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برندهای مشهور استان 
فراموش نشوند

 1- ســومین جشــنواره مبل و منبت 
مالیر در شــرایطی کار خود را آغاز کرده 
که این جشــنواره را می توان نمونه ای از 
یک اقدام مردمی بــا حمایت و همکاری 
دولــت در راســتای معرفی داشــته های 

استان، دانست.

مصوبات ستاد تسهیل اجرايي شوند
6

8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

آگهی انتخابات هشتمین دوره اعضای هیآت مدیره 
کانون وکالی دادگستری استان همدان

مهدی غالمی جالل-رئیس هیآت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات هیآت مدیره 

کانون وکالی دادگستری استان همدان 

در اجــرای مــاده 3 آئیــن نامــه الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون وکالی 
دادگســتری بــه منظــور انجــام انتخابــات هشــتمین دوره اعضــای هیآت 
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری اســتان همــدان از کلیــه وکالی پایــه 
ــدان  ــتان هم ــتری اس ــون وکالی دادگس ــو کان ــتری عض ــک دادگس ی
ــد روز  ــی آی ــل م ــوت بعم ــند، دع ــی باش ــت م ــه وکال ــه دارای پروان ک
ــت 6 بعــد از ظهــر  ــورخ ۹8/6/۱4 از ســاعت 8 صبــح لغای پنجشــنبه م
ــا  ــدان ب ــتان هم ــتری اس ــون وکالی دادگس ــل کان ــان روز در مح هم
ــانیده  ــم رس ــور به ــده حض ــد ش ــت تمدی ــه وکال ــتن پروان ــراه داش هم
ــون وکالی  ــره کان ــآت مدی ــای هی ــات اعض ــتمین دوره انتخاب و در هش

ــد. ــرکت نماین ــدان ش ــتان هم ــتری اس دادگس
ضمنــا مطابــق موازیــن قانونــی اعضــای هیــآت مدیــره 8 نفــر می باشــد 

کــه 5 نفــر اعضــای اصلــی و 3 نفــر اعضــای علــی البــدل خواهنــد بود.

جهانی شدن هگمتانه 
سرگردان اختالف نظر 
شهرداری با میراث

هگمتانه 
»خوشبخت« 

نیست
■ شهردار : آسفالت را برنمی دارم
■ مالمیر : جاذبه دیگر استان را پیگیری می کنیم 

اخبار استان را در پایگاه اینترنتی 
همدان پیام بخوانید

www.hamedanpayam.com

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به 
شماره 0۹035۱5735۱ ارسال  نمایید.

@bazarehamedan

@bazarehamedan

نیازمندیهای 

هرروز 

استان همدان

خوشبخت یا وجدی بهانه شورا  

سهم خواهی 
به جای 

حقوق مردم
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پس از مالیر نوبت تویسرکان است

دومین جشنواره مبل و منبت روستایی 
در اشترمل

امروز برگزار می شود

افتتاح نمايشگاه کیف و کفش چرم 
با حضور هیأت تجاري عراق 
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برندهای مشهور استان فراموش نشوند
 1- سومین جشــنواره مبل و منبت مالیر در شرایطی کار خود را 
آغاز کرده که این جشــنواره را می توان نمونه ای از یک اقدام مردمی 
با حمایت و همکاری دولت در راســتای معرفی داشــته های استان، 

دانست.
جشنواره مبل و منبت در شرایطی به سومین سال برگزاری رسید که با 
همت مالیری ها می تواند از سال دیگر در سطحی باالتر و با دعوت 

از میهمانان بین المللی در سطحی جهانی برگزار شود.
2- کار انجام شــده بر روی مبل و منبت مالیر، می تواند الگویی در 

برند سازی دیگر محصوالت استان باشد.
در واقع صنایع دستی استان و تولیدات هر شهرستان می تواند به عنوان 
برندی فعال برای آن شهرستان در نظر گرفته شده و آن شهرستان با آن 

صنعت و تولیدات مشهور شود.
3- همدان برندهای مشــهوری در حوزه صنایع دستی دارد از فرش ، 
سفال ، گلیم ، مبل و منبت تا صنایعی مانند نمد و مرواربافی که تالش 

شده دوباره احیا شوند.
شهرت این برندها  می تواند از مرزهای ایران فراتر رفته و به معرفی از 

هنر و فرهنگ مردمان دیار استان همدان تبدیل شوند.
4- اســتاندار همدان از تالش برای تبدیل مالیر به شهر جهانی مبل و 
منبت سخن می گوید. در این زمینه بهتر است نگاهی به شهر جهانی 
ســفال اللجین و آورده های عنوان جهانی برای این شــهر شود، آن 
وقت برای جهانی شدن صنایع دســتی شهرهای دیگر بهتر می توان 

حرکت کرد.
 آسیب شناسی اقدامات انجام شــده و نشده در شهر جهانی اللجین 
ضرورت کار برای حرکت بهتر در برندسازی های جهانی استان است 
تا مشخص شــود که پس از کســب عنوان در یک شهر جهانی چه 
اتفاقاتی رخ داده و چه اتفاقاتــی باید رخ می داده که هنوز رخ نداده 

است.
5- همدان را در جهان با نام بلند بوعلی ســینا می شناســند . شهرت 
بوعلی ســینا همدان را به عنوان استان عقل و دانایی در جهان شهرت 
داده است اما به میزان عظمت این اسم و برند در جهان، به بوعلی در 
همدان بها داده نشده است و می توان گفت، همدان مشهورترین برند 

خود را فراموش کرده و احترام بوعلی را نگه نمی دارد.
چند سالی اســت که دیگر از برنامه هایی که نام بوعلی باعث و بانی 
انجام آن در همدان بود، خبری نیســت، بنیاد بوعلی که زمانی حلقه 
وصل تمامی دوستداران و عالقه مندان بوعلی سینا ، همدان و علم بود 
گویا امروز وضعیت خوبی ندارد و روز به روز کوچکتر می شــود و 
شاید آنچنان که از نبود آن در صحنه ها مشخص است، در بی توجهی 

دولت به لحاظ مالی ،به اضمحالل و نابودی نیز برسد!
6- برند سازی و جهانی سازی آثار و شهرها  در همدان با برنامه پیش 
می رود از تشــکیل کمیته برای جهانی سازی هگمتانه و نوشیجان تا 
تالش برای جهانی ســازی مبل و منبت مالیر، همه در استان در حال 

انجام است.
در این زمینه الزم اســت توجه شــود که با توجه به ایجاد وزارتخانه 
میراث فرهنگی کشــور و بازتر شدن دســت نمایندگان بر نظارت بر 
میراث فرهنگی احتمال ایجاد مانع از سوی دیگر استان ها یا برعکس 
آن تســریع کار با تالش نمایندگان استان قوت می گیرد و استان باید 

پیش بینی های الزم را داشته باشد.
7- برندسازی در ســطح جهانی برای توسعه گردشگری اقدام بسیار 
مناسبی با منافع بسیار برای استان و مردمان شریف و عزتمند آن است 
و در این راه برندهای شناخته شده می توانند به برندسازی های جدید 

کمک شایان توجهی داشته باشند.
نباید فراموش کرد که همدان با مداد بوعلی در جهان شناخته می شود 
و ســبک گرفتن بوعلی در صورت موفقیت در تمام برندسازی های 
جدید، استان را با چالش هویتی بزرگی مواجه خواهد کرد. پس تا دیر 
نشــده ، یکم شــهریور ماه ، تولد بوعلی سینا  به فرصتی برای احیای 
مجدد این برند با حمایت از بنیاد بوعلی تبدیل شــود در این روند از 
استاندار و معاون سیاس وی با توجه به جایگاه و شناختی که از استان 

و بوعلی دارند، انتظار بیشتری می رود.

1- مشــکل آنتن دهی تلفن در جاده ســاوه برطرف می شود. گویا 
وزیر ارتباطات در ســفر به ساوه خواســتار رفع این مشکل در جاده 
های شهرستان ساوه شده است. گفتنی است قرار است این مشکل با 

رساندن فیبر نوری به نوبران برطرف شود.
2-جامعــه روحانیت مبارز تــالش دارد محوریت اصولگرایان در 
انتخابــات را دوباره برعهده بگیرد. گویا برخی از بزرگان اصولگرا 
این محوریت را قبول نداشــته و در جلســاتی که به دعوت جامعه 
روحانیــت بــرای هماهنگــی در انتخابــات مجلــس برگزار می 
شود، شــرکت نمی کنند. گفتنی اســت پس از دبیر کلی مصطفی 
پورمحمــدی  در جامعه روحانیت مبارز، این تشــکل سیاســی بر 

فعالیت های خود افزوده است.
3-ستاد انتخاباتی ملی اصالح طلبان برای فعالیت در انتخابات مجلس 
بزودی فعال می شــود. گویا اصالح طلبان قصد دارند با تشکیل این 
ســتاد بازسازی این جناح سیاسی را آغاز کنند. گفتنی است بر اساس 
پیش بینی برخی تحلیلگران دو جناح سیاسی اصولگرا و اصالح طلب 
دچار کم وزنی سیاسی شده اند و بر این اساس برنده انتخابات مجلس 
و اکثریت آن مستقلین خواهند بود و اصولگرایان و اصالح طلبان دو 

گروه اقلیت را در این مجلس  تشکیل خواهند داد.
4- میزبان تور خبرنگاران در بروجرد یک مؤسسه خیریه بوده است.

گفته مي شــود هیچ کــدام از مســئوالن و مدیران محلــي در بازدید 
خبرنگاران همدان به اســتان لرستان حضور نداشته اند. گویا علي رغم 
هماهنگي قبلي براي حضور خبرنگاران، اســتقبال و پذیرایي از اهالي 

رسانه توسط سمن ها و برخي تشکل هاي مردمي انجام شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان در بازدید از 
همدان پیام مطرح کرد:  

مطبوعات اعتماد اجتماعی را
 تقويت می کنند 

  مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان با حضور در دفتر روزنامه 
همدان پیام به نقش اساسی خبرنگاران در ایجاد اعتماد در جامعه اشاره 
کرد و افزود: این مسئله باعث شده خیرین بیشتری در جامعه با انتشار 
اخبار در جامعه و به پشتوانه این مطالب به سرمایه گذاری در امور خیریه 

عالقه نشان دهند. 
فرزاد تیموری در ادامه با بیان اینکه همدان پیام به عنوان رسانه ای پیشتاز 
نقش غیرقابل انکاری در جهت دهی افکار جامعه و ســایر رســانه ها 
دارد خاطرنشــان کرد: یکی از ابزارهای رسیدن به توسعه همه جانبه و 
پایدار در جامعه نشریات نوشتاری و دیداری هستند که در استان شاهد 

وضعیت مطلوبی هستیم. 
وی افزود: مطالبه گری باید در جامعه به صورت درســت نهادینه شود 
به این معنی که سیاســت گذاری مسئوالن در همین راستا شکل گیرد و 
نیازهای جامعه در قالب خواسته های به حق از طرف مسئولین پیگیری 

شود. 
تیموری با اشاره به نقش رسانه ها در افزایش تعهد خیرین در سال های 
اخیر گفت: خوشبختانه در استان پروژه بالتکلیف نداریم و تعهد خیرین 
از 32 میلیارد تومان در ســال 97 به 42 میلیارد در سال 98 افزایش پیدا 

کرده است. 
مدیر اداره نوســازی مدارس اســتان همدان در ادامه به نقش تأثیرگذار 
بنیاد برکت در ســاخت و تجهیز مدارس اشــاره داشت و اظهار کرد: 
خوشبختانه نسبت به سال 93 که بنیاد برکت در 5 پروژه مشارکت داشته 

این آمار در امسال به 77 پروژه رسیده است. 
وی خاطرنشان کرد: بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه سازی در 
خردادماه امسال انجام شد که خیرین متعهد به پرداخت 42 میلیارد شدند 

و 67 درصد آن عملیاتی شد. 
تیمــوری تکریم مقام خیرین را در امر توســعه و تجهیز مدارس 
را امــری مهم دانســت و در ادامه مجدداً نقش رســانه ها در این 
زمینه تأکید کرد که باعث ایجاد پیوســت های فرهنگی در جامعه 

خواهد شد. 
وی با بیان اینکه مالحظه کاری سیاسی باعث کندی روند اجرایی 
در امور اســت گفــت: محدودیت های در زمینــه جذب خیرین 
داریم که امیدواریم با مســاعدت مجموعه ها مشکالت رفع شود. 
مدیر اداره نوسازی استان همدان را جزء نخستین مکان ها دانست 
کــه در زمینه گرمایش مــدارس دارای کیفیت و اســتانداردهای 
مناســبی هســتند و در ادامه افزود: تمامی بخاری هاینفتی  تا مهر 

ماه جمع آوری خواهد شد. 
تیموری پروژه های نوسازی مدارس را از لحاظ کیفی در سطح باالیی 
دانست و هزینه در آن نسبت به امور مشابه کمتر دانست و اضافه کرد: 
تعداد پروژه های امســال 350 پروژه است که با ضمیمه نمودن اعتبار 

خیرین 130 میلیارد تومان اعتبار جذب شده است. 
وی در پایــان گفت: تمامی کارها برای احداث مدارس از صفر تا 
صد در همین اداره انجام می شــود که واحدهای مختلف در این 

حوزه پیش بینی شده است.

توضیحات روابط عمومی دفتر امام جمعه:
با هماهنگی رفتیم نه سرزده!

 مدیر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در همدان نســبت به اظهار نظر مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر اینکه بازید حجت االسالم شعبانی از شهرک صنعتی 
بوعلی ســرزده بود و تیم همراه ایشان از مشاهده واحدهای فعال متعجب شدند واکنش 

نشان داد.
پس از نشســت خبری امروز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و طرح مبحثی 
مبنی بر اینکه بازید نماینده ولی فقیه در استان از شهرک صنعتی بوعلی سرزده بود و تیم 

همراه ایشان از مشاهده واحدهای فعال متعجب شدند، مدیر روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان همدان به این موضوع واکنش نشان داد.

مســلم مخفی در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: حجت االســالم شعبانی به مناسبت 
ســالروز صنایع کوچک بازدیدی از شــهرک صنعتی بوعلی داشــتند کــه این اتفاق به 

درخواست مسئوالن این شرکت انجام شد و به هیچ وجه سرزده نبود.
وی در پاسخ به این اظهار نظر که بازدید از واحدهای صنعتی نیز به انتخاب مدیر شهرک 
صنعتی انجام شــد گفت: از سه واحد بازدید کردیم که کارگران و فعاالن تولیدی نسبت 
به مشکالتی چون حوزه بانکی؛ مالیات، بیمه و پرداخت تسهیالت معترض بودند.این در 
حالی است که مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی در استان مدعی شد که بازدید از 

واحدهای صنعتی تصادفی بوده نه به انتخاب مجموعه!
مدیر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان در ادامه گفت: تعدادی از این 
واحدها به دلیل تحریم ها و ورود قطعات و مواد اولیه دچار مشــکالت جدی شده بودند 
و عنوان می کردند اتاق های بازرگانی، رایزن های اقتصادی، وزارت صمت و وزارت امور 
خارجه باید در حل مشــکل دسترسی به مواد اولیه فعاالنه ورود کنند اما اقدام خوبی در 
این حوزه نشــده اســت. وی در پایان با بیان اینکه برخالف اظهارات مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی، نماینده ولی فقیه و تیم همراه ایشان از وضعیت این شهرک تعجب 
نکردند گفت: امام جمعه همدان در این بازدید بر لزوم حل مشــکل اشتغال و بسترسازی 

به منظور رفع بیکاری تأکید کردند.

 20 مرداد ماه بود که رســانه ها خبر دادند 
یک تغییر استراتژی در شهرداری همدان رقم 
خورده اســت بر این اساس عنوان شد رئیس 
ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان 
تغییر کرد. تغییری که اغلب شــنوندگان این 

خبر را متعجب کرد.
این معاونت فرهنگی دارای اهمیت خاصی در 
حوزه شهرداری است چرا که زیرمجموعه ای 
بســیار بزرگ و تأثیرگذار بر جامعه محلی را 
داراســت که نه تنها نقش آن باید روز به روز 
مهمتر ترسیم شود بلکه برای ارتقا این جایگاه 

همواره باید برنامه های بروزی تدوین گردد.
معاونت اجتماعی و فرهنگی نگینی و پیشانی 
شهرداری است خروجی عملکرد آن می تواند 
شــرایطی را فراهم کند که شادی و نشاط بر 

جامعه حاکم باشد. 
در دوره های مدیریت گذشــته در راســتای 
فرهنگــی  زیرســاخت های  فراهم ســازی 
اجتماعی، ورزشــی و... گام های استواری در 
این حوزه برداشته نشده بود و برنامه ریزی ها 
به صــورت دقیق و اصالحــات به صورت 
ســاختاری نیازمند ارائه شدن بودند اما فرای 
این اتفاقــات وقتی تغییــری در معاونت به 
یکبــاره و بدون برنامه ریزی آن هم در فاصله 
زمانی عید تا عید که در هر کشــور مسلمان 
نشینی مردمان آن ســرزمین شاهد برگزاری 
برنامه های باشــکوه فرهنگی هستند بیشتر از 

همه سوال برانگیز است. 
امــا به واقع چــرا همدان قربانــی خروجی 
تصمیم گیری هایی می شــود کــه عواقب آن 
دامان مردمانــی را می گیرد که عنان و اختیار 
برنامه ریزی ها را به دســت مسئوالن شهری 
می سپارند.  سعید خوشــبخت از آن دست 
مدیرانی بود که گویا بازیچه سهم خواهی های 
برخی از اعضای شورای شهر و شهربان شد 
این مدیر جوان که یا زمان به او فرصت نداد 
عملکرد قابل توجهی از خود به جای بگذارد 
و یا همراه نبــودن و همکاری مدیران مرتبط 
این فرآیند را رقم زند نتوانســت آن گونه که 
باید نقش تأثیرگذار خــود را ایفا کند و قبل 
از آنکــه فرصت به نمایش گذاشــتن عنان و 
اختیارات خود راداشــته باشند به عنوان یک 
مهــره قابل تغییــر جای خود را بــه روح ا... 

وجدی هویدا داد.
برخــی شــنیده ها می گویند با فشــار حمید 
بادامــی نژاد و رضوان سلماســی از اعضای 
شورای شــهر کار برکناری سعید خوشبخت 
کلید خورد این مهم بیانگر آن است که آتش 

اختالفات در شورای شهر همدان روز به روز 
پررنگ تر می شــود اخیراً در تصمیم گیری ها 
شــاهد آن هســتیم کــه اعضای شــورا با 
عقاید مشــترک سیاســی نیز در انتخابات و 
با یکدیگر همراه نیســتند و  تصمیم گیری ها 
گویا اتخاذ تصمیم هایی جدای از گرایش های 
سیاسی و در قالب سفارشات انجام می شود. 

وقتی جابه جایی ســعید خوشبخت در صحن 
شــورای همدان اعالم شد ســه تن از اعضا 
شورا که شــامل سیدمسعود عسگریان، جواد 
گیاه شناس و مریم روانبخش هستند بالفاصله 
شورا را ترک و داغ شــدن چالش بین دیگر 

اعضای شورا و شهردار را موجب شدند. 
آنچــه عیان اســت و در اغلب رســانه های 
غیررســمی و رسمی به آن اشاره می شود این 
اســت که رضوان سلماســی به عنوان رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر چند صباحی 
اســت با ســعید خوشــبخت درگیری هایی 
را تجربــه کرده اســت و از اعــالم این مهم 
که از عملکــرد وی راضی نیســت یکی از 
دالیل اصلی خــود را انحراف یک میلیاردی 
بودجه ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری در سال گذشته می داند و به همین 
دلیل وی در اردیبهشــت ماه به تفریق بودجه 

شهرداری رأی مثبت دادند.
وی کــه مخالــف تیــم داری حرفــه ای در 
شــهرداری بود معتقد اســت بودجه آموزش 
شــهروندی صرف تیم داری های شــهرداری 
شــده اســت و موارد دیگر بیانگر آن است 

که بــرای انتصابات در ایــن معاونت حمید 
بادامی نژاد به عنوان نایب رئیس شورا به دنبال 
انتصاب مرتضی کرباســیان به عنوان یکی از 
فعاالن ســتاد انتخاباتی خود به عنوان معاون 
فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
بوده است. و این مسائل یکی پس از دیگری 
دست به دست هم داد تا یک تودیع ناخواسته 

جای خود را به یک انتصاب دیگر دهد. 
به هر ترتیب انتصــاب روح ا... وجدی هویدا 
از ســوی شــهردار به عنوان معاون فرهنگی 
شــهرداری موجب  اعتراض برخی از اعضا 
شورا شــامل سیدمسعود عســگریان، جواد 
گیاه شــناس و مریم روانبخش  است به گونه 
ای که جواد گیاه شــناس ضمــن اعتراض به 
شهردار و عملکرد وی گفت: شهردار باید در 
برابر تغییرات اجرایی در شهرداری پاسخگو 

باشد.
 سیدمسعود عسگریان نیز با اشاره به تشکیل 
ســی وپنجمین صحن علنی شورای اسالمی 
شــهر براساس هماهنگی با شــهردار همدان 
برای ارائــه توضیحات معاونان شــهرداری 
و تعامل بیشــتر، اظهارکرد: بــا نظر یک نفر 
نمی توان مدیران شــهری را تغییر داد چرا که 

این کار مناسبی نیست.
 وی با بیان این که در صورت اعتراض شورا، 
می گویند مانع کار شهردار می شوید، افزود: 
وجدی هویدا چه ظرفیتی برای این ســمت 
داشــته اســت؟بنده او را بزرگ کردم و می 
شناســم، ظرفیت وی کمتــر از این حرف ها 

است. عســگریان با بیان این که اعضا شورای 
شهر باید پاســخگو مردم باشند، عنوان کرد: 
شورای اســالمی شــهر همدان در انتصاب 
و عزل خوشــبخت، معاون ســابق فرهنگی 
شــهرداری نیز دخالتی نداشته است. کامران 
گردان، رئیس شــورا نیز بیــان کرد: قرار بود 
تغییرات شــهرداری به نمایندگــی از اعضا 
شورا با بنده هماهنگ شود اما در جریان این 

تغییرات نیستم.
روح ا... وجــدی هویدا پس از این اختالفات 
بر صندلی معاونت فرهنگی شهرداری همدان 
که یک سازمان گســترده است تکیه زد حال 
بایــد منتظر بود ولی آیا این تغییر و تحوالت 
آن هم در روزهایی که شــهر همدان می تواند 
شــاهد برگزاری برنامه های فرهنگی مردمی 
شاد باشد. شــرایط موجود در ارائه و اجرای 
برنامه های فرهنگی و یکــی از اصلی ترین 
حلقه های  واســطه  در دولت و نهادها نقش 
مشــارکت مردمی است . عموما کار فرهنگی 
و کارکــرد فرهنگی-اجتماعی در یک ارگان 
گویا بــه منزله تصمیم گیری یــک جانبه از 
ســوی نهادها و ارگان ها و اجرای یک طرفه 
آن توســط مردم بود و نقش مردم عموما در 
پیروی و صرفا اجرای آن سیاســتها مشخص 
می شــد. اما آیــا از این پــس تغییرات رقم 
خورده قرار است عملکرد متولیان شهری را 
تغییر دهد یا اینکه پاسخگوی سهخم خواهی 
های اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 

در همدان باشد ؟ 

خوشبخت یا وجدی بهانه شورا 

سهم خواهی 
به جای حقوق مردم

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
همــدان اظهار کــرد: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 212 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده 
اســت که پیش بینی می شــود تا پایان سال 

