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يادمان نرود
 »شمسی پور« 
زنده است 
تا هميشه

فضای مجازی 
علت ترويج 
خشونت است

نفت را عليرغم 
تحريم آمريکا 
می فروشيم

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

يادداشت روز
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رفت وآمد تشریفاتی وزرا 
و مسئوالن به استان 

 1- آب و هــوای بهشــتی همدان در 
شش ماهه اول ســال از زمان های قدیم 
مورد توجه همگان بخصوص مســئوالن 
و حکما بوده اســت و حتی هخامنشیان، 
همدان را به عنوان پایتخت تابستانی خود 
برگزیده بودند تا از بهشت همدان در این 
شــش ماه بهره کامل را ببرند.البته تالش 
هایی انجام شده تا همدان به عنوان استانی 
چهارفصــل معرفی و در هــر چهارفصل 
میهمانان به آن توجه داشته باشند اما هنوز 

هم در این زمینه باید کار شود.

يادداشت

2

شهرستان درگزین 
و فرصت های پیش رو 

 امروز در مراســمی رســمی با حضور 
شهرستان  فرمانداری  اســتان،  مســئولین 
تــازه تاســیس درگزیــن راه انــدازی و 
نخســتین فرمانداری این شهرســتان کار 
خود را آغازمی کند.اسفندماه سال گذشته 
بــا تصویب هیــأت دولت منطقــه قروه 
درجزین به ســطح شهرستان ارتقا یافت و 
به نام درگزین جزو شهرســتان های استان 
معرفی شــد.این اتفاق مبارک از دو جهت 
حائز اهمیــت بوده و نتایج و فوایدی را به 
دنبال دارد؛ مشــروط بر آنکه از فرصت ها 
و امکانات موجود به درستی استفاده شود.

اهمیت ویژه برگزاری کنسرت های اردیبهشتی در همدان
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

 پدر  و مادرت

تولدت مبارک
نورا  جان  لمس  بودنت  مبارک

خانه ای ناشناخته 
انتهای یک بن بست

 معــاون پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگســتری همدان گفت: با مشــارکت 
دســتگاه ها در اجرای طرح های مرتبط با 
توانمند ســازی جامعه روستائی با هدف 
پیشگیری از مهاجرت بی رویه و نامتعارف 
از شــکل گیری  می تــوان  روســتائیان، 

حاشیه نشینی جدید پیشگیری کرد.
  سعید گلستانی با اشاره به معضالت ناشی 
از حاشیه نشینی در شهرها اظهار داشت: 
امروز بخشــی از جرائم و آســیب های 
اجتماعی در مناطق حاشیه  نشــین شهرها 
رخ می دهــد به همین دلیل این مناطق به 
بســتری برای بروز پدیده های نو ظهور 

اجتماعی تبدیل شده است.
وی در گفت وگــو با تســنیم ، با بیان 
اینکه برخی از روستائیان به دلیل فقدان 

امکانات در روســتاها فریب جاذبه های 
شهری را خورده و به شهرها مهاجرت 
می کننــد، افــزود: مهاجــران به علت 
افزایش بی رویه قیمت اراضی و امالک 
در شــهرها به ناچار در حاشیه شهرها 
اقدام به ســاخت بنا می کنند که همین 
موضــوع نیزاقــدام را به یــک چالش 
اساسی در حوزه مدیریت شهری تبدیل 

کرده است.
   معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جــرم دادگســتری همدان بــا تأکید بر 
افزایش اعتبارات طرح های توانمندسازی 
روستاییان عنوان کرد: در جهت مهاجرت 
معکوس روســتائیان باید زمینه ی رونق 
کسب و کار و زندگی را در روستا فراهم 

و برای این امر برنامه ریزی شود.

  وی با اشــاره به اینکه امســال حوزه 
وضعی ایــن معاونت برای پیشــگیری 
از رشــد و گســترش مناطــق جدید و 
گام های  شــهری  ناکارآمد  بافت هــای 
خوبی برداشــته شده اســت، ابرازکرد: 
با تمرکز بــه اهداف کارگــروه مذکور 
و نیز مشــارکت دســتگاه ها در اجرای 
طرح های مرتبط با توانمند سازی جامعه 
روستائی با هدف پیشگیری از مهاجرت 
بی رویه و نامتعارف روســتائیان می توان 
از شــکل گیری حاشیه نشــینی جدیــد 

پیشگیری کرد.
سعید گلســتانی درباره وضعیت اراضی 
ملی نیز اظهار داشت: برخی سودجویان 
در طول سالیان گذشته از خالء نظارت 
دســتگاه های متولی حفاظت از اراضی 

ملی ســوء اســتفاده و اقدام به تصرف 
و تغییــر غیرمجــاز اراضــی و تخریب 
محیــط زیســت کرده انــد. وی مطرح 
کرد: در همین راســتا به کلیه ادارات و 
سازمان های مرتبط ابالغ شده با افزایش 
اکیپ های گشــت و نظارت نســبت به 
حفاظــت از اراضــی ملی اقــدام کنند.    
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگستری همدان با تاکید براینکه 
خریــداران پیش از انجــام هر معامله و 
عقد قراردادی نســبت به احراز مالکیت 
فروشــنده اطمینان الزم را کسب کنند، 
افــزود: در صورت ارائه شــکایت علیه 
متصرف یا متصرفین غیر قانونی اراضی 
ملی، محاکم قضائی نســبت به برخورد 

با سود جویان اقدام جدی خواهد کرد.

اعضای بدن مرد 
همدانی به سه بیمار 
زندگی دوباره بخشید

 مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان گفت: اهدای 
اعضای بدن و نسوج یک بیمار مرگ مغزی به 

سه بیمار زندگی دوباره بخشید.
مجید حمیدی در گفت و گــو با  ایرنا افزود: 
مرحوم سید محسن حســینی 58 ساله اهل و 
ســاکن روســتای »حیدره قاضی خان« شهر 
همدان دچار خونریزی و مرگ مغزی شده بود.

وی اضافه کرد: با رضایت اعضای خانواده این 

بیمار، اهدای سه عضو بدن شامل کلیه و کبد به 
همراه نسوج در بیمارستان سینا صورت گرفت.

مســئول تیم فراهــم آوری اعضــای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان بیان کرد: این 
دومین اهدای عضو در ســال جاری بود و در 
نخســتین اهدای عضو ، اعضای بدن مرد 56 
ساله که در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی 

شده بود، اهدا شد.
بر اساس گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، 
هر 2 ســاعت یک بیمار نیازمند به پیوند، جان 
خود را از دســت می دهد و در هر 12 ساعت 
یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می شود 

و به زندگی بازمی گردد.

