید کشــاورزان در 
ثبت به بانک اقدام نمایند مشــکالت اینترنتی حل شود وزیرساخت 
هاي مخابراتي تقویت شود،تا برای پرداخت مستقیم پول گندم وقفه ای 

ایجاد نشود.
وی اظهار داشــت: برای حمل گندم از مرکز خرید به محل نگهداری 
سیلوهای گندم هیچ مشکلی نداریم و هر لحظه هر مسئولی درخواست 

کامیون نماید ما آماده واگذاری کامیون برای حمل را داریم.
در شهرســتان 70 درصد گندم از کشاورزان تحویل گرفته شده است 
که 30 درصد نیز در این فرصــت  باقی مانده صورت خواهد گرفت 
و گندم از اســتان نباید خارج شود و حمل هر کامیون باید با مجوز و 

نظارت صورت گیرد.

بیش از دو سال است که بلوار بسیج )فرودگاه( همدان در محدوده ورودی 
شــرکت پست، کابین استیل، نیکان استیل کوشا، گمرک همدان، خوش 
نوش و کیوان و خیابان های منشــعب جوار آنها در دست تعریض بوده 
و نزدیک به یک ســال است که پس از تخریب جاده و پیاده رو قدیمی، 
بدون هیچ گونه اقدام دیگری به حال خود رها شده و به صورت مخروبه 
باقی مانده است و شــرایط تردد جهت کلیه ارگان های مذکور، پرسنل، 
پیمانکاران، مشتریان و ســایر افراد مرتبط با آنها را که اتفاقاً پرشمار نیز 
می باشند. بسیار دشــوار و بعضاً غیرممکن نموده است. علی الخصوص 
که ســیالب های اخیر نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح شهری وضعیت 
این محدوده را بغرنج تر و صعب العبورتر کرده اســت، از آن جا که بلوار 
بسیج، ورودی اصلی شهر تاریخی و توریستی همدان است و ارگان های 
مذکور نیز در حال فعالیت اقتصادی بوده و برای ادامه چرخه اقتصادی خود 
نیازمند راه می باشند تقاضامند است هر چه سریعتر نسبت به رفع مسئله 

مذکور اقدامات عاجل صورت پذیرد.

جشــن های عروسی تا ساعت 2 شــب موجب ایجاد مزاحمت برای 
مردم در کبودراهنگ شــده اســت لذا از نیروی انتظامی و مسئوالن 
مربوطه شهر تقاضا داریم که برای رفع مزاحمت چنین جشن هایی با 
متخلفان برخورد کنند چرا که حدی است که آرامش شبانه مردم واقعًا 

به هم ریخته شده است.
جمعی از اهالی کبودراهنگ

خیابــان جوادیه تنها یک اتوبوس دارد آن هم  روزی دو بار مســافر 
جابجا می نماید و همشــهریان ساکن در این نقطه از شهر  به اجبار با 
اتوبوس های در خیابان های شــهید زمانی و خیابان مدرس تردد می 

کنند.مگر نه اینکه حقوق شهروندی برای همه یکسان است؟
چه کسی در این باره جواب  انتقاد مردم را می دهد؟

علی محمدی

 مالیر - خبرنگار همــدان پیام  : مبل و 
منبت مالیر با حــدود 8000 هزار نفر فعال 
در این عرصه از پتانســیل بسیار باالیی برای 

جهانی شدن برخوردار است.
امروزه اهمیت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در بحث اشتغالزایی و رونق 
اقتصادی هر منطقه برهیچ کس پوشیده نیست 
و شهرســتان مالیر هم در این زمینه دارای 
ظرفیت های بسیار باالیی در هنر صنعت مبل 
و منبت اســت که رایزنی ها و تالش های 
مســتمر همه مسئوالن پس از ملی شدن این 
هنر برای ثبت جهانی در حال پیگیری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مالیر 
در جمــع اصحاب رســانه و فعاالن فضای 
مجازی اظهار داشــت :حدود 4300 کارگاه 
مبل و منبت در ســطح شهرستان مشغول به 
فعالیت هســتند و به طور مستقیم ظرفیت 
اشتغالزایی 8 هزار نفر و به طور غیر مستقیم 
25  هزار نفر در این عرصه مشغول به فعالیت 
هســتند.ابراهیم جلیلی در ادامه افزود: تمام 
اشــکاالتی که در زمینه ثبت جهانی این هنر 
صنعت پیش رو داشــته ایم را برطرف کرده 
ایم . انتظار ما این است که سومین جشنواره 

ملی مبل و منبت در شهرستان مالیر مقدمه 
ثبت جهانی این محصول شود.

جلیلی گفت: هنر صنعت مبل و منبت نقش 
بســیار مهمی را در اقتصاد شهرستان مالیر 
ایفا می کند و ساالنه ظرفیت اشتغال خوبی 
رابه ظرفیت اشــتغال شهرستان مالیر اضافه 

می کند .
وی در ادامه عنوان کرد: امسال هم برنامه های 
بسیار خوبی را برای جشنواره مبل و منبت در 
نظر گرفته ایم، پخش تیزر تبلیغاتی جشنواره 
مبل و منبت از صدا و ســیمای ملی ،پخش 
دوشــب برنامه شــب فیروزه ای با حضور 
هنرمندان مطرح کشــوری و بسیاری برنامه 
های فرهنگی دیگرکه در مدت 10 شب در 

سطح شهرستان بر گزار می شود.
وی در پایان از تالش های اصحاب رســانه 
در این زمینه تشــکر کــرد و گفت :امید می 
رود با اطالع رســانی به موقع و خوب خبر 
های جشنواره امسال هم تجربه موفقی را  در 

برگزاری این جشنواره داشته باشیم.
در پایان گفتنی است سومین جشنواره ملی 
مبل و منبت از 21 تا 1 شهریور در شهرستان 

مالیر برگزار می شود.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی
اتحادیه ساندویچ و بستنی فروشان

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه ساندویچ و بستنی فروشان 
شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت 

به عمل می آید از روز شنبه مورخ ٩٨/5/12 لغایت روز شنبه مورخه ٩٨/5/26 به مدت 15 روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( با مراجعه به سامانه 
iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و 

تکمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند 
و با در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

٨- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مکان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
٩- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1-دو قطعه عکس 4×3 جدید 

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت  صنفی  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحادیه ها  اختیارات  و  وظایف 
است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشکیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شکایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده 11 اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یکبار، گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
-مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرس اتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 2٨ قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشکیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

 مالیر خبرنگار - همدان پیام: شهرســتان 
مالیر در زمینه ایجاد اشــتغال پایدار روستایی 
پیشــرو بوده و در استان همدان رتبه نخست 
را کســب کرده اســت، جذب این اعتبارات 
حاصل کار جهادی و پــای کار بودن متولیان 
امر و مســاعدت بانک های توسعه تعاون و 

کشاورزی است.
فرماندار مالیر با بیان این مطلب در گردهمایی 
دهیاران که با حضور مدیر امور تعاون اداره کل 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دبیر اتاق تعاون 
استان همدان و جمعی از مسئوالن شهرستان 
برگزار شــد اظهار کرد: خاکریز نخســت در 
روستاها دهیاران هســتند که باید در راستای 
بهبود وضعیت روســتا براساس تعهد اخالقی 

، اداری و قانونی مسئول و پاسخگو باشند.
قدرت ا... ولدی با تأکید براینکه دهیاران باید 
درآمد پایدار ایجاد کنند گفت: باید تالش کنید 
تا از طریق طرح ها و پــروژه های اقتصادی 
جدید از ظرفیت تسهیالت روستایی استفاده 

کنید و اشتغال پایدار بوجود آورید.
وی در ادامه با تأکید بــر اجرای  پروژه های 
عمرانی بر اســاس اولویت بندی و فاز به فاز 
افزود: کارها را درســت و اصولی انجام دهید 

که اگر خطایی رخ دهد باید پاسخگو باشید.
ولدی با اشاره به فعالیت یک  سوم بانوان فعال 
در دهیاریهای مالیر افــزود: دهیاران باید در 
حوزه کاری خود به روز باشــند و اطالعات 
کامل داشته و ارتباطات قوی با مردم ، دستگاه 
هــای اداری و خدمات رســان و حوزه های 

نظارتی و انتظامی داشته باشند.
وی در همین رابطه بیان کرد: در ایام برداشت 
غالت باید نظارت کنید و پیگیری داشته باشید 
تا محصــوالت دچار آتش ســوزی و دیگر 
مسائل نشــوند. ولدی با اشاره به تشکیل ذی 
حســاب های واحد در بخشداری ها جهت 
جلوگیــری از انحرافات مالــی گفت: در هر 
بخش یــک معاون را به عنــوان معین بخش 
تعیین کردیم تا مشکالت منتقله از دهیاران به 
بخشــدار را پیگیری کند ودر صورت نیاز به 

مدیران استانی ارجاع و رفع شود.
فرمانــدار از تهیــه و نصــب 200 تابلــوی 
متحدالشکل برای نخســتین بار در روستاها 
خبرداد وتصریح کــرد: در دهگردی هایی که 
انجــام می دهیــم از نصب بنر، دســته گل و 
تشریفات خودداری کنید زیرا هدف بازدید و 
انجام اقدامات الزم در رفع مسائل و مشکالت 

روستاهاست.
 تعاونی بخش جوکار مالیر تعاونی 

برتر استان و کشور
 مدیــر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان همدان نیز در این نشست با 

بیان اینکه حوزه تعاون یک حوزه فرابخشــی 
است و می تواند در همه حوزه های اقتصادی 
موثر باشد گفت: 1102 تعاونی فعال در استان 
داریم که 12 هزار فرصت شــغلی ایجاد کرده 
است و سهم شهرستان مالیر 10 درصد است .

مهدی تابیده چی با اشاره به نقش حوزه تعاون 
در اقتصاد مقاومتی و اشــتغال افزود: یکی از 
اهداف بخش تعاون واگذاری و مردمی کردن 
و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود 

برای ایجاد اشتغال و مشارکت مردمی است.
وی با اشــاره به طرح روســتا تعاون گفت: با 
اجرای این طرح و ایجاد اشــتغال در روستاها 

مهاجرت معکوس اتفاق می افتد.
تابیده چی با بیان اینکه در شهریورماه جشنواره 
تعاونــی برتر برگزار می شــود گفت: ســال 
گذشــته تعاونی بخش جوکار مالیر به عنوان 

تعاونی برتر استان و کشور انتخاب شد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کرد: تســهیالت 
روستایی فراگیری توسط بانک توسعه و تعاون 
با اولویت واگذاری به تعاونی ها وجود دارد. 

 تهیــه 157 طــرح دارای توجیه 
اقتصــادی از 3 میلیون تا 800 میلیون 

سرمایه بری 
دبیــر اتاق تعاون اســتان همــدان نیز در این 
نشست گفت: سمت و سوی شتاب و حرکت 
شهرســتان مالیر به سمت توســعه حرکتی 
استثنایی در مقایسه با دیگر شهرستان هاست و 
بیش از 200 روستا با 157 دهیاری فعال دارد 

که پتانسیل و ظرفیت بزرگی است.
رحمان نادی با تأکید براینکه 157 طرح دارای 
توجیه افتصــادی از 3 میلیون  تا 800 میلیون 
تومان سرمایه بری تهیه کردیم خاطرنشان کرد: 

توقــع ما ثبت 157 شــرکت تعاونی فعال در 
شهرستان مالیر است.

وی در ادامه به دهیاران گفت: انتظار داریم نگاه 
توســعه ایی و مدیریتی و مثبتی داشته باشید 
زیــرا برای اجرای هر پروژه ایی تنها یک نگاه 
مثبت برای حرکت به جلو نیاز اســت و مهم 

این است وارد عرصه کار و اقدام شوید .
نادی در پایان با ابراز تأسف از نداشتن اتحادیه 
تعاونی مبل و منبت در مالیر تصریح کرد: در 
تالشیم از طریق تشکیل اتحادیه تعاونی ها و 
شــرکت های تعاونی در زمینه صنایع دستی 

اقدامات مؤثری انجام دهیم.

مالیر در صدر 
ایجاد اشتغال روستایی استان

مرزبان همدانی امروز تشییع می شود
 پیکر شــهید »هادی علی نقی« مرزبان کبودراهنگی امروز چهارشــنبه 9 مردادماه ساعت 9 صبح در شهرستان کبودراهنگ تشییع 

می شود.
»هادی علی نقی« مرزبان کبودراهنگی روز گذشــته در درگیری با تعدادی از قاچاقچیان در منطقه سردشــت استان آذربایجان غربی 

به شهادت رسید.
هادی علی نقی سرباز وظیفه پایه خدمتی بهمن ماه 97 بوده که پیکر این شهید بزرگوار روز گذشته از ارومیه منتقل شده و بعدازظهر به 
زادگاهش خواهد رسید.به گزارش فارس، این سرباز وظیفه کبودراهنگی هنگام کنترل نوار مرزی با تعدادی از قاچاقچیان در سردشت 

استان آذربایجان غربی درگیر شدند که سرانجام منجر به شهادت این سرباز شد.
مراسم تشییع پیکر این شهید امروز چهارشنبه 9 مردادماه ساعت 9 صبح در شهرستان کبودراهنگ برگزار خواهد شد.

جهان مبهوت هنرصنعت 
مبل و منبت مالیر خواهد شد
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اگر قرار بود زور و تحکم را بپذیریم
انقالب نمی کردیم

 یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر قرار بود زور 
و تحکم را بپذیریم انقالب نمی کردیم. اساس انقالب سال 57 نه گفتن 
به تحکم آمریکا و مداخالت غیر قانونی او در امور داخلی ایران بود و 
حال بعد از چهل سال از این انقالب شکوهمند و تقدیم چندصدهزار 
شهید و جانباز به نقطه تسلیم برگردیم و بگوییم اشکال ندارد و شما 

هر بالیی می خواهید سر ما بیاورید و ما هیچ اقدامی نمی کنیم؟
حجت االسالم مجید انصاری افزود: سیاست امروز جمهوری اسالمی 
ایران خردمندانه و کامال مبتنی بر منافع ملی ماست. آن  ها انتظار دارند 
فلج کننده ترین تحریم ها را بر ما تحمیل کنند و ایران هم دســت از پا 
خطا نکند و خودش طناب دار را به گردن خودش بیاویزد. ما کشوری 
انقالبی هستیم و به حکم دین ، سابقه تمدن، عقل و غیرت ملی مان باید 

در برابر زورگویی واکنش نشان دهیم. 
وی در گفت و گویی با ایلنا ادامه داد: اقدامات ما تا به حال خویشتندارانه 
بوده، اگر می خواستیم ماجراجویی کنیم باید خیلی جدی تر این کارها 
را انجام می دادیم. آقای ظریف خیلی درست در توئیت خود آن نقشه 
را گذاشتند. آمریکا به چه مناسبت باید از چندهزار کیلومتر از آن سوی 
اقیانوس ها به خانه ما بیاید و ما را در خانه خودمان تهدید کند؟ خلیج 
فارس خانه ماست و طبیعی اســت که ما از امنیت خانه خود با همه 
وجود دفاع می کنیم، البته دفاع هوشــمندانه و مبتنی بر امنیت ملی. ما 
راهی جز ایســتادگی و مقاومت در برابر زورگویی نداریم، اگر طرف 
ما صاحب خرد و منطــق بود بحث دیگری مطرح بود ولی ما با یک 
دولت یاغی مواجه هستیم که نه تنها با ایران بلکه با کل جامعه جهانی 

از سر قلدری و الت مسلکی حرف می زند.

سرسفره ای نشسته ایم که 1۴00 سال 
زحمتش را کشیده اند

 رئیس مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: یکی 
از نعمت هــای خداوند برای ما، رهبری اســت کــه در طول تاریخ 
زندگی اش، نمی توان نقطه تاریکی یافت و یا اثبات کرد که ایشــان در 

مسئله ای اشتباه کرده باشد.
به گزارش ایســنا، آیت ا... محمدتقی مصباح یزدی ادامه داد: امروز ما 
سرســفره ای نشسته ایم که حدود 1400 سال، برای آن زحمت کشیده 
شده است. بخشــی از آن را خدا ضمانت کرده که به دست ما برسد 
و معانی و مفاهیم و تفســیرش هم به دست علما و بزرگانی صورت 
گرفت که سختی های زیادی کشیدند و بسیاری از آن ها نیز به شهادت 
رسیدند. امروز ما به ســادگی بر سر این سفره نشسته ایم؛ آیا انصاف 
اســت که حتی به خودمان زحمت ندهیم که ببینیم در این سفره، چه 
وجود دارد و چگونه قابل استفاده است؟ باید اعتراف کنیم که متأسفانه 

کمابیش، همه ما در این زمینه کوتاهی کرده ایم.

به هیچ عنوان نباید از برجام خارج شد

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی گفت: نباید از برجام خارج شویم من به عنوان کسی که از 
ابتدا با برجام مخالف بودم و معتقد بودم که قطعاً این برجام به نتیجه 
نمی رسد اما اکنون با صراحت اعالم می کنم که به هیچ عنوان جمهوری 

اسالمی نباید از برجام خارج شود.
به گزارش ایسنا، سید حسین نقوی حسینی با محوریت بررسی مسائل 
روز دولت و مجلس، اظهار داشــت:  در حال حاضر شرایط اقتصادی 

بسیار سخت است.
وی محورهای سختی مشکالت اقتصادی را باال بودن بی ثباتی قیمت 
در بــازار خواند و افزود: بی ثباتی مردم را بیشــتر آزار داده اســت؛ 
احســاس مردم این است که قیمت ها لجام گسیخته است و کسی بر 
آنها نظارت، کنترل و مدیریت ندارد و این بیشتر مردم را آزار می دهد.

وی تصریح کرد: در برخی حوزه ها هم ما مشــکالتی داریم که عقبه 
دارد یعنــی فقط موضوع مدیریت فعلی نیســت و این تاریخچه باید 

بررسی شود که چرا امروز دارای چنین شرایطی هستیم.
نقوی گفت: این را همه مردم به آن اشاره می کنند که ما به لحاظ منابع 

و امکانات مشکلی نداریم؛ کشور ما غنی و توانمند است.
این نماینده مجلس دهم شــورای اســالمی در ادامه بــا اعالم اینکه 
کشــورمان خط زرد معادن جهان اســت، گفت: ما دارای عظیم ترین 
منابع نفت و گاز دنیا هســتیم و در رده های اول و دوم و چندم انرژی 
در دنیا هســتیم که 15 همسایه داریم؛ ما در منابع و امکانات مشکلی 

نداریم.