جاری به 600 حلقه چاه برسد.
به گزارش شرکت آب منطقه ای استان همدان، 
منصور ســتوده گفت: در سالهای اخیر فشار 
بــه منابع آب زیرزمینی کشــور جهت تامین 
آب مورد نیاز بخشــهای مختلف)کشاورزی 
، شــرب و بهداشــت ، فضای سبز، صنایع و 
خدمات و...( فزونی یافته است بطوریکه آب 
اســتحصالی از چاهها بسیار بیشتر از ظرفیت 
آب تجدیدپذیــر آبخوانها بــوده و همین امر 
منجــر به نــزول ســطح آب زیرزمینی در 
بســیاری از دشتهای کشــور و بروز اثرات 
مخرب از جمله خشکیدن قنوات و چشمه 
ها، پمپاژ آب از اعماق زیاد توسط چاههای 
عمیق با هزینه برق باال، شــور شــدن آب 
اســتحصالی از چاهها، بایرشدن زمین های 
زراعی، فرونشســت زمیــن و ایجاد درز و 
شــکاف در تاسیســات و منازل در برخی 

مناطق و....گردیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 

افزود: در سال 1393 طرح ملی ” احیا و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی کشور“ در شورای 
عالی آب تصویب گردیــد که در آن وزارت 
نیرو با همکاری ســایر ارگانهای ذی ربط)به 
خصوص جهاد کشــاورزی(موظف به  احیاء 
و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی کشور و 
حفاظت هر چه بیشــتر از آبخوانهای کشور 

شده است.
 وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای همدان 
نیز در اجرای طرح مذکور پیشگام بوده است، 
تصریح کرد: با اجرای طرح تعادل بخشــی از 
نیمه دوم ســال 93 در اســتان 3 هزار و 695 
حلقه چاه غیرمجاز تا پایان ســال 97 مسدود 
شده است که سبب صرفه جویی 263 میلیون 
مترمکعبی در مصرف آب های زیرزمینی شده 

است.
وی بیان داشت: برداشت بی رویه آب از چاه 
های غیرمجاز موجب افت یک متری ســطح 
آب های زیر زمینی استان از جمله دشت های 

اسدآباد و نهاوند شده بود.
ستوده از پیش بینی انسداد 600 حلقه چاه غیر 
مجاز تا پایان ســال جاری خبرداد و گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد 212 حلقه 

چاه غیرمجاز در اســتان همدان پر و مسلوب 
المنفعه شــد که سبب صرفه جویی بیش از 6 
میلیــون و 400 هــزار مترمکعبی در مصرف 

آب های زیرزمینی شده است.
وی عمق انســداد چاه های غیرمجاز را بیش 
از 127 کیلومتر اعالم کرد و گفت: بیشــترین 
چاه های غیرمجاز در کبودراهنگ با یک هزار 
و 150 حلقــه، رزن با 669 حلقه و همدان با 

473 حلقه مسدود شده است.
وی با بیــان اینکــه روند انســداد چاه های 
غیرمجاز ادامه دارد، افزود: همکاری مناســبی 
بین دادگستری و نیروی انتظامی برای انسداد 
چاه های غیرمجــاز در همدان وجود دارد که 

منجر به این عملکرد شده است.
ستوده بیان داشت: با چاه های مجاز استان که 
برداشت بیشــتر از پروانه بهره برداری دارند 
نیز برخورد می شــود تا در راستای حفاظت 
از منابع آبی اســتان همدان گام های اساسی و 

جدی برداشت.
وی با اشــاره به انســداد چاه های غیرمجاز 
در شهرســتان های تابعه استان نیز گفت: در 
شهرستان اسدآباد 205 چاه غیرمجاز مسدود 
شــد که موجب صرفه جویــی 11/5 میلیون 

مترمکعب از آب های زیرزمینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان 
با بیان اینکه در شهرســتان تویســرکان 318 
چاه غیرمجاز مســدود شدند که سبب صرقه 
جویی 5/8 میلیون مترمکعب از آب های زیر 
زمینی شده است، خاطرنشان کرد: همچنین در 
شهرستان فامنین با انسداد 99 چاه غیرمجاز 9 
میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی صرفه 

جویی شده است.
وی ادامه داد: در شهرســتان های مالیر 328، 
همدان 473، بهار 333، رزن 669، کبودراهنگ 
1150و نهاونــد 118 حلقــه چــاه غیرمجاز 
مسدود شدند که به ترتیب سبب صرفه جویی 
18/97 ، 19/7، 10.4، 124/48، 56 و 7/27 
میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی شدند.

وی با اشــاره به اینکه اکیپ های گشــت و 
بازرســی به طور شــبانه روزی دشــت های 
اســتان را بازرســی می کنند عنوان کرد: 22 
گروه اکیپ گشــت و بازرســی در راستای 
نظارت بــر چاه های مجاز، جلوگیری از حفر 
چاه های غیرمجاز و برداشــت شن و ماسه از 
رودخانه های استان به طور شبانه روز دشت ها 

را کنترل می کنند.

ره آورد انسداد 212حلقه چاه غیر مجاز

صرفه جویي 6 میلیون مترمكعبي آب در استان

ساخت بزرگترين شهرک گلخانه ای در همدان
 معاون فرماندار همدان از احداث شهرک گلخانه ای 25 هکتاری در 
شهرستان همدان خبر داد و گفت: بزرگترین شهرک گلخانه ای استان 

در شهرستان همدان احداث می شود.
رضا زمانی سه شــنبه 22 مرداد در کاگروه امــور اقتصادی و تولیدی 
بخش کشاورزی شهرســتان همدان، با بیان اینکه اولویت اول استان 
و شهرســتان برنامه 3 ســاله است، اظهار کرد: پیشــرفت پروژه های 
جهادکشــاورزی همدان 49 درصد بوده کــه در بخش گلخانه ها 3 

درصد پیشرفت داشته است.
وی با اشــاره به ســند توسعه اســتان همدان تصریح کرد: 2 شهرک 
گلخانــه ای 15 هکتار و 10 هکتاری و یــک گلخانه 10 هکتاری در 
شهرستان همدان در حال احداث است که با اجرای این میزان برنامه 
ســال 98 جهادکشاورزی شهرستان در زمینه توسعه سطح گلخانه ها 
محقق می شــود. زمانی افزود: شهرک گلخانه ای نیکو سخن نخستین 
شــهرک گلخانه ای بخش خصوصی در استان بوده که در سطح 25 
هکتار و در 44 قطعه احداث خواهد شد. وی یادآور شد: این شهرک 
گلخانه ای 18 هکتار ســطح مفید دارد که برای 216 نفر اشــتغالزایی 
خواهد داشــت که امیدواریم در هفته دولت نخستین واگذاری ها به 
متقاضیان آغاز شود. معاون فرماندار همدان بیان کرد: سطح گلخانه های 
موجود در شهرســتان همدان 35 هکتار است که رتبه اول را در زمینه 

سطح گلخانه ها در استان داریم.
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خبرنگار پتانسیل ها را شناسايی و راهبرها 
را به مسئولین ارائه دهد 

 مالیر-خبرنگار همدان پیام: خبرنگارها گوش شــنوا ،چشــم بینا و زبان گویای مردم 
هســتند آنها می توانند ظرفیت ها ، اســتعدادها و چالش های شــهر را شناسایی کنند و 

راهبردها را به مسئولین ارائه دهند. 
شهردار مالیر با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران مالیر با اشاره به اینکه خبرنگاری فقط 
خبررسانی نیســت و خبرنگار باید جریان ساز باشد گفت: ما نیز جزئی از این مجموعه 

هستیم و باید پاسخگوی مردم باشیم . 
حسین بابایی با بیان اینکه در شرایط خاص و جنگ اقتصادی قرار داریم تأکید کرد: در این 

شرایط ضروری است اعتماد مردم به نظام بیشتر شود از این رو باید رفتارها هم متناسب با 
وضعیت موجود باشد و خبرنگار می تواند نقش مؤثری در این مهم ایفا کند. 

بابایی همچنین با اشــاره به پیشرفت تکنولوژی و تغییر نحوه اطالع رسانی تصریح کرد: 
همگام شدن با این پیشرفت ضروری است و آنچه اصالت خود را حفظ کرده است انتشار 

اخبار تحت رسانه های رسمی است. 
شــهردار در ادامه یکی از مشــکالت امروزه بشر را پیچیده شدن الگو و نیازهای مردم بر 
اســاس پیچیدگی تکنولوژی و سرعت پیشرفت فرهنگی دانســت و تأکید کرد: رعایت 
اصول اخالقی در درجه اهمیت بســیار باالیی قرار دار و اطالع رسانی باید منصفانه و بی 

طرفانه باشد. 
رئیس شورای اسالمی شهر مالیر نیز خبرنگار را شخصیتی جریان ساز با قدمتی به بلندای 

عمــر آدمی که حوداث و اخبار تلخ و شــیرین روزگار را نگارش می کند عنوان کرد و 
افزود: خبرنگار با زبانش می تواند کم و کاســتی های قدرتمندان را برمال سازد و آنان را 

به صراط مستقیم رهنمود کند. 
جلیل کولیوند با تأکید بر داشــتن نگاهی فارغ از جهت گیری سیاسی، حزبی و گروهی 
گفت: خبرنگار باید حقیقت گو باشد و با تحلیل و بررسی موارد نقد الزم را انجام دهد. 
وی صداقت ، اخالق مداری ، واقع گرایی و جامع گرایی را از اصول خبرنگاری برشمرد 
وتصریح کرد : خبرنگار باید به دل مشکالت برود ، مطالبه گر باشد و طوری قلم بزند که 

برای مردم و در خدمت مردم باشد . 
کولیوند در پایان تأکید کرد : کسی که قلم در دست می گیرد باید تقوا ، صداقت و انصاف 

نسبت به دیگران را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

سدگرين ۴۸ ماهه به بهره برداری می رسد
 سدگرین نهاوند با طراحی مجدد در آذرماه 97 با حضور وزیر نیرو 
کلنگ زنی شــد و در حال حاضر 11درصد پیشرفت تاکنون 8میلیارد 

برای آن هزینه شده است و قرار است 48ماهه تحویل داده شود. 
سدگرین چالش های بزرگی را پشت سرگذاشته است از قرار گرفتن 
در لیســت 30سد حذفی کشور تا پیشرفت زیر 8درصدی که آن را از 

مشمولیت ارفاقی دولت محروم کرد. 
این ســد در سال 89مطالعات آن آغاز و 9خرداد90هم کلنگ عملیات 
اجرایی آن با حضورمعاون اول ریس جمهور در دولت وقت زده شد 
و قرار شد 6ساله اجرا و به اتمام برسد اما سال 94 تعطیل شد تا اینکه 
در ســال 96با پیگیری های نماینده نهاوند در مجلس مجدد احیا و به 
چرخه فعالیت با برگزاری مناقصه وارایه طراحی مجدد در ســال 97 

آغاز بکار کرد. 
از این سد بخشی مربوط به صنعت و کشاورزی و بخشی هم مربوط 
به آب شــرب روستاهای اطراف است که در حال حاضر فاز یک آن 
که شــامل امکان سنجی و مسیر یابی می شــود در حال انجام است 
وبرای اجرای خط انتقال آب به روســتاها هم 4میلیارد اعتبار درنظر 

گرفته شده است. 
همچنین برای بخش صنعت که یک خال در این حوزه برای شهرستان 
محسوب می شــد و بارها به دلیل نبود موقعیت آب ، برخی شرایط 
اشتغال زا و سرمایه گذاری در این حوزه در شهرستان سوخت می شد 

، این بخش هم تامین آب شده است. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی گفت: تاکنون 8میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای پروژه ســد گرین هزینه شــده و این پروژه 

دارای 11 درصد پیشرفت فیزیکی است. 
وی درباره راه دسترســی ســد هم گفت: این مسیر به طول 7کیلومتر 
اســت که در حال حاضر عملیات زیر ســازی و خاکبرداری در حال 

انجام و ابتدای زمستان هم زیر بار ترافیک خواهد رفت. 
حســن بهرام نیا با بیان اینکه بارها از مدیران خواسته ام که با بخشی 
نگری پروژه ها و موقعیت های توسعه شهرستان را معطل و سوخت 
نکنند و تالش کنند تا اولویت های توســعه شهرستان بیشتر مد نظر 

باشد. 
نماینده نهاوند در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: در شرایطی 
که وضعیت اقتصادی مســاعدی در کشور نداریم و کفگیر اعتبارات 
به ته دیگ رسیده است اما پروژه های شهرستان بخصوص در حوزه 
عمران و خدمات در حال اجراست و متوقف نشده است و با سرعت 

بیشتری در حال اجراست.

کاهش 20 درصدی خسارات آفات به گوجه  و 
ذرت نهاوند

  سرپرســت جهاد کشاورزی شهرســتان نهاوند گفت: با توجه به 
اهمیت کاهش مصرف سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی طرح 
مبارزات غیرشــیمیایی و بیولوژیک در چندسال اخیر از سوی واحد 

حفظ نباتات این مدیریت درحال اجرا است.
علــی کمالی نژاد افزود: مبارزه بیولوژیک شــامل ســه مرحله 
آزادســازی حشــرات مفید اســت که در این راســتا طی دو 
براکون در  تریکوگراما و  مفیــد  مرحله رهاســازی زنبورهای 
اوایــل تیر و مــرداد برای مبارزه آفــات  در 2500 هکتار از 
مــزارع گوجه فرنگی و ذرت دانه ای ســطح شهرســتان  علیه 
آفت کرم طوقه بر صیفی جات شــته، کــرم برگخوار کاردرینا 
و کرم ســاقه خوار سزامیای ذرت اقدام شــده است که منتج 
به کاهش 20 درصدی خســارات آفــات مذکور و کاهش دو 

مرحله سم پاشــی در این مزارع شد.
وی گفت: با کاهش مصرف ســموم شیمیایی و جایگزینی روشهای 
بیولوژیک و کم خطر برای محیط زیست و سایر حشرات مفید بتوان 
با کاهش آفات در ســال های آینده  محصوالت  سالم تر وبا کیفیت 

تری تولید و روانه بازار مصرف نمود.

رسانه ها به ابزاری 
برای نفوذ تبديل شده اند

 امروزه روش استکبار جهانی در مقوله نفوذ تغییر کرده است.
کشورهای مستکبر با استفاده از قدرت رسانه های تحت اختیار خود 
و نفوذ فرهنگی در کشــور های هدف آن کشور را مستعمره ی خود 

می کنند.
معــاون اداری و پشــتیبانی ســپاه ناحیه مالیر در جمــع خبرنگاران 
گفت:نمونه بارز این امر عربســتان اســت که با تمام توان و امکاناتی 
که دارد تبدیل به ابزاری برای تامین امنیت اسرائیل و آمریکا در منطقه 

شده است.
علی اصغر فارســی در ادامه گفت:متاسفانه در دنیای بازی های رسانه 
ای و اینکه اسرائیل در منطقه به امنیت نیاز دارد و آمریکا تحت پروژه 
نفوذ این تامین امنیت را به عهده ی کشور های عرب مسلمان منطقه 
گذاشــته است.فارســی در ادامه افزود :امروزه مستکبرین با روی کار 
آوردن نیروهــای غیر انقالبی،خود فروختــه و ناکارآمد در جمهوری 

اسالمی به دنبال این هستند که پروژه نفوذ را در ایران هم پیاده کنند.
وی با بیان اینکه کشورهای غربی جایگاه رسانه را خوب شناخته اند 
خاطر نشان کرد:به همین منظور سالیانه در غرب بودجه های کالنی به 

رسانه ها و فعالیت خبرنگاران آن ها اختصاص می یابد.
فارســی تصریح کرد:در این شرایط که غرب و شبکه های معاند تمام 
توان خود را در انتشــار اخبار ناامید کننده گذاشــته اند.وظیفه رسانه 
های داخلی انتشــار اخبار امیدوار کننده و انگیزه بخش برای امیدوار 

کردن مردم است.
وی در پایان با اشــاره به وجود جنگ نرم افزود:امروز کســی در این 

جنگ پیروز است که بتواند از ظرفیت رسانه خوب استفاده کند.

۴0 درصد تويسرکانی ها از خدمات 
تامین اجتماعی بهره مندند

 رئیس تامین اجتماعی تویســرکان با اشاره به ارائه خدمات تامین 
اجتماعــی به بیــش از 40 درصد از مردم شهرســتان گفت: مجموع 
بیمه شــدگان و مســتمری بگیران تامین اجتماعی 40 هزار و 569 نفر 

هستند.
فرزاد رضایی افزود؛ مجموع بیمه شــدگان و مســتمری بگیران تامین 

اجتماعی این شهرستان 40 هزار و 569 نفر هستند.
وی مجمــوع بیمه شــدگان اصلی و تبعی شــامل مســتمری بگیران 
ازکارافتاده، ازکارافتاده جزئی، مســتمری بگیران بازنشسته و بخشنامه 
24.1 را 7 هزار و 217 نفر اعالم کرد و گفت: بیمه شــدگان شــعبه 
تامین اجتماعی تویســرکان تا پایان سال 97 مجموعا 33 هزار و 552 

نفر هستند.
رئیس تامین اجتماعی تویسرکان خاطرنشــان کرد: از 2 هزار و 809 
کارگاه شامل کارگاه های پیمانکاری، کشاورزی و دامداری، منبت کاری 
و سایر کارگاه ها 11 هزار و 193 نفر از بیمه تامین اجتماعی تویسرکان 

استفاده می کنند.
وی تعداد اسناد در انجام تعهدات شــعبه تامین اجتماعی تویسرکان 
در خصوص غرامت دســتمزد ایــام بیماری، کمک بــارداری، بیمه 
بیکاری، پروتز و اروتز، کمک ازدواج، کفن و دفن، مجموع کمک های 
کوتاه مدت و تعداد مستمری های یک سال گذشته و عیدی را 40 هزار 
و 922 سند دانســت و افزود: مبلغ 633 میلیارد و 570 میلیون و957 

هزار و 219 ریال برای این تعهدات هزینه شده است.

آگهی مناقصه عمومی 98/75/22 الی 98/75/26)نوبت دوم(

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانكار دارای شرایط واگذار نماید. 

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الكترونیک دولت به نشانی
جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.

آخرین مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱4 مورخ ۹8/5/۲4
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱4 مورخ ۹8/6/4

محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیكی: دبیرخانه اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 
www.setadiran.ir محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الكترونیكی: سامانه تدارکات الكترونیک دولت به نشانی

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح مورخ ۹8/6/5
محل بازگشایی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه 
صالحیت الزم:

مناقصه شماره ۲۲ و ۲3 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانكاری )حداقل رتبه 5 نیرو( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مناقصه شماره ۲4 و ۲5 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانكاری )حداقل رتبه 5 راه و ترابری( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل به لحاظ کیفیت ارائه گردد.
نوبت اول ۹8/5/۲۲ - نوبت دوم ۹8/5/۲3

)م الف750(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ برآورد موضوع مناقصه شماره مناقصه 
)ریال( بر اساس آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 
94/9/22

اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های ۹8-75-۲۲
چشمک زن ناحیه یک همدان )بهار، همدان، فامنین، رزن 

و کبودراهنگ(

فهرست بهای برق و راهداری سال ۹8
5/۱00/000/000 ریال

۲55/000/000

اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های ۹8-75-۲3
چشمک زن ناحیه دو همدان )اسدآباد، تویسرکان، مالیر 

و نهاوند(

فهرست بهای برق و راهداری سال ۹8
5/400/000/000 ریال

۲70/000/000

عملیات تعمیر و مرمت گاردیل های سانحه دیده در ۹8-75-۲4
محورهای حوزه مالیر نهاوند تویسرکان و اسدآباد 

فهرست بهای راهداری سال ۹8
4/000/000/000 ریال

۲00/000/000

عملیات تعمیر و مرمت گاردیل های سانحه دیده در ۹8-75-۲5
محورهای حوزه همدان بهار کبودراهنگ فامنین و رزن 

فهرست بهای راهداری سال ۹8
4/000/000/000 ریال

۲00/000/000

خرید حفاظ جانبی راه )گاردریل دو موج( با پایه و سایر و ۹8-75-۲6
متعلقات جهت محورهای حوزه استان 

۲5۱/000/000قیمت مقطوع 

آگهي مزایده

دانشگاه پیام نور همدان

دانشــگاه پیــام نــور مرکــز همــدان قصــد 
ــگاه  ــه دانش ــاره بوف ــه اج ــبت ب دارد نس

ــد. اقــدام نمای
 لذا از تمامی شرکت کنندگان خواهشمند 
ــده از  ــناد مزای ــت اس ــت دریاف ــت جه اس
تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 8 روز بــه 
ــماره  ــه ش ــایت www.setadiran.ir  ب س
ــده 5098010022000002 واقع  مزای
در ســه راهــی شــهرک فرهنگیــان، جنــب 
بوســتان نمــاز،  اتــاق مســئول مالــی مرکــز 
همــدان مراجعــه و ضمــن بازدیــد قیمــت 

پیشــنهادی خــود را اعــالم نماینــد.
) م الف765(

آگهي مزایده

دانشگاه پیام نور همدان

ــدان قصــد  ــز هم ــور مرک ــام ن دانشــگاه پی
دارد نســبت بــه اجــاره واحــد تکثیــرات 
جهــت  دانشــگاه  ســاختمان  در  مســتقر 
ــدام  ــجویی اق ــات دانش ــه خدم ــام کلی انج

نمایــد.
 لــذا از تمامی شــرکت کنندگان خواهشــمند 
اســت جهــت دریافــت اســناد مزایــده از 
تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 8 روز به ســایت 
www.setadiran.ir  بــه شــماره مزایــده 
واقــع در ســه   5098010022000003
ــتان  ــب بوس ــان، جن ــهرک فرهنگی ــی ش راه
ــدان  ــز هم ــی مرک ــئول مال ــاق مس ــاز،  ات نم
مراجعــه و ضمــن بازدیــد قیمــت پیشــنهادی 

خــود را اعــالم نماینــد. 
) م الف766(

 مجیــد بیــات - خبرنگار همــدان پیام: 
اشــترمل روســتایی از توابع بخش مرکزی 
شهرستان تویسرکان در استان همدان است، 
همه ساکنان روستای اشترمل به شغل مبل و 

منبت اشتغال دارد.
منبــت کاری با چوب یکــی از ظریف ترین 
صنایــع دســتی و تلفیق از هنــر و حوصله 
هنرمندانی است که با مواد اولیه ارزان و ساده، 

محصوالتی با ارزش خلق می کنند.
به دلیل نشــان دادن هنر و توانمندی ها شهر 
تویســرکان در زمینــه مبل و منبــت گلریز 
جشنواره ای با حضور مســئولین از سراسر 
کشــور از 24 تا 28 مرداد ماه  در  روســتای  
اشترمل برگزار می شود .دوره اول آن در سال 
96 برگزار  شدکه با اســتقبال زیادی روبرو 
شــده بود  و بازخورد خوبی  را برای اهالی 
منطقه در بر داشت . همین مسئله باعث شد 
اهالی روســتا برای برگزاری دور دوم عالقه 

زیادی داشته باشند .
این روســتا 520 خانوار با هــزار و 772 نفر 
جمعیــت دارد و در آن 500 کارگاه مبــل و 
منبت فعال است، اکثر خانواده ها به صورت 
خانوادگی در سطح وســیع شاغل هستند و 

افراد بیکاری در این منطقه وجود ندارد.
در کشــور ایران نقاط مختلفی وجود دارد که 
تولید مبل در آن فعال اســت اما نقطه عطف 
و تفاوت اشــترمل در خلق آثار زیبا با دست 
اســت که در نوع خود کم نظیر اســت و این 
هنر در نقاط دیگر با دستگاه سی ان سی انجام 

می شود.
در ایــن زمینه دبیر اجرایی جشــنواره مبل و 
منبت گلریز گفت: قدمــت مبل و منبت در 
شهرســتان تویســرکان بیش از هر جایی در 
استان است و روستاهای اشترمل، سیدشهاب، 
جیحان کوه و شهرک عین آباد پایلوت اصلی 

صنعت مبل و منبت  در این منطقه هستند.
بهرام ترکاشــوند الزم ثبــت ملی و جهانی 
شدن را همراهی و همدلی تمامی مسئولین 
داد.  ادامــه  دانســت و  و دســتاندرکاران 
در صــادرات ضعف داریم و بنــا داریم با 
به صورت  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
گســترده خــود را به کشــورهای اطراف 

معرفی کنیم.
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر صادرات 
بــه صورت محــدود در حال انجام اســت 
خاطرنشان کرد: عراق، ازبکستان، افغانستان و 
چند کشور دیگر به صورت محدود با برخی 
از افراد در این حوزه در ارتباط هســتند ولی 
برای توسعه و ایجاد نظم در بحث صادرات 
انتظار می رود مسئولین مربوطه مساعدت الزم 

را انجام دهند.
ترکاشــوند پل ارتباطی بیــن تولید کننده و 

مصرف کننده را معرفی و تبلیغات دانست و 
افزود: تبلیغات رکن اصلی فروش محصوالت 
و معرفی به نقاط هدف است که دراین قالب 
رسانه ها، صدا و سیما و فضای مجازی نقش 
تأثیرگذاری را ایفا می کنند ولی در این زمینه 

دچار ضعف هستیم.
دبیر جشــنواره و نماینده خوشه مبل و منبت 
در تویسرکان اظهار کرد: برنامه های متنوعی 
برای تبلیغات و معرفی این جشنواره در سطح 
کشور داریم که نصب بیلبورد  ،پخش تیزر در 

صدا و سیما از نمونه های بارز است.
ترکاشوند گفت: در آینده نزدیک برنامه های 
نمایشــگاه های  بــرای حضــور در  زیادی 
کشــورهای خارجی داریم که مطمئناً باعث 
معرفی بهتر توانمندی های تویسرکان در زمینه 

مبل و منبت هزینه خواهد شد.
وی تصریــح کرد: در حاشــیه این مراســم 

مرکزخدمــات تخصصی  مبل و منبت گلریز 
تویســرکان نیز افتتاح خواهد شد که مطمئنًا 
باعث ایجاد توســعه هر چه بیشتر این منطقه 

خواهد شد.
دبیر اجرایی جشــنواره اشــتغال زایی را در 
این منطقه بومی دانســت و بیــان کرد: برای 
توسعه این روند و جلوگیری از رکود باید با 
خام فروشی در منطقه مبارزه کرد چون افراد 
واسطه با خریدن خام محصوالت سود کالنی 
می برند و همین مسئله باعث شده توسعه در 

این روستا به حد ایده آل نباشد.
وی از تمامی مســئوالن و دســت اندرکاران 
و مردم اشــترمل تشــکر کرد و گفت: برای 
ثبت برند گلریز در ســطح ملــی و جهانی 
باید هدفمنــد عمل کنیم و الزمــه این کار 
برنامه ریزی دقیق و اجرا در ســطح وســیع 

است.