ب  ا جذ یــر   و تصا و  تیتر هــا  فتو بــا  ا  ر ر  خبــا ا
کنیــد ی  پیگیــر

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید
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دیجیتال نه  دیجیتالرســا نه  رســا

توانمند سازی جامعه روستائی مانع شکل گیری 
حاشیه نشینی در شهرها می شود

سامانه بارشی ضعیف تا 
دوشنبه در همدان فعال است

 کارشــناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: در پیش بینی های 
صورت گرفته، سامانه بارشی که روز گذشته  وارد استان شده، ضعیف 

است و تا روز دوشنبه در همدان فعالیت می کند.
شهرام حکیمی در گفت و گو با ایرنا افزود:در زمان فعالیت این سامانه، 
آسمان اســتان نیمه ابری، همراه با افزایش ابر و در برخی از ساعات 

وزش باد شدید پیش بینی می شود.
حکیمی با اشاره به اینکه این سامانه روز دوشنبه از شرق استان خارج 
می شــود، عنوان کرد: از فردا دمای روزانه استان با روندی مالیم رو 

به افزایش است و بعد از ظهر امروز آسمان استان غبارآلود می شود.

دست مان براي تغییر 
مديران زياد باز نیست

در دستگاه ها 
مدیرپروري 
نکرده ایم

 
■ الزم است برخي 
مديران تغيير کنند
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از شايعه تا خبر واقعیياد

خودمان باید نخواهیم 
یا بخواهیم

 گردهمایی مدیــران کل روابط عمومی و 
امور بین المللی اســتانداری ها و سازمان های 

تابعه وزارت کشورمان فرصت بسیار مغتنم.
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ناظرپور امروز به طور رسمی  فرماندار درگزین می شود

تولد 
دهمین شهرستان 

در همدان
■ معاون استاندار دستگاههای اداری درگزين در کوتاهترين زمان مستقر می شوند
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فضای مجازی علت ترویج خشونت است

 اگر آزادی در فضای مجازی موجب بی بند و باری و ســلب آسایش و امنیت مردم 
شود، آزادی نیست بلکه اسارت است.

نماینده ولی فقیه در همدان در خطبه اجتماعی نماز جمعه خاطرنشان کرد: امروزه علت 
ترویج خشونت، سست شدن بنیان خانواده، هجوم به هنجارهای دینی و دعوت به آشوب 

فقط فضای مجازی است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم حبیب ا... شعبانی ادامه داد: ما مخالف فضای مجازی و 
آزادی نیستیم، اما مخالف عدم مدیریت فضای مجازی و بی بند و باری در آن هستیم که 

اسم این ناهنجاری را نمی توان آزادی گذاشت بلکه آن را می توان اسارت نامید. 
امام جمعه همــدان با بیان اینکه عدم مدیریت فضای مجــازی، امنیت مردم را به خطر 
می اندازد تصریح کرد: مســئولین باید در مقابل جنگ روانــی در فضای مجازی آرایش 
نظامی داشته باشند اگر چه عدم مقابله با این جنگ موجب سلب آسایش مردم و شهادت 

روحانی مجاهد 46 ساله شد.
وی بــا اشــاره به عدم ثبــات قیمت ها و آزرده خاطرشــدن مــردم از این وضع 
نابســامان خاطرنشــان کرد: یکی از مواردی که فضای روانی متشنجی را به وجود 
آورده اســت، عدم ثبات قیمت ها و افزایش بی رویه آن اســت که از مســئولین 
عاجزانه درخواســت دارم که با عدم مدیریت و کنترل قیمت ها، آســایش روانی 

نزنند. مردم را بر هم 
شــعبانی در همین بــاره مطرح کرد: اینکه گاهی چند دالل در فضای مجازی با انتشــار 
قیمت های غیرواقعی التهاب ایجاد می کنند نشان دهنده عدم مدیریت اقتصادی است که 

چند دالل به راحتی می توانند فضای روانی ملتهبی را به وجود آورند.
شــعبانی با تاکید بر اینکه مشــکل معیشــت معلمان باید حل شــود گفت: در 
زمینه معیشــت فرهنگیان مشــکالت اساسی داریم چرا که اگر یک معلم دغدغه 
ذهنی داشته باشــد نمی تواند تفکرات خود را به دانش آموزان به خوبی انتقال 
دهــد و ما از هئیت دولت در راســتای حل مشــکل معیشــت فرهنگیان تقاضا 

باشند. کوشاتر  کمی  داریم 

خبر

رفت وآمد تشریفاتی 
وزرا و مسئوالن به استان 

 1- آب و هوای بهشــتی همدان در شــش ماهه اول سال از زمان 
های قدیم مورد توجه همگان بخصوص مسئوالن و حکما بوده است 
و حتی هخامنشیان، همدان را به عنوان پایتخت تابستانی خود برگزیده 

بودند تا از بهشت همدان در این شش ماه بهره کامل را ببرند.
البته تالش هایی انجام شــده تا همدان به عنوان اســتانی چهارفصل 
معرفی و در هر چهارفصل میهمانان به آن توجه داشته باشند اما هنوز 

هم در این زمینه باید کار شود.
2- قرار است امسال، انتخابات مجلس برگزار شود و نمایندگان فعلی 
یکی از شاخص هایی که برای مانور تبلیغاتی در اختیار دارند و از آن 
هم حداکثری اســتفاده می کنند، حضور وزرا و مسئوالن کشوری با 
دعوت نماینده ها در اســتان است که این موضوع این روزها پررنگتر 

شده است.
ترافیک حضور وزرا، معاونین وزرا، روســای سازمان ها و گردهمایی 
مسئوالن در استان در اردیبهشت ماه شدت گرفته و هر روز مسئولی به 
بهانه ای به همدان می آید تا هم دعوت نماینده ای را پاسخ گفته باشد 
و هم حضوری در خارج از مرکز داشته باشد و خود را مدیری مردمی 

و در میان مردم و دور از مرکز نشان دهد!
3- این آمد رفت ها اگر دســتاوردی برای استان نداشته باشد، وقت 
استان تلف می شود و کارمندی که باید پاسخگوی ارباب رجوع باشد، 
به بهانه سفر وزرا و مسئوالن ،سرگردان ادارات مرتبط می شود تا سفر 
پایان یافته و وزیر یا مســئول از استان تشریف ببرد و قطعا اگر چنین 