وزرا حق فعالیت انتخاباتی ندارند
 رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: گزارش هایی مبنی بر اینکه مســئولی در دولت 
فعالیت انتخاباتی داشته باشد نداریم اما رئیس جمهور روی این مسئله بسیار حساس 
است.محمود واعظی در گفت و گو با تسنیم،  درخصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر 
اینکه برخی نمایندگان مجلس برای انتخابات اسفندماه سال جاری با برخی از وزرای 
دولت همکاری سیاسی می کنند از جمله اینکه وعده افتتاح پروژه های استانی می دهند، 
اظهار داشــت:   تاکنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده است،  اما وزیر یا مسئولی 
حق ندارد فعالیت انتخاباتی کند. قطعا آقایان وزرا، اولویت اولشان مأموریتی است که بر 
عهده دارند و همه تمرکزشان باید بر روی این موضوع باشد.رئیس دفتر رئیس جمهور 
اضافه کرد: قطعاً اگر رئیس جمهور بدانند فردی یا مسئولی در سطح وزیر یا سطوح 
دیگر فعالیت های سیاسی دیگری می کند که این فعالیت لطمه به کار اصلیش می زند و 

منجر به کاهش خدمت رسانی به مردم می شود، تحمل نخواهند کرد.

دشمن به دنبال جدایی مردم از مسئوالن است
 نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر این که پیروزی 
دشــمن در جدایی ســرمایه های اجتماعی نظام از مســئوالن است، گفت: باید 
واقعیت هــا را به مردم گفت، چرا که آنها نظام خود را دوســت دارند و پای آن 
ایستاده اند. شهاب الدین بی مقدار در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه حفظ اعتماد 
مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور چه تاثیری بر مقاومت کشور در برابر 
مداخالت خارجی و فشــار تحریم ها دارد؟ اظهار داشت: این که آمریکا دشمن 
کشــور ماست یک امر واضح است و دشمن هیچ گاه بیکار نمی نشیند، موفقیت 
آمریکا زمانی خواهد بــود که بتواند مردم را از حاکمیت جدا کند و اکنون تمام 
تالش خود را به کار گرفته تا این عمل محقق شود. وی در ادامه اظهار کرد: یکی 
از ابزارهایی که آمریکا برای فاصله بین مردم و مســئوالن در دست گرفته است، 

تحریم هاست که امروز تاثیر خود را بر زندگی مردم گذاشته است. 

اصولگرایان فکر نکنند 
پیروز انتخابات مجلس هستند

 یک نماینده مجلس گفت: اگر جریان های سیاســی کشور به درستی فکر 
نکنند جریان سومی که اتفاقا از جنس پوپولیست است می آید و برنده می شود.

غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با ایلنــا، درباره یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال 98، گفت: آن چیزی که تا به اینجای 
بررســی ها نشان می دهد این است که یک لیست پوپولیستی در انتخابات پیش 
رو رأی خواهد آورد. وی تاکید کرد: جریان اصولگرا فکر نکند که برنده مطلق 
ایــن انتخابات خواهد بود یک جریان دیگری این وســط  خواهد آمد و گندم 
را درو می کند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: شاید در انتخابات 
امســال هر دو جریان اصولگرا و اصالح طلب به آن چه که می خواهند نرسد و 

باید حواسشان به جریان سوم باشد.

از نشست برجام 
تا رویکرد جدید انگلستان

مهدی آقایانی «

 کمیسیون مشترک برجام به درخواست سه کشور اروپایی حاضر 
در برجام و جمهوری اســالمی ایران در سطح معاونین اعضای 1+4 
برگزار شــد .معاونین سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان روند این 

نشست را سازنده دانست.
عباس عراقچی با بیان اینکه روحیه حاکم بر جلســه روحیه خوبی 
بــود. اعالم کرد: نمی توانــد عنوان کند که همــه چیز را در این 
جلســه حل کرده  اســت  اما طرف ها تعهــدات زیادی را در این 

داده اند.  نشست 
عراقچی همچنین خاطرنشــان کرد: طرف ها بــر ادامه برجام تأکید 
کردند اما ایران تا زمانی که خواسته هایش به صورت عملی برطرف 
نشــود به کاهش تعهداتش در برجام ادامه خواهد داد. این ســخنان 
در حالی مطرح می شــود که هفته های پیش تر نیز در همین ســطح 
،اعضای 4+1 نشستی را برگزار کردند و ضمن پایبندی همه طرف ها 
به برجام ،خواهان توقف ادامه کاهش تعهدات ایران نسبت به برجام 

شدند.
اما جمهوری اســالمی ایران بعد از آن نشست که هیچگونه دستاورد 
عملی نداشــت و فقط به صورت ضمنی به پایبندی اعضا به برجام 
اشــاره می شد .گام دوم خود را که همانا گذشت از غنی سازی 3/67 

به 4/5 درصد بود را عملی کرد.
نشست کمیسیون مشترک در حالی در این هفته برگزار شد، که ایران 
در آستانه ورود به گام سوم کاهش تعهدات خود ، با توجه به عملی 

نشدن وعده های این اعضا به ویژه اتحادیه اروپا است. 
همانطور که پیشتر مقامات اتمی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرده 
بودند در صورت اجرا نشــدن مفاد برجــام از طرف اروپایی ها این 
احتمال وجود دارد که ایران در گام ســوم خود غنی سازی را تا 20 

درصد افزایش دهد. 
در همیــن رابطه معاون وزیر امور خارجه روســیه پس از پایان این 
نشســت از جمهوری اسالمی ایران خواست تا گام سوم خود را در 
چارچوب برجام انجام ندهد. در ادامه وزارت امور خارجه روســیه 
نیز در بیانیه  ای پس از نشست کمیسیون مشترک برجام، ضمن اشاره 
به حفظ برجام توسط همه اعضا، کاهش تعهدات از طرف ایران را ، 

حاصل فشار ایاالت متحده آمریکا علیه این کشور دانست. 
همچنین رئیس کمیســیون برجام بیانیه ای را پس از این نشســت 

منتشر کرد و بر تداوم تعهدها تأکید نمود.
هلگا اشــمیت در این بیانیه عنوان کرد: که نشســت آتی کمیسیون 
مشــترک برجام در سطح وزرای خارجه، مورد توافق اعضای برجام 
قرار گرفته اســت. این مسائل در حالی مطرح می شود که آمریکا به 
اتحادیه اروپا و همچنین شــرکت های فعال در این اتحادیه هشدار 
داده اســت که در صورت راه اندازی اینســتکس و ایجاد یک کانال 
مالی با ایران به صورت ســخت تحریم خواهند شد. پس با توجه به 
این مســائل در می یابیم که اتحادیه اروپــا بیش از 14 ماه در روند 
ایجاد یک ســاز و کار مالی تعلل کرده است و نه تنها کاال های بشر 
دوســتانه به ایران که از طرف آمریکا تحریم نیستند را تبادل نکرده 
اســت بلکه کشــتی ایرانی که حامل دو میلیون بشکه در حال گذر 
در آب های بین المللی بوده  اســت ،توســط انگلستان توقیف و به 
دنبــال آن نیز از این اقدام حمایت کرده اســت.در ادامه باید به این 
نکته اشــاره شود که در نشست کمســیون مشترک برجام بر توقیف 
نفتکش ها بین دو کشور ایران و انگلستان نیز تبادل نظر شده است.

وزیر امور خارجه انگلســتان که به تازگی در کابینه بوریس جانسون 
قرار گرفته اســت از پیشــنهاد ایران برای جا به جایی نفت کش ها 
از سوی دو کشــور واکنش نشان داده است و این درخواست ایران 
که به تنش زدایی در منطقه کمک شــایانی می کند را رد کرده است. 
دومینیک راب روز گذشــته در گفت و گو با شــبکه اســکای نیوز 
ضمن درخواســت آزادی نفتکش توقیف شده این کشور، گفت که 
اگــر ایرانی ها میخواهند از تاریکی بیرون آیند باید به قوانین جامعه 
جهانی پایبند باشــند این اظهارات در صورتی عنوان می شــود که 
انگلســتان در چند هفته پیش یک نفتکش ایرانی که در حال گذر در 

آبهای بین المللی بود را توقیف کرده اند. 
بنابرایــن با توجه به رویکرد جدید انگلســتان در قبال ایران در می 
یابیم که این عضو مهم در برجام به صورت علنی در مقابل ایران قرار 
گرفته است که این موضوع خبر از همکاری بریتانیا با ایاالت متحده 
آمریکا، ضد مواضع ایران را می دهد.چرا که این گونه واکنش ها از 
طرف اروپا به ویژه انگلســتان بر خالف توافق برجام بوده و روز به 

روز این دستاورد مهم بین المللی را کم رنگ خواهد کرد.  

 اصالحیه 
آگهي تجدید مناقصه تأمین خودروي استیجاري 

سبك)سواري / وانت( - نوبت دوم

شماره مجوز: 270٩. 13٩٨
ــورخ  ــت اول م ــماره 10-٩٨ نوب ــي ش ــرو آگه پی
ــره  ــورخ ٩٨/04/2٩ منتش ــت دوم م ٩٨/04/26 ، نوب
در روزنامــه همــدان پیــام مهلــت تحویــل پاکتهــاي 
پیشــنهاد قیمــت روز چهارشــنبه تاریــخ 05/16/٩٨ 
ــح روز  ــاعت 10 صب ــا س ــائي پاکته ــخ بازگش و تاری
شــنبه ٩٨/05/1٩  اعــالم مــي گــردد .)م الــف 612(

تاریخ انتشار نوبت اول:5/7/٩٨ 
تاریخ انتشار نوبت دوم ٩/5/٩٨

 آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
)خانه معدن استان همدان (

خانه معدن استان همدان

بدینوسیله از کلیه اعضا خانه معدن استان همدان دعوت به عمل 
می آید تا با همراه داشتن کارت بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی، 
صنایع ، معادن و کشاورزی همدان در مجمع عمومی عادی در روز 
شنبه مورخ 13٩٨/05/26 ساعت 10:00 در محل سالن جلسات اتاق 

همدان برگزارمیگردد شرکت نمایید. 
دستورجلسه:

1-استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره
2-تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازمای منتهی به سال 

13٩7/12/2٩
3-استماع گزارش بازرس

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
5-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

6-سایر موارد

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه سپهر به شــماره 1461 مورخ 13٩٨/2/1٩ مورد درخواست آقای 
حسین بایســته فرزند قربانعلی شــماره ملی 3٩6266٩566 برابر سند شماره 1٨464 مورخ 
13٩٨/2/3 دفتر اســناد رسمی 51 نهاوند مقدار همگی و تمامت ٨/50 صدم سهم مشاع از 406 
ســهم سه شعیر مشاع از ششدانگ ده شــیراوند به انضمام 7 سهم مشاع از ٩ سهم از٨ سهم 
از406 ســهم از یازده شعیر نه دهم شعیر شیراوند پالک 6٩ بخش سه نهاوند به انضمام 7 سهم 
مشاع از ٩ سهم  یک سهم مشــاع از 45 و سه هشتم سهم ٨1 شعیر و یک دوم شعیر سهمیه 
مفروز زارعین از پالک 71 فرعی از 6٩ اصلی ده مرقوم را مالک می باشــد. افراز در موعد مقرر 
13٩٨/4/22 به عمل آمده که حدود و حقوق به شــرح ذیل می باشد: ششدانگ یک واحد یک 
واحد بهره پرواری« قســمتی از پالک 6٩ اصلی بخش 3 نهاوند به مساحت 1000 مترمربع اراضی 
روستای شیراوند با حدود اربعه شــماالً: به طول 27/٩1 متر )که ٨ متر دیواریست و 7/٩1 متر 
درب و دیواریســت و ٩ متر دیواریست به باقیمانده پالک 6٩ اصی بخش سه نهاوند که راه عبور 
مورد افراز در این حد می باشــد که در تصرف مفروز الرعیه متقاضی می باشد از باقیمانده پالک 
6٩ اصلی بخش ســه نهاوند( شرقا به طول 37/7٩ متر دیواریست به پالک باقیمانده 6٩ اصلی 
جنوباً به طول 17/11 متر و 10/02 متر دیواریست به پالک باقیمانده 6٩ اصلی غرباً به طول ٨4/37 
متر دیواریست به پالک باقیمانده 6٩ اصلی راه دسترسی مورد افراز در حد شمالیست می باشد 
حقوق ارتفاقی ندارد که با افراز مقدار فوق بنا به بر تصمیم شماره ٩٨/ن/2062 مورخ 4/2٩/٩٨ 
مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده است و نظر به اینکه متقاضی اعالم نموده است که اسامی و 
نشانی سایر مالکین مشاعی را نمی داند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را 
دارای حقی می دانند ابالغ می گردد که در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ماده 6 
آیین نامه همان قانون چنانجه به عملیات افراز معترض می باشند اعتراض خود را ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را 
اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن موعد مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد.)م الف٩1(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

 امروز سیســتم انتخاباتی در ایران اسالمی 
یک سیســتم بسیار قوی است چرا که مردم با 
رای مستقیم نمایندگان خود را انتخاب می کنند 

و امکان تخلف در انتخابات وجود ندارد.
عضو شــورای نگهبــان با اشــاره به اهمیت 
ویژه شورای نگهبان در قانون اساسی، گفت: 
نظارت بر قانون گذاری، تفسیر قانون اساسی 
و نظارت بر انتخابات از میان مجموعه وظایف 

شورای نگهبان است.
به گزارش ایســنا ، آیت ا... ســید محمدرضا 
مدرســی  یزدی با بیان اینکه جایگاه شورای 
نگهبان آنقدر حســاس است که 20 مرتبه در 
قانون اساسی بر جایگاه آن تاکید شده است، 
افزود: قانون اساســی، میثاق ملی، پشــتوانه 

عظیم، سند سعادت و پیشرفت کشور است.
مدرســی با بیان اینکه امروز قانون اساسی ما 
یکی از قوانین بســیار خوب در دنیاست و ما 
باید دقت کنیم که در انتخابات افرادی انتخاب 
شوند که به انقالب ضربه نزنند، افزود: امروز 
سیستم انتخاباتی کشور ما یک سیستم بسیار 
قوی اســت چرا کــه مردم با رای مســتقیم 
نمایندگان خود را انتخــاب می کنند و امکان 

تخلف در انتخابات وجود ندارد.
او گفت: در انتخابات هیــأت اجرایی هیأت 
نظارت ناظران نمایندگان بر انتخابات نظارت 
می کنند و این چنین کنترلــی امکان تقلب و 

تخلف را از بین می برد.
عضو شورای نگهبان تصریح کرد: اگر عده ای 

هم در زمــان برگزاری انتخابــات در برخی 
حوزه ها کارشکنی می کنند باید نیروی انتظامی 
و قوه قضایی ورود کند و نگذارد که انتخابات 
به حاشــیه برود.وی ادامه داد: مشــارکت در 
انتخابات سال 88 دنیا را متحیر کرد و دشمنان 
ما از توطئه های خود نا امید شــده بودند، ولی 
متاســفانه ســران فتنه آب به آسیاب دشمن 
ریختند و امروز این گردنکشــی های دشمنان 

نتیجه آن بی بصیرتی ها است.
عضو فقهای شــورای نگهبان گفــت: امروز 
انقــالب در مســیر اصلی خــودش افتاده و 
هیچگاه توقفی نداشــته اســت و اگر احیانا 
مشکالتی هر چند کوچک پیش پای آن قرار 
گرفته، ولی باقدرت به مســیر خود ادامه داده 

است.مدرســی افزود: هیچ کشــوری در دنیا 
وجود ندارد که همه ابرقدرت های سیاســی و 
اقتصادی دنیا با آن دشمن باشد، ولی علیرغم 
این ها، ظرف این 40 ســال هر روز ایران یک 
پله باالتر از دیگر کشــورها قرار داردو امروز 

ایران تسلیم زیاده خواهی نمی شود.
وی به جایــگاه، ولی فقیــه در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی اشــاره کرد و گفت، ولی 
فقیه در همه امور کشــور می تواند ورود کند 

و حکم حکومتی بدهد.
عضو شورای نگهبان عنوان کرد: مهم ترین و 
عظیــم ترین نعمت پرورگار، نعمت توحید و 
والیت است و این نعمت را باید قدر بدانیم و  

شکرگزار باشیم.