پس از مالیر نوبت تویسرکان است

دومین جشنواره مبل و منبت روستایی 
در اشترمل

تمامی مدارس 
مالیر گازکشی 
است
 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مالیر در 
جمع خبرنــگاران گفت: کمیته نظارت بر ثبت 
نام کار خود را آغاز کرده اســت . این کمیته با 
مدیران متخلفی کــه در زمان ثبت نام از دانش 
آموزان درخواست شــهریه کنند، برخورد می 

کند.
هادی ســلگی در ادامه به مــدارس غیر دولتی 
اشــاره کرد و گفت:نرخ نامه مصوب مدارس 
غیر دولتی،هئیت امنائی و غیر انتفاعی هرساله 
مشخص می شود که مدارس باید طبق همین 

نــرخ نامه مصــوب از دانش آموزان شــهریه 
دریافت کنند.مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
مالیر در رابطه با برنامه های سند تحول بنیادین 
گفت: هدف ما داشــتن آمــوزش و پرورش 
است که برنامه محور باشد.وی در همین راستا 
افزود:ســهم مالیر در پوشش برنامه های سند 
تحول بنیادین مشــخص شده ودر حال حاضر 
مشغول مشــخص کردن برش مدارس مالیر 

هستیم.
سلگی افزود :طبق لیستی که از سوی فرمانداری 
به ما ابالغ شــده اســت .تعدادی دانش آموز 
شناسایی شــده اند که به دلیل مشکل مالی از 
تحصیل بازمانده اند که هدف ما این است که از 
طریق صندوق حمایت از دانش آموزان نیازمند 

آن هارا به تحصیل باز گردانیم.

ســلگی در ادامه گفت :خوشــبختانه مدارس 
کانکســی در سطح شهرســتان نداریم و همه 
روستاها صاحب مدرسه شده اند.وی هم چنین 
از تجهیز مدارس به گاز کشی خبر داد و گفت 
:امسال در سطح مدارس دیگر شاهد استفاده از 

بخاری نفتی نیستیم.
وی در پایان درباره هدایت تحصیلی و انتخاب 

رشته گفت:انتخاب رشــته براساس توانمندی 
دانش آموزان و موازین قانونی است. امروزه در 
هر کشوری براساس نیاز سنجی جامعه ،میزان 
ثبت نام در رشته های مختلف تحصیلی تعیین 
می شــود .امید می رود در ایران هم این اتفاق 
بیافتد و خاتواده ها در انتخاب رشــته به دنبال 

آمال و آرزوهای خود نباشند.
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خبر

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

برابــر رأي شــماره ۱3۹8603۲600۹000۱03 مورخــه ۹8/3/۲5  و رای اصالحــی شــماره 
۱3۹8603۲600۹000۱04 مورخه ۹8/3/۲5 هیأت موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آقای قربانعلی چهرقانی فرزند نجاتعلی به شــماره شناســنامه ۱74 صادره 
از فامنین به شــماره ملي 50۲۹68647۹ در نود و پنج شعیر و سیزده پانزدهم شعیر مشاع از 
۹6 شــعیر شش دانگ یک قطعه زمین مزروعي دیم به مســاحت دویست و هشتاد هزار و صد 
و بیست و پنج مترمربع قســمتي از پالك ۲36 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي خواجه 
حصاری خریداري از مالک رســمي عفت دارابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد شد
.)م الف ۱46(

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/5/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/6/6

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

آگهی ماده ۱0 قانون الحاقی موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسكن مصوب ۱388 شهرستان کبودراهنگ 

۱-اداره ثبت اســناد و امالك کبودراهنگ بنا به دستور ماده ۱0 آیین نامه اجرایی 
قانون مذکور اسامی کسانی که درخواســت ثبت پالك های ذیل را نموده اند را 

آگهی می نماید.
رأی شماره ۱38 مورخ ۱3۹8/5/۱0 کالســه 4075 ق.ال به نام مرتضی سرمدی 
زمانی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65۲/45 مترمربع پالك 

65۱ فرعی از ۲77 اصلی واقع در بخش 4 همدان واقع در شیرین سو 
مراتب در یک نوبت منتشر می گردد لذا شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی 
که نسبت به درخواست های مندرج در این آگهی اعتراض دارند ظرف مدت 
۲0 روز از تاریخ انتشار می توانند اعتراض خود را به صورت مكتبوب به اداره 
ثبت اسناد و امالك کبودراهنگ تســلیم نمایند و پس از آن نسبت به ارائه 
دادخواســت اعتراض به دادگاه کبودراهنگ و ارسال رسید دادخواست به 
اداره ثبت اقدام نمایند. در غیر این صورت برابر مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۱0۲(
محمدصادق بهرامی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك کبودراهنگ 

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

برابر رأي شــماره ۱3۹8603۲600۹000۱55 مورخه ۹8/5/5 هیــأت موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین 
تصرفات مالكانه و بالمعارض آقای محمد کاظمی فرزند حســین به شماره شناسنامه ۱4 صادره از 
فامنین به شماره ملي 50۲۹۹۲68۹5 صادره از فامنین در ۹۲ و سه چهارم شعیر مشاع از ۹6 شعیر 
عرصه و ۹4 و سه چهارم شعیر مشاع از ۹6 شــعیر اعیان از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعي 
آبی به مســاحت هفتاد و نه هزار و پانصد و شــصت و پنج مترمربع و چهل و شش صدم مترمربع 
قســمتي از پالك ۹5 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي طاوه خریداري از مالک رسمي آقای 
علی کاظمی )محمد( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.)
م الف ۱45(

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/5/۲3
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/6/6

رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامــه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره ۱3۹8603۲6005000307 مــورخ ۹8/4/۲4 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضي خانم سمانه سلگی  فرزند خداکرم به شماره شناسنامه 
۱5۲5 و به شماره ملی 3۹6۲5675۱8  صادره از نهاوند در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 7۹/۲0 مترمربع در قسمتی از پالك شماره ۲38 
فرعی از 387۱  اصلي واقع در بخش یک ثبت نهاوند واقع در بلوار شــهید 
حیدری باالتر از بیمارستان کوچه گل رز حقوق ارتفاعی ندارد  خریداري از 
مالک رسمی محترم صادقیان و تقی میری تصرفات مالكانه متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا  محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد 

شد.)م الف ۹0(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/5/۲3
محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مــورخ   ۱3۹7603۲6006000۲۹۲ رأي شــماره  برابــر 
تكلیف  تعیین  قانــون  موضوع  اول  هیــأت   ۱3۹8/4/۹
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات  مســتقر در واحد 
مالكانــه و بالمعارض متقاضی آقای علــی مراد فراهانی 
علوی فرزند مراد به شــماره شناســنامه ۱0۲6  صادره 
از مالیر در شش دانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
اراضی  از پالك یــک اصلي  6۲/6۲ مترمربع قســمتی 
دولت آباد واقــع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک 
رسمی بابا روســتایی محرز گردیده است.  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
به صدور سند  مي شود، در صورتي که اشــخاص نسبت 
مالكیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف ۱4۱(
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹8/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹8/5/۲3
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالك مالیر 

آگهي حصر وراثت
آقای جعفر محمودیان مصلح دارای شــماره شناسنامه  64۲۲ به شرح دادخواست کالسه ۱۱۱/3۲6/۹8ش از 
این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه عابدی به شماره 
شناســنامه  ۱4 در تاریخ 7۹/7/۱7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به:۱- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفیه. ۲- روح 
ا.. محمودیان فرزند خیرا.. به شــماره شناســنامه 35۹3   صادره از بهار متولد۱3۲۹  فرزند ذکور متوفیه. 
3-حجت ا.. محمودیان مصلح فرزند خیرا.. به شــماره شناسنامه40   صادره از بهار متولد۱34۲  فرزند ذکور 
متوفیه.4-جالل محمودیان مصلح فرزند خیرا.. به شــماره شناسنامه4۲   صادره از بهار متولد۱353  فرزند 
ذکور متوفیه. 5-علی ا.. محمودیان فرزند خیرا.. به شــماره شناسنامه46   صادره از بهار متولد۱337  فرزند 
ذکور متوفیه. 6-نبی ا.. محمودیان فرزند خیرا.. به شماره شناسنامه۲   صادره از بهار متولد ۱333 فرزند ذکور 
متوفیه. 7-معصومه محمودیان فرزند خیرا.. به شــماره شناسنامه4۱43   صادره از بهار متولد۱335  فرزند 
اناث متوفیه. 8- فرخ محمودیان مصلح فرزند خیرا.. به شــماره شناســنامه 3۹  صادره از بهار متولد۱344  
فرزند اناث متوفیه. ۹-ایران  محمودیان فرزند خیرا.. به شماره شناسنامه3347   صادره از بهار متولد۱3۲8  
فرزند اناث متوفیه. ۱0- فاطمه محمودیان مصلح فرزند خیرا.. به شماره شناسنامه 5۹۲5  صادره از بهار متولد 
۱347 فرزند اناث متوفیه. ۱۱- جمیله محمودیان مصلح فرزند خیرا.. به شــماره شناسنامه 5503  صادره از 
بهار متولد  ۱344فرزند اناث متوفیه.اینک با انجام تشریفات 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 نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف ۱7۹(
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقای حسین سعیدی دارای شماره شناســنامه  50۲۹3۲4305 به شرح دادخواست کالسه 
۱۱۲/۲34/۹8ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نرگس سعیدی به شماره شناسنامه  50۲۹80۹83۱ در تاریخ ۱3۹8/5/۱ در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: ۱-حسین 
سعیدی فرزند محمد به شماره شناســنامه ۱50۱ متولد ۱347 صادره از فامنین پسر متوفی 
۲-ناصر سعیدی فرزند محمد به شــماره شناسنامه ۱35 متولد ۱365 صادره از فامنین پسر 
متوفی 3-حسن سعیدی فرزند محمد به شــماره شناسنامه ۱ متولد ۱350 صادره از فامنین 
پســر متوفی  4-امید سعیدی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۱0۲ متولد ۱358 صادره از 
فامنین پســر متوفی  5-اصغر سعیدی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱838 متولد ۱354 
صادره از فامنین پسر متوفی  6-صفورا سعیدی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۱03 متولد 
۱358 صادره از فامنین دختر متوفی  7-بهاره ســعیدی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 
۱83۹ متولد ۱354 صادره از فامنین دختر متوفی  8-سهیال سعیدی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 54 متولد ۱363 صادره از فامنین دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
)م الف ۱4۹( 

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف فامنین

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

برابر رأي شماره ۱3۹6603۲600600043۲ مورخ ۱3۹8/5/۱4 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید جباران  
فرزند علی به شماره شناسنامه ۹۹8  صادره از مالیر در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۹۲6 مترمربع  قسمتی از پالك یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در 
بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی وراث امیر حمزه واحدی محرز گردیده 
است که در آگهی قبلی مساحت ملک در روزنامه محلی و کثیراالنتشار اشتباها 
۱۱00 متر مربع قید گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت 
آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نس بت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد. )م الف۱77  (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹8/5/۲3

محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه سپهر به شماره ۱488 مورخ ۱3۹8/3/۲5 مورد درخواست آقای کرمخدا کاید 
فرزند محمد به شماره ملی 3۹6۱۱8053۹ برابر  یک فقره سند شماره 66۲87  مورخ ۱3۹7/4/3۱ دفتر اسناد 
رسمی ۱5 نهاوند مقدار همگی و تمامت ۱۱/۲ شعیر مشاع از ۹6 شعیر ششدانگ پالك 4 فرعی از 4۲۹3 اصلی 
بخش یک نهاوند را خریداری نموده اســت افراز در موعد مقرر ۱3۹8/5/۱7 به عمل آمده که حدود و حقوق 
به شــرح ذیل می باشد: ششدانگ یک باب عمارت قسمتی از پالك 4 فرعی از 4۲۹3 اصلی بخش ۱ نهاوند به 
مســاحت )37۲/50 مترمربع( با حدود اربعه: شماالً: به طول 0/۱8 متر و ۱0/4۱ متر درب و دیواریست به جاده 
کله خان نهاوند )راه عبور مورد افراز در این قســمت می باشد( شــرقاً: به طول های ۱5/۱0 متر و 7/۹۱ متر و 
۱۱/88 متر دیواریست به دیوار پالك باقیمانده 4 فرعی از 4۲۹3 اصلی بخش یک نهاوند جنوباً به طول ۱0/67 
متر دیواریست به پالك باقیمانده اصلی مذکور غرباً به طول 35/۲5 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 4۲۹3 
اصلی حدود باقیمانده به شــرح پرونده ثبتی به مساحت ۲7۹7/۲0 مترمربع شماالً به طول های 36/53 متر 
خط فرضی است به جاده کله خان نهاوند و ۱5/50 متر که به صورت پخ می باشد خط فرضی است به جاده بابا 
پیره شــرقاً به طول 6۲ متر خط فرضی است به جاده بابا پیره جنوباً 33/70 متر خط فرضی است به باقیمانده 
4۲۹3 اصلی غربا بطول های۲3/50 متر خط فرضی است به پالك ۲ فرعی از 4۲۹3 اصلی دوم که شمالیست  
بطول های ۱۱/۱3 متر به بدیوار 4۲۹3 اصلی   ســوم به طــول ۱0/67 متر به دیوار پالك مورد افراز چهارم به 
طول های ۱۱/88 متر و 7/۹۱ متر و ۱5/۱0 متر دیوار به دیوار پالك مورد افراز به طول حقوق ارتفاعی ندارد که 
با افراز مقدار فوق برابر تصیم شماره ۹8/ن ۲6۱۹ مورخ۱3۹8/5/۲0  مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده است 
و نظر به اینكه متقاضی اعالم نموده است که اسامی و نشانی سایر مالكین 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 ۱۲ قانون افراز و 
فروش امالك 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 مالكیت افراز اقدام خواهد شد.)م الف ۱۱5(
جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالك نهاوند 
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دولت 1۸ میلیارد ارز ۴200 تومانی
 را به رانت خواران داد

 نماینــده نجف آباد در مجلس با اشــاره به مجــوز دولت برای 
تخصیص میلیاردها دالر برای واردات کاالی اساسی گفت: ای کاش 
به جای این کار، پاالیشــگاه می ســاختیم زیرا در روند توزیع کاالها، 
دالالن و رانت خواران فربه شده  و دولت هم هیچ گزارشی در این باره 
به پارلمان ارائه نکرد. ابوالفضل ابوترابی درباره تخصیص 14 میلیارد 
دالر برای واردات کاالی اساســی به دولــت و انتقاد فراوان به نحوه 
توزیع آن گفت: 80 درصد مشــکالت کشور به سوءمدیریت داخلی 
بازمی گردد، به طور مثال؛ 18 میلیارد دالری که دولت در سال گذشته 
ظــرف مدت 3 ماه از دســت داد و دالر 4 هزار و 200 تومانی را بین 
رانتخــواران توزیع کرد و مردم هم چیزی را در ســفره خود ندیدند، 
معنایش یعنی سوءمدیریت.به گزارش فارس،وی افزود: اگر 18 میلیارد 
دالر را به جای اینکه به منفعت طلبان و سودجویان بدهیم، پاالیشگاه 
ســاخته بودیم، هم اکنون می توانستیم ســر خود را باال گرفته و بنزین 
صادر کرده و اشــتغال ایجاد کنیم، اما دولت با سوءتدبیر و بی تدبیری 

ضربه مهلکی را به کشورمان زد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: ما تجربه سال قبل را 
داریــم که 18 میلیارد دالر نرخ ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی داده شد ولی متاسفانه مردم از این نرخ دولتی نه تنها 
چیزی عایدشان نشد بلکه هر روز گرانی را مشاهده کردند و سال قبل 
این میزان پول برای خیلی ها در چرخه معیوب رانت شــد و متاسفانه 
دولت اشــتباه فوق العاده بزرگی در این موضوع مرتکب شد.ابوترابی 
اظهار داشــت: یکی از دالیل افزایش بی رویه قیمت کاالهای اساسی 
احتکار برخی کاالها از ســوی توزیع کنندگان است که باید شرایطی 

فراهم شود که فضا را برای محتکران ناامن کنیم.

اورانیوم غنی شده کشورمان 
به 370 کیلوگرم رسیده است

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: در حال حاضر موجودی 
اورانیوم غنی شــده 4.5 درصد کشورمان حدود 370 کیلوگرم است. 
بهروز کمالوندی اظهار کرد: وقتی تصمیم گرفتیم غنی سازی خود را 
باالتر از 3.67 درصد انجام دهیم این کار با توجه به ضرورت و نیازمان 
به ســوخت نیروگاهی انجام شد که 4.2 درصد اســت اما ما تا 4.5 
باال رفتیم.وی گفت: االن موجودی اورانیوم غنی شــده 4.5 درصدمان 
حدود 60 تــا 70 کیلوگرم باالتر از 300 کیلوگرم است.ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی درباره میزان تولید آب سنگین نیز گفت: مساله 
مهم این اســت که دیگر تعهدی به حفظ ســطح 130 تن نداریم.به 
گزارش ایســنا،وی ادامه داد: در عین حال ما اجــازه داریم بازارهای 
متنوع آب ســنگین در بین کشورهای اروپایی و غیر اروپایی را حفظ 
کنیم و این نوید خوبی را می دهد که ایران بتواند صادر کننده کاالی با 
تکنولوژی باال باشد.کمالوندی گفت: در حالی که هیچ تعهدی نداریم 
تولید آب ســنگین خود را کمتر از 130 تن نگه داریم، سعی می کنیم 

بازار خود را هر چند کوچک از دست ندهیم.

خودرو پیشرفته زرهی ضد مین و ضدکمین "رعد" 
رونمايی شد

 طی مراسمی با حضور وزیر دفاع، فرمانده نیروی زمینی ارتش، نمایندگان 
ســتاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از خودرو پیشرفته 
زرهی ضد مین و ضدکمین "رعد" در سازمان صنایع دفاع در اصفهان رونمایی 
شد.به گزارش ایسنا، امیرحاتمی در آیین رونمایی از خودرو زرهی ضد مین و 
ضدکمین »رعد« با تقدیر از تالش متخصصان سازمان صنایع دفاع گفت: امروز 
قدرت »بازدارندگی« و آمادگی های همه جانبه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی در عرصه های گوناگون به اوج خود رســیده اســت، افزود: راهبرد 
وزارت دفاع روز آمدســازی تجهیزات دفاعی مورد استفاده نیروهای مسلح با 
اســتفاده از ظرفیت های داخلی و عدم وابستگی به بیگانگان و متناسب با نوع 

تهدیدات متنوع پیرامونی است.

نفتكش ايرانی گريس 1 به زودی 
رفع توقیف می شود

 معاون دریایی ســازمان بنادر،در نشســت خبری روز گذشته با اشاره به 
توقیــف یک فرونــد نفتکش ایرانی به نام گریس 1 در جبل الطارق توســط 
انگلیســی ها اظهار کرد:  انگلیس به دلیل غرض ورزی این نتفکش را توقیف 
کردند و اســناد حل این مشــکل بین ایران و انگلیس مبادله شده و آنها برای 
حل این مســئله ابراز تمایل کرده اند. به گزارش تسنیم،جلیل اسالمی با تاکید 
بر این که در آینده نزدیک مشکل نفتکش ایرانی برطرف شده و با پرچم ایران 
به فعالیت خود ادامه می دهد، یادآور شــد:  پس از توقف نفتکش انگلیسی ها 
در خلیج فارس، آمریکا و انگلیس به دنبال فضاسازی برای ممنوعیت تردد در 
تنگه هرمز بودند که با توجه به این که هیچ کشــوری به آنها ملحق نشــد این 

برنامه آنها شکست خورده است.

ايران مصمم به اجرای گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی است

 نماینده مردم ایذه در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه ایران مصمم به 
برداشتن گام ســوم کاهش تعهدات برجامی است، گفت: ایران این گام را نیز 
بــا قاطعیت بر می دارد. هدایت اهلل خادمی با تأکید بر ادامه روند کاهش تعهدات 
برجامی از سوی ایران، گفت: زمانی که آمریکا از برجام خارج شده و از سوی 
دیگر اتحادیه اروپا نیز اقدامی عملی انجام نداده اســت ایران نیز باید به روند 
کاهش تعهدات خود ادامه دهد.به گزارش تسنیم،وی با بیان اینکه اروپا نه عزم 
و اراده و نه توان الزم برای حفظ برجام را دارد، افزود: با توجه به این شــرایط 
ایران گام ســوم کاهش تعهدات برجامی را عملی می کند. اســت لذا ما دیگر 
معطل اروپایی ها نخواهیم ماند و مصمم به برداشــتن گام سوم کاهش تعهدات 

برجامی هستیم.