سفر هایی دستاورد نداشته باشد به ضرر استان خواهد بود 
4- تعامل در سیاست ایران حذف شدنی نیست و به همین دلیل نمی 
توان مانع حضور مسئوالن شــد اما همانگونه که مسئوالن و میزبانان 
اصلی آنها از این آمد و رفت ســود می برند، منفعت اســتان نیز باید 
لحاظ شــود و این حضورها در کنار بحث تبلیغاتی باید برای استان 

آورده داشته باشد
برای نمونه روز پنج شنبه هفته گذشته دومین حضور وزیر آموزش و 
پرورش در استان رقم خورد ، وزیر 4 سال پیش به رزن آمد و این بار 

مسافر همدان و اسد اباد بود.
5- بــه نظر می رســد حضور وزیــر آموزش و پرورش در اســتان 
دربردارنده این نکته اســت که سعی داشــته در این سفر پاسخگوی 
مطالبه نمایندگان اســتان باشد تا اینکه کارهای مربوط به حوزه تحت 

مدیریت وزارتخانه در استان را پیگیری کند.
در واقع وزیر تالش کرده به تعامل و بده بســتان های خود و نماینده 

ها پاسخگو باشد.
6- حضور وزیر در همدان برای شــرکت در یادواره شهدا به دعوت 
فرهنگیان صورت گرفته و سفر به اسد آباد به دعوت نماینده این شهر 

انجام شده است
در حالیکــه انتظار می رفت وزیر آموزش و پروزش در روز معلم در 
جمع فرهنگیان ، حداقل به آنها وعده هایی را بدهد . هر چند، تحقق 
آن با شرایط فعلی آموزش و پرورش سخت است اما روزنه امید را در 

بین معلمان ایجاد می کرد.
 در کنار این انتظار بود وزیر اگر برنامه ای برای کشــور نداشت، برای 

فرهنگیان استان خبرهای خوبی ارائه می داد که چنین هم نشد.
7- پیشنهاد می شود برای تشریفاتی نبودن سفرهای وزرا و مسئوالن 
به استان ، دستگاه ها زمانی که متوجه می شوند وزیر به استان می آید، 
لیستی از مطالبات را تهیه و پیگیری اجرای آن ها را از وزیر مطالبه و 
اطالع رسانی کنند تا مشخص شود این آمد و رفت ها برای استان چه 

دستاوردی داشته است

1- تقاضا از یک عضو شــورای شهر همدان برای حضور و داوطلبی 
در انتخابات مجلس افزایش یافته است. گویا بیشتر این درخواستها در 
فضای مجازی و در صفحه اینســتاگرام این عضو جوان شورای شهر 

همدان ارائه شده است.
 گفتنی است استعفای اعضای شورای شهر برای نامزدی در انتخابات 

مجلس باید تا 16خرداد به تصویب شورای شهر برسد.
2- تعریف اســتاندار از مدیر کل روابط عمومی اســتانداری لرستان 
در گردهمایی روابط عمومی های اســتانداری ها به تمایل استاندار به 

استفاده از وی در استان همدان تعبیر شده است.
 گویا اســتاندار از مدیر کل روابط عمومی اســتانداری لرستان به 
عنوان مبتکر ســند اطالع رســانی یاد کرده و از ایده وی قدردانی 
کرده اســت. گفتنی است با توجه به درگیری لرستان با حادثه سیل 
دریافت حکم ماموریت از این اســتان به استانی دیگر برای مدیران 

سخت شده است.
3- گمانه زنی هایی از حضور یک مدیر روحانی در اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی مطرح شده اســت. گویا این مدیر از استان مجاور 
و زادگاه اســتاندار برای این سمت مطرح شــده است. گفتنی است 
صاحبنظران بر استفاده از مدیران بومی شایسته در مدیریت های استان 

نظر دارند.

شهرستان درگزین و فرصت های پیش رو 

 امروز در مراســمی رسمی با حضور مســئولین استان، فرمانداری 
شهرستان تازه تاســیس درگزین راه اندازی و نخستین فرمانداری این 

شهرستان کار خود را آغازمی کند.
اســفندماه سال گذشته با تصویب هیأت دولت منطقه قروه درجزین به 
سطح شهرستان ارتقا یافت و به نام درگزین جزو شهرستان های استان 

معرفی شد.
این اتفاق مبارک از دو جهت حائز اهمیت بوده و نتایج و فوایدی را به 
دنبال دارد؛ مشروط بر آنکه از فرصت ها و امکانات موجود به درستی 

استفاده شود.
یکی از جهت ارتقای یک منطقه به شهرستان است که خود زمینه ساز 

شرایط مناسب تری برای توسعه آن منطقه خواهد شد.
ایــن اتفاق با توجه به شــاخص ها و مالک های تغییــر و تحول در 
تقسیمات کشــوری که شامل بســیاری از عوامل اجتماعی، سیاسی، 
جغرافیایی و مانند آنها می شــود، باعث شکل گیری شرایط متفاوت و 

البته بهتری برای توسعه می شود.
قابلیت ها و توانایی های بالقوه ای که یک منطقه در حوزه های مختلف 
دارد، در موقعیت جدید بهتر از گذشته به کار گرفته خواهد شد و این به 

معنای استفاده مناسب تر از فرصت ها و امکانات موجود است.
امــروز منطقه قروه درجزین چنین شــرایطی را تجربــه می کند و با 
شهرســتان شدن، امکان و فرصت های بهتری برای پیشرفت و توسعه 

در آن ایجاد شده است.
نگاه شهرســتانی و باالتر از آن استانی به یک منطقه زمینه ساز حرکت 
های اثربخش و اقدامات بزرگ تری خواهد شــد. از این رو انتظار می 
رود چنین اتفاقی آثار و برکات فراوانی برای مردم شریف این خطه در 
پی داشته باشد و با برنامه ریزی مناسب در بخش های مختلف متناسب 
با ظرفیت ها و امکانات موجود و البته پیگیری مسئولین شاهد رشد و 

توسعه شهرستان درگزین باشیم. 
بدون تردید فرماندار جدید این شهرســتان مسئولیت سنگینی بر عهده 
دارد ؛ چراکه انتظار مردم و افکار عمومی تحوالت مثبت و حرکت های 
رو به جلو در ســطح شهرستان است. از این رو باید گام های نخست 
محکم برداشته شود تا درگزین به یک شهرستان پیشرفته و توسعه یافته 
تبدیل گردد.نکته دیگر اینکه با اضافه شدن یک شهرستان به شهرستان 
های اســتان و اســتقرار فرمانداری جدید، وضعیت استان نیز به لحاظ 
توســعه در ابعاد مختلف می تواند متفاوت از قبل باشــد و با توجه به 
ارتقای یک منطقه به شهرستان، شرایط بهتری برای استان رقم بخورد و 

آثار و نتایج آن در سطح استانی نیز مشاهده گردد.  
به هر حال آنچه امروز در استان شاهد هستیم، اتفاق مبارکی است که می 
تواند آثار و نتایج خوبی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
به دنبال داشته باشد؛ مشروط بر آنکه قدر فرصت ها را بدانیم و با برنامه 

ریزی درست در جهت توسعه گام برداریم .