عضو شورای نگهبان: 

امکان تخلف در انتخابات وجود ندارد

  اگر فــردی خیالش راحت اســت که 
شــرایط قانونی را دارد ما بــه او اطمینان 
می دهیم که فارغ از هر گرایشی در شورای 

نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت.
سخنگوی شــورای نگهبان با بیان این که 
شورای نگهبان نهادی است که باید مزایای 
قانونی خود را انجــام دهد گفت آنچه که 
برای شــورای نگهبان مهم اســت اجرای 
مر قانون اســت ، نه تهدیــد افراد یا گاهی 

هجمه هایی که به شورای نگهبان می شود.
به گزارش ایســنا، عبــاس علی کدخدایی 
افزود: اگر کســی خیالش راحت است که 
شــرایط قانونی را دارد ما بــه او اطمینان 
می دهیــم کــه فــارغ از اصــالح طلب یا 
اصولگرا یا هر گرایشی در شورای نگهبان 

هم مشکلی نخواهد داشت.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد:  
شــورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست 

که بخواهد بر اســاس خط کش سیاســی 
اظهار نظر کند، شورای نگهبان فقط مجری 
قانون است و طبیعتا پاسخگو هم در جهت 

انجام وظایفش خواهد بود.
وی در پایــان گفــت: اعــالم کردیم هر 
کســی که نگرانی از این جهت داشته باشد 
می توانیم پرونــده اش را در اختیار او قرار 
دهیــم و توضیح دهیم که اشــکالی از این 

جهت وجودنداشته باشد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر:

رشد اعتیاد در 
کشور نگران 

کننده است
 رئیس جمهور با قدردانی از همه تالشگران 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر، نجات جامعه 
و جوانــان از معضل اعتیاد را یک وظیفه ملی 
برشمرد و تاکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک 
موضوع بین بخشی است و همه دستگاهها و 
نهادها در این زمینه مسئول بوده و وظیفه مهم 

و سنگینی برعهده دارند.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والسلمین  
حســن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، پیشــگیری از قاچاق مــواد مخدر و 
برخورد قاطع با باندهای قاچاق را بســیار با 
اهمیت خواند و با اشــاره به نظرصریح رهبر 
معظم انقالب در مصادره همه اموال و دارایی 
های قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر گفت: با 
وجود نظر صریح مقام معظم رهبری، نیازی به 
قانون جدید در این عرصه احساس نمی شود 

و با ابالغ نظر ایشــان به قضات از سوی قوه 
قضائیه، شاهد تحول خوبی در زمینه پیشگیری 

از قاچاق مواد مخدر خواهیم بود.
رئیس جمهور با اشــاره به آمار 70 درصدی 
جمــع آوری معتادان متجاهر در شــهرهای 
بزرگ، ضــرورت ارائه آمــوزش های الزم 
فرهنگی و فنی به معتادان جمع آوری شده از 
معابر را برای فراهم کردن زمینه بازگشت این 

افراد به جامعه،  مورد تاکید قرار داد.
روحانی بیــکاری را یکی از مهمترین عوامل 
اعتیاد دانســت و اظهارداشــت: باید با ارائه 
آمــوزش های الزم فنی و حرفه ای و مهارت 
آموزی ، زمینه برای اشتغال افراد معتاد بعد از 
دوره بازپروری فراهم شود و الزم است مراکز 
نگهداری معتادان به مکانی برای اصالح فرد 
معتاد و بازگرداندن او به جامعه با ارائه آموزش 

های مفید باشد.
رئیس جمهور همچنیــن تکدی گری را از 
دیگر معضالت جامعه عنوان کرد و با تاکید 
بر ضرورت جمع آوری متکدیان از ســطح 
شهرها و معابر، گفت: تکدی گری و تجاهر 
به مواد مخدر بــه فرهنگ و هویت ملی ما 
ضربه مــی زند و ضروری اســت که صدا 
و سیما و سایر دســتگاههای تبلیغاتی برای 
انجام کارهای فرهنگی در این زمینه تالش 

بیشتری داشته باشند.
روحانی همچنین بهره گیری از فضای مجازی 
برای آگاهی بخشــیدن به مردم و جامعه در 
زمینه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر  را اقدامی 
مهم و ضروری خواند و گفت: باید با استفاده 
از افراد با ذوق و ســلیقه در فضای مجازی از 
این ظرفیت بزرگ و مهم اســتفاده شود و در 
این راه گروه های اجتماعی مرجع  باید برای 
کمک به صحنه بیایند و توجه داشــته باشند 
که اعتیاد برای امروز و آینده کشور خطرناک 

است.
رئیس جمهــور با بیان اینکه همه باید در این 
زمینه احساس وظیفه کنند و بار مبارزه با مواد 
مخــدر نمی تواند تنها بر دوش قوه قضائیه و 
اقدامات تنبیهی باشد، نقش آموزش و پرورش 

را در این زمینه بسیار مهم توصیف کرد.
روحانی با بیــان اینکه یکی از نگرانی های 
بزرگ خانواده ها، آینده فرزندانشان است، 
تاکیــد کرد: آموزش و پــرورش باید برای 
مصــون ماندن فرزندان کشــور از موضوع 
اعتیاد  در همکاری مستمر با ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، با برنامه ریزی دقیق برای ارائه 
آموزش هــای الزم و هدایت دانش آموزان 

تالش کند.
رئیس جمهــور در ادامه، برخــی آمارهای 

ارائه شــده در زمینه روند رو به رشد اعتیاد 
در کشــور را نگران کننده خواند و با تاکید 
بــر اینکه در زمینه مبارزه بــا مواد مخدر به 
عنــوان کاری بســیار مهم و ســنگین، باید 
براســاس اولویت ها حرکت کنیم، رسیدگی 
به وضعیت جوانان ، نوجوانان ، دانش آموزان 
، زنــان، جمع آوری متجاهرین، درمان دیگر 
بیماری های معتــادان و همچنین آموزش و 
اشــتغال معتادان بعد از دوره بازپروری را از 

اولویت ها در این راه عنوان کرد.
در ابتدای این جلســه پس از ارائه گزارشــی 
کامل از اقدامات انجام شده از سوی دبیر ستاد 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مصوباتی در زمینه 
مبارزه قاطع و جدی با مواد مخدر به تصویب 

رسید.
ضرورت تسریع در اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر، اســتمرار جمع آوری معتادان 
متجاهر، رفع مشــکالت درمانی معتادان با 
کمک و همکاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، و تصویب طرح " یاری 
گران زندگی" بــا محوریت انجام اقدامات 
فرهنگی پیشــگیرانه برای کاهش اعتیاد با 
اولویــت وزارت آمــوزش و پرورش و با 
کمک خانواده هــا از جمله مصوبات مهم 

این جلسه بود.

سخنگوی شورای نگهبان:

اطمینان بخشی شورای نگهبان 
به دارندگان شرایط قانونی انتخابات
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بیش از ۲5 هزار میلیارد 
 تسهیالت به بنگاه های تولیدی پرداخت شد

 بر اســاس اعالم وزارت صمت، تامیــن مالی بنگاه های کوچک، 
متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت بیــش از 60 درصد در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی تا پایان خرداد امسال به میزان 256 هزار و 

172.6 میلیارد ریال به تعداد 37 هزار 537 تقاضا، انجام شده است.
آمارهای وزارتخانه مزبور در ارتباط با عملکرد سه ماهه امسال گویای 
آن اســت که در 31 اســتان همراه با جنوب اســتان کرمان و مناطق 
آزاد تجــاری در مجموع تعداد 14 هزار و 839 درخواســت دریافت 
تسهیالت مزبور ثبت شد که استان سمنان با 2 هزار و 73 درخواست 
باالترین میزان و استانهای ایالم و جنوب استان کرمان بطور مشترک با 

15 فقره ثبت نام کمترین درخواست را داشتند.
برپایه این اطالعات آمــاری، از بین ثبت نام کنندگان تعداد 9 هزار و 
86 فقره) 61.2 درصد از ثبت نام کنندگان( به بانک معرفی شــدند که 
استان سمنان با تعداد 983  فقره در بین استانها باالترین آمار را داشت 

و ایالم با تعداد هفت فقره کمترین میزان را به خود اختصاص داد.
مجموع درخواست های معرفی به بانک، متقاضی دریافت تسهیالت به 
میزان 209 هزار و 423 میلیارد ریال بودند و در بخش متقاضی دریافت 
تسهیالت فرآیند رونق تعداد درخواست ها تا پایان خرداد ماه امسال 
تعداد سه هزار و 459 فقره به میزان 76 هزار و 657 میلیارد ریال بود.
عالوه براین شمار متقاضیان دریافت تسهیالت مزبور که تا پایان خرداد 
ماه امسال مستقیم به بانک مراجعه داشتند در سطح 31 استان و جنوب 
استان کرمان و مناطق ازاد تجاری تعداد 32 هزار و 433 فقره به مبلغ 

163 هزار و 974 میلیارد ریال بود.
همچنین در ارتباط با انتقالی سال 1397 متقاضیان دریافت تسهیالت 
یاد شــده نیز، تعــداد یکهزار و 645 فقره بــه ارزش 15 هزار و 541 

میلیارد ریال بود.
برپایه آمار وزارت صنعت، نظارت بر شــیوه مصرف تسهیالت تعداد 
202 فقره در ســطح 10 استان برای هفت هزار و 300.6 میلیارد ریال 

انجام شد.

سهمیه بندی کاال 
بهترین راه شکستن قیمتها در بازار

 نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد اســت 
سیاست ســهمیه بندی کاالهای اساســی دولت باید ادامه یابد تا هم 

قیمتها شکسته شود و هم بازار به تعادل الزم برسد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: بخش اعظمی از 
هزینه های ســبد معیشــت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر 
می گیرد دولــت می تواند مایحتاج اصلی و ضــروری خانوارهای 
کارگــری را به شــکل یک پکیج پیــش بینــی و در قالب ارزاق 

سهمیه ای توزیع کند.
وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری موفق بود 
و این امر نشان می ده د که دولت می تواند بازار رتحت کنترل درآورده 

و جلوی دالالن و رانتخواران را بگیرد.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اگر دولت 
اقالم مصرفــی جامعه کارگری نظیر روغن و گوشــت و برنج را به 
شکل یک پکیج و با قیمت مناسب توزیع کند کمر احتکار کنندگان و 
انحصارگران می شکند و در انبارهایی که محصوالت غذایی مردم را 

احتکار کرده اند باز می شود و کاال به بازارها تزریق می شود.
چمنــی پیشــنهاد کرد: عرضــه کاالهــای ســهمیمه ای از طریق 
فروشــگاه های بزرگ در سطح شــهر صورت گیرد تا مردم از هر 
مرکز و نقطه و فروشــگاهی که مایل بودنــد خرید خود را انجام 

دهند.
وی درباره طرح سو اســتفاده از کاالهای سهمیه ای در فروشگاهها و 
واگــذاری آن به تعاونی های مصرف نیــز گفت: چنین چیزی ممکن 
نیســت چون وقتی دولت اعالم کرده با کد ملی و تنها یک بار در ماه 
امکان خرید هســت، سیســتم کد ملی را ثبت می کند و اجازه خرید 
چندبــاره کاالی تنظیم بازاری را نمی دهد بنابر این سیاســت عرضه 
کاالهای ســهمیه ای باید ادامه یابد تا قیمتها شکســته شود و بازار به 

تعادل الزم برسد.
این مقام مســئول کارگــری در پایان از دولت خواســت تا به 
جهــت رفاه حال خانوارهای کارگــری کاالهای دیگری را  هم 
در طــرح ســهمیه بندی کاال درنظر بگیرد و از طریق دسترســی 
فروشــگاههای طرف قرارداد با سامانه دولت و ساز و کاری که 
در بحث عرضه گوشت تنظیم بازاری دنبال کرد این اقالم را در 

کند. توزیع  خانوارها  میان 

اطالعات: اعتبار، خرواری چند؟!
 به مثقال هم نمی رسه 

شرق: قالیباف امیدوارترین سیاست مدار ایرانی 
 مرفع بی درد یعنی ؟؟

اطالعات: نظریه تبخیر گوشت بدن انسان به ماده تاریک 
 گرونی به مغزها فشار آورده کشف عجایب کردن!!

همشهری: مسافرکش های خانه به دوش 
 تو صندوق عقب ماشین هم می شه زندگی کرد 

همدان پیام: تفکیک زباله با جناب خان 
 باز هم شهردار عوض شد؟!

ایران: بیرانوند: حاضرم تا تورین بدوم 
 غذا چی خوردی؟  نکنه رفتی فضا ؟ یادش بخیرفوتبالیست بودی!!

ایسنا: گردشگران  پرخرج 
 توی ارزونیای ایران ذوق زده میشن 

اطالعات: مهاجرت معکوس به روســتاهای مرزی خراستان جنوبی 
کلید خورد 

 4 سال اخیرکلید سازی زیاد شده!!
همشهری: بازی ترامپ در زمین کره 

 می خواد بازی بومی محلی کشورشو ترویج بده!!
اشترانکوه: آیا چشم تولید در سال 98 به »رونق« روشن خواهد شد؟

 خیر، سوال بعدی؟؟
همدان پیام: توسعه کند کشاورزی استان همدان

 گاوها رفتن مسابقه 
ایسنا: ظریف درباره گاندو و حواشی اش به رهبری نامه نوشت 

 یعنی  تلگرامش قطع؟!
همشهری: پایداری ها به در بسته خوردند
 کارگاه کلید سازی که رونق داره!!

اقتدار کردستان: دست فروشی کالف سر در گم اقتصاد شهری 
 نخ کالفو بدید دست زنانشون فرش ببافن 

ایران: برای دهیار شدن جنگیدم 
 پس وای بحال کاندیداهای مجلس 

بکارگیری »ایران کد« به مدیریت بازار و 
کنترل قاچاق کمک می کند

 مدیرعامل مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات ایران( ضمن 
معرفــی این مرکز به عنوان کدینگ مختص شناســه گذاری کاالها و 
خدمات، گفت:  اگر به دنبال مدیریت درســت بــازار، جلوگیری از 
قاچاق، مالیات ســتانی صحیح، تســهیل در تجارت، بهبود وضعیت 
حمل و نقل، لجستیک و غیره هستیم، ابزارهای آن در ایران کد تعریف 

شده است.
علیرضا ملکی، در این مورد به ایرنا، گفت: نخستین بار بیش از 23 سال 
پیش »محمد نهاوندیان«  معاون کنونی اقتصادی رئیس جمهوری پایه 
گذار عضویت و نمایندگی ایران در سازمان جهانیGS۱ شد و مرکز 
ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران )جی. اس1 ایران( راه اندازی 

شد، اما امروز نقش و وظایف این مرکز مغفول مانده است.
وی تاکید کرد: مردم حق دارند بدانند کاالهای مختلفی که به دستشان 
می رســد، از چه موادی تهیه شــده، چه مســیری را برای رسیدن به 
دســت مصرف کننده نهایی طی کرده، تولیدکننده آن کیست، در کجا 
تولید شده و غیره و همه این پرسش ها با استفاده از کدهای استاندارد 
GS۱ پاسخ داده می شود. مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و 
خدمات ایران ادامه داد:  اگر دولت همچون گذشته از این مرکز حمایت 
کند، بسیاری خدمات که امروز دغدغه رئیس جمهوری و دولتمردان 
اســت، تحت اســتانداردهای جهانی درآمده و مــردم نیز می توانند 
خدمات بهتری در حوزه های مختلف کاالیی و خدماتی دریافت کنند.

ملکی هشدار داد:  موازی کاری ها در این حوزه می تواند به حذف امتیاز 
نمایندگی ایران در این سازمان جهانی منجر شود که در این صورت، 

بازگشت به آن بسیار هزینه بر خواهد بود.
وی افزود:  در موضوع به دســت آوردن بازارهای بین المللی، ایران به 
دنبال حضور قوی تر در بازارهایی نظیر پســته، فرش، زعفران و غیره 
بود که در آنها مزیت رقابتی دارد، اســتانداردهای GS۱ شــرایط را 
فراهم کرده تا کاالها به بازارهای جهانی معرفی تا محصوالت اصلی از 
محصوالت تقلبی بازشناسانده شود و به کاالهای ایرانی ارزش افزوده 

بیشتری بدهد.

محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد
 سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم محمدعلی نجفی در دادگاه خبر داد.

به گزارش مهر، غالمحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، گفت: حکم محمدعلی نجفی به تازگی 
صادر شده است.این فرد به قصاص محکوم شده، رای پرونده صادر شده و امروز به وکال ابالغ شده است در کیفرخواست سه عنوان 

اتهامی ایراد صدمه و قتل عمد و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح بود.
دادگاه قتل عمد را محرز دانســته اســت و حکم به قصاص صادر شده است. در مورد ایراد صدمه غیر موثر در قتل دادگاه رای برائت 

صادر کرده است؛ در مورد نگهداری سالح غیر مجاز نیز به دو سال حبس محکوم شده است.
محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران در تاریخ 7 خرداد ماه امسال، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب گلوله در منزل خود واقع 
در منطقه ســعادت آباد تهران به قتل رســاند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختالفات 

خانوادگی عنوان کرد.

ساالنه حدود ۷00 پزشک از کشور می روند
 رئیس کل سازمان نظام پزشکی در واکنش به مباحث مطرح درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در مجلس، به ارایه 
آمار و ارقامی درباره بیکاری و مهاجرت پزشکان پرداخت و بر لزوم اصالح فرآیند توزیع نیروهای پزشکی و منابع مرتبط با آن تاکید 
کرد.محمدرضا ظفرقندی در گفت و گو با ایسنا، درباره تعداد پزشکان کشور و مباحث مطرح درباره کمبود پزشک، گفت: تعداد زیادی 
از پزشــکان کشور و از جمله پزشــکان عمومی زیادی بیکارند و معنای آن، این است که بسته به آمارها و استانداردها کمبود پزشک 
نداریم و مشکل آن است که نتوانسته ایم شرایط اقتصاد سالمت و به کارگیری نیروها در مناطق مختلف از جمله مناطق محروم را تامین 
کنیم.وی به هزینه های تربیت دانشجوی پزشکی اشاره کرد و گفت: بر اساس محاسبات ما و بر اساس نوع دانشکده بین 800 میلیون 

تا یک میلیارد تومان بابت تربیت دانشجوی پزشکی هزینه می شود. 
وی درباره مهاجرت پزشــکان گفت: بر اســاس ارزیابی ما مهاجرت پزشکان در سال و در حوزه عمومی حدود 400 نفر است و در 

حوزه پزشکان متخصص هم بین 300 تا 350 نفر است. 