 بولتون در لندن: ایران و چین، بعداً!
■ ایسنا:مشــاور امنیت ملی آمریکا که در لندن به سر می برد، گفت وگو 
درباره مسائل ایران و چین با مقامات انگلیسی را به زمان دیگری موکول 
کرد. به نقل از رویترز، جان بولتون، در لندن اعالم کرد که گفت وگو با 
مقامات انگلیسی در خصوص مسأله ایران، چین و شرکت هواوی بهتر 
است به تعویق افتد.بر اساس این گزارش، بولتون بر این باور است که 
اولویــت حال حاضر انگلیس، خروج از اتحادیه اروپا در روز 31 اکتبر 
است.پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مشاور امنیت 
ملی آمریکا به لندن سفر کرده و قرار است در مذاکرات خود از انگلیس 
بخواهد تا اعمال فشــار بر ایران را شدت بخشد.یک مقام ارشد دولت 
ترامپ گفت که استدالل بولتون برای انگلیسی ها این خواهد بود که اگر 
لندن برجام را از بین رفته اعالم کند، این کار به اعمال فشــار بیشتر بر 
ایران کمک خواهد کرد اما انتظار نمی رود که چنین تصمیمی به زودی 

اتخاذ شود.
 ابراز نگرانی پامپئو از نزدیک شدن زمان پایان تحریم های 

تسلیحاتی ایران
■ فارس: وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی در توئیتر از نزدیک شدن 
به زمان پایان تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ابراز نگرانی 

کرده و از متحدان واشنگتن خواست تا فشارها علیه ایران تشدید یابد.
»مایک پامپئو« در پیامی در توئیتر از متحدان آمریکا خواســت تا فشار 
علیه ایران را تشــدید بخشند.وی در این پیام توئیتری نوشت: »ساعت 
در حال تیک تاک کردن اســت، زمــان باقی مانده پیش از آنکه تحریم 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به پایان برسد و ممنوعیت  سفر "قاسم 
سلیمانی" )فرمانده نیروی قدس ســپاه( برداشته شود، به پایان نزدیک 
می شود.«پامپئو در ادامه نوشت:»ما از متحدان و شرکای خود می خواهیم 
تا فشــارها علیه رژیم ایران را افزایش دهند تا رفتارهای بی ثبات کننده 

خود را متوقف کند.«
 حضور مــا در منطقه نه برای جنگ بــا ایران بلكه برای 

بازدارندگی است
■ مهر: فرماندهان ناو آبراهام لینکلن در گفتگویی اعالم کردند افزایش 
حضور نظامی آمریکا در منطقه نه با هدف جنگ، بلکه برای بازدارندگی 
ایران است. دو فرمانده ارشد ناو آمریکایی آبراهام لینکلن که در آب های 
خاورمیانه حضور دارند به شــبکه تلویزیونی »سی ان بی ســی« گفته اند 
افزایش حضور نظامــی آمریکا در منطقه نه با هدف جنگ، بلکه برای 
بازدارندگی ایران است.»والتر اسالتر« و »ویلیام رید« دو تن از فرماندهان 
ارشد ناو آبراهام لینکلن، گفته اند حضور فعلی این ناو در شمال دریای 
عرب نقش بازدارندگی دارد و برای تضمین ناوبری در خلیج فارس و 
تنگه هرمز است.این فرماندهان همچنین تأکید کرده اند نقش بازدارندگی 
حضور آنها برای برقراری ثبــات در منطقه و آزادی ناوبری و تجارت 
است.آمریکا چند ماه پیش اعالم کرد »برای مقابله با تهدیدهای جدید 
ایران«، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را به منطقه اعزام می کند و اخیراً نیز 
کارزاری را برای تشــکیل ائتالفی از نیروهای دریایی بین المللی برای 
اسکورت و تأمین امنیت کشتی های تجاری در خلیج فارس آغاز کرده 

است. 
 پیشروی های ارتش سوریه، سرکرده های تروریست ها را 

فراری داد
■ باشــگاه خبرنگاران: همزمان با پیشــروی ارتش سوریه و تشدید 
اختالف ها میان تروریســت ها تعدادی از ســرکرده های آنان طی چند 
روز اخیر به ســوی ترکیه فرار کرده اند.برخــی از منابع آگاه در گفتگو 
با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کردند که شمار بسیاری از سرکرده های 
تروریست های جبهه النصره و جیش العزه در چند روز اخیر خانواده و 
دارایی های خود را از اســتان های ادلب و حومه حماه به سوی مرز های 

ترکیه فرستاده اند تا از سوریه فرار کنند.

 رئیس سازمان انرژی اتمی 
درباره تصمیم گیری درباره گام 
سوم کاهش تعهدات هسته ای 
گفت: هیآت نظارت بر برجام 
در این خصوص تشکیل جلسه 
داده و مشــورت می کند و نظر 
رهبری هم اخذ می شود علی 
اکبرصالحی اظهار داشــت: من 
هم اکنون در شــرایطی نیستم 
که درباره گام ســوم صحبت 
کنم و اظهار نظر من هم در حد 
حــدس و گمان خواهد بود اما 
ما به عنوان مجری دســتورات 
ارائه  را  مختلفی  ســناریوهای 
کردیم.وی افزود: این سناریوها 
بررسی شــده است اما اینکه تا 

به حال دســتوری در این خصوص صادر شده 
اســت یا خیر ترجیح می دهم صحبت نکنم و 
هر موقع مســئولین تصمیم الزم را اتخاذ کنند 
ســازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در اسرع 

وقت عملیاتی کند.
علی اکبرصالحی در مراسم آغاز عملیات احداث 
مرکز تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد 
ایزوتوپ های پایدار در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته 
ای تصمیمی گرفته شده اســت، گفت:  هیآت 
نظارت بر برجام در این خصوص تشکیل جلسه 
داده و مشــورت می کند و نظر رهبری هم اخذ 

می شود.
رئیس سازمان انرژی در پاسخ به سوال دیگری 
درباره تمدید معافیت های هســته ای ایران از 
سوی آمریکا و اینکه آیا بازه زمانی این تمدیدها 
مشــکلی در همکاری هسته ای ایجاد نمی کند 
اظهار داشــت: همکاری های ما در چارچوب 

برجام با اروپا، روسیه و چین ادامه دارد.
صالحی ادامه داد: ســاخت واحدهــای 2 و 3 
بوشهر به خوبی پیش می رود و ما حتی از برنامه 
هم جلوتر هستیم ضمن اینکه نباید فراموش کرد 
بحث تامین مالی این پــروژه هم بحث مهمی 
است اما در مجموع از زمان بندی پیش بینی شده 

جلوتر هستیم.
وی یادآور شــد: پروژه اراک هم تــا امروز به 
خوبی پیش می رود هر وقت مساله ای باشد ما 
با صداقت با مردم درمیان می گذاریم حدود یک 
سال پیش هم زمانی که وقفه ای از طرف دوستان 
چینی دیدیم هم اطالع رســانی کردیم اما االن 
پروژه به خوبی پیش می رود و مشکلی نداریم.

رئیس سازمان انرژی خاطرنشــان کرد: در این 
پروژه قدم های بلندی برداشــته شده است که 
ضــرورت اعالم آن االن وجود نــدارد اما ما در 
اراک به بخش ســاخت تجهیزات رســیدیم و 
مراحل طراحی را پشت سر گذاشته ایم که من 
وارد جزئیات نمی شود اما ملت بدانند که مسائل 
به خوبی پیش می رود.صالحی اظهار داشــت: 
بحث همــکاری با اروپا در مرکــز نظام ایمنی 
هم به پیش می رود و یک آزمایشــگاهی برای 
تست فشار با همکاری اروپا در دست اجراست 
کــه اتحادیه اروپا در این پروژه 20 میلیون یورو 
متعهد شدهاســت که بخشــی از آن به فعالیت 

درآمدهاست.
معاون رئیس جمهوری افزود:  برجام تاکنون به 
خوبی پیش می رود اما اینکه در آینده چه اتفاقی 
می افتد را باید ببینیم ضمن اینکه ما با امکانات 
خودمان می توانیــم کار را پیش ببریم هر چند 
ممکن اســت در بعضی مسائل کوتاهی شود و 
زمان ما طوالنی تر شود و پروژه زمانبر شود اما 

فعال کارها طبق تعهدات انجام می شود.
به گزارش ایرنا،رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 
اگر مــا برجام را به 3 بخش فنــی، اقتصادی و 
حقوقی تقسیم کنیم در بخش فنی هیچ مشکلی 
نداریــم و بخش های مختلــف آن اعم از غنی 
سازی اکتشاف، استخراج ساخت نیروگاه ها و 
سایت های جدید به خوبی پیش می رود و ما به 
صورت طبیعی پیش می رویم و سرعت ما هم 

متناسب با امکانات و الزامات کشور است.
صالحی گفت: اگر هم در بعد حقوقی و سیاسی 
و اقتصــادی طرف مقابل بدقولی می کند ما می 
توانیم در بخش فنی واکنش متناسب را بدهیم. و 

حوزه فنی برجام این قابلیت را دارد. ما فقط در 
یک مورد در پروژه ایتر اعتراض داشتیم که قرار 
شد اروپایی ها آن را به گونه دیگری جبران کنند.

 امروز صنعت هســته ای با 15 هزار 
پرسنل با قدرت به کار خود ادامه می دهد

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: در نطنز، 
اراک، اصفهان، کارهای به خوبی پیش می رود 
و امروز صنعت هســته ای با 15 هزار پرسنل با 
قــدرت کار خود را پیش می بــرد و هیچ چیز 
متوقف نشــده اســت و هر وقت هم به صالح 
دیده شده و مسئوالن گفته اند به فعالیت هایمان 
شتاب دهیم دیدید که انجام شده است.صالحی 
تصریح کرد: هر اراده ای که مسوالن ارشد نظام 
داشته باشند و صنعت هسته ای متصور بشوند 
ما مــی توانیم با فوریت کامل آن را محقق کنیم 
و مردم مطمئن باشــند که این صنعت به خوبی 

فعالیت هایش پیش می رود.
وی در بخشــی از ســخنانش اظهار داشــت: 
ایزوتوپ هــای پایدار از روش های متنوعی به 
دســت می آیند که یکی از این روش ها استفاده 
از سانتریفیوژهاست.وی گفت: در این مرکز از 
روش هایی چون تبادل شیمیایی، تقطیر تبریدی، 

نفوذ حرارتی و تقطیر غشایی استفاده می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:  این مرکز نه تنها 
به صنعت هسته ای بلکه به سایر صنایع کشور 
هم خدمات رسانی می کند.صالحی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر مجموعه فردو قابل مقایسه 
با 3-4 سال قبل نیست به طوری که هم به تعداد 
کارشناســان و متخصصان و هم به تاسیسات و 
زیربناهای آن اضافه شده است. به طوری که تنها 
در بخش مرکز ملی مواد بیش از 20 کارشناس 

ارشد، مشغول به کار شده اند.وی 
بیان کــرد: در این مرکز هزار و 44 
سانتریفیوژ داریم که در خلع هستند 
و 2 آبشار در چرخش هستند و اگر 
روزی اراده شود غنی سازی هم می 
کنند و کافی است خوراک به این 

ماشین ها تزریق شود.
صالحــی همچنیــن درخصوص 
همکاری های بین المللی سازمان 
انژری اتمی گفت: در حال حاضر 
با اتحادیه اروپا و روسیه همکاری 
های مختلفــی داریم و پروژه های 
آن به خوبــی به پیش مــی رود.
وی عنــوان کرد: فــردو با لحاظ 
کردن بهترین استانداردها خدمات 
ارزشــمندی را به مجموعه صنایع 
کشــور ارائه می کند.معاون رئیس جمهوری با 
اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در یکی از مراکز اتمی 
روســیه رخ داد اظهار داشت:  از فرصت استفاده 
می کنم به دولت فدرال روسیه و همتایان خود 
هم تسلیت می کنم.وی گفت: روس ها با وجود 
اینکه ده ها تجربه در این حوزه دارد و با وجود 
تمام مالحظات دیدیم که این اتفاق در کشــور 
آنهــا افتاد و راکتور کوچک آنها دچار آســیب 
شــد بنابر این فناوری هسته ای بسیار حساس 
است که ایجاب می کند باالترین استاندارها در 
آن رعایت شود.رئیس سازمان انرژی اتمی بیان 
کرد:  در واقع فناوری هســته ای نه فقط از باب 
اقتدار آفرینی بلکه به علت اینکه صنایع کشور را 
چندین درجه ارتقا می دهد حائز اهمیتی است 
و باید استاندارهای الزم را داشته باشد.صالحی 
یادآور شد: از عزیزان رسانه ای که در این مراسم 
حضور دارند خواهش می کنم به آرشــیوهای 
خــود مراجعه کنند و تصاویر 3- 4 ســال قبل 
ایــن مرکز را هم با وضعیت امروز آن مقایســه 
کنند. امروز حدود 700 مهندس و کارشناس در 
بخش های مختلف شرکت های مختلف در این 
مجموعه فعالیت می کنند.صالحی با بیان اینکه 
صنعت هسته ای بعد از برجام با قدرت کامل به 
پیش می رود، اظهار داشت: از پروژه های بزرگ 
این صنعت واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر است 
که در دست اقدام است قرار بود مرداد ماه امسال 
بتن ریزی شــود که با مشورت های که داشتیم 
مقررشد این عملیات یکی دو ماه به تقویق تعویق 
بیفتنــد و احتماال عمالت بتن ریزی اکتبر انجام 
شــود با این حال کار عقب نیفتاده است و تنها 

اعالم بتن ریزی یکی دو ماه عقب افتاده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

نظر رهبر معظم انقالب درباره گام سوم 
کاهش تعهدات اخذ می شود
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یادداشت

رتبه برترهای کنكور از قشر مرفه اند؟
 اســامی نفرات برتر کنکور سراســری هفته گذشته اعالم شد و 
تقریبــا می توان گفت نام دانش آموزان مناطق محروم که در مدارس 
دولتی عادی تحصیل کرده اند کمتر در میان آنها به چشــم می خورد. 
تحصیــل بیش از 70 درصدی نفرات برتر کنکور در مدارس خاص 
دولتی و غیردولتی زنگ خطر به محاق رفتن"عدالت آموزشــی" را 

دوباره به صدا در آورد.
وزیر اســبق آموزش و پــرورش در گفت وگو با ایســنا، درباره 
مشــکالت مــدارس دولتی، بایــد و نبایدهــای فعالیت مدارس 
غیردولتی و ارتباط میان وضعیت آموزشــی نفــرات برتر کنکور 
و عدالت آموزشــی توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: طبیعی اســت 
که درباره هر مســئله ای نباید نگاه افراطی و تفریطی داشته باشیم، 
همانند حوزه اقتصاد که گفته می شــود اگر همه چیز دولتی باشد 
اوضاع درست می شود از آن ســو افرادی معتقدند همه چیز باید 
آزاد شــود. اینکه اصوال باید مدرســه غیر دولتی داشته باشیم یا 
خیر؟ نیز از همین حیث اســت و موافقان و مخالفانی دارد و یک 

نگاه افراطی و تفریطی بر آن حاکم است.
محمود فرشیدی افزود: عنوان این مدارس در ابتدا "غیر انتفاعی" بود 
که آن را بیشتر می پسندم و به این مفهوم است که کسانی که انگیزه 
تربیتی دارند وارد می شــوند و دنبال نفع مالی نیستند. بعد از انقالب 
بحــث در این باره باال گرفت و در نهایت در ســال 60 کار به امام 
راحل رســید و فرمایش ایشان فصل الخطاب بود و تاکید کردند که 

مردم را در فرهنگ مشارکت دهید و کارشکنی نکنید.
وی با بیان اینکه اخیرا در فضای رســانه ها سعی می کنند شبهاتی به 
این موضوع وارد کنند گفت: این جامعه آماری که می گویند 10 نفر 
اول در مدارس پولی درس می خوانند بر اســاس چه مالکی است؟ 
هر چه جامعه آماری گسترده تر باشد به واقعیت نزدیک تر است. 10 
نفر اول کنکور بخشــی از نخبگان جامعه هستند. این 40 نفر بخشی 

از جامعه نخبگانی دانش آموزی
این دوره اند و حتی به معنای فراگیری نخبگی نیســت. الزم اســت 

تحلیل ها از حالت سطحی خارج شده و عمیق تر شود.
وی افــزود: در میــان 10 نفر اول رشــته تجربــی 10 درصد از 
تهران انــد؛  در 10 نفــر اول ریاضی 40 درصــد، در 10 نفر اول 
انســانی 50 درصد و در 5 نفر اول رشته هنر 100 درصد تهرانی 
هســتند. این آمار نشان می دهد در رشــته های دشوارتر، فرصت 
بیشتری برای دانش آموزان شهرستانی فراهم بوده است که بیایند 

و خودشان را نشان دهند.
 مسئول تحقق عدالت آموزشی کیست؟

وی با طرح این پرســش که واقعًا مســئول تحقق عدالت آموزشی 
کیســت؟ گفت: بدون شک مســئول تحقق عدالت آموزشی، دولت 
است. دولت باید سیاســت هایی را اجرا کند تا عدالت آموزشی در 
سراسر کشــور فراگیر شود. باید انگشت اتهام را از روی کسانی که 
توانســته اند خدماتی را در بخش مدارس غیــر دولتی ارائه دهند و 
مدیریت خوبی داشته باشند برداریم. بازار عرضه و تقاضاست و اگر 
همین مدارس غیردولتی هم خوب کار نکنند تعطیل می شــوند. آیا 
مدارس غیردولتی توانســتند در ارتقای آموزش کمک کنند یا خیر؟ 
نبایــد جلــوی آن را بگیریم. دولت باید کمــک کند که آموزش در 

مدارس ضعیف تر ارتقا یابد.
 مدارس غیر دولتی ظرفیت هستند یا تهدید؟

فرشیدی با طرح این پرسش که آیا مدارس غیر دولتی ظرفیت هستند 
یا تهدید؟ گفت: آیا چون مدارس دولتی مشــکل دارند باید مدارس 
غیــر دولتی که خوب کار می کنند را ببندیم؟ آیا این فرضیه عملیاتی 
است که بگوییم چون دولت نمی تواند به همه مدارس دولتی برسد 
پــس افرادی که امــکان آن را دارند حق ندارند در مدرســه خوب 
درس بخوانند؟ در هر صورت آنهــا که امکانات خوب دارند معلم 

خصوصی می گیرند و از آموزش های بهتری برخوردار می شود.
وی تاکید کرد: هرچه تعداد مدارس غیر دولتی موفق بیشتر شود، به 
نوعی ظرفیتی برای همه ایجاد شــده است. دولت باید در این زمینه 
کمک کند و می تواند با این مدارس قرارداد امضاء کند و  بخشــی از 
هزینه آموزش را بپردازد تا تعدادی دانش آموزان به صورت رایگان 

در این مدارس تحصیل کنند.
وی، ادامه داد: آیا باید نخبگانی که رتبه برتر کنکور شــده اند را کنج 
دیــوار بگذاریم و آنها را متهم کنیم که از قشــر مرفه بوده اند؟ واقعا 
اینطور نیســت. بسیاری اقشــار مرفه حال درس خواندن ندارند. در 
احادیث هم داریم که علم در میان فقرا قرار داده شــده اســت. باید 
به این نکته نیز اذعان کرد که اولیای دانش آموزان مدارس غیردولتی 
الزامًا پول دار نیســتند بلکه افرادی هســتند که بــرای علم آموزی 

فرزندشان ارزش باالیی قائل اند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چندیــن ســال قبــل یکــی از پیشــنهادات 
ــای دارای  ــرای خانواده ه ــی ب ــه تحصیل ــه یاران ــود ک ــن ب ــا ای م
دانــش آمــوز بــه مــدارس داده شــود اظهــار کــرد: مســئول عدالــت 
آموزشــی مشــخص اســت. گاهــی در رســانه ها بــه مدارســی کــه 
طبــق الگوهــای الکچــری و غیــر تربیــت اســالمی عمــل می کننــد 
اشــاره مــی شــود کــه رویه شــان هــم صحیــح نیســت، امــا همــه 
مــدارس غیردولتــی اینگونــه نیســتند و تــا 15 درصــد بــار هزینــه 
آمــوزش را از دوش دولــت برداشــته اند؛ البتــه ایــن اظهــارات بــه 
معنــای خصوصی ســازی نیســت، بلکــه بــه معنــای مشــارکت دادن 

مــردم در امــر آمــوزش اســت.
وزیر اســبق آمــوزش و پرورش تاکید کــرد: آموزش و پرورش 
امری حاکمیتی است و مسئولیتش با دولت است و قابل واگذاری 
نیســت؛ ولی دولــت نمی تواند 13 میلیــون دانش آموز را به نحو 
احســن و به باالترین وجه آموزش دهد ،بخشــی از آموزش را 
بــه آنهایی که صالحیت الزم را دارنــد و در وهله اول فرهنگیان 
هســتند می ســپارد. البته دولت باید در ابتدای راه در حوزه مالی 
کمــک کند تا راه بیافتند و وقتی خودکفا شــدند بار مالی از روی 

دولت برداشته شود.

ندای تور:تویسرکانی ها در روز تویسرکان سورپرایز نشدند 
 هوهو خان بنرشونو برده  مالیر

شرق: یار کشی سه جانبه سیاسی
 رئیس رؤسا م بابازی وسطی سر خودشونو گرم کردن ؟!!

شرق: چرا خاور میانه را عشق است 
 تب عشق های خیابونی به خاور میانه هم رسید!!

ندای تور: کنترل چربی خون با شربت 8 عرق
 یعنی 8 نوع چربی تو خون هست؟؟!

سالم زاگرس: دیگ های آش بار گذاشته می شوند 
 مگه سرباز زیاد شده ؟؟!

شرق: یک کشتی گیردر فرودگاه جا ماند،یک نفر در لیست نبود
 گرمای تابستون به مغز ورزش کارا هم اثر کرد

تجارت غرب: بیش از 90 درصد روســتا های اســتان 24 ساعته آب 
پایدار دارند

 انتظار داشتی پس از 40 سال تو صف آ برن؟؟!
شرق: ماشین جنگ به کدام سمت می رود؟

 به سمت موهای فشن ترامپ
رنگان امروز: بزرگ داشت یا کوچک داشت؟!

 بستگی به ظرف غذایی داره که اون لحظه خورده 
صدای آزادی: قلیان می فروشم و گریه می کنم 

 ظاهرأ همه درآمدتو می دی دستمال کاغذی ؟؟!
شرق: بازی ولیعهد امارات در زمین بن سلمان

 خودشون پول ندارن زمین چمن درست کنن ؟؟!
صدای آزادی: شهرداری کرمانشاه کجای کاراست

 همون وسط که گل روز کاشتن!!
آوای کرمانشاه : رویای عادل شدن از کرمانشاه تا تهران 

 اگه اون شــبی که می خواد این رویــا رو ببینه قبل از خواب 
ترشی نخوره رویاش به حقیقت می پیونده

صدای زنجان: پایان بنزین سوزی
 ماشین ها با آب کار میکنن دیگه نگران پول بنزین وتمام شدن 

سهمیه تون نباشید!!

برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 12 هزار نیروی جديد
 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به تشریح چگونگی برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 12 هزار 

نیروی جدید اشاره کرد.
بــه گزارش مهر، علی الهیار ترکمن درباره جزئیات و زمان برگزاری آزمون اســتخدامی ســال 98 ایــن وزارتخانه اظهار کرد: 
برای اســتخدام از طریق ماده 28 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیان طبق جدول زمانی در نظر گرفته شده از سوی سازمان اداری و 

استخدامی عمل می کنیم.
الهیار ترکمن با اشاره به اینکه طی یکی دو هفته آینده زمان نام نویسی آزمون استخدامی آغاز می شود، گفت: در شرایط فعلی ادامه کار با 
سازمان امور اداری و استخدامی خواهد بود و آموزش و پرورش جداول مربوط به رشته، استان و مقاطع تحصیلی را اعالم کرده است.

وی تصریح کرد: در آزمون امسال 12 هزار مجوز جذب نیروی جدید داریم که از مهر 98 دوره یک ساله آموزشی خود را آغاز می کنند 
و زمان فعالیت آن ها از مهر 99 خواهد بود.

پزشكان در ۴0 درصد شكايات قصورات پزشكی محكوم شدند
 معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ،در رابطه با قصورات پزشکی گفت : طبق آمار دادسراها 39 تا 42 درصد از شکایت های مربوط 

به قصورات پزشکی منجر به محکومیت کادر درمانی شده است.
به گزارش فارس، علی فتاحی،در رابطه با قصورات پزشکی گفت : طبق آمار دادسراها 39 تا 42 درصد از شکایت های اینچنینی منجر به 
محکومیت کادر درمانی شده است.وی در مورد افزایش شکایت های پزشکی و بخصوص عمل های زیبایی و زنان و زایمان افزود: در 
بخش سرپایی ؛بیشترین قصور در قسمت عمومی و دندانپزشکی است و در بخش بستری؛زنان و زایمان،ارتوپدی و جراحان عمومی 
است.فتاحی افزود: لذا برای حل این مشکالت تمهیداتی مانند آموزش راه های پیشگیری از خطاها برای پزشکان صورت گرفته است 

و درصد خطاها را نسبت به سالهای گذشته به حداقل رسانده ایم.
فتاحی در رابطه با کاهش شکایات قصورات پزشکی در رادیو تهران گفت: ما باید عارضه را از خطا در پرونده ها جدا کنیم، عارضه 

در اقدامات درمانی در کل دنیا ایجاد می شود ولی خطای پزشکی نیست.