معصومه کمالوند »

 روزهای پایانی اسفند ۹7 
هیأت دولت در اجرای قانون 
تقسیمات  و ضوابط  تعاریف 
کشوری با تغییر و اصالحات 
رزن  شهرستان  در  تقسیماتی 
موافقت کرد و شهرستان رزن 
با تفکیک قروه درجزین به 2 
شهرستان "رزن" و "درگزین" 

تقسیم شد.
بــا افــزوده شــدن درگزین 
بــه حوزه سیاســی منطقه ای 
استان همدان هم از ، ۹به 10 

شهرستان ارتقا پیدا کرد.
کار کارشناســی و تصمیمات 
کشــوری برای درگزین ، از 
ســال ۹5 آغــاز و طرح های 
مختلفــی در این زمینه مطرح 
که البتــه ایراداتــی هم وارد 

شــد که پس از پیگیری های مکرر،با موافقت 
هیأت دولت بخش قروه درجزین از شهرستان 
رزن جدا و به عنوان شهرستان جدید درگزین 

معرفی شد.
درگزین با جمعیتــی حدود 38هزار نفر، حاال 
شامل دو بخش مرکزی و شاهنجرین به همراه 
4 دهستان اســت که قرار است صبح امروز با 
معرفی علی اصغر ناظری پور بعنوان فرماندار 
این شهرســتان به طور رســمی کار اجرایی و 

مدیریتی در آن آغاز شود.
شهرستان شدن این منطقه را کارشناسان منطقه 
ای و سیاسی از لحاظ اینکه سال هاست مطالبه 
جدی مردم منطقه است، به فال نیک گرفته اند 
تا بلکه سرعت توسعه وکیفیت خدمات در این 

منطقه رنگ بهتری بخود بگیرد.
شهرستان درگزین از وعده های لطفی نماینده 
رزن در مجلس شورای اسالمی پیش از رسیدن 
به صدارت صندلی سبز خانه ملت بوده است 
که به گفته مسئوالن تالش های بسیاری را هم 

برای تحقق این وعده اجرا کرده است.
 تبریک به اهالی درگزین

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار همدان 
در گفتگــو با همدان پیام مــی گوید: در کالم 
نخســت، به مردم و اهالی این شهرســتان که 
درگزیــن از مطالبات جدی آنهــا بود تبریک 

داریم. 
تولــد شهرســتان درگزیــن از اولویت های 
شاهرخی از زمان معاونت سیاسی استانداری 
و حاال که اســتاندار همدان اســت بوده که با 
حمایت و پیگیری های لطفی نماینده رزن در 

مجلس محقق شد.
  ناظری پور فرد توانمندی است

دستگاههای  ایجاد  روند  درباره  آزادبخت 
اداری و اجرایــی وبکارگیــری نیروهای 
ارگان ها در درگزیــن هم می گوید:  این 
معمــوال محــور و معیــار ایجــاد یــک 
وزارت  تابعه  هــای  بخش  و  شهرســتان 
کشــور اســت که پــس از تصویب آن، 
برای  و  اجرایی مطرح می شــود  مباحث 

این کار، گام نخســت معرفی فرماندار و 
به تبع آن انتخاب بخشــدار است.

تالش کردیم برای آغــاز اولیه فرد توانمند و 
با انگیزه ای انتخاب شــود که معاون سیاسی 

فرمانداری همدان به این عنوان انتخاب شد.
وی دربــاره گزینه فرمانداری این شهرســتان 
هم گفت: ناظری پور پیــش از این عهده دار 
معاونت سیاســی اجتماعی فرمانداری همدان 
بوده اســت که از میان چندین گزینه انتخاب 
شده اســت و به تجربه ، توانمندی و تدبیر او 
هم اعتقاد داریم که می تواند کار را به سرانجام 

برساند.
 دستگاههای اداری موجود فعالتر می 

شوند
 آزادبخــت تصریح کــرد: درباره اســتقرار 
دستگاههای اداری و اجرایی در این شهرستان 
هم ، اداراتی که پیش از این بوده ادامه فعالیت 
خواهند داد و سایر دســتگاهها هم تالشمان 
در حداقل زمان اســت مستقر و آغاز فعالیت 

خواهند کرد.

معــاون سیاســی اســتاندار 
اینکه ایجاد  بیــان  با  همدان، 
یــک شهرســتان، کار بزرگ 
پر زحمتی اســت که حاال به 
سرانجام رسیده و برای سایر 
مراحل فعالیــت و ایجاد زیر 
ساخت های خدمات در آن، 
کوتاهترین  در  داریم  ســعی 
فرصت اجرایی شود و معرفی 
اقدام است  فرماندار نخستین 

که امروز انجام می پذیرد.
بیان  با  آزادبخــت  مصطفی 
اینکــه تبدیــل شــدن این 
جایگاه  شهرستان،  به  بخش 
اداری  نظــر  از  منطقــه  آن 
و افزایــش اعتبــار آن ارتقا 
نهایت  یافــت و در  خواهد 
از  برخی  تبدیــل شــدن  با 
ادارات  بــه  نمایندگی هــا 
مستقل سرعت و کیفیت در خدمات به مردم 

هم تقویت و بهبود خواهد یافت.
همچنین شهرستان شــدن قروه به افزایش و 
جذب اعتبارات ســاالنه بــرای این منطقه در 
حوزه های کشاورزی، صنعت و ایجاد اشتغال 

کمک قابل توجهی خواهد کرد.
 امسال سال سرنوشت است

مصطفی آزادبخت گفت: امسال سال سرنوشت 
سازی است باید تمام تالش را بکار گرفت و 
از همه ظرفیت ها هم اســتفاده کرد تا برنامه 

های شوم دشمن را نقش بر آب کرد.
معاون سیاســی اســتاندار همدان تاکید کرد؛ 
رسانه ها در این راه همیشه یاری گر ما بوده اند 
و همچنان که در امیدآفرینی مثبت عمل کرده 
اند در نا امیدی جبهه دشمن هم موفق بوده اند.
در شــرایط فعلی مشــکالتی وجود دارد اما 
توقــف نمی کنیم تســلیم هم نمی شــویم و 
خدمــت به مــردم و ارتقای خدمــات را هم 

اولویت قرار داده ایم.