ابالغیه اجرائیه قرارداد بانکی 
بدینوســیله به آقای امین بازوند  نام پدر: رســتم تاریخ تولد1366/6/30 شماره 
ملی 3٩62714065 شماره شناسنامه٨5 به نشانی نهاوند، جوادیه انتهای خیابان 
اصلی پالک 62  و نبی بازوند نام پدر: محمدتقی تاریخ تولد1341/1/1 شماره  ملی 
3٩60722222 شماره شناســنامه 2٨1 به نشانی : نهاوند گلزرد جنب بیمارستان 
علیمرادیان کوچه آخر و حمزه سوری نام پدر :علی تاریخ تولد 1364/2/12 و شماره 
ملی 3٩62747621 شماره شناسنامه6 به نشانی نهاوند، گلزرد، جنب بیمارستان 
علیمرادیان کوچه آخــر و پروین فلک دین  نام پدر: علی تاریخ تولد1365/6/2٨ 
شماره ملی 3٩627136٩7 شماره شناسنامه4٨ به نشانی نهاوند، روستای کوهانی، 
کوچه فنی و حرفه ای  ابالغ  می گردد که پســت بانک نهاوند به اســتناد قرارداد 
بانکی به شــماره 34566106٩66155101 جهت وصــول مبلغ 12٨361214 ریال 
موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول )اصول طلب 1072362٩4 
ریال، سود 16٨2٨4٩5 ریال، خســارت تأخیر تأدیه 42٩6425 ریال و خسارت 
تأخیر روزانه ٨5577 ریال( به انضمام 5% حقوق دولتی طبق مقررات علیه شــما 
اجرائیه صادر نموده و پبرونده اجرائی به کالســه ٩٨00060 در اداره ثبت اسناد و 
امالک نهاوند واحد اجرا تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 13٩٨/3/1٨ مأمور 
اداره پســت امکان ابالغ واقعی به آقای امین بازوند میسر نبوده و کلیه اوراق عینًا 
اعاده گردیده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1٨ آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننماییــد، عملیات اجرائی طبق مقررات جریان خواهد 

یافت.)م الف 100(
محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4752 ب ــماره شناس ــار دارای ش ــوری غف ــری زی ــم پ خان
دادخواســت کالســه 114/٩71115ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی 
ــی  ــتاره صادق ــادروان س ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
بــه شــماره شناســنامه  22٩ در تاریــخ 13٩5/12/٨ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــت  ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفی/متوفی ــه حین الف ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
بــه: 1-کبــری زیــوری غفــار فرزنــد حیدرعلــی بــه شــماره شناســنامه340٨ 
ــماره  ــه ش ــی ب ــد حیدرعل ــار فرزن ــوری غف ــری زی ــی 2-صغ ــر متوف دخت
ــی  ــد حیدرعل ــار فرزن ــوری غف ــری زی ــی 3-پ ــر متوف ــنامه616٨ دخت شناس
بــه شــماره شناســنامه4752 دختــر متوفــی 4-محمــد زیــوری غفــار فرزنــد 
ــا  ــک ب ــر این ــی  والغی ــر متوف ــنامه616٩ پس ــماره شناس ــه ش ــی ب حیدرعل
ــي  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات ــام تش انج
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت مي نمای
ــم دارد واال  ــاه تقدی ــخ نشــر نخســتین آگهــي ظــرف یــک م او باشــد از تاری

ــد. ــد ش ــادر خواه ــي ص گواه
 )م الف 27٩(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

 روز گذشته نشست خبری مرکز امور وکال 
و مشــاوران حقوقی همدان در حالی برگزار 
شد که دلیل اصلی این گردهم آوردن رسانه ها 
انعــکاس و اطالع رســانی از میزبانی همدان 
بــرای برگزاری همایش نقــش حقوقدانان و 

کارشناسان رسمی در گام دوم انقالب بود.
همایشی که با رویکرد احیای عدالت و مبارزه 
با فســاد قرار بود با حضور رئیس قوه قضاییه 
برگزار شــود اما گویا قرار است این مراسم با 
حضور معاون حقوقــی رئیس قوه قضاییه و 
رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه کار خود را در 
پی گیرد و روز پنج شنبه در تاالر فجر همدان 

برگزار شود.
مدیر عامل موسســه امور وکال و مشــاوران 
حقوقــی همدان بــا بیان اینکــه برنامه فوق، 
نخستین همایش در راستای فرمایشات رهبری 
اســت که در کشور برگزار می شود، گفت: در 
این مراسم راهکارهای الزم در معقوله مبارزه 
با فساد به مسئولین ارائه می شود تا با ارائه آن  
فساد و گسترش آن در دستگاه های اجرایی به 

حداقل برسد.
علیرضا ترکستانی وکالت در کشور و رویکرد 
آن در آینــده را از موضوعــات این همایش 
دانســت و افزود: در چگونه برگزار شدن این 
همایــش، نهاد ها و ســازمان های مختلف از 
جمله دادگستری، ســازمان حقوقدانان بدون 
مرز، ســپاه، شــهرداری و معاونت پیشگیری 

جرم نقش مهمی دارا بودند. 
وی همچنیــن از  16 هــزار و 809 مــورد 
مشــاوره وکالت رایگان این مرکز خبر داد 
و عنوان کرد: بر همین اساس در واحدهای 
ارشــاد و معاونت قضایی 122 نفر وکیل در 
پرونده های کیفری به عنوان وکیل تسخیری 
معرفــی و 61  نفــر  هم به عنــوان وکیل 

معاضدتی معرفی کردیم.
ترکســتانی تاکید کرد: مرکز امور وکالی قوه 
قضائیه با همکاری سازمان وکالی بدون مرز، 
از مددجویان بهزیســتی و افراد تحت پوشش 
کمیته که دارای پرونده قضایی باشــند و نیاز 
به وکالت داشته باشند حمایت حقوقی می کند 
به طوریکه اگر فردی نیاز به مشــاوره و وکیل 
رایگان داشته باشد وکیل رایگان در اختیارشان 

قرار می گیرد.
وی بــا بیان اینکــه مرکز امــور وکالی قوه 
قضائیه بحث حمایت ویــژه از کودکان کار، 

زنان و کودکان را بر عهده دارد، بیان کرد:  در 
صورتی که زنانی از این قشــر مورد ضرب و 
شتم و خشــونت همسر واقع شده باشند این 
آمادگی در این مرکز وجود دارد که برای آنها 
وکیل رایگان انتخاب شــود اگرچه  امسال تا 
کنون در  همدان موردی گزارش نشده اما در 
ســال 97  دو پرونده در این خصوص وجود 
داشت که با وکالت رایگان رسیدگی آن ها در 
دادگاه ها انجام شد.وی در خصوص چگونگی 
کمک گرفتــن طرح وکالت رایگان نیز مطرح 
کرد: متقاضیان می توانند به صورت مســتقیم 
وارد شــوند و یا به مراکز و سازمان هایی که 
با موسســه امور وکالی اســتان ارتباط دارند 
مراجعــه کنند، تــا پررونده آنها در جلســه  
امــور عام المنفعه حقوقدانان بدون مرز مطرح 
می شود و توسط آنها این پرونده ها پیگیری و 

تعیین وکالت شود.
ترکســتانی همچنین در پاســخ به سوالی در 
خصوص میزان پرونده های تخلفاتی وکال در 
استان عنوان کرد: آمار تخلفات وکال محرمانه 
اســت با این حال می توان گفت بیشــترین 
شــکایات در خصوص حق الوکالت  اســت 
که متأســفانه نتیجه درســت عمل نکردن در 
حوزه فرهنگسازی استفاده از وکیل است،چرا 
که تصور اشــتباه جامعه این است که تضمین 
نتیجه دادگاه توســط وکیل انجام می شود در 

حالی که این مهم بر عهده قاضی و روســای 
محاکم است.

وی همچنین قشر وکالی استان را تازه نفس 
و جوان معرفی کرد و گفت: امسال در همدان 
70 نفــر موفق در آزمون وکالت دادگســتری 
شدند و پروانه وکالت کسب کردند بر همین 
اســاس آمار ها از 15  هزار وکیل در سراســر 

کشور خبر می دهد.
مدیر عامل موسســه امور وکال و مشــاوران 
حقوقــی همــدان همچنیــن در خصوص 
فعالیت موسســات حقوقی مواردی را متذکر 
شــد و افزود:  موسســاتی که مدیرعامل آن 
وکیل دادگستری نباشد غیرقانونی است چرا 
که اگر شــکایتی از این موسسه وجود داشته 
باشد سازمان ناظری برای پیگیری و رسیدگی 
ندارند متاســفانه امروزه موسسات مثل قارچ 
رشد کردند که نمی توان به تمام آنها رسیدگی 
کــرد تنها کاری که در این میان می توان انجام 
داد اطالع رســانی و فرهنگسازی در بین مردم 

است.
ترکســتانی، همچنین ادامه داد:  موسســات 
داوری هم از این مشکل مستثنی نیستند بر این 
اساس مردم اطالع داشته باشند که دادگستری 
باید به دعاوی مهم رسیدگی کند و پرونده های 
معمول تر به نهادهای خصوصی سپرده شود که 
مهمترین آن ها همین موسسات داوری است 

بنا بر این به نظر می رسد قوانین داوری نیاز به 
بازنگری و اصالح دارد.

وی همچنیــن از پرداخــت حــق الوکاله به 
صورت اقساطی خبر داد و افزود: این پیشنهاد 
توســط مرکز حقوقدانان بدون مرز در حال 
پیگیری است چرا که تعرفه حق الزحمه وکال 
از سال 86 اصالح نشده است که لزوم اصالح 
آن بسیار احساس می َشــود و از آنجا که هر 
طرحی باید ضمانت اجرا داشــته باشد الزم 

است این تعرفه ها امسال اصالح شود.
وی از پرداخت نشــدن حــق وکالت وکالی 
معاضدتی گالیه کرد و عنوان کرد: حق الوکاله 
وکالی معاضدتی  سال هاست دریافت نشده 
اســت اما خبر خوشبینانه این است که امسال 
در ردیف بودجه ملی بخشــی برای پرداخت 

این هزینه پیش بینی شده است.
وی اجرای طــرح هر خانــواده یک وکیل  
را تصمیمــی تحت تاثیر شــتابزدگی عنوان 
کــرد و گفت:  یک خانــواده چقدر پرونده 
می تواند داشــته باشد که هر وکیل را درگیر 
کند به نظر می رسد جایگزین این طرح باید 
شــرکت های بیمه کننده وکالت شکل گیرد 
به طوریکه افــراد با بیمه ها قرارداد ببندند و 
شــرکت ها تعهد کنند اگر موردی برای آنها 
پیش آمد حق الوکاله را شــرکت بیمه کننده 

پرداخت کند.

 هــر 3 ثانیه، یــک بیمار نیــاز به خون و 
فرآورده هــای آن پیدا می کنــد. از هر 3 نفر 
یــک نفر در طول زندگی نیــاز به خون پیدا 
می کنــد و یک واحد خــون اهدایی که فقط 
اندکــی از خون موجود در بــدن هر یک از 
ماست می تواند جان 3 نفر را از مرگ حتمی 
نجــات دهد. درواقع هــر روز اهدای خون 
توســط افراد باعث نجات جان میلیون ها نفر 
در دنیا می شود. براساس بررسی های صورت 
گرفته مجروحان تصادفات رانندگی، افرادی 
که تحت عمل هــای جراحی قرار می گیرند، 
بیماران ســرطانی که تحت شیمی درمانی یا 
اشــعه درمانی قرار دارنــد و... از اصلی ترین 
مصرف کنندگان لحظه ای خون و فرآورده های 
آن محســوب می شــوند و برخی از بیماران 
مانند بیماران تاالســمی و هموفیلی هم برای 
ادامه حیات ناگزیرند به شکل منظم خون یا 
فرآورده های خونی دریافت کنند. امروز نهم 
مــرداد در ایران به عنــوان روز اهدای خون 
شناخته می شــود و درواقع روز قدردانی از 

اهدا کنندگان این ماده حیاتی است.
معموال در تمــام دنیا اهدای خون به صورت 
اهــدای خون  می شــود.  انجام  داوطلبانــه 
داوطلبانــه بــه این معنی اســت کــه افراد 
فقط بــا نیت انجام دادن یــک کار خوب و 
انسان دوســتانه به مراکز اهدای خون مراجعه 
می کنند و هر فردی که 18ســال تمام داشته 

باشد، می تواند خون اهدا کند. 

بر این اساس  جوانانی که اکنون 18تا 30سال 
دارند، ایده آل ترین و بهترین گروه سنی برای 
مشــارکت در اهدای خون ســالم محسوب 
می شوند. درواقع اهداکنندگان جوان در این 
بازه ســنی می توانند نقش مهم و حیاتی در 
نجات جان بیماران نیازمند به خون داشــته 
باشند؛ به خصوص اینکه جامعه ما امروزه به 
سمت سالمندی پیش می رود و مصرف خون 

با افزایش سالمندی بیشتر می شود.
70درصد خون های اهدایی برای 40 ساله ها

براساس آمار ســازمان بهداشت جهانی 70 
درصــد خون هــای اهدایی در افــراد باالی 
40ســال مصــرف می شــود. از چالش های 
امــروزه ســازمان انتقــال خــون،  موضوع 
هرم ســنی اهداکنندگان اســت و باید برای 
جایگزینی اهداکننــدگان جوان تالش کنیم؛ 

چراکه وقتی جامعه به ســوی سالمندی پیش 
می رود مصــرف خــون و فرآورده های آن 
افزایــش می یابد و نزدیک به دوســوم خون 
مصرف شده در سنین باالی 50 سال به علت 
افزایش بدخیمی ها و اعمال جراحی است. از 
طرف دیگر کانون های خونســازی در سنین 
پس از 60 ســالگی کاهش می یابد و سازمان 
انتقال خون از افراد با ســن باالتر از 65سال 

خون دریافت نمی کند.
در حال حاضر نســل جدید جوان کشورمان 
اعتقاد چندانی به اهدای خون خود ندارند و 
ادامه این شــرایط می تواند کشور را با بحران 

روبه رو کند. 
 اهداکننده مستمر خون 

بر اساس آمار در دو ســال گذشته 2میلیون 
و 100 هــزار اهدای خون در کشــور انجام 

شده اســت که بر همین اســاس، شاخص 
رشد متوســط اهدای خون در ایران دو برابر 
کشورهای همسطح می باشــد همچنین باید 
گفت که در این زمینه و در میان کشــورهای 
در حال توسعه به خودکفایی رسیده ایم اما با 
این حال از مردم به خصــوص اهدا کنندگان 
مســتمرمان می خواهیم از اهدای خون غافل 

نشوند.
اهداکننده مستمر خون در یک دوره یکساله 
حداقــل 2 بار خون اهــدا می کند و فواصل 
نوبت های اهدای خون او کمتر از یک ســال 
می باشــد.این گــروه از افراد، ســالم ترین و 
قابل اعتماد ترین گروه داوطلبان را تشــکیل 
می دهند. با اهدای مستمر خون، همواره و در 
هر زمان، مقدار کافی خون از هر گروه خونی 
برای رفع نیاز های بیماران در دسترس خواهد 
بود و اطمینــان از ذخایر کافی خون حاصل 
مستمر  اهداکنندگان  اینکه  مهم تر  می شــود. 
مشــارکت بیشــتری در تأمین فرآورده های 
خونی در شرایط بحرانی دارند؛ ضمن اینکه 
داوطلبان اهدای مستمر خون به واسطه اطالع 
از شــرایط و تجربه مراحــل مختلف اهدای 
خــون و نیز با آگاهــی و پرهیز از رفتار های 
پرخطر و همچنین بررســی های پزشــکی و 
آزمایشــگاهی مکرر در هر بار اهدای خون، 
از ســالم ترین اهداکنندگان خون بوده که در 
ارتقای ســالمت فرآورده هــای خونی نقش 

حیاتی ایفا می کنند.

 رئیس کانون وکال در آستانه روز وکیل:

طرح هرخانواده یك وکیل 
تصمیمی شتابزده بود

■ همایش نقش حقوقدانان در گام دوم انقالب برگزار می شود

لزوم فرهنگسازی اهدای خون در جامعه
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برای سرمایه گذاری
االن زمان خوبی برای خرید مسکن نیست

ــکن  ــت مس ــه قیم ــه این ک ــه ب ــا توج ــت: ب ــکن گف ــازار مس ــناس ب ــک کارش  ی
ــه هم اکنــون زمــان مناســبی  ــه خــود گرفت ــی ب ــد نزول در برخــی مناطــق تهــران رون
ــد  ــی می توانن ــان مصرف ــا متقاضی ــرمایه گذاری نیســت ام ــه قصــد س ــد ب ــرای خری ب

اقــدام کننــد.
ســلمان خادم الملــه بیــان کــرد: در صــورت حفــظ شــرایط موجــود و بهبــود 
ــم قیمــت مســکن کاهــش و حجــم معامــالت  شــاخص های اقتصــادی انتظــار داری

افزایــش پیــدا کنــد. البتــه بــا توجــه بــه تاثیــر آیتم هــای سیاســی، پیش بینــی شــرایط 
ــی مــدت ســخت شــده اســت. ــرای طوالن ــران ب اقتصــاد ای

وی افــزود: بــه دلیــل ثباتــی کــه در بــازار مســکن ایجــاد شــده و احتمــال نــزول 
ــای  ــه بازاره ــن بخــش و ورود ب ــندگان از ای قیمــت وجــود دارد، خــروج فروش
ــون  ــرا هم اکن ــد؛ زی ــته باش ــا داش ــرای آنه ــری ب ــوددهی بهت ــد س ــد می توان مول
ــا  ــت. ام ــرمایه گذاری نیس ــد س ــه قص ــکن ب ــد مس ــرای خری ــبی ب ــان مناس زم
ــام  ــود را انج ــا کار خ ــد طبیعت ــرای خری ــار ب ــل اجب ــه دلی ــی ب ــان مصرف متقاضی

می دهنــد.
ــی  ــر کاال و محصول ــت ه ــه قیم ــان این ک ــا بی ــکن ب ــاد مس ــناس اقتص ــن کارش ای

ــکن،  ــش مس ــت: در بخ ــنا گف ــه ایس ــود ب ــی می ش ــا ناش ــه و تقاض ــادل عرض از تع
متغیرهایــی مثــل عــدم ثبــات اقتصــادی، تغییــر قیمــت ارز و طــال منجــر بــه پاییــن 
آمــدن تعــداد معامــالت و افزایــش قیمــت می شــود. در صــورت ادامــه ثبــات فعلــی 
شــاهد ایجــاد تعــادل در بــازار مســکن خواهیــم بــود امــا ایــن موضــوع مشــروط بــه 

ــازار شــوک ندهــد. آن اســت کــه متغیرهــای سیاســی بــه ب
خادم الملــه بــا اشــاره بــه کاهــش 65 درصــدی معامــالت مســکن گفــت: بــا کاهــش 
قیمــت، انتظــار افزایــش حجــم معامــالت را خواهیــم داشــت. بــه نظــر می رســد کــه 
هم اکنــون بــه دلیــل ثبــات بازارهــای دیگــر شــاهد کاهــش قیمــت مســکن و رفتــن 

بــه وضعیــت تعادلــی هســتیم.