ــت 5840 و  ــماره ثب ــه ش ــه ب ــش راه هگمتان ــاص پوش ــهامی خ ــرکت س ــرات ش ــی تغیی ــی اصالح آگه
شناســه ملــی ۱08۲00588۲4 بــه اســتناد صورتجلســه هیــآت مدیــره مــورخ ۱3۹8/04/۱6 و پیــرو آگهــی 
بــه شــماره مكانیــزه ۱3۹8304۲677800037۲ در بنــد ۱ کــد ملــی آقــای بابــک رنجبــران بــه شــرح زیــر 

اصــالح میگــردد :
 ۱ - ســمت اعضــای اصلــی هیــآت مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد: آقــای محمدهــادی معمــارزاده 
ــی  ــماره مل ــه ش ــارزاده ب ــد حج ــای احم ــره آق ــآت مدی ــس هی ــی 387384۲300 رئی ــماره مل ــه ش ب
387384407۹ نایــب رئیــس هیــآت مدیــره آقــای بابــک رنجبــران بــه شــماره ملــی 386036۱۲0۱ مدیــر 

عامــل و عضــو هیــآت مدیــره. 
)564487(

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

آگهي حصر وراثت
أقای اسمعیل زنگنه قلعه جعفر بیگی دارای شماره شناسنامه  ۱0۲6 به شرح دادخواست کالسه ۹80۱3۲ از این حوزه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدحسین زنگنه به شماره شناسنامه  
343 در تاریخ 85/۱/۱۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است 
به:۱-اسمعیل زنگنه قلعه جعفر بیگی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه ۱0۲6 پسر متوفی ۲-کریم زنگنه قلعه 
جعفر بیگی فرزند محمدحســین به شماره شناسنامه 3۹7۹443086 پسر متوفی 3-فاطمه زنگنه قلعه جعفر بیگی 
فرزند محمدحســین به شماره شناسنامه 3۹7۹443۲05 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات 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 

نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف۱5۲ (

رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف تویسرکان

 ســمن ها یا سازمان های مردم نهاد طیف 
وسیعی از موسسات، تشکل ها، انجمن ها و 
بطور کلی بخشی از نهادهای مدنی غیر دولتی 
را در برمی گیرد که توسط مردم شکل گرفته 
و با مشــارکت و همکاری مردم فعالیت می 
کنند. بطور کلــی عضویت داوطلبانه در آنها، 
تعیین اهداف بر اساس مشورت و همفکری، 
افقی بودن روابط بین اعضا و وابستگی کم به 
نهادهای صاحب قدرت سیاسی در جامعه از 

جمله ویژگی های آنها است.
اگرچه امروزه سازمان های مردم نهاد با تالش 
بسیار تواسته اند بخشی از مسائل و مشکالت 
اجتماعــی را حل کنند اما به دلیل عدم فراهم 
بودن بسترهای الزم برای چنین امری از قبیل 
ظرفیت ســازی از ســوی دولــت، اعتماد و 
شناخته شدن از ســوی مردم و تخصص ها 
و مهارت های کارآمــد، روند فعالیت آنها با 

مشکل رو به رو شده است.
در همین راستا همایشــی به همت دانشکده 
علوم پزشــکی همدان و معاونــت اجتماعی 
استاندار برگزار شد که در آن معاون اجتماعی 
اســتاندار همدان از توجه دولت به ضرورت 
فعالیت های تشــکل های مردم نهاد ســخن 
گفت و افزود: بســیار ارزشــمند اســت که 
داوطلبان در سازمان های دولتی و غیر دولتی 
برای کاهش مشکالت جامعه هدفی مشترک 

دارند و فعالیت می کنند.
مهرداد نادری فری با بیان اینکه داوطلبان باید 
در کنار هم از تجارب یکدیگر استفاده کنند تا 
مشکالت مردم را کاهش دهند، اظهار داشت: 
در معاونت اجتماعی استانداری همدان اعتقاد 
جدی داریم که سازمان های مردم نهاد یکی از 
ارگان های جدی برای توان افزایی اجتماعی 

و بهبود شــررایط و شاخص توسعه به شمار 
می روند.

وی در خصوص ماهیت فعالیت های سازمان 
های مردم نهاد گفت: سازمان های مردم نهاد 
نوعی تقسیم بندی در کار دارند. مثال در حوزه 
معلولیت یا سالمت و یا حتی در کار فعالیت 
های مشخص و معینی انجام می دهند. برخی 
از موسسات کار درمانی و توانبخشی و برخی 
در حوزه آسیب های اجتماعی کار می کنند. 
در کل نوعی تقسیم بندی در مورد کار سازمان 

های مردم نهاد وجود دارد.
 فعالیت 14 خیریه بیمارســتانی در 

حوزه سالمت
مدیــرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان 
تعداد ســازمان های فعال حوزه ســالمت را 

57 مــورد عنوان کرد و گفت: هم اکنون تعداد 
14 خیریه بیمارستانی در حوزه سالمت فعال 

است.
نادری فر با تأکید بر ارائــه خدمات با انگیزه 
بیشــتر در مســائل مربوط به مشارکت های 
اجتماعی اظهار کرد: ســازمان های مردم نهاد 
حوزه سالمت و بنیادهای خیریه در سال های 

اخیر راهگشای بسیاری از مشکالت بودند.
وی تعداد ســازمان های فعال حوزه سالمت 
را 57 مــورد عنوان کرد و گفــت: هم اکنون 
تعداد 14 خیریه بیمارستانی در حوزه سالمت 
فعال اســت ضمن اینکه دولــت به خوبی از 
سازمان های مردم نهاد حوزه سالمت حمایت 

کرده است.
وی از راه اندازی ســامانه جامع ســمن ها به 

منظور جلوگیری از هم پوشانی فعالیت ها خبر 
داد و ابراز امیدواری کرد بیش از پیش شاهد 
رشــد و توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد 

حوزه سالمت باشیم.
مدیــرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان 
ســازمان های مردم نهاد را حلقه وصل مردم و 
دولت و مهم ترین نماد مشارکت های اجتماعی 
دانســت و گفت: ســمن ها حد واسط بخش 
خصوصی و دولت بوده و بخشی از وظایف 

هریک را بر عهده می گیرند.
بیــان دغدغه هــای نمایندگان ســازمان های 
مردم نهاد حوزه سالمت و اهدای لوح سپاس 
از سوی ســازمان های مردم نهاد به مدیر کل 
امور اجتماعی اســتانداری از دیگر بخشهای 

این مراسم بود.

حلقه واصله مردم و دولت در دستان تشکل ها

50 سمن 
درحوزه سالمت استان فعالند

به نام جوانگرايی به کام قبیله گرايی
دکتر سید حمید حسینی «

 اهمیــت جوانگرایی در مناصب و کرســی های مختلف اداری و 
قانون گذاری کشــور بر هیچ کس پوشــیده نیســت و خروج آرام و 
البته الزم سالمندان حوزه های مدیریت و قانون گذاری خواسته اکثر 
کنشــگران سیاسی اســت. اما از آن جا که ما توانایی قابل توجهی در 
خراب کردن مفاهیم مختلف داریم، همانطور که هر ســال شعار سال 
را آنقــدر تکرار و بی اثر  میکنیم و همچنان کار ســابق خود را انجام 
میدهیم، در جوانگرایی نیز ترس بجایی در دلســوزان وجود دارد که 
باید برای آن فکری کرد. در غیر این صورت دختر و پســر و داماد و 
برادر و سایر بســتگان فالن وزیر و وکیل و صاحب منصب را به نام 
جوانگرایی به ما مردم همیشه در صحنه غالب کرده و ما همچنان  باید 
همیشــه در صحنه بمانیم! البته که هر کس که شایســته باشد باید در 
مناصب قرار بگیرد و وابســتگی به مســئولین نباید جلوی رشد افراد 
را بگیرد ولی کیســت که نداند تعداد زیادی از وابســتگان به مقامات 
درست جایی هســتند که نباید.  از برادر زاده معاون وزیر خارجه در 
معاونت ارزی بانک مرکزی که فاجعه ارزی سال قبل را بوجود آورد 
تا دختری که سهم از سفره انقالبشان را برای پدر نجومی بگیرش در 

مجلس با صدایی بلند فریاد میزد.
چند پیشنهاد برای انتخابات امسال:

1(بیایید از توانمندی های آقا زادگان سیاســیون و علما در جایی غیر 
از مجلس شورای اســالمی استفاده کنید.  باور کنیم بجز خاندان این 

عزیزان، دیگرانی هستند که می توانند.
2(جوانانی که برای مجلس در لیستهایتان قرار می دهید از نزدیکان و 
اعضا دفتر مسئولین سالمن نبوده و به افراد سهم برای لیست ها ندهند 

و شما نپذیرید.
3(انقالبــی بودن و اصالح طلب بودن صرف برای جوانان اعالمی در 
لیستها کافی نیست بلکه باید تخصص و پختگی شخصیتی و رفتاری 
نیز از شــروط الزم برای جوانانی است که قرار است از آنها استفاده 

شود،می باشد.
4(جوانان قدرتمند و توانا معموال اهل داد و فریاد نیستند و سیاسیون 
باید با چراغ آنها را در دانشگاهها و در بخشهای کارشناسی سازمانها 
و بخش خصوصی پیدا کرده و با اصرار و خواهش به ســمت ورود 
به فضــای قانونگذاری به حرکت درآورند، اگــر دلی دارند که برای 

وطن بسوزد.
5(ســوابق اخالقی و مالی و روابط آنها را قبل از مطرح کردن بررسی 
کنیم تا رضویها و دامادها و برادرزادگان و ســایرین به واســطه این 
جوانان تازه از لپ لپ سیاســت خارج شده، باز به منابع کشور دست 

درازی نکنند.
* محقق و استاد دانشگاه

 داستان زیر سوال رفتن اعتماد به پزشکان 
شاید زمان فوت عباس کیارستمی و پرونده 
پرحاشیه او آغاز شد. همان زمان که فرزندان 
مرحوم کیارســتمی کالف سردرگم خطای 
پزشــکی را از دســت ندادنــد و درباره اش 
صحبت کردنــد. اتفاقی که مثــل آتش زیر 
خاکستر بود و باعث شــد مردم درباره تمام 
مشکالتشــان با جامعه پزشکی حرف بزنند. 
آنها گفتند پزشــکان در بیمارستان ها در شأن 
خود نمی بینند که درباره بیماری مراجع با او 
حرف بزنند و با جواب های ســرباال خانواده 

نگران بیمار را از سر باز می کنند.
البتــه ایــن تمــام ماجرا نیســت، مســئله 
گرونگه داشــتن جنازه های بیماران به علت 
عدم تسویه حســاب بیمارســتان، رهاکردن 
بیماران کارتن خواب در بیابان، عدم پذیرش 
بیماران بــدون پول، روی کار آمدن صفحات 
مجازی که در آن پزشکان حوزه های مختلف 
که بیشــترین آن را گروه مرجع روانشناسان 
تشــکیل می دهد به طور قطع تنها بخشی از 
اتفاقاتی اســت که اعتماد مردم را نسبت به 

جامعه پزشکی کم می کند.
پزشــکانی که نقدپذیــر نیســتند آن ها که 
گاه و بیگاه با اســتفاده روزافزون از شبکه های 
اجتماعی شاهد رشد قارچ گونه  شان هستیم 
همان عده ای که تنها ادعای آگاهی و آشنایی 
نسبت به این امر را دارند و در عمل نظراتی 
غیرکارشناسی شده ارائه می دهند که این خود 
می توانــد عاملی برای کاهش اعتماد مردم به 

روانشناسان واقعی و متعهد شود.
تنها کافی است کمی در همین دور و اطراف 
خودمان چشــم بچرخانیم تا لیست شود در 
مقابل چشــمانمان افرادی کــه رهنمودهاي 

اشتباه روانشناسان قالبي آن ها را با مشکالت 
عدیده اي مواجه کرده است.

 زمانی که در برنامه های تلویزیونی و در بازار 
کتاب نشر به سمت و ســویی رفت که نشان 
دهد روان هم به اندازه جســم نیازمند درمان 
و احیا است سبب شد تا از همان زمان بازار 
پزشک نما ها و روان شناسانی که تنها به اعتبار 
مدرک و نه تجربه کار وارد این عرصه شــده 

بودند داغ داغ شود.
حاال اما با روی کار  آمدن صفحات مجازی و 
اقبالــی که این فضا در بین کاربران خود پیدا 
کرده است عاملی شده تا برخي از افراد براي 
رهایي از بیماري هاي خود به مشاوران قالبي 
در فضاي مجازي روي  آورند، چراکه دیگر نه 
هزینه اي پرداخت مي کنند و نه نیاز به حضور 
در کلینیک و یا مطب هاي روانشناسان وجود 

دارد!
 بی ثباتی اقتصاد، محرک استقبال از 

اینستاگرام پزشک نما ها
یک متخصص روانپزشــکی که خواســتار 
حفــظ نــام خــود بــود در گفت و گو با 
افزایش  متاســفانه شاهد  همدان پیام،گفت: 
ویزیت مشــاوران و یا روانشناســان نما ها 
هســتیم اگرچه هنــوز برخي نیــز تمایل 
چنداني به حضور در مطب هاي روانشناسان 
و روانپزشــکان ندارند چراکه بر این گمان 
نادرست هستند که از قضاوت هاي دیگران 
هراس دارند؛ به گونه اي که طبق بررسي هاي 
صورت گرفته بســیاري از بیماران روحي 
و روانــي و یا همراهان آنهــا تنها به دلیل 
ترس از لیبل زني از مراجعه به روانپزشــک 
واهمه دارند که این خود نیاز به بررســي و 

آسیب شناسي دقیق دارد.

 گرفتاری در گرداب تبلیغات مجازی
وی خاطر نشــان کــرد: با نگاهــي گذرا به 
روانشناسان قالبي و غیرمتخصص  تبلیغات 
در فضاي مجــازي، به راحتي مي توان به این 
مهم دســت یافت که این دسته از افراد براي 
جذب هرچه بیشــتر بیماران و افرادي که با 
مشــکالت روحي و رواني مواجه هستند از 
تبلیغات اغواکننده و خیره کننده بسیار متنوعي 

استفاده مي کنند.
این اســتاد یار دانشــگاه افــزود: این روش 
مي تواند تمــام افراد را حتي بــراي ثانیه اي 
جذب خود کند، به عنوان مثال »بهبود روابط 
زن و مرد طي یک جلســه« و موارد دیگر که 
هر یک به تنهایي مي تواند براي افرادي که با 
این مشکالت مواجه هستند بسیار جالب به 
نظر برسد، چراکه در حال حاضر براي از بین 
بردن مشــکالت خود با استفاده از مشاوره و 
روانشناس متخصص نیاز به گذشت زمان به 
نسبت طوالني دارند که این مهم در تبلیغات 
زرد و فضاي مجازي دیگر به چشم مي خورد.

وقتی مدرک گرایی بالی جان مردم می شود
وی بــا بیان اینکــه مدرک گرایي یکي دیگر 
از دالیل افزایش مشــاوران و روانشناســان 
غیرمتخصص اســت، عنوان کرد: بســیاري 
از این افــراد تنها بــراي کســب درآمد از 
طریق روش هاي ســاده و بدون دردســر و 
یا تحت تاثیر افراد ســودجو اقــدام به ارائه 
مشــاوره هاي غیر کارشناسي مي کنند که این 
خود مي تواند باعث افزایش مشکالت روحي 

و رواني در میان افراد جامعه باشد.
وی تشــریح کرد: عدم توجه افراد به مدرک 
تحصیلي مشــاوران خود در زمره مهمترین 
دالیل افزایش آنها در فضاي مجازي شــده 

است، چراکه متاسفانه در حال حاضر بسیاري 
از افرادي که نیازمند به خدمات مشاوره و یا 
روانشناس هستند تنها به عکس ها و متن هاي 
منتشرشــده در فضاي مجازي اکتفا مي کنند 
و دیگر به دنبال مــدرک تحصیلي این افراد 
نیستند که این خود مي تواند تاثیر بسزایي در 
افزایش فعالیت این گونه افراد سودجو داشته 

باشد.
 بازار داغ مشاوره هاي تلفني بدون 

مجوز
افــزود:  ایــن متخصــص روان پزشــکی 
متاســفانه طــي ســال هاي اخیر شــاهد 
افزایش مشــاوره هاي تلفنــي بدون مجوز 
هســتیم که این خود بســاط ســودجویي 
افــراد فرصت طلــب را گســترده تر کرده 
اســت، چراکه با نگاهي گذرا به شبکه هاي 
اجتماعــي و تبلیغات پیامکــي و یا فضاي 
مجازي به راحتي مي توان به این مهم دست 
یافت که افرادی خود را به عنوان مشــاور و 
یا روانشناس معرفي مي کنند و با راه اندازي 
خطوطي بــه ارائه خدمات مشــاوره اي به 
افراد از طریق تماس هــاي تلفني دارند که 
این خود مي تواند باعث جذب هرچه بیشتر 
افراد نیازمند به این گونه خدمات شود، این 
در حالي است که بنا به اظهارنظر مسئوالن 
تا حد امکان استفاده از خدمات مشاوره اي 

تلفني به هیچ عنوان توصیه نمي شود.
وی با بیان اینکه در صــورت نیاز افراد باید 
با شــماره هاي رسمي اعالم شــده از سوي 
ســازمان هاي ذي ربط در تماس باشند، تاکید 
کرد: مردم باید در نظر داشــته باشند هرگونه 
شــماره اي که قصد ارائه مشاوره هاي تلفني 
دارند تماسي برقرار نکنند، چراکه متاسفانه در 
بسیاري از موارد نه تنها مشکل فرد حل نشده 
است بلکه مورد سوءاستفاده نیز قرار گرفته که 
این خود مي تواند تبعات منفي بسیاري را نیز 

به دنبال داشته باشد.

کالف سردرگم اعتماد پزشكان با مردم

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

#  hamedanpayam
کنید پیگیــری  ب  جــذا یر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
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اقتصـاد

مسکن

تنها خواسته من از استان 
این اســت که مصوبات 
ستاد تسهیل و رفع موانع 
این  اگر  اجرا شود.  تولید 
اتفــاق بیفتد بســیاري 
حل  تولید  مشــكالت  از 

مي شوند

 eghtesad@hamedanpayam.com

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان خبر داد:
خريد تضمینی 1۹2 هزار تن گندم توسط تعاون 

روستايی همدان
 مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان همــدان از خریــد تضمینــی 191 هــزار 
و 865 تــن گنــدم توســط شــبکه تعاونــی هــای روســتایی اســتان همــدان خبــر داد.
ــان اینکــه در ســال زراعــی جــاری بیــش از 392 هــزار و 500  ــا بی رضــا عباســی ب
هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان همــدان زیــر کشــت گنــدم رفتــه اســت، گفــت: 
پیــش بینــی می شــود از ایــن میــزان 650 هــزار تــن گنــدم بــه صــورت آبــی و دیــم 

برداشــت شــود.
وی میــزان خریــد گنــدم اســتان همــدان کــه ثبــت شــده اســت را تــا ایــن لحظــه 366 
ــه مهــر گفــت: از ایــن میــزان 191 هــزار و 865  هــزار و 665 تــن عنــوان کــرد و ب
تــن توســط مراکــز خریــد تعاونــد روســتایی اســتان همــدان خریــداری شــده اســت.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: شرایط برای برداشت، خرید و حمل و 
نقل گندم در استان همدان کاماًل مهیا است و کشاورزان باید به موقع نسبت به برداشت و 

فروش گندم به کمیسیون های خرید اقدام کنند.
ــت،  ــال اس ــدان فع ــتان هم ــدم در اس ــد گن ــز خری ــه 64 مرک ــان اینک ــا بی ــی ب عباس
گفــت: 43 مرکــز نیــز توســط تعــاون روســتایی اســتان همــدان فعــال شــده اســت.

ــاون روســتایی،  ــدم شــبکه تع ــی گن ــد تضمین ــز خری ــان اینکــه از 43 مرک ــا بی وی ب
ــز  ــداد مراک ــترین تع ــد دارای بیش ــز خری ــا 9 مرک ــدام ب ــر ک ــگ و رزن ه کبودرآهن
ــر  ــار 4، تویســرکان و مالی ــن 5، همــدان، اســدآباد و به ــد اســت، گفــت: فامنی خری
ــز  ــک مرک ــدام دارای ی ــر ک ــز ه ــتان نی ــتایی اس ــاون روس ــه تع ــد و اتحادی 3، نهاون

ــد هســتند. خری
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان خریــد 
ــی  ــرد: پیش بین ــه ک ــود، اضاف ــن ب ــزار ت ــته 628 ه ــال گذش ــدم در س ــی گن تضمین
ــد و 566  ــتان تولی ــال جــاری در اس ــدم در س ــن گن ــزار ت ــش از 650 ه می شــود بی

ــداری شــود. ــه صــورت تضمینــی خری ــن ب هــزار ت

آگهی مزایده عمومی شماره 4 )شماره مزایده مرجع 8 و 9(

اداره شعب بانک ملی استان همدان- دایره کارپردازی 

شرح مختصری از کاالها: 
از سامانه تدارکات  بهره گیری  با  را  با جزییات مندرج در اسناد مزایده  به شرح مذکور و  بانک ملی استان همدان در نظر دارد کاالهای خود  امور شعب  اداره 

الكترونیكی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده ۲0۹800۱088000008 - ۲0۹800۱088000007 به صورت الكترونیكی به فروش برساند.
■ زمان انتشار در سایت: ۹8/5/۲6 از ساعت ۱4 

■ مهلت دریافت اسناد مزایده: ۹8/6/7 تا ساعت ۱3
■ تاریخ بازدید: ۹8/6/6 تا ساعت ۱۲

■ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹8/6/7 تا ساعت ۱4
■ زمان بازگشایی: ۹8/6/۹ رأس ساعت 8

■ زمان اعالم به برنده: ۹8/6/۱۲ رأس ساعت ۱۲
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امكان پذیر می باشد.

۲- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 0۲۱-4۱۹34
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است. 