بیش از 400 اصله درخت چند ساله 
در همدان کاشته شد

 معاون فضای ســبز سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
همدان گفت: برای نخستین بار بیش از 400 اصله درخت بیش از پنج 

ساله در محالت و نقاط مختلف شهر همدان کاشته شد.
بــه گزارش ایرنا، محمد توتونچی در حاشــیه کاشــت درخت های 
چندساله در پیاده راه امام خمینی )ره( همدان افزود: با حضور شهردار 
همدان در این منطقه بیش از 20 اصله درخت با عمر دســت کم پنج 
سال و در راستای افزایش سبزینگی پیاده راه مرکزی و ایجاد تنوع در 

چشم انداز طبیعی این مکان کاشته شد.
وی اضافه کرد: بیشتر گونه های کاشته شده از نوع درختان افرا است 
که نیاز آبی کمی و پوشش گسترده ای دارد و در مقابل آفات و امراض 

نیز مقاوم است.
توتونچی خاطرنشان کرد: کاشت و بکارگیری این گونه ها با توجه به 
خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد درختان در فصل گرم سال 
می تواند ضمن تامین زیبایی و سایه اندازی در پیاده راه، ایجاد تعادل 

و توازن بین سیمای طبیعی و کالبد مصنوعی پیاده راه شود.
وی با بیان اینکه طبق برنامه در ســال جاری بیش از هشت هزار نهال 
بین مردم توزیع شده است، ادامه داد: همچنین بیش از هفت هزار اصله 

نهال نیز توسط شهرداری کاشته می شود.
معاون فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان 
خاطرنشان کرد: سال گذشــته بیش از هشت هزار اصله نهال در بین 
مردم توزیع و 12 هزار اصله نهال در سطح شهر و حاشیه معابر کاشته 
شــد. توتونچی سرانه فضای سبز شهر همدان را 10.2 مترمربع اعالم 
و اضافــه کرد: در حال حاضر 133 پارک منطقه ای و فرامنطقه ای در 
ســطح شهر همدان وجود دارد و 12 پارک نیز در سال جاری به بهره 

برداری می رسد.

ناظری پور امروز به طور رسمی  فرماندار درگزین می شود

تولد دهمین شهرستان در همدان
■ معاون استاندار دستگاههای اداری درگزين در کوتاهترين زمان مستقر می شوند

 سرپرست ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد استان همدان، 
از برپایــی کرســی های تــالوت نور، 
سفره های کریمانه افطار، محافل انس و 
جمع خوانــی قرآن کریم در کانون های 
مساجد شــهری و روستایی استان خبر 

داد.
حمیدرضــا ناهیــدی فــرد در مــورد 
برنامه های اجرایی مــاه مبارک رمضان 
در کانون های مساجد بیان کرد: اجرای 
طرح تالوت نــور و جمع خوانی قرآن 
کریم با همت کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد در نقاط شهری و روستایی از 
رمضان  مبارک  ماه  برنامه های  مهمترین 

است.
کانون های  هماهنگی  ســتاد  سرپرست 
فرهنگی هنری مساجد همدان در ادامه 

گفت: بــه منظور بهره منــدی هر چه 
بیشتر روزه داران از فیوضات و برکات 
ماه میهمانی خدا، برپایی محافل انس با 
قرآن کریم با ارائه تفســیر آیات توسط 
آموزش  کارگاه های  برگزاری  مبلغین و 
قــرآن کریم در کانون هایی که خانه نور 

دارند، پیش بینی شده است.
وی با اشاره به تدارک ویژه برنامه هایی 
در دهه اکرام ایتام و میالد امام حســن 
مجتبی )ع(، اظهار کرد: برگزاری جشن 
میالد با ســعادت کریم اهــل بیت امام 
حســن )ع( همــراه با ســخنرانی ائمه 
جمعه و جماعات در باره سیره علمی و 
عملــی آن امام همام، تبیین ویژگی های 
شخصیتی ایشــان و ترویج ارزش های 
ناب دینی در جامعه از دیگر برنامه های 

اجرایی است.

 مدیرکل آموزش و پرورش همدان گفت: 
سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه آموزش 
و پرورش، مبتنی بر آیات قرآن و ســیره اهل 

بیت)ع( است.
محمد پورداوود ادامه داد: از دریچه تعلیم و 
تربیت می توان با اســتناد به قرآن به عنوان 
کتاب تربیتی، به اهــداف و پایه های فکری 

نظام تعلیم و تربیت واقف شد.
وی افزود: در ســند تحول بنیادین سه مولفه 
مهم و اثــر گذار حیات طیبه، هویت دینی و 
اسالمی و شکل گیری مدرسه صالح گنجانده 
شده است.مدیرکل آموزش و پرورش همدان 
ادامه داد: مدرسه صالح بعنوان کانون علم و 
جلوه نظام آموزشی باید دارای ویژگی هایی 
همچون نمونه آشکار از جامعه اسالمی، اتکا 
به دولت و ملت، رشــد و تعالی و پیشرفت 
کانون تربیتی محله باشــد.وی افزود: در این 

ســند یک وضعیــت موجود داریــم که در 
ایــن وضعیت آموزش و پــروزش یک نهاد 
آموزشی است که باید به سمت نهاد فرهنگی، 

اجتماعی، مولد سرمایه انسانی حرکت کند.
مدیرکل آموزش و پــرورش همدان اضافه 
کرد: باید طبق این ســند از یکسان نگری به 
تنوع و تکثر در نظام آموزشی گرایش یافت 
و از تربیت دانش آموز منفعل به مربی فعال 
پیش رفت.پورداوود با بیان اینکه در این سند 
معلمان باید در تراز استادهای دانشگاه قرار 
گیرند، اضافه کرد: در این راســتا در سال ۹8 
اولویت آموزش و پرورش اجرای سند تحول 

بنیادین و زیر نظام های آن است.
وی گفت: هفته معلم یادآور همه خوبی ها، 
انسانیت و روزهایی است که به عنوان شاگرد 
در مکتب معلم درس انسانیت، دین و اخالق 

آموختیم.