وزارت صنعت مسئول مجوز فعالیت 
استخراج رمز ارز شد

 مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت 
گفت: با توجه تصویب مصوبه اســتخراج رمز ارز در هیأت دولت 
اعطای مجوز فعالیت اســتخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار 

شد.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار 
داشت: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، 
بایــد تاییدیه های الزم از وزارت نیــرو و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات دریافت شــود.وی تصریح کرد: الزم است تجهیزات مورد 
نیاز دارای برچســب انرژی و از تجهیزات به روز در این زمینه باشند. 
همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی 
با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطالعات و جذب متخصصین این 
حوزه می باشد.مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستوالعمل اعطای 
مجوز فعالیت در این حوزه درحال تدوین می باشد که پس از تکمیل 

و تصویب اطالع رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی ما دست روی دست 
گذاشته است!

 رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین حمالت خود به مقامات بانک 
مرکزی آمریکا گفت آن هــا هیچ کاری انجام نداده اند و این خیلی بد 

است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در ادامه مناقشه لفظی بین دولت و 
بانک مرکزی آمریکا با یکدیگر بر سر مساله نرخ بهره، دونالد ترامپ 
از مقامات فدرال رزرو خواســت رویکرد خود را تغییر دهند و کاری 

بیش از یک کاهش نامحسوس نرخ بهره انجام دهند.
قرار اســت مدیران بانک مرکزی آمریکا در نشست این هفته خود در 
خصوص نرخ بهره تصمیم گیری کنند و بسیاری از کارشناسان معتقدند 
فدرال رزرو در این نشست با کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره موافقت 
خواهــد کرد. کاهش نرخ بهره برای رئیــس جمهور آمریکا که برای 
پیروزی در انتخابات ســال 2020 این کشور حساب ویژه ای بر روی 

اقتصاد باز کرده، مساله ای حیاتی است.
ترامپ در توئیتر خود نوشــت: اتحادیه اروپا و چین بار دیگر نرخ بهره 
خود را کاهش خواهند داد تا پول بیشــتری به سیستم های خود تزریق 
کنند. این مساله کار  تولید کنندگان برای فروش محصوالتشان را راحت 
می کند اما فدرال رزرو ما هیچ کاری نمی کند و احتماال کار خیلی کمی 
در مقایسه با رقبا انجام خواهد داد که خیلی بد است! فدرال رزرو همه 
کارهای نادرست را انجام داه است. کاهش اندک نرخ بهره کافی نخواهد 

بود هر چند که در هر صورت ما برنده خواهیم شد!

۱۲ روز دیگر باقی است
بهترین روش برای دسترسی سریع 

به کارت های سوخت
 استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت کالن شهرهای تهران، 
کرج، تبریز و اصفهان از 20 مردادماه اجباری می شــود و الزم اســت 
که مالکان وســیله نقلیه در روزهای باقی مانده نسبت به دریافت کارت 

سوخت خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، شــمارش معکوس برای اجرای طرح الزام استفاده از 
کارت سوخت شــخصی به صدا درآمده و این در حالی است که طبق 
اعالم شرکت ملی پســت، تا آخر تیرماه سال جاری، 770 هزار کارت 
سوخت در باجه معطلی پست مانده است؛ بدین معنا که این کارت های 
سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین 
دلیل به پســت بازگشته است. این کارت ها طبق قرارداد پست چند ماه 
در این شــرکت می ماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی برمی گردد.
در تمامی موارد ذیل حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است و مدارک 
هویتی مالک برای درخواســت المثنی کارت هوشــمند سوخت برای 
اشــخاص حقیقی شامل این می شود که یکی از مدارک شناسایی معتبر 
مالک وســیله نقلیه شامل اصل شناســنامه یا کارت ملی هوشمند و یا 
گذرنامه و برای اشخاص حقوقی شامل معرفی نامه رسمی از سازمان یا 
شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت 

ملی هوشمند و یا گذرنامه نماینده می شود.
دارندگان وکالتنامه معتبر قانونی از مالک می توانند با ارائه مدارک شناسایی 
معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند و یا گذرنامه نسبت 
به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند. خودروهای لیزینگی )خودروهای 
اجاره به شرط تملیک( اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو 

شامل کارت خودرو مالک عمل است.
مدارک شناسایی وسیله نقلیه شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه 
مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص ثالث 
معتبر می شود. سپس نوبت به  تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +10 
واریز مبلغ 100000ریال )10 هزار تومان( در پایانه های pos بانک ملت 
مستقر در دفاتر پلیس+10 و  اخذ رسید ثبت درخواست کارت هوشمند 
سوخت المثنی از کاربر می شود.  کسانی که در سایت دولت همراه ثبت 

نام کرده اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند.
 حذف رمز کارت سوخت

مــدارک مورد نیاز جهت انجــام فرآیند حذف رمز کارت هوشــمند 
سوخت نیز شامل مراجعه به یکی از نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در سراســر کشــور و برای حذف رمز کارت 
هوشمند سوخت تاکید می شــود که حضور مالک وسیله نقلیه جهت 
حذف رمز کارت الزامی بوده و در صورت درخواست توسط شخص 
دیگر با ارائه وکالتنامه محضــری و یا برگه انحصار وراثت حذف رمز 

کارت سوخت امکان پذیر است.
مدارک این بخش نیز برای  اشــخاص حقیقی اینگونه است که یکی از 
مدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه )شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه( و 
برای اشخاص حقوقی شامل معرفینامه رسمی سازمان مربوطه با درج 

شماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده می شود.
کارت شناســایی خودرو یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه و بیمه نامه 
معتبر نیز باید وجود داشــته باشد و تکمیل فرم درخواست رمز گشایی 
و در دســت داشتن اصل کارت هوشــمند سوخت جهت حذف رمز 
کارت هوشمند سوخت الزامی است. )دارای فیزیک سالم بدون چسب 
خوردگی و شکستگی و...( الزامی است.شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران در آخرین اطالعیه خود مهم ترین ســوالت موجود در این 
بخش را پاســخ داده اســت اما باز هم در صورت وجود هرگونه ابهام 
و پرسش ضروری می توان با شــماره تلفن 09627 مرکز پاسخگویی 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تماس گرفت.
در صورتی که مالک خودرو، سیم کارت تلفن همراه به نام خود نداشته 

باشد، چگونه باید ثبت نام کند؟
الزاما برای ثبت نام اینترنتی باید شماره تلفن همراه به نام مالک باشد و 
در غیر این صورت برای ثبت نام باید به دفاتر پلیس +10 مراجعه شود.
در صــورت فوت مالک خودرو و عدم تغییر مالکیت، چگونه می توان 

برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کرد؟
برای این موضوع باید پس از انحصار وراثت از طریق دفاتر پلیس +10 

و برابر ضوابط قبلی اقدام کند.
در صورتی که کارت سوخت داشته باشیم اما رمز آن را فراموش کرده 

باشیم چکار کنیم؟
مالکان خودرو یا موتور ســیکلت دارای کارت ســوخت که رمز آن را 
فراموش کرده اند، امکان بازیابی رمز برای آن ها فراهم شده است و نیاز 
بــه ثبت نام کارت المثنی ندارند. چهار رقم آخر کد ملی مالک خودرو 

رمز پیش فرض همه کارت های سوخت است.
مالکان خودروها و موتورسیکلت های قولنامه ای برای ثبت درخواست 

کارت سوخت المثنی چگونه باید اقدام کنند؟
مالکان خودرو و موتورســیکلت و مالکان خودروهای قولنامه ای برای 
ثبت نام کارت سوخت المثنی، می توانند همانند گذشته صرفا با مراجعه 
به دفاتر پلیس+10  و پس از ارائه اســناد قطعی نقل و انتقال نسبت به 

ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
 اگر کارت ســوخت داشته باشــیم باز هم امکان ثبت نام در سامانه 

وجود دارد؟
مالکین خودرو یا موتور ســیکلت که کارت ســوخت فعال در سامانه 
هوشــمند دارند، در صورت ثبت تقاضای صدور کارت المثنی، کارت 
اولیه آن ها ابطال خواهد شــد. بنابراین توصیه می شود صرفا افراد فاقد 

کارت سوخت برای ثبت نام مراجعه کنند.
اگر کارت سوخت خود را گم کرده باشیم چه باید بکنیم؟

 www.mob.gov.ir ( با مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی
( یا دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه از چهار طریق 
سامانه خدمات همراه دولت، ایران اپس، کافه بازار و اپ استور و یا در غیر 

آب یعنی زندگیاین صورت با مراجعه به دفاتر پلیس +10 می توان ثبت نام کرد.

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مناقصه های عمومي یك مرحله ای )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ، اجرای پروژه های 
زیر بر اساس فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال ٩٨ را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 
آب و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط 
در 5 سال گذشته به مبلغ اولیه 25 % مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 
نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 

( ، واگذار نماید.
ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضي شرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي 
و فیش واریزي به مبلغ 300/000 ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 01013٩61٩7001 بابت خرید اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از ٩٨/5/٩  لغایت ٩٨/5/16 به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را 

دریافت نمایند. 

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ 
وجه  در  تضمیني  بانکي  چک  یا  و  واریز    01013٩61٩7001 شماره  صادرات  بانک  سپهر  حساب  به  را  مذکور 
شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز 

وجه یا چک بانکي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
شود ،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، ، مطلقا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.مهلت عودت اسناد تکمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداري 
مورخ 13٩٨/5/26 ومحل تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب می باشد. پاکات مورخ 13٩٨/5/27 در کمیسیون 

مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد .
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و 

فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir  ( درج شده است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي براي پیمانکار نخواهد داشت.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(مدت به ماهموضــــــوعشماره مناقصه
مناقصه

ساعت بازگشایی

اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات ج/163/٩٨
فاضالب در سطح شهر مالیر

1210،163،2٨4،62235٨.4٨٩.٨5410

پروژه شماره 3 اجرای شبکه جمع آوری و نصب ج/150-1/٩٨
انشعابات فاضالب شهر همدان در مسیرهای 
پراکنده )طول هر مسیر 30 متر و بیشتر(  

67،11٩،126،123347.1٩5.63110:30

 معاون وزیر راه وشهرسازي پس از حضور 
در همدان و بازدید از محالت هدف بازآفریني 
شــهري در جلســه بازآفریني گفــت که این 
محالت باید فراتر از مطالعات طرح هاي جامع 
و تفصیلــي باید مورد مطالعــه قرار بگیرند و 
نتایــج کار به صورت پالک هاي جداگانه ارائه 

شود.
سیدمحمد پژمان ادامه داد: متأسفانه طرح هایي 
که تابه حال مطالعه شــده اند اقتصادي نیست 
درصورتي که این طرح ها باید به جز باال بردن 
سطح اجتماعي خانواده ها، سطح اقتصادشان را 

هم باال ببرد.
وي افزود: در اجراي این طرح ها باید به پایین 
آوردن هزینه هــا کمک کنیم تا مردم از اجراي 

طرح بازآفریني شهري استقبال کنند.
پژمان اظهار داشــت: سیاســت اصلی وزارت 
راه و شهرسازی نوســازی بافت های فرسوده 
شــهری با محوریت بخش مسکن است، اما 
ارتقا وضعیت سکونت و تأمین رفاه و آسایش، 
نیازمنــد توجه به موضوعات زیرســاختی و 

روبنایی است.
وی عنوان کرد: بسیاری از خانه های این مناطق 
دچار فرســودگی و نداشتن استحکام است و 
ساکنان باید با اســتفاده از این فرصت نسبت 
به استحکام بخشی و بازسازی بنای مسکونی 

خود اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران گفت: در کنار بازسازی بناهای مسکونی، 
بایــد محیــط اجتماعی مناطق شــامل طرح 
بازآفرینی شــهری نیز متناســب با نیاز مردم، 
بازآفرینی شــود و حتي ظاهر این بناها فاخر 

باشند هرچند که با هزینه هاي کم اجرا شوند.
وی ادامه داد: این محیط شــامل فضای سبز، 
پارک هــا، خیابان ها، فروشــگاه ها، مدارس و 

بسیاری از نیازهای شهروندی می شود
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
گفــت: در ســال 98 حدود 100 هــزار فقره 
تســهیالت دارای یارانه دولتی، برای بازسازی 
بافت فرســوده شــهری در سراســر کشور 

تخصیص داده شده است.
پژمان افزود: 50 درصد ســود این تسهیالت 

در قالب یارانه توســط بخش دولتی پرداخت 
می شود و برای کمک به موضوعات زیربنایی 
و رو بنایــی نیز 15 هزار میلیــارد ریال اعتبار 

اختصاص یافته است.
وی ادامــه داد: این اعتبــار در قالب یک هزار 
و 549 طرح عمرانی، نارســایی ها، کمبودها و 
خدمات مورد نیاز بخشی از بافت های فرسوده 

شهری را بر طرف می کند.
پژمان اضافه کرد: در بافت های فرسوده کشور 
اگــر بنای تاریخی ارزشــمند وجود داشــته 
باشد توسط شــرکت بازآفرینی شهری ایران 
خریداری و پــس از مرمت و بازســازی در 

اختیار بخش خصوصی گذاشته می شود.
وی ادامــه داد: فضاهــای تاریخی بزرگی 
خریداری شــده کــه با مشــورت مدیران 
شهر و استان، متناســب با نوع کاربری بر 
اســاس نظر کارشناسان و با هدف نگاه از 
دید هویت بخشــی آن، مرمت و بازسازی 

می شوند.
 از شرایط موجود درک داشته باشید
اســتاندار همدان هم گفت: در قالب تذکر به 
دستگاه هاي دولتي یادآوري مي کنم که اگر در 
جایي زمین و یا ملکي براي واگذاري و کمک 

به این پروژه دارند هرچه سریع تر اقدام کنند.
سیدسعید شاهرخي ادامه داد: باید یک جلسه 
اختصاصي با شهرداران، اعضاي شوراي شهر 
و فرمانداران برگزار کنیم و اهمیت بازآفریني 
شهري و کمک به اجراي آن را تشریح کنیم تا 

محکم پاي کار باشند.
وي افزود: اداره شهر و هنر شهردار این است 
که با فکرواندیشــه  شــهر را نگــه دارد و با 

ایستگاه عوارضي اشتباه نگیرد.
شــاهرخي گفت: توقع من این است که درک 
صحیح و به موقع از شــرایطي که دولت براي 

بازآفریني شهري ایجاد کرده داشته باشید.
مدیرکل راه وشهرســازي استان همدان گفت: 
سهمیه اســتان در بازآفریني شــهري 3 هزار 
واحد مســکوني بوده که تاکنون 913 پروانه 

واحد مســکوني به صورت خــود مالکي در 
محله هاي بازآفریني شهري صادر شده است.

رباني ارشد ادامه داد: سهمیه یارانه اي این منازل 
مسکوني 40 میلیون تومان با سود 9 درصد و 
40 میلیون تومان با ســود 18 درصد است که 
این رقم براي انبوه سازان صنعتي 40 میلیون با 
ســود 9 درصد و 60 میلیون با سود 18 درصد 

است.
وي افــزود: 56 درصد از محــدوده محالت 
بازآفریني در مراکز شهري 9 شهرستان استان 
قــرار دارند و هنوز آما قــروه جرزین در این 

محاسبه گنجانده نشده است.
رباني ارشد گفت: 27 قرارداد پروژه عمراني از 
محل اعتبارات بازآفریني شهري منعقد شده و 

در حال اجرا است. 

استاندار در ستاد بازآفریني شهري: 

شهر ایستگاه عوارضي نیست
■ معاون وزیر: در مطالعات بازآفریني شهري به اقتصاد خانوارها توجه شود

■ مدیرکل راه و شهرسازي: یک سوم سهمیه بازآفریني شهري را استفاده کرده ایم

 در یــک هفتــه گذشــته 55 واحــد 
مرغــداری، کشــتارگاه، عمــده و خرده 
فروش مرغ در همدان به دلیل گرانفروشی 
متخلف شناخته شده و برای آنها پرونده 
تعزیراتی تشــکیل شــد تا بازار مرغ این 

استان به آرامش برسد.
این خالصه خبری بود که معاون سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان به 
ایرنــا داد و گفت: بازرســی و نظارت بر 
زنجیره تولید و توزیع مرغ در سطح استان 

ادامه دارد.
بــه گفته علیرضا شــجاعی فرآیند تولید، 
کشــتار و فروش مرغ همچون حلقه های 
یک زنجیر بــه یکدیگر متصل هســتند 
که هم اینک در حلقه هــای ابتدایی این 
زنجیــره مشــکالتی به وجــود آمده که 
حاصل آن افزایش بی رویه قیمت گوشت 

مرغ است.
بازرســی ســازمان  و  نظارت  معــاون 
صنعــت، معدن و تجــارت همدان این 
شرایط را بی نظمی تلقی کرده و اضافه 
کرد: تولیدکننده ها و کشــتارگاه ها در 
این بی نظمی بیشترین نقش را دارند به 
اینکه حلقه زنجیر آنها ضخامت و  دلیل 

بیشتری دارد. قطر 
شــجاعی تأکید کرد کــه تمام حلقه های 
زنجیره مرغ زیر ذره بین بازرســان است 
و در یک هفته گذشــته 55 واحد اعم از 
متخلف  فروشنده  و  کشتارکننده  مرغدار، 
که مرغ را بیشــتر از نــرخ مصوب اعالم 

شده به مردم فروختند شناسایی و همراه 
با پرونده تخلف به تعزیرات معرفی شدند 

تا سزای اعمالشان را ببینند.
وی یادآوری کرد که در بین این خاطیان 
سه کشتارگاه استان و چندین تولیدکننده 
تخلف های چشم گیری داشتند و مابقی 

هم عمده و خرده فروش بودند.
بازار  شجاعی نرخ مصوب ســتاد تنظیم 
بــرای مصرف کنندگان را 12 هزار و 900 
تومــان و مرغ زنده بــرای تولیدکنندگان 
را هشــت هزار و 550 تومان اعالم کرد 
و گفــت: عرضه مرغ بیشــتر از این رقم 
گرانفروشی محسوب شده و در برخورد 
با متخلفان با هیچ کسی تعارف و مالحظه 

کاری نداریم.
بر اســاس آمار و اطالعــات اولیه معاون 
نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت همدان که هنوز فرصت نکرده 
آمارها را نهایی کند، 55 واحد خاطی یاد 
شده دست کم ســه و نیم میلیارد تومان 

جریمه شده اند.
جدا کردن ران و ســینه و شینسل کردن 
مرغ هــم به دســتور شــجاعی در مرغ 
فروشی ها ممنوع شــد تا مردم سریع تر 

نیازهای خود را تأمین کنند.
به گفته وی روزانه 60 تا 70 تن گوشــت 
مرغ در شــهر همدان عرضه مي شود که 
این رقــم در مواقعی مانند روزهای اخیر 
که هیجان خرید مرغ باال می رود به 100 

تن هم می رسد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان :

گرانفروشان مرغ کباب شدند
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10 خانه ورزش روستایی
 در فامنین افتتاح می شود

 10 خانه ورزش روســتایی همزمان بــا دهه والیت و امامت در 
شهرستان فامنین تجهیز و افتتاح می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنین گفت : در دولت تدبیر 
و امیــد بحث تجهیز خانه های روســتایی در اولویت قرار گرفته تا 
جوانان روستاها به ورزش بپردازند و بدین منظور با حمایت محسن 
جهانشیر مدیر کل ورزش و جوانان و مهرداد نادری فر رئیس هیأت 
روستایی و عشایری استان10 خانه ورزش روستایی همزمان با دهه 

والیت و امامت در شهرستان فامنین تجهیز و افتتاح می شود.
حســین قراگوزلو عنوان کرد: احیا و توســعه ورزش های بومی و 
محلی شهرســتان جزو ضرورتهــای ورزش منطقه اســت و قول 
مساعدت برای پیگیری ادامه روند راه اندازی سایر خانه های ورزش 

روستایی در بقیه روستا های شهرستان را داد
الزم بذکراست دراین مرحله از تجهیز خانه های وررزش روستایی 
آباد،حاجــی  پاوان،ینگجه،نصیرآباد،امیراباد،خــوش  روســتاهای 
آباد،ســراوک،قزل آباد،بازران،اکله به امکانات ورزشی از جمله میز 
پینگ،میز فوتبال دستی،دارت،تشک کشــتی و تشک تاتامی تجهیز 

خواهند شد.