) م الف 767(

امالك مازاد قابل فروش مدیریت شعب بانك صادرات استان همدان در مزایده شماره 98/5

 بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان همدان

 شناسهردیف
ملك

 زمین، ساختمان، آپارتمان، مغازه،پالك ثبتيآدرس و نشاني دقیق 
سالن، سوله، کارگاه،کارخانه، باغ، 

ویال،،پاساژ ، خانه، گاراژ 

مسكوني، اداري، بانك، تجاري، 
رفاهي، آموزشي، ورزشي، 

کشاورزي/مزروعي، انبار، کارگاه، 
صنعتي،

 دانگ / سهم / شعیر/
)کامل ، مشاعي(

شرایط قیمت پایه )به ریال(اعیانعرصه
فروش

سپرده تودیعي جهت 
شرکت در مزایده 

)به ریال(

توضیحات

نقد-۱۲۱.5۲46۲6.685.000.000ششدانگتجاري - بانکساختمان8۹4/6/3/7همدان - خیابان شهدا۱۲۲۱۲
اقساط

فروش با وضع موجود583.4۲5.000

نقد - ۱303084.74۱.0۲5.6۲5ششدانگمسكونی - تجاریساختمان4۹/4۱7اسدآباد- روستاي  جنت  آباد۲۲۲۲۲
اقساط

فروش با وضع موجود۲37.05۱.000

نقد - ۲83.5۲۲76.6۲36.۲۹8.440.000ششدانگتجاري - بانکساختمان38۱7/۱5نهاوندخیابان پیروزي 3۲۲۲5
اقساط

فروش با وضع موجود63۱.4۹5.۲00

نقد - 34۱3۱6۲۹.8۱7.630.000ششدانگتجاری-بانکساختمان67/۲/67اسدآباد- میدان مطهری4۲۲3۲
اقساط

فروش با وضع موجود5۹۹.088.۱50

نقد - 4456544۱.7۲4.۹00.000ششدانگتجاري - بانکساختمان۱6/6۲5-۱6/6۲۲همدان-  خیابان کشاورز 5۲۲34
اقساط

فروش با وضع موجود5۹۹.088.۱50

نقد - ۲06۲704۲.300.000.000اعیانیتجاري - بانکساختمان۲0۹/۲65۹-۲۱7/۲65۹همدان- میدان فلسطین6۲۲45
اقساط

فروش با وضع موجود66۱.500.000

نهاوند-میدان قیصریه-خیابان شهدا-7۲۲76
محله کاریا

34 متر ششدانگمسكونيزمین ۱740/5
38 متر مشاعي

نقد - 7۲0۱۱0.565.000
اقساط

فروش با وضع موجود5.5۲8.۲50

نقد - 36050603.000.000ششدانگمزروعي-کشاورزيزمین 7/4مالیر- جاده بروجرد85747
اقساط

فروش با وضع موجود30.۱50.000

کبودراهنگ- اراضي روستاي بابان بخش ۹670۱
4 همدان

43/7۲ شعیر از ۹6 مسكونيساختمان۲۲۹/485
شعیر

نقد - ۱0۹3.35۲40407.6۱0.000
اقساط

داراي متصرف- فروش با ۲0.380.500
وضع موجود

نقد - ۲5/5۱۲۹7.44400384.660.000 شعیر از ۹6 شعیرمسكونيساختمان۲45/674/4همدان - کبودراهنگ روستاي قباق تپه۱06703
اقساط

داراي متصرف-به انضمام ۱۹.۲33.000
دوباب مغازه- فروش با وضع 

موجود

  بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از 
طریق مزایده عمومي و به صورت نقد و اقساط حداقل ۱0% مبلغ مورد معامله به صورت نقدي و الباقي 

حداکثر طي اقساط 60 ماهه با نرخ مصوب بانكي  به فروش برساند.
 متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید 
از امالك مورد نظر خود ، همه روزه از تـاریخ انتشار آگهي )غیر از ایام تعطیل ( از ساعت 08:00 صبح 
لغایت ۱6:00 به دایره تدارکات و ساختمان واقع  در : همــدان ابتداي خیـــابان شریعتي نبش 
کوچه شهید یوسفي مراجعه و یا با شماره تلفنهاي 3۲5۱070۹-3۲5۲406۱ تماس حاصل نمایند و 
پــاکت هاي حاوي پیشنهادات را تا ساعت ۱6:00 روز چهار شنبه مورخ   ۹8/06/06به دایره روابط 

عمومي مدیریت شعب همدان تسلیم و رسید اخذ نمایند .
 پاکات پیشنهادات ارائه شده روز شنبه مورخ  ۹8/06/0۹رأس ساعت  ۹:00 صبح در طبقه سوم 
ساختمان مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایي اختیاري و منوط 

به ارائه رسید و تسلیم پاکات به بانک مي باشد. 
تو ضیحات و شرایط : 

۱- مبلغ سپرده تودیعي  شرکت در مزایده مربوط به هر ملک در آگهــي منـدرج میباشد که طبق 
مفاد اسناد مزایده الــزاماً مــي بایست به حساب شماره 0۱0۲4۹0440003 به نام دایره تدارکات 
و ساختمان نزد شعبه همدان کد 5۱ واریز شود یا ضمانت نامه بانكي به غیر از بانک صادرات ایران 
. ضمناً جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزي به مبلغ  400/000ریال به حساب یاد 

شده الزامي است.
۲- مطالعه مـدارك و سوابق مــربوطه و بـازدید از امالك ، قبل از شرکت در مـزایده براي تمامي 

شرکت کنندگان در مزایده ضروري است .
3- بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پیشنهادات خرید به هر دلیل ودر هر مرحله مختار است . 

4- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف ، مسئولیت تخلیه و 
کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نشر آگهی و کارشناسی به عهده خریدار میباشد و اخذ رضایت مالک 
)پرداخت حق مالكانه ( در امالك اوقافي ، سرقفلي، حق کسب و پیشه و سایر موارد فریضه و متصوره 
و پرداخت هزینه هاي مربوطه تماماً به عهده خــریدار مي باشد . )شرکت کنندگان هر گونه اعتراض 

در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمودند (
ضمناً متقاضیان تا تاریخ ۹8/06/05 فرصت گرفتن اسناد مزایده از دایره تدارکات و ساختمان بانک 

صادرات را دارند.

غزل اسالمي «

 خوش ترین خاطره دانش آموزان دهه 
50 و 60 همدانــي از بازدید کارخانه ها، 
شــرکت خوش نوش و خوردن نوشابه 
در محل است. بعد از گذشت چند دهه 
وقتي نام این شــرکت مي آید اغلب آنها 
به یاد دوران دانش آموزي خود مي افتند و 
درباره بازدیــد از آن در دوران تحصیل 
خود و سرکشیدن نوشابه با بطري هنگام 
بازدید از کارخانه مي گویند. حتي برخي 
از آنها که معلم شده اند هم مي گویند به 
یاد دوران تحصیــل، دانش آموزانمان را 

براي بازدید از این کارخانه برده ایم.
خوش نوش  آن  امــروز  امــا   
و  مواجه شــده  چالش  با  معروف 

مشكالتي دارد
ایــن کارخانه دولتي ســال 1353 آغاز 
بــه کار کــرد و در ســال 90 به بخش 
خصوصــي واگــذار شــد. مدیرعامل 
شــرکت در این باره گفــت: وقتي این 
شــرکت را تحویل گرفتیم ورشکســته 
بود، همزمان شــرکت ساري نیز واگذار 
شــد که همین شــرایط را داشت. اما ما 
خوش نوش را فعال کردیم و شــرکت 

ســاري فقط یک ســال دوام آورد و آن 
را پــس از این مدت فروختند. حاال اگر 
من با این همه مشکالت بانکي و بیمه اي 
شرکت مانده ام و کارخانه را مي چرخانم 
به  این خاطر نیســت که به جایي تعهد 
داده ام تا کارگــران را نگه دارم بلکه به 
این خاطر اســت که مي خواهم هرطور 
که شده مشکالت را حل و کارگران آن 

را حفظ کنم. 
علي شــریفي کیا در نشست هم اندیشي 
با خبرنــگاران درباره مشــکالتي که با 
آن دســت وپنجه نرم مي کند، گفت: از 
بانک کارآفرین در سال 92، 4 میلیارد و 
200 میلیون تومان تســهیالت گرفتم که 
3 میلیاردو 150 میلیون از آن را پرداخت 
کردم و گفتنــد 3 میلیارد و 200 میلیون 
تومان دیگر هــم باید بدهید. یک مقدار 
که معوق شد سود آن را ترکیبي و چند 
برابر حســاب کردند، که حاال مي گویند 
12 میلیون تومان به بانک بدهکار هستم.

وي افزود: چند سال است به دنبال این 
هســتم که بدهي بانک را تسویه کنم اما 
این بانک ســود غیرمنطقــي براي من و 
البته چند تولیدکننده دیگر طلب مي کند. 

که نه تنها در توان ما نیســت بلکه هیچ 
تولیدکننده اي آنقدر ســود نمي کند که 

بتواند چنین پولي به بانک بدهد.
شــریفي کیا ادامــه داد: ضمــن اینکــه 
ــه اي  در زمــان دریافــت تســهیالت خان
ــودم  ــته ب ــه گذاش ــوان وثیق ــه عن ــه ب ک
ــاردو  ــي 6 میلی ــت کارشناس ــا قیم را ب
قیمت گــذاري  تومــان  میلیــون   800
ــس از گذشــت  ــا مجــدداً پ ــد. ام کردن
 7 را  آن  کارشناســان  ســال  چنــد 
ــد.  ــذاري کردن ــان قیمت گ ــارد توم میلی
ــک  ــان بان ــه کارشناس ــور ک ــي آنط یعن
ــه در  ــد قیمــت خان ــن مي گوین کارآفری
ــي بدهــي  ــه ول ــاال نرفت ــن 8 ســال ب ای

ــت. ــده اس ــر ش ــي 10 براب بانک
شــریفي کیا ادامه داد: من به بانک بدهي 
دارم و بــراي اینکه آن را تســویه کنم 
تالش زیادي کرده ام. سال گذشته وقتي 
موضوع را در ستاد تسهیل مطرح کردم، 
به دستور اســتاندار چند مصوبه تعیین 
شــد که الزم االجــرا بودنــد. مصوبات 
ستاد تسهیل ســتاد در کل کشور قانون 
و الزم االجرا هستند اما در استان تاکنون 
به آنها تمکین نشده است. به همین دلیل 
خودم پــس از دوندگي زیاد از ســتاد 
تســهیل ملي وقت گرفتــم که آنجا هم 
مصوباتي براي همکاري بانک کارآفرین 
با خوش نوش دادند اما هیچ کدام از آنها 

هم تا امروز اجرا نشد اند.
 تأمین اجتماعي
 مصوبه را اجرا کند

مدیرعامل شــرکت تولیدي خوش نوش 
ســپس به اقدامــات تأمیــن اجتماعي 
درباره حسابرسي 10 ساله و بدهي این 

شــرکت اشــاره کرد و گفت: آن زمان 
خوش نوش در اختیــار ما نبود و بدهي 
شــرکت به تأمین اجتماعي ربطي به ما 
ندارد ما در این مــدت هیچ گونه بدهي 
به تأمین اجتماعي نداشته ایم. هرچند که 
حدود یک ماه قبل به دســتور استاندار 
در ستاد تســهیل مصوب شده که تأمین 
اجتماعي در هر نقطه از حسابرســي ها 
که هست کارش را متوقف کند. اما این 
ســازمان هنوز در حال حسابرســي 10 
ً به مصوبه توجه  ساله دفاتر است و ظاهرا

نکرده است.
وي نیــاز به ســرمایه در گردش را یکي 
دیگــر از مشــکالت خود عنــوان کرد 
و گفت: اغلــب تولیدکننــدگان امروز 
دست چک ندارند و به خاطر چک هاي 
برگشــتي بانک با آنها همراهي نمي کند، 
بنابراین با مشــکالت سرمایه در گردش 

مواجــه هســتیم کــه این مســئله باید 
شــرکت  گفت:  بشود.شــریفي کیا  حل 
خوش نــوش همچنان بــا 90 کارگر در 
حال کار اســت و اگر 30 میلیارد تومان 
تســهیالت براي توســعه و نوســازي 
ماشــین آالت بدهنــد 100 کارگر دیگر 

مشغول به کار خواهند شد.
آب  تولیــد  طــرح  داد:  ادامــه  وي 
گوجه فرنگــي و آب هندوانه را ارائه و 
ثبت کرده ام و درخواســت تســهیالت 
داده ام که با آن موافقت نشد. درصورتي 
کــه اگــر این طــرح عملي مي شــد و 
امروز  مــي آوردم  جدید  ماشــین آالت 
گوجه فرنگي و هندوانــه همدان تا این 

اندازه بي ارزش نمي شد.
مدیرعامل شــرکت تولیدي خوش نوش 
گفت: تنها خواســته من از اســتان این 
است که مصوبات ســتاد تسهیل و رفع 
موانــع تولید اجرا شــود. اگر این اتفاق 
بیفتد بســیاري از مشــکالت تولید حل 
مي شوند.شریفي  کیا افزود: اتاق بازرگاني 

نیز بــه یکي دیگر از مشــکالت بخش 
خصوصــي تبدیل شــده کــه کمتر به 
واحدهاي تولیــدي مي پردازد و کارآیي 

الزم را براي ما ندارد.
بایــد به فکر  وي گفــت: تولیدکننــده 
تولیــد، فروش محصوالت و آســایش 
کارگران باشــد نه اینکه هــر روز براي 
حل مشکالت صبح برود تهران و عصر 
براي  رمقي  دیگــر  این طوري  بازگردد، 

تولیدکننده و کار نمي ماند.
 استاندار وقت مالقات نمي دهد

وي گفت: من 7 ماه است که از استاندار 
تقاضاي مالقات کرده ام اما تا امروز این 

فرصت براي من پیش نیامده است.
گفــت:  نهایــت  در  شــریفي کیا 
بانک هــاي خصوصــي منابــع اســتان 
ــش  ــد بخ ــس بای ــد، پ ــع مي کنن را جم
خصوصــي اســتان همــدان را حمایــت 
کارآفریــن  بانــک  اگــر  و  کننــد  
ــعبه اش  ــد ش ــه باش ــد این گون نمي توان

را از اســتان جمــع کنــد.

خلف وعده سیستم بانکی و تامین اجتماعی برای خوش نوش

مصوبات ستاد تسهیل اجرایي شوند
■ بانک کارآفرین را در استان تعطیل کنید

ــش  ــف و کف ــی کی ــگاه تخصص ــن نمایش  پنجمی
ــم  ــره از اقلی ــأت 15 نف ــور هی ــا حض ــروز ب ــرم ام چ

کردســتان افتتــاح مي شــود.
ــي  ــاق تعــاون اســتان همــدان هیأت ــر ات ــه دبی ــه گفت ب
متشــکل از بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادي اقلیــم 
کردســتان بــه سرپرســتي مصطفــي عبدالرحمــن 
عبــدا... بــه دعــوت اتــاق تعــاون بــه همــدان مي آینــد.

ــن  ــوت ای ــدف از دع ــه داد: ه ــادي ادام ــان ن رحم
ــم  ــدان در اقلی ــازار هم ــعه ب ــره توس ــأت 15 نف هی
ــاد  ــه انعق ــي مي شــود ب ــه پیش بین کردســتان اســت ک

ــود. ــي ش ــرداد منته ــا 6 ق 5 ی
ــول 3  ــراق در ط ــأت تجــاري ع ــن هی ــت: ای وي گف
ــد و از چنــد  روز نمایشــگاه در همــدان حضــور دارن

کارگاه تولیــد کیــف و کفــش چــرم نیــز بازدیــد 
ــرد. ــد ک خواهن

ــي  ــش مل ــز همای ــح نی ــه صب ــادي، جمع ــه ن ــه گفت ب
انجمــن صادرکننــدگان کفــش ایــران نیــز بــا حضــور 
28 تولیدکننــده از اســتان هاي مختلــف در همــدان 
آن حضــور  در  عراقي هــا  کــه  مي شــود  برگــزار 

ــد. دارن
دبیــر اتــاق تعــاون بیــان کــرد: در ســال 90 نمایشــگاه 
تخصصــي توانمندي هــاي تعــاون در ســلیمانیه و 
اقلیــم کردســتان برگــزار شــد کــه بــه 43 قــرارداد بــا 8 

میلیــون دالر صــادرات منتهــي شــد.
وي توضیــح داد: ســال هاي بعــد از 90 نیــز هــر ســاله 
ــزام  ــراق اع ــه ع ــدان ب ــتان هم ــأت تجــاري از اس هی

ــون دالر صــادرات نتیجــه  ــه حــدود 40 میلی شــده ک
هــر ســفر بــوده اســت.

43 واحــد شــرکت کننده از اســتان های اصفهــان، 
ــم و  ــهد، ق ــرز، مش ــران، الب ــرقی، ته ــان ش آذربایج
همــدان در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد کــه کیــف 
ــوازم کفــش انــواع محصــوالت و  و کفــش چــرم و ل
تولیــدات چرمــی ارائــه و بــه نمایــش عمــوم گذاشــته 

می شــود.
پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی کیــف و کفــش چــرم 
ــاه  ــا 25 مردادم ــدان از 23 ت ــش در هم ــوازم کف و ل
در محــل نمایشــگاه بین المللــی برگــزار خواهــد شــد. 
ایــن نمایشــگاه هــر روز از ســاعت 16 تــا 22 پذیــرای 

مخاطبــان اســت.

امروز برگزا رمی شود

افتتاح نمایشگاه کیف و کفش چرم با حضور هیأت تجاري عراق 

جلوگیری از توزيع ۵10 تن ذرت دامی 
دولتی در بازار آزاد

 مدیــرکل تعزیرات حکومتی همدان 
گفــت: 510 تن ذرت دامــی خارج از 
شبکه توسط تیم گشت مشترک تعزیرات 
حکومتــی نهاوند کشــف و برای متهم 

پرونده تشکیل شد.
علیرضا حسن پور بیان کرد:  فردی 510 
تــن ذرت دامی بــه ارزش حدود هفت 
میلیارد ریال را که با ارز دولتی وارد شده 

بود در یک انبار نگهداری می کرد.
وی به ایرنا گفت: متهم قصد داشــت خوراک دام را خارج از شــبکه 
توزیع و به صورت آزاد در بازار، به فروش برســاند که با حضور به 

موقع عوامل تعزیرات شناسایی و توقیف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اظهار داشت: شعبه اول تعزیرات 
حکومتی نهاوند پس از جری تشــریفات قانونی مشارالیه را عالوه بر 
الزام به عرضه کاال در شــبکه رســمی به پرداخت 13 میلیارد و 710 

میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد.
وی یادآوری کرد: پرونده دیگری در خصوص تخلف عرضه خارج از 
شبکه یک هزار و 100 تن ذرت دامی دیگر در تعزیرات حکومتی این 
شهرستان در حال رسیدگی است که به محض صدور و قطعیت رای، 

موضوع اطالع رسانی می شود.

حذف صفر، بدون اصالحات اقتصادی 
بی فايده است

 رئیس اتاق بازرگانی کشــور معتقد است تا زمانی که اصالحات 
الزم در اقتصاد ایــران رخ ندهد، طرح هایی مانند حذف صفر از پول 

ملی تاثیری ندارد.
به گزارش ایســنا، مسعود خوانســاری امروز گفت: وقتی کشور 
مــا تورمی 30 درصدی را تجربه می کند یعنــی به طور میانگین 
هر ســه ســال یک صفر به قیمت ها افزوده می شود؛ از این رو 
بدون اصالح این شــاخص های کالن، طــرح فعلی راه به جایی 

نمی برد.
وی بــا بیان این که حذف چهار صفر از پول ملی می تواند نتایج مثبتی 
در بر داشته باشد، گفت: حل مشکالت حسابداری و کاهش هزینه ها 
در زمینه  محاسبات، بخشــی از نتایج مثبت این کار است، اما قبل از 
اجرایی شــدن این طرح باید به انجام برخی اصالحات اساســی در 

اقتصاد پایبند بود.
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درخشش بدمینتون باز نونهال همدانی 
در مسابقات کشوری

 خسروی نخستین مدال در رده سنی نونهاالن درشته بدمینتون را در 
مسابقات کشوری کسب کرد.

دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشــور نونهاالن دختر به میزبانی 
استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد .

در این مسابقات تعداد 152 ورزشکار از 23 استان کشور با هم به رقابت 
پرداختند که در پایان رقابتها قهرمانان برتر مشخص شدند

در قسمت انفرادی زیر 11 سال :
مهشید خسروی جعفری از همدان مشترکا باهستی مهاجر از زنجان در 

انفرادی مقام سوم را کسب کرد.

درخشش بانوان ماليری 
در مسابقات قهرمانی ووشو 

 ورزشکاران مالیری هفت مدال رنگارنگ مسابقات قهرمانی ووشو 
بانوان کشور سبک لی چوان را از آن خود کردند .

تیم ووشــو بانوان شهرســتان مالیر که در دو رده ســنی نوجوانان و 
بزرگساالن با سرپرســتی و مربیگری الهه هزاوه در مسابقات قهرمانی 
ووشــو بانوان کشور ســبک لی چوان به میزبانی اســتان کرمانشاه در 
هفته ســوم مرداد ماه سال جاری شرکت کرده بود توانست هفت مدال 

درخشان و ارزشمند طال . نقره و برنز این مسابقات را ازآن خود کند
مدال آوران به ترتیب :

رده ســنی نوجوانان :فاطمه ملکی )دراجرای فرم سالح بلند وجین شو 
( مقام اول و دو مدال طال .تیواناجاللی )فرم دست سنتی ( مقام سوم و 
مدال برنز .) بخش ساندا ( ستایش لطفی مقام دوم و مدال نقره و اسما 

حمزه لو مقام سوم و مدال برنز
رده سنی بزرگساالن :فاطمه چگینی فرم گوئن شو مقام دوم و مدال نقره

شایان ذکر اســت الهه هزاوه طی حکمی از سوی فدراسیون ووشوی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان داور به این مسابقات دعوت شد و با 
داوری و قضاوت عادالنه خود در این مسابقات خوش درخشید و برگ 
زرین دیگری را در کارنامه درخشان داوری خود به ثبت رساند.گفتنی 
است ستایش لطفی وتیواناجاللی به مدت یکماه آموزشهای خود را زیر 
نظر مربی این رشته ورزشی الهه هزاوه فرا گرفته و باتوجه به توانایی و 

استعداد خارق العاده خود توانستند در کشور صاحب مقام شوند.

نتايج مسابقات شطرنج جام اکباتانا

ساســان علی بابایی قهرمان سومین دوره مسابقات شطرنج جام اکباتانا 
شد. سومین دوره ی مسابقات شطرنج جام اکباتانا همزمان با عید سعید 
قربان، در محل هیآت شــطرنج همدان برگزار شد و با قهرمانی ساسان 
علی بابایی به پایان رسید. این مسابقات با شرکت 67 نفر، در 9 دور به 
روش سوئیسی و به داوری بهاره قربانی و فرناز ترابی یگانه انجام شد و 

نفرات برتر به این شرح انتخاب شدند:
1- ساسان علی بابایی با 8 امتیاز،2- شایان رحمتیان با 5/7 امتیاز،3- سینا 

کوروند با 5/7 امتیاز
4- امیر علی دالوری با 7 امتیاز،5- روح ا... رستمی با 5/6 امتیاز

بهترین بازیکنان با ریتینگ کمتر از 1700: علی مجیدی شادان با 6 امتیاز
بهترین بازیکنان با ریتینگ کمتر از 1500: محمد یاســین جعفری با 6 

امتیاز
بهترین بازیکنان با ریتینگ کمتر از 1300: محمد مهدی صامتی با 5/5 

امتیاز
نفر برتر بانوان: پارمیدا قزاقی با 6 امتیاز

لیگ نوزدهم 31 مرداد کلید می خورد

 رقابت هــای نوزدهمین دوره لیگ برتر از روز 31 مرداد 1398 آغاز 
می شود.

رئیس ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت: در آخرین جلســه ای که در 
فدراسیون فوتبال و با حضور مهدی تاج؛ رئیس فدراسیون برگزار کردیم 
وضعیت ورزشــگاه های حاضر در لیگ برتر مورد بررسی نهایی قرار 
گرفت و در نهایت تصمیم بر این شــد که  نوزدهمین دوره لیگ برتر) 
جام خلیج فــارس( فصل 99- 98 از روز 31 مرداد آغاز  شــود. هفته 

نخست مسابقات در روزهای 31 مراد و اول شهریور برگزار می شود.
حیدربهاروندافزود: برخی از باشــگاه ها که ورزشگاه های شــان هنوز 
آمادگی برگزاری مســابقات را ندارنــد و الزامات ایمنی و امنیتی مورد 
نظر در آن ها به طور کامل اجرایی نشده مسابقات شان در شهر یا استان 

بی طرف و بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.

راهیابی ۶ ورزشكار تنیس روی میز همدان 
به مسابقات کشوری

 6 بانوی ورزشــکار تنیس روی میز همدان جواز حضور در رقابت 
های قهرمانی بزرگساالن کشور را کسب کردند.