۳۲ شکایت از بی کیفیتی کاالها در همدان 
رسیدگی شد

سند تحول بنیادین 
برگرفته از قرآن است

اجرای برنامه های متنوع 
در ماه مبارک رمضان

حجاج ایرانی سفیران جامعه جهانی اسالمی 
هستند 

  امســال 20 کاروان با  2۹35 نفر ازاســتان همدان به سفر معنوی 
حج اعزام می شوندو در این سفر حجاج باید مسائل امنیت و بهداشت 

، قوانین کشور عربستان همچنین شئونات اسالمی را جدی بگیرند.
محسن ســاغرچی مدیر حج و زیارت استان همدان در جلسه متمرکز 
آموزش  اعمال مناسک حجاج استان که با حضور 2۹35 نفر حاجی در 
سالن ابن سینا برگزار بود ضمن برشمردن فضائل معنوی حج و جنبه های 
قدرشناسی این فرصت طالیی توسط حجاج گفت: دو نعمتی که هرگز 
نمی شود شکر آن را به جا آورد امنیت و سالمتی است و این دو موضوع 
باید مدنظر حجاج قرار بگیرد.امام جمعه همدان نیز مهمانی خانه خدا و 
مهمانی ماه رمضان دو مهمانی با عظمت در اسالم دانست و گفت: شما 
حاجیان که صدای ابراهیم خلیل را روز بنای کعبه شنیده اید این افتخار 
نسیبتان شده است. قدر خود را بدانید و از همه لحظات این ایام بهره مند 
شوید.حجت االسالم حبیب ا... شعبانی افزود: شما حاجیان سفیران کشور 
عزیزمان ایران اســالمی هســتید پس مراقب باشید در کشور عربستان 

زیباپوشی، خوش پوشی و مقتدرانه در کشور ظاهرشوید.

 مدیرکل اســتاندارد همدان اظهار 
از  شــکایت  چهار  پارســال  داشت: 
طریق ســازمان بازرسی، 25 شکایت 
به صورت فیزیکی و ســه شــکایت 
از طریق ســامانه ســامد به اداره کل 
اســتاندارد همدان ارجاع و بررســی 

شد.
محمــد مددی  در گفت و گــو با ایرنا 
اضافه کرد: حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان و رســیدگی به شکایت های 
مردمــی در زمینه کیفیت کاال از وظایف 

استاندارد است.

هرگونه  کننــدگان  مصــرف  گفــت: 
کاالی  کیفیتــی  بــی  از  نارضایتــی 
خریداری شــده را بــا یکی از روش 
کارشناســان  با  شــده  تعریف  هــای 
تا موضوع  بگذارند  میان  در  استاندارد 
محصول  تولیدکننــده  واحدهــای  از 

شود. پیگیری 
خاطرنشان  همدان  اســتاندارد  مدیرکل 
کرد: مردم می توانند شــکایت خود را 
در سامانه سامد )ارتباط مردم و دولت( 
w w w . s a a m a d . i r / نشــانی  بــه 
p یا در سامانه رسیدگی  o r t a l / h o m e

 به شکایت های سازمان بازرسی به نشانی
یــا در  s و  h e k a y a t .b a z r e s i .i r  
سامانه رســیدگی به گزارش و شکایت 
های مردمی سازمان ملی استاندارد ایران 
 h t t p ://i s o m .i s i r i .g o v .i r نشانی  به 
ثبت کنند تا ظرف مــدت حداکثر یک 

هفته مورد رسیدگی قرار گیرد.
مددی یادآوری کرد: ســامانه های فوق 
مانــع از تضییع حقوق مصرف کنندگان 
می شود به شرطی که مردم نیز پیگیری 
کرده و نســبت به مقوله اســتاندارد بی 

تفاوت نباشند.
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تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی مالیر

 کانون فرهنگی مردمی مالیر روز جمعه به مناسبت هفته معلم در آئینی از پیشکسوتان 
فرهنگی مالیر تجلیل و تقدیر کرد.

بدون شک توسعه پایدار هر کشوری در گرو توسعه فرهنگی آن کشور است و از آنجاییکه 
توسعه فرهنگی نیز وابسته به نظام آموزشی است و این مسئولیت خطیر بر دوش معلمان 
قــرار دارد پس قطع به یقین می توان گفت: توجه ویژه به مقام و جایگاه واال و بلندمرتبه 

معلمان از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه هر جامعه ایی به حساب می آید.
همانا تکریم و تجلیل از پیشکســوتان فرهنگی که عمر و جوانــی خود را در راه تعلیم 
وتربیت آینده ســازان کشور گذاشته اند نیز به مفهوم تجلیل از عرصه علم و فرهنگ آن 

کشور است.
تجلیل از پیشکســوتان فرهنگی بیانگر این اســت که قدردان این گنجینه های ارزشمند 
هســتیم و همواره در جهت پیشبرد اهداف عالی آموزشــی نیازمند استفاده از تجارب و 
اندوخته های گران بهای این پیشکســوتان که موی خود را در راه علم و آموزش ســفید 

کرده اند می باشیم.
ســازمان مردم نهاد کانون فرهنگی دیــار کریم خان زند کــه در عرصه های فرهنگی و 
اجتماعی اقدامات چشمگیری  دارد نیز به نوبه خود در جهت  کمک به بالندگی فرهنگی 
به مناسبت هفته معلم چهارمین همایش بزرگداشت پیشکسوتان فرهنگی را برگزار کرد. 

مدیر عامل کانون فرهنگی و مردمی در گفتگو با همدان پیام اظهار کرد: باید در مقابل این 
پیشکســوتان که با ایثار و گذشت و خدمات صادقانه و خالصانه خود در عرصه تعلیم و 

تربیت فرزندان این مرزو بوم از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند سر تعظیم فرود آورد و 
قدر و مقام و منزلت این بزرگان را ارج نهاد.

نقی رضایی ادامه داد : معلمان با ایفای نقش بی بدیل خود در تعلیم و تربیت افراد جامعه 
در  پیشرفت کشور از اثرگذارترین اقشار محسوب می شوند  و همگان مدیون این قشر 

فرهنگی هستیم. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: این گونه آئیــن ها موجب نهادینه کردن فرهنگ تکریم و 
احترام بزرگان و فرهیختگان جامعه اســت که می تواند نقش مهمی در الگوسازی برای 

نسل آینده ساز کشور باشد.
شایان ذکر اســت : هزینه پذیرایی این مراسم به مبلغ صد میلیون ریال جهت بهسازی و 
بازسازی مدارس روستایی مالیر که در جریان سیل اخیر آسیب دیده اند اختصاص یافت.