پیر دهقان: هزینه ورودی بانوان 
در لیگ ها باید کاهش یابد

 حضور معاون امور هماهنگی بانوان استان در نشست تخصصی 
معاونت توسعه ورزش بانوان با مسئولین ورزش بانوان استان

همایش تخصصی معاونت توسعه ورزش بانوان با مسئوالن ورزش 
اســتان ها و نواب رئیس بانوان فدراســیون های ورزشی در آکادمی 
المپیک مجموعه ورزشــی انقالب با حضور وزیر ورزش و جوانان 

برگزار شد .
در این نشســت معاون امور هماهنگی بانوان اســتان در خصوص 
مســائل بانوان همــدان گفت:اعتبارات تخصیص داده شــده بانوان 
ســی درصد از سهم آقایان است و خواستار اختصاص پنجاه درصد 

اعتباربرای بانوان شد.
معصومه پیر دهقان افزود: از آنجا که بعضی اســتان ها نظیر همدان 
فاقد اسپانســر مالی هستند و تیم ها برای حضور در لیگ مشکالت 
مالی پیــدا خواهند کرد هزینه ورودی در لیگ برای این اســتان ها 

کاهش یابد. 
وی بیان کرد: در پایان خاطر نشــان کرد فدراسیون ها از ملی پوشان 
اســتانی حمایت کنند تا بتوانیم شــاهد درخشــش بانوان ایرانی در 

میادین بین المللی باشیم.

مریم بربط فینالیست شد

 مریم بربط بانوی شایســته جودو ایران حریف هندی خود را در 
دور دوم ایپون کرد و به مرحله نیمه نهایی رسید.

مریــم بربط در وزن 70 کیلوگرم در دور اول اســتراحت کرد و در 
دور دوم موفق شد حریف خود را ضربه فنی کند، این بانوی شایسته 
ایران در دور سوم نیز حریف خود را ایپون کرد و با اقتدار فینالیست 
شد. شایان ذکر اســت رقابت های جودو قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
در رده ســنی جوانان با حضور 114 جودوکار در گروه مردان و 78 
ورزشــکار در گروه بانوان از 23 کشور به میزبانی چین تایپه برگزار 

می شود.

مربیگری آب درمانی توسط ناجیان غریق 
ممنوع است

 هیچ یک از ناجیان غریق بدون داشــتن گواهینامه رســمی حق 
مربیگری آب درمانی را ندارند.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی اســتان با اعالم این خبر گفت: 
ناجیانی که بدون داشــتن گواهینامه مربیگــری آب درمانی، فعالیت 

دارند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
این اقدام تخلف محســوب می شود و در صورت گزارش بازرسان 
هیأت و یا شــکایت، پرونده فرد خاطی بــه کمیته انضباطی هیأت 

ارجاع خواهد شد.
ســیروس سوریان به ایرنا اظهار داشت: مجازات افراد متخلف حتی 

منجر به ابطال کارت و پروانه فعالیت ناجیان غریق خواهد شد.
وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با هیأت شــنا، شیرجه و واترپلو 
همدان گفت: بر این اســاس کمیته بازرســی با محوریت نظارت بر 
عملکرد مربیان شــنا در کالس های آموزشــی به صورت مشترک 

شکل گرفت.
رئیــس هیأت نجات غریق و غواصی همدان افزود: داشــتن پروانه 
آموزش و همچنین بازآموزی مربیگری ســال جاری از هیأت شنا، 
شیرجه و واترپلو استان همدان و همچنین نظارت بر عملکرد منجیان 
غریق استان و داشتن کارت بازآموزی و آمادگی سال جاری از هیأت 
نجات غریق و غواصی اســتان، شــرط عقد قرارداد مکان های آبی 

سطح استان است.

آغاز مسابقات پاکت بیلیارد کشور در همدان
 مسابقات مقدماتی رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد کشور در رشته 

ناین بال به میزبانی همدان آغاز شد.
سرپرســت هیأت بولینگ، بیلیارد و بولس اســتان گفت: مســابقات 
مقدماتی پاکت بیلیارد و اسنوکر کشــور به منظور حضور در جدول 
مرحله اصلی رنکینگ کشــوری از دیروز به میزبانی باشگاه سامان در 

همدان آغاز شد.
محمــد فتحی با اشــاره به اینکه این رقابتها ازهشــتم لغایت یازدهم 
مردادماه برگزار می شــود، افزود: 30 ورزشکار از استان های مختلف 
کشور در این مســابقات به رقابت می پردازند و در نهایت چهار نفر 

برتر به مرحله نهایی این رقابتها راه پیدا می کنند.
وی ادامه داد: برای نخســتین بار در تاریخ بیلیارد همدان، میزبانی در 
چنین سطحی به استان همدان واگذار می شود و امیدواریم با میزبانی 
شایسته بتوانیم نظر فدراســیون را برای برگزاری مسابقاتی در سطح 

باالتر را جلب کنیم.
محمد فتحی خاطر نشــان کرد: بــا برنامه ریزی صورت گرفته احیای 
این رشته ورزشی در دستورکار است تا شهرستان ها نیز در این زمینه 

فعال شوند.

تیم ملی والیبال راهی روسیه می شود

 کاروان والیبــال ایران برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک 
باید راهی روسیه شود.

مســابقات انتخابی المپیک از 18 تا 20 مرداد ماه به میزبانی روســیه 
برگزار می شــود. در این مســابقات ایران باید در سنت پترزبورگ با 

روسیه، کوبا و مکزیک روبرو شود.
تیم ملی والیبال کشــورمان بــرای حضور در این مســابقات بامداد 
چهارشــنبه، 16 مرداد ماه برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک، 

عازم سن پترزبورگ خواهد شد.
برنامه مسابقات ایران در انتخابی المپیک به شرح زیر است:

جمعه 18 مرداد ساعت 17:30، ایران .......................................... کوبا
شنبه 19 مرداد ساعت 17:30، ایران ....................................... مکزیک
یکشنبه 20 مرداد ساعت 20:30، ایران ......................................روسیه

دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان
 با خانواده شهید طالبی

 مدیرکل ورزش و جوانان همدان با خانواده شهید ورزشکار علی 
میرزا طالبی دیدار و دلجویی کرد.

شهید علی میرزا طالبی از قهرمانان دو و میدانی در سن 16 سالگی سال 
65 در شلمچه عملیات کربالی پنج به شهادت رسید.

شــهید طالبی از قهرمانان رشــته دو و میدانی بوده است درماده 400 
و 1500 و 4000 و 6000 متــر در کشــور قهرمان شــد و رکورد دار 

بوده است.
ــما آرام  ــا ش ــدم ت ــر می ــروم س ــن می ــده م ــهید آم ــت ش در وصی
ــظ  ــه حف ــد و ب ــی نگذاری ــالم را خال ــر و اس ــت رهب ــد پش بخوابی

ــت. ــد داش ــاب تاکی حج
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان در این مراسم گفت: 
باعث افتخار است به عنوان کوچکترین عضو جامعه ورزش و جوانان 
خدمت خانواده شــهدا می رسیم و از آنها دلجویی می کنیم امیدوارم 

خدا این موهبت را از ما نگیرد.

آزمون گلزن برتر ایرانی در سطح اول 
فوتبال اروپا

 سردار آزمون توانسته است با 
ادامه روند گلزنی خود در زنیت 
تبدیل به برترین گلزن ایرانی در 
لیگ های سطح اول فوتبال اروپا 

شود.
به گزارش ایسنا، امسال چندین 
بازیکن از تیم ملی فوتبال ایران 
توانســته اند در فوتبــال اروپــا 
حاضر شــوند. هر چنــد اقبال 
زیادی نسبت به جذب بازیکنان 

ایرانی در فوتبال اروپا کم دیده می شــود ولی بازیکنان ایرانی عملکرد 
قابل قبولی در چند ســال اخیر در فوتبال اروپا داشتند که نشان دهنده 
پیشــرفت ایران در این زمینه در چند سال اخیر بوده است طوری که 
ســردار آزمون بهترین گلزن ایرانی در ســطح اول اروپا و جهانبخش 

آقای گل لیگ برتر هلند شدند.
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پیشخوان

آگهي حصر وراثت
آقای اسماعیل مهری دارای شــماره شناسنامه  60٨ به شرح دادخواست 
کالســه 111/2٨7/٩٨ش از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم مهری به شــماره شناسنامه  
323 در تاریخ 13٩7/10/2٩ در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-متقاضی گواهی 
حصروراثت با مشــخصات فوق الذکر پسر متوفی 2-علیرضا مهری فرزند 
ابراهیم به شماره شناســنامه 670 صادره از بهار متولد1350 پسر متوفی 
3-محمدباقر مهری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ٨10 صادره از بهار 
متولد135٨ پسر متوفی 4-علی حســین مهری فرزند ابراهیم به شماره 
شناســنامه 542 صادره از بهار متولد1341 پسر متوفی 5-کلثوم مهری 
فرزند ابراهیم به شماره شناســنامه ٨51 صادره از بهار متولد1356 دختر 
متوفی 6-ناهید مهری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 551 صادره از بهار 
متولد1343 دختر متوفی 7-زهرا مهری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
14 صادره از بهار متولد1361 دختر متوفــی ٨-گلزار اصولی رحیم فرزند 
حیدر به شــماره شناسنامه 3 صادره از بهار متولد1320 همسر متوفی و ال 
غیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. )م الف 15٩(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه مالــک خانــم زینــب کلهــری فرزنــد جــان محمــد 
ــه  ــا ارائ ــی 3٩60٨23304  ب ــماره مل ــه ش ــد و ب ــادره از نهاون ص
ــماره 2  ــمی ش ــناد رس ــر اس ــدق دفت ــهود مص ــهادت ش ــرم ش ف
ــروز و  ــی مف ــالک 46٨ فرع ــدانگ پ ــوده شش ــار نم ــد اظه نهاون
مجــزی از 2٨ اصلــی بخــش دو ثبــت نهاونــد کــه ســند مالکیــت 
آن ذیــل ثبــت 14412 صفحــه 227 دفتــر جلــد ٩6 ثبــت و ســند 
ــف  ــری ال ــریال 057630 س ــماره س ــه ش ــه ای ب ــت دفترچ مالکی
ــه علــت نقــل و انتقــال  ــده و ب ــک گردی ٨3 صــادر و تســلیم مال
مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
اســت لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آیین نامــه قانــون ثبــت مرتــب 
ــی  ــار محل ــه کثیراالنتش ــت در روزنام ــک نوب ــوق ی ــرح ف ــه ش ب
ــبت  ــی نس ــه کس ــذا چنانچ ــردد ل ــي مي گ ــوم آگه ــت عم جه
ــا مدعــی  ــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اعتــراض داشــته ی ب
انجــام معاملــه نــزد خــود او یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
ــار  ــخ انتش ــًا از تاری ــود را کتب ــراض خ ــد اعت ــد می توان می باش
ــر  ــال در غی ــن اداره ارس ــه ای ــدت 10 روز ب ــرف م ــی ظ ــن آگه ای
ــت  ــند مالکی ــرر س ــان مق ــته زم ــس از گذش ــورت و پ ــن ص ای

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص المثن
)م الف 101(

محمدعلی جلیلوند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

۲ سالن ورزشی همدان در آستانه پلمب

 سالن های ورزشی واقع در جورقان و میدان شاهد همدان به علت 
رعایت نکردن نکات بهداشــتی و احتمال بروز بیماری های پوستی در 

آستانه پلمب و تعطیلی هستند.
کارشناس مسئول سالمت محیط و کار شهرستان همدان به ایرنا گفت: 
موضوع رعایت نکردن مسائل بهداشتی در برخی از سالن های ورزشی 
همدان در قالب یک نامه به اداره کل ورزش و جوانان اطالع رســانی 

شده اما آنها پاسخی به این مکاتبات ندادند.
امیر رضا ملکی اضافــه کرد: با توجه به بی توجهی اداره کل ورزش و 

جوانان به مکاتبات صورت گرفته، مهلت 10 روزه ای برای رفع نواقص 
بهداشتی سالن های ورزشی پیش بینی شده و در صورت رعایت نکردن 
این موضع به طور حتم این سالن ها تعطیل و از فعالیت آنها جلوگیری 
می شــود.وی بیان کرد: برخی از متولیان ســالن های ورزشی از ورود 
کارشــناس و بازرس بهداشــت محیط و کار به محل و رصد وضعیت 
بهداشــتی جلوگیری می کنند و این امر را مســتلزم مکاتبه با اداره کل 

ورزش و جوانان می دانند.
به گفته کارشناس مسئول سالمت محیط و کار شهرستان همدان، اداره 
کل ورزش و جوانان نیز در زمینه پاسخگویی به مکاتبات کوتاهی کرده 
و مسئوالن بهداشتی نیز مجبور به استفاده از قوه قهریه به نظارت بر این 

سالن ها می شوند.ملکی گفت: تشک سالن و کمد لباس موجود در این 
مجموعه ها باید به طور مرتب ضدعفونی و گندزدایی شوند همچنین 
ناظر بهداشت ماهانه وضعیت سالن ها را بررسی و وضعیت را گزارش 
کند.وی ادامه داد: متولیان این سالن برای بهبود وضعیت بهداشتی باید 
با دانش آموختگان مستقر در دفاتر خدمات سالمت قرار داد منعقد کنند 
تا آنها به طور مرتب اقدام به سرکشــی از این سالن ها، ارائه مشاوره و 
آموزش نحوه گندزدایی کنند.ملکی تصریح کرد: هم اینک یک نگهبان 
یا سرایدار در این سالن ها مستقر بوده که تنها اقدام به باز کردن و بستن 
در ســالن و در بهترین حالت جارو کردن محوطه می کند و هیچگونه 

قرادادی با دفتر خدمات سالمت به علت هزینه آن منعقد نشده است.

خیز فغانی برای قضاوت 
در فینال جام جهانی قطر

 داور بیــن المللی فوتبال ایران نامزد 
حضور در جام جهانی 2022 قطر شد.

علیرضا فغانی بدون تردید یکی از چهره 
های شاخص فوتبال ایران طی سال های 
گذشته بوده است؛ این داور 41 ساله که 
در همه تورنمنت های مهم فوتبال جهان 
قضاوت کرده و آخرین افتخارش سوت 
زدن در رده بنــدی جــام جهانی 2018 
روســیه بود، حاال خودش را برای جام 

جهانی 2022 قطر آماده می کند.
فغانی از ســوی فیفا بــه عنوان یکی از 
نامزدهای حضور در جام جهانی 2022 
انتخاب شــده تا بعد از حضور در جام 
جهانی 2014 به عنــوان داور ذخیره و 
جام جهانی 2018 به عنوان داور وسط 
حاال ســومین جام جهانــی خود را هم 

تجربه کند.

همایش کوهپیمایی 
خانوادگی در ارتفاعات 

گرین 
 همزمان با ســالروز عملیات غرور 
آفریــن مرصــاد همایــش کوهپیمایی 
ارتفاعات کــوه گرین  خانوادگــی در 

نهاوند برگزار شد.
در این کوهپیمایی کــه تا پناهگاه اول 
ارتفاعات کــوه گرین بــا هدف غنی 
ســازی اوقات فراغت بوسیله ورزش 
با شــعار خانواده فعال مساوی تابستان 
جذاب بــا بیش از 30 شــرکت کننده 

برگزار شد..