مسابقه انتخابی تنیس روی میز بزرگســاالن همدان با حضور برترین 
ها به میزبانی ورزشــگاه شهدای قدس برگزار شــد که در پایان هدیه 
آقامحمدی، ستایش ایلوخانی، اکرم ذبیحیان، زهرا رضی و مهری جباری 

مجوز حضور در رقابت های کشوری را کسب کردند.
همچنین شیما صفایی نابغه تنیس روی میز همدان نیز با توجه به حضور 
در اردوی تیم ملی و اعزام به مسابقات آسیایی به طور مستقیم جوز حضور 
در رقابت های قهرمانی کشور را کسب کرد.صفایی با وجود حضور در 
رده سنی جوانان توانسته است در مقطع بزرگساالن جزو نفرات تیم ملی 
باشد.نخستین دوره مســابقات تنیس روی میز بزرگساالن کشور دوم تا 
چهارم مهر ماه امسال در کرمانشاه برگزار می شود.شیما صفایی و هدیه آقا 
محمدی از شانس های اصلی قهرمانی تیم همدان به شمار می روند.همدان 

یکی از قطب های اصلی تنیس روی میز بانوان کشور است.

رسول رضايی به شهرداری ماهشهر 
پیوست 

 رســول رضایی هافبک مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پاس که 
بازی های خوبی را به نمایش گذاشــت از این تیم جدا شــد و به تیم 

شهرداری بندر ماهشهر پیوست.
تیم شهرداری ماهشــهر که در لیگ دسته دوم حضور دارد با هدایت 
مهدی پاشازاده در تالش است تا تیم خوبی را روانه رقابت های لیگ 
دســته دوم نمایند و در این راه رســول رضایی بازیکن فصل گذشته 

پاس را جذب کرد.
رضایی با عقد قراردادی یک ساله رسماً راهی ماهشهر شد.

حیدری به پاس پیوست 

 مهاجم سابق تیم فوتبال فوالد نوین اهواز با عقد قراردادی به تیم 
فوتبال پاس پیوست 

حمید حیدری که سابقه بازی در تیم های سپاهان نوین اصفهان، خوشه 
طالی ساده و تیم ملی جوانان را در کارنامه خود دارد پس از توافق با 

تیم پاس به این تیم پیوست و قرارداد خود را ثبت کرد.
حیدری پست بازی اش وینگر است و مهره قابل قبولی می باشد.

مدیرعامل پاس:
روی فول مسئوالن استان حساب کرده ايم 

 امسال تیم قدرتمندی را روانه رقابت های لیگ دسته دوم خواهیم 
کرد و روی وعده مسوالن ارشد استان حساب ویژه ای باز کرده ایم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با اعالم این مطلب گفت: روز گذشته 
جلسه بسیار خوبی با مسئوالن استان داشتیم و مسئوالن بلند پایه استان 

عزم خود را برای مرتفع ساختن دغدغه های پاس جزم کرده اند.
محمدمظهری افزود: امروز پس از جلســه مفید با مدیرکل ورزش و 
جوانان استان رئیس هیأت فوتبال و نماینده مجلس در شورای اسالمی 
احمد جمشیدیان ســرمربی فصل گذشته پاس مجاب به بقا در پاس 
شد و با حضور در تمرین تیم پاس از روی نیمکت نظاره گر عملکرد 

بازیکنان شد.
وی افزود: خوشبختانه تمرینات پاس در فضای آرام و به دور از حاشیه 
در حال برگزاری اســت و شــرایط الزم برای ساختن تیمی قدرتمند 

مهیا است.
مظهری تصریح کرد: احمد جمشــیدیان در خصوص دالیل بازگشت 
به تیم، خود پاسخگو خواهد بود. اما حضور وی در تمرین موجی از 
امید و نشــاط را در بین اعضا ایجاد کرد. جمشیدیان مهره ارزشمندی 

است و حضورش خواسته مسئوالن و اعضای تیم بود
وی با اشــاره به جذب بازیکن گفت: در روزهای آینده چند بازیکن 
مدنظر کادر فنی جذب خواهد شد و تیم قدرتمندی را در فصل جدید 

روانه مسابقات خواهیم کرد.

جوکار مربی تیم ملی امید شد 

 مســعود مصطفی جوکار مربی ارزنده کشتی استان به عنوان مربی 
ارشد تیم ملی کشتی آزاد امید منصوب شد.

طی حکمی از ســوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشورمان 
مسعود مصطفی جوکار برنده مدال نقره مسابقات المپیک 2004 آتن و 
از مربیان خوب استان همدان به عنوان مربی ارشد تیم ملی امید کشتی 

آزاد کشور منصوب شد.
در حکم دبیر آمده اســت نظر به ســوابق قهرمانی و تجربیات ارزنده 
جوکار در امر مربیگری به ســمت مربی ارشــد تیم ملی کشتی آزاد 
امید منصوب می شــوید و امیدوارم که با توجه به تجارب ارزنده در 
عرصه های ملی و بین المللی ورزش قهرمانی تحت نظر ســرمربی تیم 

ملی کشتی آزاد امید در امر هدایت این تیم کوشا باشید.

حمايت شهردار همدان از تیم شهرداری 

 عباس صوفی شــهردار همدان در تمرین تیم فوتبال شــهرداری 
همدان حضور پیدا کرد و از نزدیک شاهد آماده سازی این تیم شد.

وی ضمن اعالم حمایت از تیم شــهرداری گفت: تمام تالشــمان را 
می کنیم تا هر چه زودتر مشکالت مالی تیم را مرتفع کنیم.

شــهردار همدان افزود: تمام قد از تیم فوتبال شهرداری همدان برای 
موفقیت در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حمایت و پشتیبانی می کنیم.

رئیس هیأت فوتبال استان تصریح کرد: از هر دو تیم پاس و شهرداری 
حمایت می کنیم و امیدوارم کــه در یک گروه قرار نگیرند که این به 

سود فوتبال استان است.
وی افزود: موفقیت هر یک از دو تیم افتخار فوتبال استان خواهد بود 
و برای هر دو تیم شــهرداری و پاس آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم 

که فصل خوبی را پشت سر بگذارند.
در این بازدید جلیلوند شــهردار منطقه 2 سعید خوشبخت مدیرعامل 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و پیام حیدری مشاور 

ورزش شهردار صوفی را همراهی می کردند.

مسابقه مینی گلف
 به مناسبت عید سعید قربان

 به مناسبت بزرگداشت عید سعید قربان مسابقه دوستانه مینی گلف 
برگزار گردید .

این مســابقه در سایت تخصصی مینی گلف همدان واقع در مجموعه 
ورزشــی سردار شهید علی رضا شمســی پور با استقبال ورزشکاران 
و عالقمندان به رشــته مینی گلــف در یک دور و به صورت انفرادی 
برگزار شــد . در ادامه سالوند گفت : در پایان این رقابت تنگاتنگ و 
نزدیک پارسا صیادی ، پندار کمکی و نیما عراقچیان توانستند به ترتیب 

عناوین نخست تا سوم را بدست آورند .
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پیشخوان
پس از نشست با مسئوالن استان

احمد جمشیديان در پاس ماندنی شد 

ــال  ــم فوتب ــدی در تی ــوادث خوش آین ــته ح ــد روز گذش  در چن
پــاس بــه وقــوع پیوســت.

ــی  ــته خروج ــه گذش ــاس در هفت ــاالی پ ــئوالن رده ب ــت مس نشس
قابــل قبولــی داشــت و احمــد جمشــیدیان را کــه آهنــگ جدایــی از 

پــاس ســر داده بــود مجــاب بــه مانــدن کــرد.
در ایــن جلســه کــه حمیدرضــا حاجی بابایــی نماینــده مــردم همــدان 

و فامنیــن در مجلــس شــورای اســالمی، محســن جهانشــیر مدیــر کل 
اداره ورزش و جوانــان اســتان، عبــاس صوفــی رئیــس هیــأت فوبتال 
اســتان و محمــد مظهــری مدیــر عامــل باشــگاه و احمــد جمشــیدیان 
ســرمربی پــاس حضــور داشــتند پیرامــون مســائل و مشــکالت پــاس 
ــول کــرد  بحــث و گفتگــو شــد و ســرانجام احمــد جمشــیدیان قب

کــه امســال را نیــز در کنــار پــاس باقــی بمانــد.
در این جلســه پیرامون حل مشــکالت پاس بحث و تبادل نظر شد و 

مسئوالن ارشد استان قول حمایت همه جانبه به جمشدیان دادند.
در این جلســه با حمایت از پاس تأکید شــد و قرار شــد تا با جذب 

بازیکنان شــاخص پاس با تیمی قدرتمند و مدعی قــدم به رقابت ها 
بگذارد.

احمــد جمشــیدیان کــه قبــاًل اعــالم کــرده بــود بــه خاطــر مشــکالت 
خانوادگــی و حضــور در کالس هــای مربیگــری قــادر بــه همراهــی 
ــرد و  ــر ک ــود تجدیدنظ ــم خ ــت و در تصمی ــاس نیس ــت پ و هدای

تصمیــم بــه مانــدن در پــاس گرفــت.
احمــد جمشــیدیان مربــی موفــق فصــل گذشــته پــاس روز گذشــته 
در تمریــن ایــن تیــم در ورزشــگاه شــهید مفتــح حضــور یافــت تــا 

رســمًا مانــدن خــود در پــاس را اعــالم کنــد.

ششم شهريور لیگ دسته 
دوم قرعه کشی می شود

 ســازمان لیگ فدراســیون فوتبال 
اعالم کرد که روز ششــم شــهریور ماه 
رقابت های لیگ دســته دوم باشگاه های 

کشور قرعه کشی خواهد شد. 
لیک دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور 
با حضور 28 تیم در دو گروه 14 تیمی 
از 24 شــهریور ماه آغاز می شود و در 
تاریــخ 98/6/6 نیز ایــن رقابت ها در 

سازمان لیگ قرعه کشی خواهد شد.
فصــل نقل و انتقاالت لیگ دســته دوم 
رســماً از روز گذشــته 22 مــرداد ماه 
آغاز شــده است که این نقل و انتقاالت 
تا نهــم مهرماه ادامه خواهد داشــت و 
تیم های شرکت کننده در لیگ دسته دوم 
می توانند در این بــازده زمانی بازیکنان 

مورد نظر خود را جذب کنند.

قرارداد مربیان پاس 
تمديد شد

 روز گذشته مربیان تیم فوتبال پاس 
قراردادهایشــان را با ایــن تیم تمدید 

کردند.
به دنبال بازگشــت احمد جشمیدیان به 
تیم پــاس 3 مربی غیربومی ویک مربی 
همدانی فصل گذشته پاس قرارداد خود 

را یک فصل دیگر تمدید کردند.
علی قربانی، بهمن طهماســبی و سجاد 
بیگــی مربیــان فصل گذشــته پاس و 
دســتیاران غیر بومی احمد جمشیدیان 
روز گذشــته قرارداد خود را با پاس به 

مدت یک فصل دیگر تمدید کردند.
همچنین علیرضا رضایــی مربی بومی 
همدان که فصل گذشــته در کنار پاس 
بــود برای یک فصل دیگر قراردادش را 

تمدید کرد.
پاســی ها با رفع موانع و وعده مسئولین 
کار تمدید قــرارداد و جذب بازیکنان 

جدید را آغاز کرده اند.
تمرینات این تیم همه روزه در ورزشگاه 

شهید مفتح همدان دنبال می شود 

خدامرادی به پاس 
پیوست 

 تیم فوتبال پاس در راستای تقویت 
خود روز گذشته هافبک آلومینیوم اراک 

را جذب کرد.
امیر خدامــرادی هافبک بازی ســاز و 
خالق فصل گذشــته آلومینیــوم اراک 
و مس شــهر بابک پــس از حضور در 
تمرینــات پاس و مورد قبول شــدن از 
سوی جمشیدیان به تیم پاس پیوست و 

قرارداد خود را به ثبت رساند.

دروازه بان شهرداری 
در پاس 

 دروازه بانــان جــوان تیــم فوتبال 
شهرداری همدان به تیم پاس پیوست.

علی مالمیر گلر بومی و زیر 23 ســال 
ســابق شــهرداری همدان بــا امضای 

قراردادی به تیم پاس همدان پیوست.
مالمیر از شاگردان مصطفی کاشی مربی 

با سابقه گلرهای پاس است.

پاس با تعدادی از 
بازيكنانش تمديد کرد 

 تیم فوتبال پاس همدان برای حضور 
پرقــدرت در لیگ دســته دوم اقدام به 
جــذب بازیکــن و تمدید قــرارداد با 

بازیکنان فصل گذشته خود کرد.
کاشــفی،  رضــا  قــرارداد  پاســی ها 
محمدصادق نادرپور، حســین جودکی، 
مهدی نصیری، بهزاد ســلطانی، عرفان 
ابوالفضل زمردی  امین کاشفی،  فتاحی، 
و علی عزیزی را برای یک فصل دیگر 
تمدیــد کرد.پــاس تا به امــروز موفق 
به جذب 3 بازیکن شــده اســت امیر 
خدا مرادی از آلومینیوم اراک، مســعود 
رمضانی از شــهرداری همدان و حمید 
حیدری از فوالد نویــن اهواز بازیکنان 

جدید پاس می باشند.
همچنین بازیکنانی چون، مجید خمیس، 
آرمین طالیی منش، مرتضی حسین زاده 

و رسول رضایی از این تیم جدا شدند.

 رقابت های انتخابی المپیک 2020 توکیو 
در رشــته والیبال انجام شــد و 6 تیم جواز 
حضــور در المپیک را کســب کردند و تیم 

والیبال ایران در این رقابت ها تجدید شد.
به گزارش خبرنــگار ما مســابقات والیبال 
انتخابی المپیک 2020 توکیو با شــرکت 24 
تیم در 6 گروه برگزار شــد و بزرگان والیبال 
جهان برای کسب سهمیه با تمام قدرت قدم 
به میدان گذاشــتند و سرانجام 6 تیم روسیه، 
ایتالیا، برزیل، آمریکا، لهستان وآرژانتین جواز 
حضور در مسابقات المپیک 2020 توکیو را 
کسب کردند و مابقی تیم ها باید شانس مجدد 

خود را در مسابقات قاره ای جستجو کنند.
در گروه E رقابت ها سروقامتان کشورمان با 
تیم های روسیه، کوبا و مکزیک همگروه بود 
که در شــهر سن پترزبورگ روسیه به مصاف 
حریفان رفت تیم ملی والیبال روسیه شانس 
اول قهرمانــی در این گروه که در تمام ادوار 
المپیــک حضور داشــتند و صاحب 3 مدال 
المپیک اســت بخت اول این گــروه بود و 
با حمایت تماشــگر و برخورداری از امتیاز 

میزبانی قدم به این رقابت ها گذاشت.
تیــم ملی والیبال کشــورمان نیــز که عنوان 
پنجــم لیگ ملت هــا را یدک می کشــید با 
تکیه بر همان نفرات اصلی خود راهی ســن 
پترزبورگ شد تا بخت خود را برای حضور 

در المپیک بیازماید.
ملی پوشان کشــورمان آغاز خوبی نداشتند 
و در مقابل تیم جوان کوبا تا مرز شکســت 

و بــر باد رفتن امیدها پیــش رفت. تیم ملی 
کشورمان ابتدا در گیم های اول و دوم مسابقه 
را بــه کوبا واگذار کرد اما در گیم های بعدی 
به خود آمد و با ارائه بازی همیشــگی موفق 
شــد کفه ترازو را به ســود خــود کند ودر 
نهایت نخســتین بازی را با پیروزی خفیف 

2-3 پشت سر بگذارد.
ایگوکوالکوویچ سرمربی کشورمان در بازی 
دوم بــا مکزیک بــه بازیکنــان اصلی خود 
اســتراحت داد وبا تکیه بر نیــروی جوانی، 
ذخیره ها موفق شــدند در ســه گیم متوالی 
حریف خــود را مغلوب کنند تا با روحیه ای 

مضاعف به دیدار تیم روسیه برودند.
تیم ملی روسیه نیز با دو پیروزی قاطع مقابل 
کوبــا و مکزیک مقابل تیم ملی کشــورمان 
صف ارایــی کرد.قهرمــان لیــگ ملت ها با 
جمع آوری تمامی نیروهــای خود با قدرت 

قدم به میدان گذاشت.
در این دیدار ســروقامتان کشورمان علی رغم 
ارائه بازی خوب و قابل قبول نتوانســتند در 
برابر حریف قدر خــود توانایی های خود را 
ارائه دهند و در سه ست متوالی مقابل روس ها 
شکســت خوردند تا از راهیابی به المپیک در 
این مرحله باز بماند و روس ها جواز حضور 

در المپیک 2020 توکیو را کسب کردند.
تیــم ملی والیبال کشــورمان هنوز شــانس 
حضور در المپیک را از دســت نداده و یک 
شــانس دیگر دارد و بایــد بخت خود را در 

مسابقات قاره ای جستجو کند.

در این دوره از رقابت ها 6 تیم ایتالیا، آمریکا، 
برزیل، روســیه، آرژانتین و لهستان موفق به 
گرفتن جواز حضور در المپیک 2020 توکیو 
را دریافت کردند و ژاپن نیز به عنوان میزبان 
شرکت دارد 5 سهمیه باقی مانده در مسابقات 
قاره ای شناخته می شوند و تیم ملی کشورمان 
در دی ماه ســال جاری در مسابقات قاره ای 
آسیا باید یک بار دیگر بخت خود را بیازماید.

ملی پوشان کشورمان باید ابتدا در مسابقات 
مقدماتی قاره کهن که بــه میزبانی تهران در 
شــهریور ماه بر گزار می شود شرکت کند تا 
خود را در بین هفت تیم برتر آسیا ببیند انگاه 
در دی ماه مرحله پایانی وانتخابی را با هشت 
تیم برتر آسیا برگزار نماید وتیم قهرمان راهی 

المپیک 2020 توکیو شود.
هر چند والیبال کشورمان از صعود در این 
مرحله بــاز ماند اما در مســابقات قاره ای 
راه هموارتــری دارد و تیم های چین، کره 
جنوبی و اســترالیا نمی تواننــد مقابل عزم 
ملی پوشان کشورمان خللی به وجود آورد 
هر چند در دنیــای ورزش همه چیز قابل 
پیش بینی اســت و ایگوکوالکوویچ باید در 
چنــد ماهی که تا آغاز ایــن رقابت ها باقی 
مانــده افکار خــود را معطوف مســابقات 
قــاره ای کند و بــا تجویز نیــروی جوانی 
و باال نگه داشــتن انگیزه نــزد بازیکنان با 
توپ پر قــدم به این رقابت هــا بگذارد و 
ملی پوشان کشــورمان دومین حضور خود 

را در آوردگاه المپیک را تجربه کنند.

المپیک 2020 توکیو بدون ایران

والیبال در انتخابی المپیك 
تجدید شد

 کاروان اعزامی هیآت ســوارکاری استان 
همدان به مســابقات تور قهرمانی ایران در 

قزوین خوش درخشید.
در این دوره از رقابتها 107سوارکاراز استانهای 
غربی،البرز،اصفهــان،  تهران،آذربایجــان 
قزوین ، فــارس ،زنجان و همدان در 3 تور 
کوچک، متوسط،بزرگ و رده های نونهاالن، 
نوجوانان،جوانان و مالکین طی 4 با یکدیگر 
به رقابــت پرداختند.نونهال شایســته و پر 
افتخار مکتب سوارکاری همدان فرزاد سهیل 
قاسمی جایگاه نایب قهرمانی این رقابت ها 
را در رده نونهاالن با تکش از باشگاه خوشه 

طالیی همدان به خود اختصاص داد
در رده مالکین مقام نخســت و قهرمانی به 
مهرداد ســهیل قاسمی با ســینتیا از باشگاه 

خوشــه طالیی رســید و علیرضا بختیاری 
ســوارکار ارزشمند و پر اوازه استان از مرکز 
سوارکاری و پرورش اســب اویسینا موفق 
شــد در طی 3 روز عناویــن زیر را به خود 

اختصاص دهد
مقام اول جام ســبحان بتــن روز دوم تور 

متوســط، مقام اول جام ســبحان بتن فینال 
مسابقات تور متوســط،مقام دوم تور بزرگ 
روز دوم مســابقات، مقام دوم تور متوسط 
روز اول مسابقات، مقام چهارم تور کوچک 
روز اول مسابقات ومقام پنجم تور کوچک 

روز پایانی مسابقات.

کشتی بخش سامن 
شهرستان مالير 
در آستانه تحول

 جلســه تخصصی هیآت کشتی بخش 
سامن شهرستان مالیر با هدف برنامه ریزی 
و رفع مســائل و مشکالت موجود و ایجاد 
تحولی جدید در ســالن جلسات شهرداری 

سامن برگزار شد.
مســئول نمایندگــی اداره ورزش وجوانان 
.اعضاء کمیسیون ورزشــی شورای شهر و 

اعضاء هیآت کشــتی بخش ســامن در این 
جلسه حضور داشتند

کلهر مسئول نمایندگی اداره ورزش وجوانان 
بخش ســامن ضمن بررسی اهداف تشکیل 
جلســه . به بیان برنامه ریــزی پیش بردی 
هیآت کشــتی درآینده کوتــاه مدت و بلند 
مــدت پرداخت و همــکاری کامل هیآت 
کشتی و مسئولین بخش ســامن را در پویا 

شدن این کشتی خواستار شد
در ادامه اعضاء هیآت کشتی سامن معرفی و 
چالش کمبود مربی بومی و ... مورد بررسی 
قرار گرفــت و مقرر گردید در نخســتین 

فرصت چند نفر از کشــتی گیران ســامنی 
نسبت به اخذ مدرک مربیگری اقدام نمایند

اعضاء حاضر در جلسه نیز با بیان دیدگاهها 
و نقطه نظرات و ارائه راهکارهای الزم سعی 
در هرچه بهتر شــدن فعالیت این هیآت در 
بخش ســامن شــدند و در پایان نیز اظهار 
امیدواری کردند که بــا حمایتهای مادی و 
معنــوی اداره کل ورزش وجوانان و هیآت 
کشــتی اســتان . با جذب هر چه بیشــتر 
نونهاالن و نوجوانان ســامن به ورزش اول 
کشور موجبات توسعه و پیشرفت کشتی در 

این منطقه باشیم

8 مقام ارزشمند حاصل تالش سوارکاران همدانی
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تولید تمام داروهای وارداتی 
در کشور تا 3 سال آينده

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 97 درصد 
داروها در کشــور به تولید می رسند، گفت: برنامه داریم که 3 درصد 
مابقی را به واســطه شرکت های ایرانی و دانش بنیان به تولید برسانیم.

سعید نمکی، اظهار کرد: در حال حاضر 97 درصد داروهای مورد نیاز 
کشور توسط شرکتهای ایرانی تولید می شوند و تنها 3 درصد از داروها 

از خارج از کشور وارد می شوند.
وی بــا تاکید بــر اینکه برای جلوگیری از ارزبری کشــور برای تهیه 
داروهای مورد نیاز می بایست به فکر تولید 3 درصد باقیمانده باشیم، 
عنوان کرد: به همین دلیل ما موظف هستیم که به فکر تولید داخل به 

واسطه شرکتهای دانش بنیان باشیم.

۸درصد افراد بی سواد کاربر اينترنت 
هستند

 آخرین وضعیت سواد و مدرک تحصیلی کاربران فناوری اطالعات و 
ارتباطات نشان می دهد که بیش از 8 درصد افراد بی سواد در کشور کاربر 
اینترنت هســتند.به گزارش مهر، در طرح آمارگیری برخورداری خانوار 
ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات که توسط سازمان 
فناوری اطالعات ایران منتشر شده، وضعیت سواد، مدرک تحصیلی، محل 
استفاده کاربران از اینترنت و میزان استفاده آنها منتشر شده است.براساس 
این بررسی ها که توسط مرکز آمار منتشر شده از کل جمعیت 6 ساله و 
بیشتر کشور ، 61 درصد افراد دارای تحصیالت ابتدایی، 83 درصد افراد 
دارای تحصیالت راهنمایی و دوره اول متوسطه و 94 درصد افراد دارای 

تحصیالت دوره دوم متوسطه و پیش دانشگاهی، کاربر موبایل هستند. 

اثر مثبت اکسید روی 
برای درمان ضايعات استخوانی

 محققان کشــور در تحقیقاتی به نتیجه رسیدند که »اکسید روی« 
برای درمان ضایعات استخوانی اثر مثبتی دارد و تاثیر قابل توجهی در 

رگ زایی و استخوان زایی می گذارد.
به گزارش مهر، درمان ضایعات استخوان های بزرگ یکی از چالش های 

امروز مهندسی بافت است. 
راهکارهای متعددی برای غلبه بر این مشــکل آزمایش شده اند که در 
میان آن ها ایجاد عروق با هم کشتی سلول های رگ ساز )آنژیوژنیک( و 
استخوان ساز )استئوژنیک( روی بستری مهندسی شده راه حل مناسبی 
برای این مســئله به نظــر می رســد.ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و 

شیمیایی این داربست مورد بررسی قرار گرفت.