زمین، کارگر مالیری را بلعید
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر گفت: در 
تماس تلفنی یکی از شــهروندان با سامانه 125، گزارش فرو رفتن 

زمین، ایجاد گودال و گرفتارشدن شخصی در آن داده شد.
وحیــد جوادی در گفت و گو با ایســنا، افزود: به محض اطالع دو 
اکیپ از نیروهای امداد ونجات ســازمان آتش نشــانی با تجهیزات 

کامل به محل اعالم شده حرکت کردند.
وی اظهارکرد: به محض رسیدن بنا به اظهارات و شواهد موجود در 
محل مشخص شد که یکی از شهروندان برای اشکال فنی لوله آب 
به سازمان آب تماس داشــته و نیروهای سازمان آب در حال کنده 
کاری و تعمیر لوله شکسته شده بودند که ناگهان به علت وجود چاه 
و قنات در آن محل گودالی ایجاد شده و کارگر مذکور به داخل آن 

گودال افتاده و باعث ریختن آوار شده است.
جوادی ادامه داد: پس از چهار ساعت عملیات امداد ونجات سازمان 
آتش نشــانی متأســفانه پیکر بی جان فرد مذکور بیرون کشــیده و 

توسط نیروهای 115 به بیمارستان انتقال داده شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی مالیر در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به تشکیل کالس های آموزشی آتش نشانان داوطلب 
در این ســازمان آتش نشانی مالیر، گفت: طی فراخوانی که از قبل 
از طرف سازمان آتش نشانی مالیر مبنی بر تشکیل کالس آموزشی 
و ثبت نام آتش نشــان داوطلب صورت گرفته بود، با استقبال گرم 
شــرکت کنندگان و حضور در کالس آموزشــی ســازمان توسط 
کارشناســان ســازمان مربوطه به صورت دو تایم تئوری و عملی 

برگزار شد.
وی بیان کرد: این دوره به صورت متداوم در هر 15روز تشــکیل 
می شــود و با افــراد داوطلبی که از قبــل در این خصوص ثبت 
نام کرده اند هماهنگی های الزم انجام می شــود تا در کالس ها 

کنند. پیدا  حضور 

یک استاد نهاوندی  در کمیته انرژی 
دانشگاه فنی و حرفه ای  کشور 

 رئیس دانشــکده فنی و حرفه ای نهاوند از عضویت یک استاد 
نهاوندی در کمیته انرژی دانشــگاه فنی حرفه ای کشــور خبر داد 
وگفت: در این کمیته که به ریاست دکتر رجائی مدیر کل پژوهشی 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تشکیل شده است، سرفصل دروس 
و منابع رشــته انرژی های تجدید پذیــر در مقطع کاردانی در حال 

تدوین و نگارش و دسته بندی است.
 واحد قیاسی در آئین تجلیل از مدیران مدارس نهاوند و اساتید این 
دانشکده افزود؛یکی از مزایای عضویت در این کمیته اختصاص این 
رشته به آموزشکده هایی است که اساتید آنها در این کمیته حضور 
دارند ، همچنین با توجه به گسترش روز افزون انرژی های تجدید 
پذیر وجود این رشته در شهرستان و فارغ التحصیالنی در این زمینه 

ضروری به نظر می رسد.
قیاســی گفت؛ دانشــکده فنی و حرفه ای پســران نهاوند با تالش 
پرسنل، اساتید و دانشجویان از بین 176 دانشکده فنی کشور رتبه 8 

کشوری را کسب کرده است.
 1 3 سال اخیر حدود  وی با اشاره به اینکه این دانشکده در 
500 نفر فارغ التحصیل داشــته است، گفت: با توجه  هزار و 
بــه سیاســت های وزارت علوم و دانشــگاه فنی و حرفه ای 
بیــش از 70 درصــد فارغ التحصیالن دانشــکده های فنی در 
بازار کار مشــغول فعالیت هســتند چراکه دانشجویان عالوه 
بر فراگیری دروس تئــوری بخش قابل توجهی از زمان خود 
را در بحث فراگیــری مباحث عملی در رشــته های مختلف 

می کنند. سپری 
رئیس دانشــکده فنــی و حرفــه ای نهاوند گفــت: باپیگیری های 
دانشکده، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
شهرســتان مجوز پذیرش دانشجوی دختر برای مهرماه سال جاری 

اخذشده است.
در حال حاضر این دانشکده دارای 400 دانشجو است که مهرماه ۹8 

به 1 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
رئیس دانشــکده فنی و حرفــه ای نهاوند در ادامــه از اخذ مجوز 
کانون خالقیت و شکوفایی با مجوز وزارت علوم خبر داد و گفت: 
متأســفانه در حال حاضر شهرســتان نهاوند در بحث شرکت های 
دانش بنیان دارای ضعف است و این خأل به نحوی احساس می شود 
که سهم شهرستان نهاوند از درآمد 256 میلیارد تومانی شرکت های 

دانش بنیان استان صفر است.

افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی 
به صالح نیست

 نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به 
شرایط کنونی اقتصادی کشور و تورم باالی موجود افزایش نرخ بنزین 

منطقی و به صالح نیست.
حسن بهرام نیاگفت: در شرایط فعلی که دالل ها و واسطه ها تعیین کننده 
اقتصاد کشــور هستند افزایش نرخ بنزین باعث سوء استفاده این قشر 
شده و باعث تشدید مشکالت موجود و باال رفتن بیشتر قیمت ها و در 

نتیجه رشد تورم می شود.
وی افزود: با توجه به وضعیت کنونی، نگاه مجلس و به ویژه کمیسیون 
انرژی به افزایش نرخ بنزین نگاه مثبتی نیســت، لذا باید با منطق و در 
نظر گرفتن واقعیت ها به این کار دســت زد. عضو کمیســیون انرژی 
مجلس با بیان اینکه مجلس در برنامه پنجم توســعه دولت را موظف 
کرده بود در یک فرایند پنج ساله و به صورت تدریجی قیمت بنزین را 
با یک شیب مالیم افزایش دهد گفت: دولت باید مطابق برنامه توسعه، 

نرخ بنزین را با شیب مالیم افزایش می داد که این کار را نکرد.
بهرام نیا با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مشکالت را تشدید خواهد 
کــرد افزود: البته متعادل کردن نــرخ بنزین به دلیل پایین بودن قیمت 

فعلی آن امری الزم است.
 وی اضافه کرد: در حال حاضر نرخ بنزین در کشورمان در مقایسه با 
کشورهای همسایه یک ششم است که این مساله باعث قاچاق سوخت 

به خارج از کشور می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: دولت در حال حاضر برای تامین 
سوخت یارانه پنهان پرداخت می کند و  از سوی دیگر با توجه به اینکه 
میزان دریافت یارانه دهک دهم 10 برابر دهک اول اســت که برای از 
بیــن بردن این نابرابری ها و کاهش هزینه هــای دولت باید قیمت آن 

متعادل و منطقی باشد.
وی افزود: بنزین یکی از منابع ملی ماست و موظفیم از این منبع ملی 
صیانت کرده و آن      را بیهوده هدر ندهیم.بهرام نیا با بیا اینکه باید قیمت 
آن متعادل شود اما این افزایش شرایط و زمان خاص خود را می طلبد 
که باید در زمان ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ها این کار صورت گیرد 
تاکید کرد: البته چنانچه افزایش نرخ بنزین با تصمیم شورای هماهنگی 
ســه قوه صورت بگیرد حکم قانون را یافته و الزم االجراست در غیر 

این صورت با افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی موافق نیستیم.