کسب مقام سوم بانوان 
بسکتبالیست همدان در 

مسابقات کشوري 
 بانــوان بسکتبالیســت همــدان در 
مســابقات کشــوري منطقه یک میني 

بسکتبال مقام سوم را کسب کردند .
مســابقات کشــوري منطقه یک میني 
بسکتبال با میزباني کردستان برگزار شد 
و در پایان تیم گیالن به مقام نخســت 
رسید،تیم کردستان در جایگاه مقام دوم 
ایستاد وتیم همدان مقام سوم را کسب 
نمود.این مســابقات با حضور هشــت 
تیم منطقه یک شامل کردستان ،گیالن، 
آذربایجــان غربي ،آذربایجان شــرقي 
،قزویــن، زنجان ،همدان و کرمانشــاه 
برگزار شد و تیم همدان متشکل از سید 
فریماه فامیل روحاني،نیکتا بالدري،کیانا 
مرادي،نیــکا  مقصودي،نگیــن 
ابولفتحي،حســني خوشه  قدیمي،محیا 
چین ،هســتي پویــان مهر،یکتا قاضي 
منوري  مومیوند،مهرانا  خاني،ریحانــه 
بــه مربیگــری نســرین منوچهریان و 
سرپرســتی ســهیال عزیــزی در این 

مسابقات شرکت داشتند.

دعوت از بوکسور 
همدانی به تیم ملی امید

 اردوی تیــم بوکس امیــد ایران از 
15 مرداد در ســالن بوکس شهید همت 
آغاز خواهد شد و بوکسورهای حاضر 
در اردو برای شناســایی نفرات برتر در 
روزهای 16 و 17 مرداد رقابت انتخابی 

برگزار می کنند.
نفرات برتــر رقابت های انتخابی با نظر 
کادر فنی تیم امید راهی اردوی این تیم 
در شــهر بروجن واقع در استان چهار 

محال و بختیاری می شوند.
تنها نماینده بوکس همدان در این دوره 

از مسابقات سامان مومیوند است.

سلیمان رحیمی «

 افق آروزهای هر ورزشــکاری رسیدن به 
مسابقات المپیک اســت. المپیک معتبرترین 
تمــام  و  اســت  جهــان  ورزش  آوردگاه 
فعالیت های ورزشــی در سراســر جهان در 
نهایت به این رقابت ها ختم می شود و حضور 
در ایــن رقابت ها افتخاری وصف ناشــدنی 
برای قهرمانانی است و کســب مدال از این 
میدان معتبر می تواند افتخاری بزرگ برای هر 

ورزشگاه باشد.
ورزش اســتان در ســال های اخیــر مهیــن 
چشمگیری داشته اســت و در چند المپیک 
اخیر همواره در ترکیب تیم های ملی کشورمان 
ورزشکارانی از استان همدان حضور داشته اند 
و حتــی چقدر مــدال رنگارنگ نیــز از این 

رقابت ها به دست آورده اند.
نخستین حضور اســتان در المپیک ها به سال 
2004 و المپیــک آتن برمی گــردد که در آن 
مســابقات محور مصطفی جوکار در رشــته 
کشتی درخشــش خوبی داشت و در نهایت 
با کســب مدال نقره این رقابت ها نخســتین 

مدال آور استان از آوردگاه المپیک بود.
پس از آن در دیگر المپیک ها نیز ورزشکاران 
استان حضور داشــتند و برخی از آنها نتایج 

خوبی نیز کسب کردند.
این رقابت ها برای جامعه جهانی از اهمیت و 
اعتبار باالیی برخوردار است و همه کشورها 
از تمــام توان خود بــاری حضور پررنگ در 
این رقابت ها اســتفاده می کننــد تا مدال های 

رنگارنگ این رقابت ها را کسب کنند.
تیم های ورزشی ایران نیز از دیروز در المپیک 
حضور دارد و همواره مدال های رنگارنگی را 
کسب کرده است و امسال نیز همه نگاه ها به 

کسب سهمیه این رقابت ها است.
المپیک 2020 توکیو سال آینده در ژاپن برگزار 

خواهد شــد و در قاره های مختلف مسابقات 
انتخابی برای کسب سهمیه برگزار می شود و 
ورزشکاران برای کسب سهمیه المپیک رقابت 

نزدیک و فشرده ای را با هم دارند.
ورزشکاران اســتان همدان نیز همچون سایر 
ورزشــکاران جهان حضور در این رقابت ها 
را افــق آرزوهای خود قــرار داده اند و تمام 
تالش خود را برای کســب سهمیه و حضور 
در این آوردگاه جهانی می کنند.استان همدان 
در تیراندازی، قایق رانی، کشــتی و چند رشته 
دیگر حضور پررنگــی دارد و تالش می کند 
تا کسب سهمیه کند.دســتگاه ورزشی استان 
امیدوار اســت که در سال آینده از نظر اماری 
بیشترین شــرکت کننده را در المپیک 2020 
توککیو داشته باشــیم و در این راه تمام توان 
خود را برای حمایت از ورزشکاران المپیکی 

به کار بسته تا این کار به سرانجام برسد.
امسال در تمام رشته ها مسابقات برای کسب 
سهمیه برگزار می شــود و ورزشکاران استان 

همدان تالش می کنند تا در این گونه رقابت ها 
حضور پررنگی داشته باشد و بتوانند سهمیه 

الزم را پرحضور در توکیو به دست آورند.
مدیر ارشد دستگاه ورزش اعتقاد دارد که باید 
حمایت همه جانبه از ورزشــکاران المپیکی 
انجام شــود و زمینه را برای کســب سهمیه 
فراهــم آورد. مدیران جوان اداره ورزشــی و 
جوانان در تالش است تا منابع مالی برای این 
کار را فراهم آورد و با حمایت مدیریت ارشد 
اســتان راه را برای کسب سهیمه ورزشکاران 

همراه نماید.
ورزش اســتان مصمم اســت تــا در کاروان 
اعزامی کشــورمان به المپیــک 2020توکیو 
حضور پررنگی داشــته باشد و برای رسیدن 
به این مقصود تالش ورزشکاران، هیأت های 
ورزشــی و دستگاه ورزشــی باید دو چندان 
باشد و این فرصت طالیی را از دست ندهند.

در ورزشــکاری که قدم به دنیــای قهرمانی 
ورزش می گذارد در نهایت آرزو دارد که قدم 
به آوردگاه المپیــک بگذارد و عیار مدال های 
المپیک از دیگر مســابقات ســنگین تر است 
و حضور در ایــن رقابت هــا افتخاری بس 
بزرگ اســت ورزشکاران بانوان استان نیز در 
ســال های اخیر نمایش خوبی داشته اند و با 
توجه به نتایجی که در ســال های اخیر کسب 
کرده اند امیدوارند که سهمیه خوبی در المپیک 
به دست آورند. قهرمانانی چون آرزو حکیمی، 
جامه بزرگ که ســابقه حضور در المپیک را 
داشته اند در تالش هستند تا با کسب سهمیه 
حضور پررنگ تــری در المپیک 2020 توکیو 
داشته باشند و نسبت به کسب مدال امیدارند.

امیدواریــم که ورزشــکاران اســتان در این 
رقابت ها خوش بدرخشند و با کسب سهمیه 
المپیک نســبت به دوره های گذشته حضور 

پررنگ تری داشته باشیم.

 نمی توان از دبیر انتظار شق القمر داشته 
باشیم، رسول خادم هم برای کشتی زحمت 
کشــیده، اما با تغییرات ایجاد شده در رأس 
فدراســیون، باید افق دید کشــتی کشور، 

المپیک 2024 باشد.
مربی تیم ملی کشتی آزاد امید در خصوص 
انتخــاب علیرضا دبیــر به عنــوان رئیس 
فدراسیون کشــتی اظهار داشت: خوب شد 
که قهرمانی از جنس کشــتی مســئولیت را 
برعهده گرفت. او قهرمــان ارزنده جهان و 
المپیک است که یکی از افتخارات ما نیز هم 
تیمی بودن با او بوده است. دبیر از دانش و 
مدیریت الزم برای اداره فدراســیون کشتی 

بهره می برد.
درخصــوص  جــوکار  مســعودمصطفی 
برنامه هــای تیم کشــتی آزاد امیــد بعد از 
کرد:  علیرضا رضایــی تصریح  اســتعفای 
برنامه های ما با بزرگساالن مشترک است و 
زیر نظر غالمرضا محمدی و کادر بزرگساالن 
کار را ادامه می دهیم. حدود 20 کشتی گیر ما 
اینجــا تمرین می کنند و قرار بود تعدادی از 

آنها همراه با بزرگساالن به جام زیلکوفسکی 
بروند که حضور در ایــن تورنمنت منتفی 
شــد. البته تورنمنت گرجســتان جایگزین 
شــده و احتماال در تیم اعزامی نیز تعدادی 
از کشتی گیران امید حضور خواهند داشت.

وی در پاســخ به این سوال که تکلیف تیم 
امید چه خواهد شد، گفت: فعال که اردوی 
مجزا نداریم و با بزرگساالن تمرین می کنیم. 
از من خواستند که در کنار امیدها در تمرین 

بزرگساالن باشم.
دارنــده مدال نقره المپیــک 2004 آتن با 
تاکیــد بر اینکه باید بــه دبیر برای اجرای 
کرد:  خاطرنشــان  داد،  وقت  برنامه هایش 
نمی توانیم از دبیر انتظار شــق القمر داشته 
باشــیم. رســول خادم هم برای کشــتی 
زحمت کشیده، اما با تغییرات ایجاد شده 
در رأس فدراســیون، باید افق دید کشتی 
المپیــک 2024 باشــد، خصوصــا با این 
نوجوانان و جوانــان خوبی که در اختیار 
داریم. اینجا ُخم رنگرزی نیســت که فکر 

کنیم خیلی سریع می شود نتیجه گرفت.

کسب سهمیه المپیك 2020 
هدف اول ورزش استان 

جوکار: کشتی ُخم رنگرزی نیست

اســتان مصمــم  ورزش 
است تا در کاروان اعزامی 
المپیک  بــه  کشــورمان 
2020توکیو حضور پررنگی 
داشته باشد و برای رسیدن 
به ایــن مقصــود تالش 
هیأت های  ورزشــکاران، 
و دستگاه ورزشی  ورزشی 
باید دو چندان باشد و این 
از دست  فرصت طالیی را 

ندهند
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گجتی که بدن شما را 1۳ درجه خنک می کند
 ســونی یک دســتگاه تهویه هوای همراه ابداع کرده که به وسیله 
اپلیکیشــن می توان آن را تنظیم کرد. سونی ادعا می کند این دستگاه 

می تواند تا 13 درجه سانتیگراد بدن را خنک کند.
به گزارش مهر، شــرکت سونی یک دستگاه تهویه هوای همراه به نام 
Reon Pocket ابداع کرده اســت. این دستگاه کوچک هم اکنون 
برای جمع آوری سرمایه اولیه تجاری سازی با قیمت 117 دالر عرضه 
شــده است. این دستگاه عالوه بر خنک کردن بدن طی روز های گرم 
تابستان، در زمستان نیز می تواند بدن فرد را گرم کند.  این دستگاه به 
وسیله یک اپلیکیشن موبایل تنظیم می شود.  سونی ادعا می کند این 
دســتگاه می تواند تا 13 درجه ســانتیگراد بدن را خنک یا تا 8 درجه 

سانتیگراد آن را گرم کند. 

کاهش ۹5 درصدی مصرف آب از طریق 
ساخت کارخانه گیاهی

 پژوهشــگران دانشگاه تهران موفق به ســاخت کارخانه گیاهی با 
کاهــش 95 درصدی مصرف آب و افزایش 12 برابری مقدار محصول 
شدند. به گزارش ایسنا ، پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با 
همکاری دانشمندان روسی، چینی و هلندی، موفق به ساخت کارخانه 
گیاهی بــا کاهش 95 درصدی مصرف آب و افزایش 12 برابری مقدار 
محصول شدند.طی تحقیقات گسترده در چند سال اخیر روی استفاده 
از جنبه های علمی و کاربردی اســتفاده از نور مصنوعی، تیم تحقیقاتی  
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران، موفق به ساخت چندین 
نمونه کاربردی تمام اتوماتیک کارخانه گیاهی در آزمایشگاه فتوسنتز و 

واکنش های نوری گروه باغبانی پردیس ابوریحان شدند.

بررسی دالیل عدم موفقیت جویشگر بومی
 رئیس مرکز تحقیقات مخابرات از ارزیابی امنیتی اپلیکیشــن های 
موبایل و بررســی دالیل عدم موفقیت جویشــگر بومی خبر داد. به 
گزارش ایرنا ، وحید یزدانیان امروز در نشست خبری مرکز تحقیقات 
مخابرات ایران با اشاره به برنامه های این مرکز بر لزوم توسعه تعامل 
با دانشــگاهیان و مشارکت در پژوهش های تعامل محور و استفاده از 

پتانسیل و توانمندی محققان تاکید کرد.
وی با اشــاره به تســریع فرآیند تصویب طرح های پژوهشی در این 
مرکز گفت: همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها، اجرای 
طرح های پژوهشی اپراتورهای ارتباطی و نیز همکاری با شرکت های 
دانش بنیان از جمله برنامه های در دســت انجام پژوهشگاه ارتباطات 

و فناوری اطالعات است.

افزایش فعالیت ویروس »واناکرای«
 مرکز ماهر لیســت 10 بدافزار مخرب در ماه ژوئن سال 2019 

میالدی را اعالم کرد. 
به گزارش مهر   ، جدیدترین آمارها نشان می دهد که  بدافزارهایی 
که در ماه جوالی شناسایی شده اند با لیست 10 بدافزار مخرب ماه 
قبل همخوانی دارنــد. البته مقداری افزایش در فعالیت بدافزارهای 
واناکرای ) WannaCry ( و تینبا ) Tinba( هم مشــاهده شده 

است.   
افزایش فعالیت بدافزار  Trickbot باعث مقداری افزایش در خانواده 
بدافزاری Multiple شده اســت و کاهش قابل توجه فعالیت های 
بدافزار Qakbot هم موجب کاهش در خانواده dropped شده 

است. 

۳ سیاره در نزدیکی منظومه شمسی کشف شد
 دانشمندان سه سیاره خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که 
در فاصله 73 ســال نوری از زمین قرار دارند. یکی از این سیارات ابر 
زمین و دو سیاره دیگر گازی و مشابه نپتون هستند. به گزارش مهر به 
نقل ، ناسا سه سیاره جدید کشف کرده که در منظومه ای با فاصله 73 

سال نوری از زمین قرار دارند.
-TOI این سیارات دور یک ستاره کوتوله کهنسال مدار می زنند که 

270 نام دارد. آنها جزو کوچکترین و نزدیکترین ســیارات خارج از 
منظومه شمســی )به زمین( هستند که تاکنون کشف شده اند.  هر سه 
سیاره کشف شده کوچک هستند. یکی از آنها یک ابرزمین صخره ای 
است که اندازه آن اندکی بزرگتر از سیاره خاکی است. دو سیاره دیگر 

نیز  گازی و اندازه آنها نصف سیاره نپتون است.

۲ ماموریت »احیا« 
در بناهای تاریخی

 علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
بازدید از صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن 
تاریخــی و فرهنگی-صابتــا- دو ماموریت را برای 
جذاب ســازی بازار مرمت و بهره برداری از بناهای 
خاص ابالغ کرد. به گزارش »دنیای اقتصاد«صندوق 
احیا که از سال 1384 تشکیل شده، وظیفه شناسایی، 
حفاظت، پژوهــش، مرمت، احیــا، تعیین کاربری 
بناهــای تاریخی- فرهنگــی و در نهایت واگذاری 
مسئولیت بهره برداری از بناهای مرمت شده به افراد 
حرفــه ای حقیقی و حقوقی جهت بهره برداری را به 
عهده دارد. مونســان در ایــن بازدید دو مامویت به 
صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی 
و فرهنگی درخصوص »ســرعت بخشیدن« به روند 
واگذاری با رفع موانع موجود و همچنین »آموزش« 
به بهره بردارها بــا هدف افزایش کیفیــت در ارائه 
خدمات به منظور جذب بیشــتر گردشگر داخلی و 

خارجی را ابالغ کرد.
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هادی میرزایی، مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری 
از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در این جلسه 
عنوان کرد: صندوق احیا، ظرفیت منحصربه فردی را 
برای حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی به عنوان یکی از 
مهم ترین ثروت های میان نسلی کشور در اختیار دارد 
و می توان با نگاه مبتنی بر اقدامات کارشناسی شــده 
این صندوق را به جایگاه مناســب تری ارتقا داد. در 
همین راستا اخیرا صندوق احیا و بهره برداری از بناها 
و اماکن تاریخی و فرهنگی دو مزایده برگزار کرده، 
که یکی مربوط به ســرمایه گذاری در مرمت، احیا، 
نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی 
»خانه بهروزی های قزوین« با قیمت پایه اجاره بهای 
ماهانه 20 میلیون تومان که با ضریب افزایش ساالنه 
مطابق آخرین شــاخص تورم اعالمی بانک مرکزی 

محاسبه و اعمال می شود، است. 
مدت ایــن قرارداد، 7 ســاله تعیین شــده که 3ماه 
بــرای دوره طراحــی و مرمت و مــدت باقیمانده 
زمان بهره برداری اســت. صندوق احیا هزینه اجرای 
عملیات تکمیلی مرمت و آماده ســازی احیای بنای 
تاریخی مذکور را 540 میلیون تومان برآورد کرده و 
همچنین مبلغ 660 میلیون تومان نیز به عنوان دیون بنا 
برای آن در نظر گرفته شده که برنده مزایده باید آنها 

را پرداخت کند.  
مزایده دوم مربوط به سرمایه گذاری در مرمت، احیا، 
نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی 
»کاروانســرای مهر« است که در شــرایط آن اعالم 
شــده: قیمت پایه اجاره بها ماهانه مبلغ یک میلیون 
تومان است که ضریب افزایش ساالنه آن نیز مطابق 
آخرین شاخص تورم اعالمی بانـک مرکزی محاسبه 
و اعمال می شــود. مدت قرارداد بهره برداری این بنا 
21 سال است که 2 ســال آن برای دوره طراحی و 
مرمت با برآورد هزینه ای معادل 3 میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است. 
با توجه به دستور معاون رئیس جمهوری درخصوص 
آموزش های الزم به بهره برداران بناهای تاریخی در 
سطح اســتاندارد، کارشناســان این حوزه معتقدند: 
آموزش حرفه ای به بهره برداران می تواند به افزایش 
کیفیــت ارائه خدمــات، به گردشــگران داخلی و 
خارجــی بینجامد و بــا افزایــش رضایتمندی آنها 
میزان جذب این گردشــگران روند صعودی خواهد 
گرفت و در نهایت شــاهد افزایش درآمد در بخش 