شبیه سازی ۸ میلیون جهان کوچک
 با ابر رايانه

 دانشمندان با استفاده از یک ابر رایانه 8 میلیون جهان کوچک شبیه 
ســازی کرده اند که با وضوح کافی ویژگی های مختلف جهان در آنها 
قابل مشاهده است.به گزارش مهر ، محققان دانشگاه آریزونا با استفاده از 
ابررایانه Ocelote )متعلق به دانشگاه( میلیون ها جهان کوچک ابداع 
کردند تا متوجه شوند آنها چه میزان با جهان واقعی مطابقت دارند. در 
این پژوهش به جای تقلید از تمام ویژگی های جهان، محققان سیستمی 
طراحی کردند که با وضوح کافی ویژگی های مختلف مانند ابرنواختر در 
آن قابل مشاهده باشد. هر جهان کوچک مجازی قوانین مختلفی داشت و 
در حقیقت دانشمندان سعی داشتند با این تحقیق ببیند کدام شبیه سازی 

شباهت بیشتری با اطالعات واقعی دارد.

حسگری برای رصد درمان زخم ساخته شد
 محققان حسگری برای رصد روند درمان زخم ابداع کرده اند. این 
حسگر تغییرات زخم در مقیاس میکرو را بررسی می کند. به گزارش 
ایســنا ، محققان یک حسگری ابداع کرده اند که به بیماران و پزشکان 
و پرســتاران کمک می کند روند درمان زخم را کنترل کنند. مهندسان 
دانشــگاه هریوت-وات در ادینبورگ روی حسگر کوچکی کار می 
کننــد که می تواند تغییرات مکانیکی انــدک در مقیاس میکرو را در 

بافت بدن رصد کند.
مایکل کریچتــون با دریافت بودجــه 360هزار پوندی از کنســول 
تحقیقات علوم فیزیکی و مهندســی این پروژه را انجام داده است. به 
گفته او این حســگر کمک می کند محققان متوجه شوند در زخم چه 

اتفاقی می افتد.

تصاوير هنری از گردشگری 
همدان در قاب های ماندگار 

  ایــن روزها رونمایــی از تصاویــر هنرمندانه 
گردشــگری همدان و حتی چهره هــای فرهیخته 
شهدا در برنامه های متعدد توجه همگان را به خود 
جلب کرده است .  پویا کودري متولد سال 1374 که 
اکنون در حال تحصیل در رشته معماري است. وقتی 
نخســتین تابلو هنری خود با با عنوان شکوه تاریخ 
از الوند تا هگمتانه را به تصویر کشــید در روزنامه 

همدان پیام معرفی شد  
کودري دربــاره آثار خود مي گوید: برای خلق طرح 
هایم همواره تالش کردم معرف ظرفیتهای تاریخی 
طبیعی و فرهنگی اســتان و یا مشترکاتی با استانهای 
دیگر و حتی شهرهایی فراسوی مرزها باشم   . وی 
تا به امروز توانســته اســت در برنامه های متعدد از 
جمله رویدادهای ملــی و بین المللی همدان 2018 
تصاویــر ماندگاری از خود به جای بگذارد . به نقل 
از این هنرمند خلق تصویر شهید صارمی که به بهانه 
روز خبرنگار رقم خورد خاطــره ای ماندگار برای 

وی است 
در تــازه ترین آثــار به جا مانــده از وی تصاویر 
هنــری شــهر مالیر حایــز اهمیت اســت که در 
دومین جشــنواره مبل و منبت مالیر رونمایی شد 
. کودري در ســالهای پیش از ایــن ردپاي تجربه 
چنیــن طراحي هایــي را در ترســیم کروکي هاي 
مختلــف از کوچه پس کوچه هاي شــهر همدان 
داشــته اســت و معتقدات یکي از اساتید دانشگاه 
وي مشــوق این هنرمند جوان شــد تا  نگاه او به 

چنین طرح هاییمتمایز معطوف  شود .
این هنرمند جوان مي گوید: نقاشي با رنگ روغن و 
راپید را تجربه کرده ام اما همچنان عالقه بسیاري به 
کارهاي هنري با راپید و خلق آثاري شبیه به تابلوي 

شکوه تاریخ از الوند تا هگمتانه دارم.
کودري در زمینــه تعداد کارهاي هنریش مي گوید 
تــا به امــروز تصاویر ماندنی از شــکوه تاریخ و 
طبیعــت همــدان و کروکي هــاي اغلب محالت 
قدیمي و خیابان هاي شــهر همدان را کشــیده ام 
و تابلوهایــي از آنها رونمایي شــده اســت و در 
حاشــیه برنامه هــای مختلف اقدام بــه برگزاری 
نمایشــگاههای عکس کرده اســت .وی میگوید، 
عالقمند هستم در این زمینه ایده هاي متعددیي که 
در ذهن دارم را پیدا کنم چرا که حافظه امروز در 
تلفیق با هنر هنرمندان مي تواند یک اثر ماندگار را 

براي آیندگان به جاي بگذارد.

تصمیم کبری
  روزی مــادر کبری به او گفت: کبری جان، بــرو آن یارانه کاالهای 
اساســی را که قرار بود به مردم دهند بیاور تا با هم برویم بازار و کاالهای 

اساسی بخریم.
کبری خوشحال شد و به سراغ یارانه کاالها رفت، اما هر چه جست وجو 
کرد نتوانست آن را پیدا کند بین کتاب ها، ابالغیه ها، بخشنامه ها، ارز 4 هزار 
و 200 تومانی واردات کاالهای اساسی، کارت های یک بارمصرف واردات 

و حتی »ال سی های« ویژه را جستجو کرد ولی یارانه ها را پیدا نکرد.
کبری با خود فکر کرد شــاید این یارانه ها را از طریق همان یارانه ماهانه 
که به همه می پردازند و یک نفر می گفت پول بسیار خوب و پاکی است 
داده اند و رفته اســت پی کارش، اما وقتی از مادرش مبلغ یارانه را پرسید 
فهمید که مبلغ آن از زمان دالر 4 هزارتومانی تا دالر 12 هزارتومانی هیچ 
فرقی نکرده، کبری فکر کرد شاید سبد کاالیی چیزی داده اند اما یادش افتاد 

آن دستی که از آن آب می چکید را مدت هاست لولو برده است.
کبری درحالی که ُغر می زد پیش مادرش برگشت )معلم های عزیز توجه 
کنند که مطالعه این قســمت برای دانش آموزانــی که هنوز به حرف »غ« 
نرسیده اند الزامی نیست و من اهلل توفیق( و گفت: مادر جان یارانه کاالهای 

اساسی گم شده شاید کسی آن را برداشته است؟
مادر کبری فکری کرد و گفت: نه چه کسی برداشته؟ جز این چند تا دختر 
وزیر و پسر مسئول کسی به ارز 4 هزار و 200 تومانی دسترسی نداشته که 
الحمدهلل همه تعهد داده اند به ازای ارزی که می گیرند کاالی خوب یارانه ای 
وارد کنند بدهند دســت راســت مردم، حاال یک آدم از خدا بی خبر رفته 
به جای سیم جراحی قلب، سیم بکسل آورده یا ارز برنج و گندم را خرج 

المبورگینی و مازارتی کرده دلیل نمی شود دخترم ، برو و خوب بگرد.
کبری ناگهان به یاد آورد که طبق نوشــته های نویسنده فیلم نامه قرار بوده 
اینجا یارانه مربوطه را زیر درخت پیدا کند و آن دیالوگ خنک را بگوید که 
دیگر یارانه خود را هر جایی نگذارد تا خیس و تیلیس نشود اما خداییش 
این دیالوگ یخچالی برای کبری خیلی زور داشت، بنابراین کبری تصمیم 
گرفت دیالوگ نگوید و دنبال یارانه ها نگردد و به جای آن از کار در کتاب 
درســی اســتعفا داد و بعد از جراحی بینی به کالس آرایشگری و فنون 
خودآرایی رفت تا بتواند یک مســئولی، مدیری، آقــازاده ای چیزی را به 
شوهری گرفته و یارانه خود را مســتقیماً با ارز 4 هزار و 200 تومانی از 

جاکار دریافت کند.
نتیجه اخالقی: اومد سر بوم قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت خودشو 

نشون داد.
پی نوشــت طنزپرداز: لطفا اگر برای تکان دادن قالیچه به سر بوم مراجعه 
می کنید مراقب باشــید طوری قالیچه را تکان ندهید که خاک بلند شود و 
مردم شــاکی شوند و فیلم بگیرند و فیلمش دست این و آن بیفتد همیشه 

اصول خاک تکاندن را رعایت کنید.
* شعبون بی مخ

■ دوبیتي:
جدا از گلعذارم کردی آخر فلک زار و نزارم کردی آخر  

شش و پنجی بكارم کردی آخر میان تخته ی نرد محبت  
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■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 

■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل- قصرشيرين

■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 

فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ ما همه باهم هستيم

■بهمن مالير.................... ...........  شبی که ماه کامل 

شد - زهرمار

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

تباهی تن ، در پرخوری است و تباهی ِکشت ، در گنه ورزی و تباهی شناخت ، در ترك صلوات 
بر بهترین خلق خدا )یعنی پیامبر صلی اهلل علیه و آله (.         

مستدرك الوسائل : ج ۱6 ص ۲۱3 ح ۱۹63۲ نقاًل

مریم مقدم  «

 در حالی که دوستداران میراث فرهنگی 
و مردم همدان  به دنبال انتشار خبر جهانی 
شدن هگمتانه بودند خبرهایی منتشر شد 
کــه حاکی از این بود،  معضل دسترســی 
آهن فروشان به خیابان یا پیاده راه اکباتان 
و آســفالت در عرصــه هگمتانه، موجب 
اعطا نشــدن امتیاز ثبت جهانی به این تپه 
تاریخی شده است . رئیس سازمان میراث 
فرهنگی کشور در این زمینه صراحتا عنوان 
کرده بود  تا مشــکل معارضان حل نشود، 

هگمتانه ثبت جهانی نمی شود.
این درحالی اســت که مسئوالن کشوری 
پیش از این میگفتند ؛ پرونده ثبت جهانی 
هگمتانه را تهیه کرده ایم اما باید شهرداری 

و استانداری مشکل مآن را حل کنند.
علی اصغر مونسان ؛ معاون رئیس جمهور 
میگویــد : ایــران هر ســال می تواند یک 

پرونده ثبت جهانی به کمیته داوری بفرســتد و این 
پرونــده باید صد درصد کامل باشــد که اگر امروز 
پرونــده هگمتانه را بفرســتیم با وجــود معارض 
برگشت خواهد خورد و ما شانس خود را از دست 
خواهیم داد. آهن فروشــان بایــد از عرصه این اثر 
تاریخی جمع آوری شوند و آسفالتی که سال گذشته 
در عرصه و درون تپه ریخته شده، کنده و همچنین 
مشاغل مزاحم و ناهمگون از این محوطه انتقال داده 

شود.
مســئوالن کشــوری میگویند هگمتانه 50 درصد 
مراحل جهانی شــدن را پشت ســر گذاشته بود که 
معارضــات به حریم آن راه را ســد کرد . به نقل از 
طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور ، یکی از موانع 
ثبت جهانی شــدن هگمتانه آسفالتی است که سینه 
به ســینه هگمتانه گسترانده شــده است . از آن سو 
شهردار همدان میگوید : ریختن آسفالت در حاشیه 
هگمتانه مصوبه شورای تامین بوده است تا زمانی که 
رسما میراث فرهنگی اعالم نکند با برداشتن آسفالت 

هگمتانه جهانی میشود این کار انجام نمیشود 
از ســوی دیگر مدیرکل میراث فــر هنگی صنایع 

دستی و گردشگری همدان می گوید : برای این مهم 
نمیتوان منتظر اجرای چنین درخواستها و تعلل هایی 
باشــیم چرا که همینطور هم تا تکمیل شدن پرونده 
هگمتانه برای جهانی شدن زودتر از 2021 به نتیجه 
نمیرسیم و ما شاید مجبور باشیم برای جهانی شدن 
یک جاذبه دیگر در اســتان همدان اقدام کرده ایم و 
نمیتوانیم معطل حل شدن معضل آسفالت هگمتانه 

باشیم .  
اما موضوع جایی اهمیت پیدا میکند که در این حین 
شهردار میگوید محال ممکن است اجازه دهیم امتیاز 
جهانی شــدن از مرکز اســتان و شهر همدان خارج 
شــود و هر اقدامی الزم باشــد برای جهانی شدن 
هگمتانه انجام میدهیم و این موضوع برای ما اهمیت 

ویژه ای دارد .   
از سوی دیگر هم چندی پیش  نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس تاکیــد دارد هگمتانه باید ثبت 
جهانی شود، و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور از وجود معارضان این تپه 
تاریخی خبر داد  . حاال این هگمتانه است که برای 
تصمیم گیری ها و دخل و تصرف ها ســیبل شده 

است تا امورات مدیریت مدیران وقت بگذرد ...
آنچــه غم انگیز ترین نوا را بــه صدا در میآورد این 
است که همدان با داشتن بیش از 1800 اثر هنوز یک 

اثر ثبت جهانی ندارد.
در این زمینه خجســته خطاب به مونســان معاون 
رئیس جمهور گفته بود : سال هاست روسای سازمان 
میــراث فرهنگی کشــور از ثبت جهانــی هگمتانه 

صحبت می کنند اما در عمل چنین چیزی نیست.
علی اصغر مونسان )رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری کشور( به نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس گفت: تا مشکل معارضان 

هگمتانه رفع نشود، امکان ثبت جهانی ندارد.
او افــزود: ما پرونده ثبت جهانــی هگمتانه را تهیه 
کرده ایم اما باید شهرداری و استانداری مشکل آن را 
حل کنند. آهن فروشان باید از عرصه این اثر تاریخی 
جمع آوری شــوند و آســفالتی که سال گذشته در  
عرصه و درون تپه ریخته شده، کنده شود. همچنین 
مشاغل مزاحم و ناهمگون از این محوطه انتقال داده 
شود. با وجود این همه معارض هگمتانه ثبت جهانی 

نمی شود.

وی ادامه داد: ایران هر ســال می تواند 
یک پرونده ثبت جهانی به کمیته داوری 
بفرســتد و این پرونده باید صد در صد 
کامل باشد ما اگر امروز پرونده هگمتانه 
را بفرســتیم با وجود معارض برگشت 
خواهد خورد و ما شــانس خود را از 

دست خواهیم داد.
مونسان خطاب به خجسته افزود: همه 
مسئوالن استان و نمایندگان باید تالش 

کنند این مشکالت حل و فصل شود.
آنچه این روزها مطرح شــده است این 
نکته است که قنات قاسم آباد در انتظار 

ابالغ شماره ثبت
میتواند گزینه مناسبی بر ای پیوستن به 

زنجیره قناتهای جهانی باشد .
حال اگر عریض ترین قنات کشــور در 
روستای تاریخی قاســم آباد این گوی 
سبقت را از هگمتانه برباید باید به حال 
این تپه تاریخی که 50 درصد فرآیند جهانی شــدن 
آن طی شــده اســت غبطه خورد . گرچه با وجود 
تالش هــای مردم این روســتا و دهیاری هنوزقنات 
ثبت ملی آن ابالغ نشده است. اما کارشناسان بر این 
باورند این قنات یکی دیگر از اثار تاریخی اســتان 

است که ظرفیت ثبت جهانی دارد.
به نقل از مونســان مراحل ثبت قنات روستای قاسم 
آباد طی شده و به زودی شماره ثبت ملی این اثر به 
استان ابالغ خواهد شد. ما در کشور 11رشته قنات 
داریم که به صورت مجموعه ثبت جهانی شده است. 
قنات روستای قاسم آباد پس از ثبت ملی نامزد ثبت 

جهانی می شود.
بی توجهی استاندار و شهردار به میراث فرهنگی

حاال برخی از تحلیل گران و کارشناســان میگویند 
داشته های میراث اســتان همدان مظلوم واقع شده 
اســت. با تعلل در جمع شــدن آسفالت هگمتانه و 
حل نشدن مشکل این ســایت تاریخی کارشناسان 
میگویند مدیران تصمیم گیر اســتان  و شهرداری ها 
باید  توجهــی ویژه تر  به میراث فرهنگی داشــته  
باشند تا همدان بتواند بر ریل جهانی شدن سوار شود  

جهانی شدن هگمتانه سرگردان اختالف نظر شهرداری با میراث

هگمتانه »خوشبخت« نیست
■ شهردار : آسفالت را برنمی دارم                                   ■ مالمیر : جاذبه دیگر استان را پیگیری می کنیم 

در روستایی خیال انگیز ونائی 

سوغاتی 
از دامان طبیعت در 
دستان خبرنگاران 
همدانی
 یکی از برنامه های هفته خبرنگار در همدان سفر 
یک روزه خبرنگاران اســتان به بروجرد بود که روز 
عید قربان به همت خانه مطبوعات اســتان همدان 
و همکاری اســتانداری انجام شــد .در این سفر که 
بخشــی از میزبانی در مقصد توسط موسسه مهدیه 
امام حسین ) ع( رقم خورد اصحاب رسانه توانستند 
از برخی جاذبه های گردشگری بازدید کنند و بخش 
خاطر انگیزی را در روســتای ونائی شــهر بروجرد 
تجربه کنند .  روســتایی ونایی در دامنه کوهساران 

بروجرد
به دلیــل دارا بودن مناظر طبیعی و چشمه ســارهای 
چشم نواز ســاالنه میزبان هزاران مسافر از سراسر 

کشور است.
وجود عناصــر و ظرفیت های شــاخص در حوزه 
صنعــت توریســم و گردشــگری در جای جــای 
شهرســتان بروجرد سبب شــده تا این شهرستان از 

نام و آوازه ای بلند در حوزه گردشــگری برخوردار 
باشد اما در این میان نقش منطقه گردشگری ونایی از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است.در مسیر شمال غرب 
بروجرد کــه راه می افتیم در فاصله 12 کیلومتری از 
مرکز شــهر به منطقه ای رؤیایی می رسیم که طبیعت 
آن در ایــن عصر آهن و ماشــین همچنــان بکر و 

خیال انگیز باقی مانده است.
ونایی منطقه ای است که عناصر مختلف گردشگری 
شــامل 10 قله مرتفع، دشــت پائین دســتی، انبوه 
درختان، چشمه ســارها ورودهای پر آب است که 
سمفونی زندگی و تازگی را به زیبایی می سرایند.هر 
آنچه زندگی و نشاط را در اذهان تداعی کند در این 
تکه از بهشت زمینی دیده می شود به طوری که انسان 
وقتی به خود می آید که به تماشای غروب خیال انگیز 
را به عنوان آخرین عنصر زیبایی نشسته و گذر زمان 

را حس نکرده است.
ونایی از مناطق گردشگری طبیعی بروجرد است که 
به واسطه وجود سرچشمه های گوناگون، بیشه زارها، 
کوه های مرتفــع، یک قلعه تاریخی و یک دهنه غار 
در فهرســت روستاهای هدف گردشــگری استان 
لرســتان قرار دارد که توان باالیی برای گردشگری 

این شهرستان در خود جای داده است.
بی شک تاکنون از جاذبه های این منطقه بسیار سخن 
گفته شــده است اما اکنون و در آســتانه پذیرایی از 
مســافران نوروزی باید حق مطلب را دراین باره ادا 
کرده و در راســتای معرفی بیش ازپیش جاذبه های 

طبیعی و گردشگری این منطقه همت گمارد.
خیار ونایی و دیگر محصوالت جالیزی مشــهور آن 
ســبب شده ســوغات عمده و معروف ونایی خیار 
شــوری باشد که در کارگاه های تولید خیار شور در 
این روســتا به وفور به صورت سنتی تولید و عرضه 
شــود که با استقبال بی نظیر عالقه مندان مواجه شده 

است.
محصوالت لبنی این روســتای زیبا همچون ماست، 
پنیر، کره و روغن حیوانی به ویژه دوغ خنک و لذیذ 
آن که از شیر تازه گاو در این روستا تهیه می شود، از 
سوغاتی است که هر بازدیدکننده ای از این روستا را 

ترغیب به تهیه و نوشیدن آن می کند.
وجود مناطق دیدنی، دشت ها و چشمه سارهای زیبا 
و چشم نواز همچون رودخانه خروشان گل رود که 
از به هم پیوستن آب های ســراب در وزنه، سراب 
چله و ســراب خسرو شــکل گرفته است و وجود 
کوهســارهایی که تراوش چشمه سارهای آن دشت 
حاصلخیز گل رود را به وجود آورده است، از دیگر 

مواهب الهی این روستای خیال انگیز است.
کشــت محصوالت باغی دیگر نظیر هلو و سیب در 
روســتای ونایی در کنار کشت انبوه لوبیای سبز در 
باغات و مزارع این روستا به وفور به چشم می خورد.
پوشــش گیاهی غنی این روســتا که سبب رویش 
گیاهان دارویی و خوراکی مانند پونه، بابونه، گون و 
میخک وحشی شده است، اغلب موردتوجه اهالی و 

گردشگران زیادی قرار می گیرد.

وجــود آب فراوان در این منطقــه تحول زیادی در 
بخش کشاورزی به وجود آورده است عالوه بر آن 
دامــداری در این منطقه روســتایی از رونق خاصی 

برخوردار است.
در اســتان لرستان دو روستای بیشــه در خرم آباد و 
ونایی در بروجرد روســتاهای هدف گردشــگری 

هستند. 
آنچه مشهود بود در این روستا ایجاد بسترهای محیا 
برای جذب گردشــگری اســت که می توان به راه 
دسترسی هموار و تقویت زیرساخت های اجتماعی 
روستا اشــاره کرد، این اقدامات به گونه ای صورت 
گرفته بود  که شــمایل و ســیمای ظاهری روســتا 

حفظ شــده و از سویی فضایی مناسب برای حضور 
گردشگر در آنجا تأمین شده بود 

ونایی به عنوان روستایی ییالقی با طبیعتی بسیار بکر 
و زیبا سرچشــمه ای از آب های فراوانی است که به 
سمت دشت سیالخور و پس ازآن به سمت جنوب 

کشور روان می شوند.
این ظرفیت بسیار مهم می تواند فضای مفرحی را 
برای تغییر ذائقه گردشگران فراهم کند در کنار آن 
وفور نعمت در این روســتا ونایی را به روستایی 
زنده و فعال تبدیل کرده اســت که مجموعه این 
عوامل می تواند برای گردشگران جذاب و دیدنی 

باشد.

»عروسی ننه  غالم« به کاشان رفت
 نمایش »عروســی ننه غالم« از همدان در نوزدهمین دوره جشنواره 

نمایش های آیینی مذهبی کاشان به روی صحنه می رود.
به گزارش فارس ؛ نوزدهمین دوره جشنواره نمایش های آیینی، سنتی در 
حالی امســال از 19 تا 26 مردادماه و به طور همزمان در تهران و کاشان 
برگزار می شــود که نمایش »عروسی ننه غالم« از گروه نمایشی »سایه« 
همــدان و به کارگردانی »کیانوش بهروزپــور« نیز در مرحله پایانی این 

جشنواره به روی صحنه می رود.
در همین رابطه کیانوش بهروزپور با بیان اینکه افتتاحیه این جشنواره در 
کاشــان و مراســم پایانی آن در تهران خواهد بود، اظهار کرد: از بیست 
و یکم مردادماه و همزمان در تهران و کاشــان نمایش های راه یافته به 

مرحله نهایی این جشنواره به روی صحنه می روند.
وی گفــت: این جشــنواره در دو بخش صحنه ای »یادواره اســتاد علی 
نصیریان« و بخش مرور آثار به یاد مرحوم »سعدی افشار« برگزار می شود.
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