گردشگری خواهیم بود. 
صنــدوق احیا  به منظور ارتقای توان گردشــگری، 
تولید ثروت، اشتغال زایی و مبادالت فرهنگی در طول 
برنامه چهــارم به تهیه و اجرای طرح های مربوط به 
حمایت از مالکان، شناسایی، مستندسازی و حمایت 
از آثار تاریخی- فرهنگی به منظور جلب مشارکت 
بخش خصوصــی و تعاونــی خواهــد پرداخت. 
مهم ترین وظایف این موسســه تشــویق و هدایت 
و حمایــت از فعالیت های قانونی ســرمایه گذاران، 
تعییــن کاربری و اعطــای مجوز بهره بــرداری از 
اماکن تاریخی و فرهنگی کشــور با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطه، حمایت از اشــخاص حقیقی و 
حقوقی مرتبط با احیای بناهای تاریخی جهت توسعه 
ظرفیت های فنی و مهندســی در این زمینه، اعطای 
تســهیالت حمایتی به بهره برداران، انجام سایر امور 
مرتبط با توسعه و تقویت احیا و بهره برداری اماکن 

تاریخی با رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

لک  لک هایی که ما را به زمین آوردند
 اگر قرار بود ما دهه پنجاه و شصتی ها مطابق کارتونهایی که برایمان 
پخش می کردند بار بیاییم احتماال وضعمان خیلی خراب می شــد، چرا؟ 

برایتان توضیح می دهم.
»لوسیمی« و آقای »پتیول« در کارتون مهاجران »سگ« داشتند، سباستین 
عاشق ســگ خود »بل« بود، جناب »ُزمبه« در »میتی کمان« حتی حرف 
هم می زد، دوقلوی به هم چســبیده ســگ-گربه دائمــا در حال دعوا 
بودند، قهرمان ســریال »در تعقیب جو« یک سگ بود، »هاپو کومار« در 
خونه مادربزرگه هم ســگ بود هم دو تابعیتی، »بوشــوگ« یارغار لوک 
خوش شانس طنزپردازی قهار محسوب می شد، »رکسیو« در کنار لولک 
و بولک کارهای بامزه می کرد، »تگ« ســگ گالیور در هنگام مشکالت 
فریاد رس بود و همیشه کمک می کرد یک خانم برازنده به اسم »فلرتیشیا« 
از دســت کاپیتان لیچ نجات پیدا کند، »میلو« به »تن تن« خدمت رسانی 
می کرد، »حنا« دختری در مزرعه روزگار خود را با »پاکوتاه« می گذراند، 
خانواده دکتر ارنست عاشق »قهوه ای« بودند، معاون کالنتر اساسا خودش 

»سگ« تشریف داشت.
بگذریم از حیوانات دیگری که اوقات ما را و صاحبان کارتونی خود را 
پر می کردند، چنانکه »نل« گربه داشت، پرین در »باخانمان« همدم االغی 
بــه نام »پاریکال« بود، پینوکیو که بعدا فهمیدیم با گربه نره و روباه مکار 
شــریک بوده و بعد از جراحی بینی با فرشــته مهربان ازدواج کرده یک 
اردک داشــت به نام »جینا«، ســندباد کالغی به نام »شیال« را همه جا با 
خود می برد که البته بعدها فهمیدیم نامزد یا به هر حال »شیرینی خورده« 
و نشان کرده سندباد بوده و توسط جادوگران به شکل کالغ درآمده بود.

با تمام این اوصاف مدیونید اگر فکر کنید نسل ما تحت تاثیر این القائات 
حیوان دوســت و حیوان پرور شده که هیچ، ما هنوز هم از دو کیلومتری 
گربه یا ســگ که عبور می کنیم سعی می کنیم نگاهمان با هم تالقی پیدا 
نکند و جناب حیوان زبان نفهم متوجه ترس و ضعف ما نشــود و ما را 

نخورد.
ما دهه پنجاه و شصتی ها خیلی آدمهای ساده ای بودیم، ما هنوز هم باور 
نمی کنیم که عموی بلفی به علت خوردن زهرماری آن شکلی بود بلکه 
دوســت داریم فکر کنیم او با آن دماغ قرمز همیشــه سرماخورده بود، 
ما اصال نمی توانیم بپذیریم که عموی »سوباســا« در کارتون فوتبالیستها 
خواســتگار مادر وی بوده ما همچنان به دنبــال لک لکهایی می گردیم 
که ما را به مانند »مســافر کوچولو« بر زمین آوردند وخیال می کنیم اگر 
مانند »بانزی« عســل بخوریم یا اسفناج ملوان زبل را بر بدن بزنیم قوی 
می شــویم و می توانیم ســپرده هایمان را که »شیپورچی« باال کشیده و با 

خانوم کوچولو در کانادا خرج می کند، پس بگیریم.
شعبون بی مخ

■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

محبوب ترین چیز نزد خدای متعال، آن است که ببیند مرد، با زن و فرزندانش بر سر یک سفره، 
غذا می خورند. سپس هرگاه بر آن سفره، گرد هم آیند، با نظر رحمت به ایشان می نگرد، و پیش 

از آن که از جای خود پراکنده شوند، آنان را می آمرزد..          
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 در طرح باز آفرینی شهر همدان 36 هزار و 290 
متر مربع مرمت و بازســازی می شوند. معاون وزیر 
راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از طرح باز آفرینی 
مناطق فرسوده همدان در حالی این مطلب را عنوان 
کرده اســت که  قرار است در طرح های بازآفرینی 
شــهری باید مناطق تاریخی محله ها شناســایی و 
متناسب با بافت تاریخی آن مرمت و بازسازی شوند. 
کارشناسان بر این باورند تمام تالش طرح بازآفرینی 
شــهری خلق فضاها و مکان های شهری با هدف 
فراهــم کردن امکان کار و زندگی اســتاندارد برای 
شهروندان می باشــد اما اجرای این طرح با برخی 
چالــش هایی مواجه هســت که رفع آنهــا نیازمند 

تشریح و آسیب شناسی است.
نخســتین گام های شــکل گیری طرح بازآفرینی 
شهری به ابتدای دولت یازدهم بر می گردد. براساس 
ماده 16 قانون حمایت از احیا، بهســازی و نوسازی 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری و با هدف 
جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط 
در فرآیند بازآفرینی پایدار، محدوده ها و محله های 
هدف و به پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های راه و 
شهرسازی )شرکت عمران و بهسازی شهری ایران( 
و وزارت کشور، ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری و شورای عالی استان ها، سند 
ملی راهبردی احیا، بهســازی و نوسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شهری در جلسه 1393/06/16 

هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت.
دولت به منظور عملیاتی کردن سند مذکور 19 بهمن 
1396 با دســتور مســتقیم رئیس جمهوری برنامه 
ملی بازآفرینی شــهری »امید « را با هدف نوسازی 
بهســازی ســکونت گاه های  بافت های فرســوده، 
غیررسمی و حاشیه شهری و احیا بافت های تاریخی 

در سراسر کشور از جمله تهران آغاز گرد.
همچنین راهکارهــای اجرایی برنامه ملی بازآفرینی 
شــهری پایدار با هدف احیا، بهســازی و نوسازی 
بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری در سی ام 
اردیبهشت 1397 هیأت وزیران به ریاست روحانی 

رئیس جمهوری، مورد بررسی قرار گرفت.
اجرای طرح بازآفرینی شــهری همچون سایر طرح 
ها در راه رسیدن به اهداف مورد نظر با چالش ها و 
مشکالتی مواجه است که اگر نگوییم مانع اجرای آن 
می شوند، دست کم حرکت آن را کند خواهند کرد. 
از این رو با وجود اهداف خوب و مناســبی که در 
این طرح آمده، تحقق آنها بدون شک منوط به رفع 
چالش و مشکالت مذکور است. این کار در مرحله 

اول مستلزم شناسایی آنها است. 
اسداهلل نقدی استاد دانشگاه و پژوهشگر و متخصص 
حوزه جامعه شناسی شهری در مصاحبه های خود با 
رسانه ها میگوید : بحث بازآفرینی یکی از رویکردها 
و رهیافت ها در موضوع مدیریت شهری بوده و دنیا 
در ادامه تفکرات نوسازی و بازسازی و بهسازی به 
این رویکرد رسیده اســتوی در ادامه اظهار داشت: 

ایــده و رویکــرد بازســازی، 
نوســازی و زنده ســازی قبال 
مطرح شــده بود، منتها در این 
ایده ها یک سری اشکاالت و 
خالء هایی وجود داشــت که 
رویکــرد بازآفرینــی آمده بود 
تا آنها را برطرف ســازد. تمام 
تــالش بازآفرینی خلق فضاها 
و مکان های شــهری است که 
مردم بــرای دو چیز طالب آن 
هستند؛ برای زندگی استاندارد 
و برای کار. مردم فضای شهری 
را بــرای ایــن دو کارکرد می 
خواهند، هرچند موارد دیگری 
چون فراغــت در عرصه های 

عمومی در کنار این دو کارکرد مورد نظر است.
 همدان دارای  بافت تاریخی زیاد

محله جوالن همدان که در کنار تپه باستانی هگمتانه 
واقع شــده یکی از مناطق تاریخی است و باید در 
طرح باز آفرینی شهری خانه های تاریخی این منطقه 
حفظ و بازسازی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه بازدید از طرح باز آفرینی مناطق فرسوده 
همدان بــا عنوان این مطلب افــزود: در طرح های 
بازآفرینــی شــهری باید مناطق تاریخــی محله ها 
شناسایی و متناســب با بافت تاریخی آن مرمت و 

بازسازی شوند.
سید محمد پژمان  اظهار داشت: در طرح باز آفرینی 
شــهری به ناچار برای ایجاد فضایی مناســب برای 
زندگی بهتر مــردم محله ها، برخــی از خانه های 
تاریخــی تخریب می شــوند.رئیس هیأت مدیره و 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایــران عنوان کرد: بــه دلیل قدمت 
تاریخی، همدان در دســته اســتان 
هایی اســت که بافت تاریخی زیاد 

دارد.
پژمــان در بازدید از خانه ســیفی 
واقع در محلــه جوالن همدان بیان 
اینچنین خانــه های تاریخی  کرد: 
باید با همکاری مالکان و دســتگاه 
های مرتبط بــرای تبدیل به اماکن 
گردشگری حفظ و نگهداری شوند. 
وی در حاشیه بازدید از مناطق طرح 
باز آفرینی شــهری همدان، از خانه 
تاریخی مدرســه صالحــان بازدید 

کرد.
به هر ترتیب می توان گفت ؛  دولت ایده بازآفرینی 
شهری را از مناطق مرکزی شهر و بافت های تاریخی 
به مناطق حاشیه شهر و سکونت گاه های غیر رسمی 

گسترش داده است. 
بــرای اینکه در این مناطق در مــدت زمان کمتری 
اتفاق فرســودگی و آســیب پذیری افتاده اســت، 
این گونه مکان ها هــم عرصه و هدف برنامه های 
بازآفرینی شــهری قرار دارد. البته در فضای رسانه 
ای و در مجلــس در جریان رأی اعتماد به وزیر راه 
و شهرسازی بیشــتر تأکید بر بافت های تاریخی و 
فرسوده شــهری و حل مشکل مسکن بود. ولی در 
کل در طی سال های گذشته هردو عرصه های غیر 
رسمی و بافت های تاریخی مورد توجه بوده است. 
بایستی توجه کرد که نباید به بافت های تاریخی به 
عنوان عرصه هایی برای تولید مسکن نگاه کنیم. این 

عرصه ها تا جایی که امکان دارد باید بازآفرینی شود. 
البته بخشی هم عرصه هایی است که به مرور زمان 
تقریباً از حیز انتفاع خارج شــده و دیگر از بین رفته 
اند، بنابر این می توان در چنین عرصه هایی متناسب 
با بافت و گروه های هدف متقاضی مسکن در برخی 
جاهای آن تولید مسکن کرد. بخش زیادی از بافت 
تاریخی در تعداد زیادی از شــهرهای ما هم به دلیل 
غفلت شهرداری ها و هم منطق سودجویانه و تبدیل 
به احسن، یعنی طبقات بیشــتر و سود بیشتر،بدون 
مالحظه فرهنگی و بــدون مالحظه میراث تاریخی 
از بین رفته اســت. برای مثال از 51 محله تاریخی 
همدان حدود شش یا هفت محله تا حدودی بافت 
تاریخی شــان حفظ شده اســت، مابقی به دلیل بی 
دقتی و کم توجهی طــرح های جامع و تفصیلی و 
مسئوالن شــهری و طرح ها و مداخالت شهری از 
بین رفته و بخش عمده ای از میراث شــهری مان را 

از دست داده ایم.
این در حالی است که یکی از اهداف بازآفرینی حفظ 
و زنده کردن هویت تاریخی است. یعنی بازآفرینی 
به تاریخ، به زندگــی و خاطرات جمعی مردم ربط 
وســیعی دارد. بایســتی در صورتی که المان های 
تاریخی وجود دارد، حفظ شــود و اگر از بین رفته 
است بازآفرینی گردد. این امر چنین مناطقی را قابل 
ســکونت می کند. البته قابل سکونت فقط به معنای 
آب و گاز نیســت، بلکه هویت، روابط همسایگی، 
خوانایی، ایمن بودن، سرمایه اجتماعی ساکنان و... را 
نیز شامل می شود. این بحث بسیار جدی و اساسی 
اســت، و طبق مطالعات انجام شده، ممکن است در 
صورتی که این موارد لحاظ نشود پروژه بازآفرینی با 

شکست مواجه گردد.

اقامتگاه های دولتی 
رقیب هتل ها 
شده اند
 معــاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اقامتگاه های دولتی را ممنوع  کشــور ســاخت 
دانســت و گفت: اقامتگاه هــای دولتی به رقبای 

هتل ها تبدیل شده اند.
علی اصغر مونســان افزود: ایجاد اقامتگاه  توسط 
دستگاه های دولتی تحت هر عنوانی خالف است 
و در چند روز گذشــته مکاتبــه ای هم با معاون 

اول رئیس جمهــوری برای ورود دســتگاه های 
نظارتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشــاره به اعتقاد رئیس جمهوری مبنی بر 
اینکه اقامتگاه های دولتی به عنوان ســرمایه قفل 
شــده اســت، ادامه داد: ادامه این روند خالف، 

تهدیدی برای گردشگری محسوب می شود.
مونســان گردشــگری اقتصادی در کشــور را 
صنعت نوظهور دانســت و گفت: در ســال 97 
میزان حضور گردشــگران خارجی در کشور با 
رشد چشــمگیر به  7.8 میلیون نفر رسیده است 
که این رقم در ســال 96 - 4.7 میلیون نفر بوده 

است.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری  افزود: این امار اوج گردشگری 

خارجی در کشــور محســوب می شود ضمن 
اینکه ســفرهای داخلی هم به نسبت زیادی رو 

به رشد است.
مونســان  با بیان اینکه  1900 پروژه در ســطح 
کشور در حال احداث است، گفت: خوشبختانه 
تعــداد موافقت اصولی صادره شــده در حوزه 
گردشگری نشان دهنده رونق این بخش هست.

وی همچنیــن با بیــان اینکه بــا اعتبارات یک 
ســازمان کوچک امکان رســیدگی به تمام  امور 
گردشــگری  نیســت ، گفت:  برای رسیدن به 
توســعه پایدار گردشــگری باید از همه ظرفیت 
هــای بخش خصوصی بهره برداری کرد چرا که 
یک ســازمان به تنهایی نمی تواند در این زمینه 

موفق باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: خانه های تاریخی محله جوالن حفظ شود

جوالن تنها بازمانده از همدان قدیم

جشنواره نمایشنامه خوانی استان
 از فردا آغاز می شود 

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان گفت: نهمین جشنواره  
نمایشنامه خوانی از فردا در همدان آغاز خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان، 
احمدرضا احسانی اظهار کرد: در این دوره از جشنواره 16 گروه در طی 
دو روز به رقابت می پردازند. وی با بیان اینکه فرخوان این جشــنواره 
از خردادماه منتشــر شــده بود، افزود: در مهلت اعالم شده بیش از 60 
گروه نمایشی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.احسانی با تأکید بر 
اینکه این آمار نســبت به دوره گذشته با رشد 50 درصدی همراه بود،  
خاطرنشــان کرد: آثار ارسالی توســط هیأت انتخاب بازبینی شده و در 
نهایت 16 اثر برای رقابت در نهمین جشــنواره نمایشنامه خوانی استان 
انتخاب شدند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خاطرنشان کرد: 
مراسم اختتامیه جشنواره روز پنجشنبه با معرفی و تجلیل از برگزیدگان 

در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار خواهد شد. 

»دختران خوابگاه شماره 13« 
در همدان به صحنه می رود

 گروه نمایشــی فریاد، »دختران خوابگاه شماره 
13« را در همــدان به صحنه می برد نمایش»دختران 
خوابگاه شــماره 13« به نویســندگی و کارگردانی 
محمــد مهدی کلهری از 6 تــا 16 مرداد در همدان 
به روی صحنه می روددر این نمایش چند دانشجو 
به علت شوخی دچار حادثه ای هولناک در زیرزمین 

خوابگاه می شوند و جنایتی صورت می گیرد...
فاطمه ابرارپایدار، ســپهر مسافریان، هانیه فرهادی، 
یلدا ســیف الهی و مائده اسدی به عنوان بازیگر در 
نمایش »دختران خوابگاه شماره 13« به ایفای نقش 
می پردازند. این نمایش هر روز ساعت 19 در سالن 

اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می رود.

باید  تاریخی  های  خانه 
و  مالکان  همــکاری  با 
دســتگاه هــای مرتبط 
اماکن  به  تبدیــل  برای 
و  حفــظ  گردشــگری 

نگهداری شوند

www.hamedanpayam.com