آبرسانی به 2 روستا در رزن

 مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان رزن از آبرسانی به 
دو روستای جامیشلو و مالبداغ طی هفته جاری خبر داد.

به گزارش فارس ، محمد ابراهیم فراهانی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه در سال گذشته توسعه، بازسازی و اصالح  شبکه های آبرسانی 
روستاهای تابعه را در دستور کار داشتیم، اظهار کرد: بر همین اساس 
17 کیلومتر از خطوط انتقال آب روستایی در شهرستان رزن، اصالح 

و بازسازی شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون مجموع شبکه های توزیع آب در شهرستان 
رزن 564 کیلومتر است بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده در 
حال حاضر 13 درصد شبکه های توزیع آب در شهرستان رزن زیر 10 
سال، 27.4 درصد بین 10 تا 20 سال، 4۹.8 درصد بین 20 تا 25 سال 

و حدود ۹.8 بین 25 تا 50 سال است.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان رزن افزود: سال گذشته 
اصالح و توسعه 17 هزار و 200 متر از شبکه آبرسانی عملیاتی شد و 

در سال جاری اصالح 2۹ کیلومتر از شبکه در برنامه قرار دارد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر اینکه در ســال جاری 
تأمیــن آب در اولویت امور قــرار دارد اظهار کرد: در همین راســتا 
آبرســانی به روستاهای جامیشلو، دمورچی، مالبداغ و یارمچه باغ در 

دستور کار است.
ابراهیم خانی با بیان اینکه براساس برنامه مدون سال ۹8 احداث شبکه 
مخزن و حفر چاه در روستای دمورچی مدنظر است گفت: این روستا 
به طور کامل فاقد آب بوده که ساماندهی چشمه قنات، احداث مخزن 

و حفر چاه در این روستا در دست اقدام است.

مالیری ها بیش از یک میلیارد تومان زکات 
پرداخت کردند

 مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( در مالیر از جمع  آوری یک میلیارد 
و 178 میلیون تومان زکات در مالیر طی سال گذشته خبر داد.

تیمور کرمی مقــدم در گفت وگو با فارس با بیان اینکه شهرســتان 
مالیر طی چند ســال متوالی در جمع  آوری زکات رتبه برتر استان 
را داشت اظهار کرد: سال گذشــته نیز مالیر در بین شهرستان های 
اســتان توانســت جایگاه برتــر را در جمــع  آوری زکات به خود 

اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و 178 میلیون تومان زکات در 
مالیر جمع آوری شــد گفت: این میزان زکات در بخش مرکزی مالیر 
و سامن بوده و زکات جمع آوری شده در بخش جوکار جزء آن نبوده 
است. مدیر کمیته امداد مالیر گفت: زکات جمع آوری شده در بخش 
زکات پروژه 560 میلیون تومان و مابقی نیز در زکات فطریه و زکات 

مستحبی بوده است.

کارت دانشجويی حسن باقری مقدم فرزند عزت علی به شماره 
ملی 4020369216 رشته روانشناسی دانشگاه بوعلی سينا به 

شماره دانشجويی 9232273007 مفقود گرديده و از درجه عتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجويی ميالد يونسی وقار فرزند شکرا.. به شماره ملی 
4040340744 رشته ايران شناسی دانشگاه بوعلی سينا به شماره 

دانشجويی 9712120032 مفقود گرديده و از درجه عتبار ساقط 
می باشد.

  نیر احمدی- خبرنگار همدان: در مراسمی 
پروژه مســکونی 32 واحدی تعاونی مسکن 
آبادگران دانش و پژوهش همدان )دانشــگاه 
صنعتی همــدان( با حضور حجت االســالم 
والمســلمین جالل ســبحانی مســئول نهاد 
نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه، 
مصطفی مریانجی مدیرعامل تعاونی و نماینده 
دانشــگاه، کوروش حاجی بابایی حراســت 
دانشــگاه، مجتبی مظاهری معاون دانشجویی 
فرهنگی دانشگاه، محمدجلیلوند اداره تعاون 
کار و رفــاه اجتماعی، همــکاران و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان و هیأت 
مدیره و اعضای تعاونی مذکور افتتاح گردید.

مدیرعامل تعاونی در گفت وگو با همدان پیام 
در تشریح عملکرد پروژه عنوان کرد: در تاریخ 
13۹1/7/28 طی صورتجلسه ای که با مسکن 
و شهرسازی همدان و ریاست وقت دانشگاه 
F از پــروژه 236 واحدی  منعقد شــد. بلوک
مســکن مهر شهرک شهید بهشتی به دانشگاه 

صنعتی همدان واگذار شد.
مریانجــی گفت: بعد از واگــذاری پروژه به 
دانشــگاه تعاونی تشــکیل گردید پــروژه با 
زیربنــای 3536 متر و عضویــت تعدادی از 
کارکنان دانشگاه و تعدادی که از طرف مسکن 
و شهرســازی معرفی شده بودند مجموعاً 32 
عضو کار خود را آغاز نمود که متأســفانه با 
عدم تخصیص وام به مدت 2 الی 2/5 ســال 
ساخت پروژه به صورت مسکوت باقی ماند.

مریانجی اظهار داشــت: طــی این مدت با 
پیگیــری و تالش هــای بی وقفه مســئوالن 
تعاونــی دانشــگاه، حراســت دانشــگاه، 
اســتانداری وقت ناصر نیکبخت، آزادبخت 
پورمجاهد  استانداری، ظاهر  حراست وقت 
بازرســی وقت اســتانداری، کاظمی مدیر 

دفتر فنی اســتانداری، فرهاد فرزانه مسکن 
و شهرسازی همدان و  رسول مالمیر رئیس 

شعب بانک مســکن  و طی مکاتباتی که با 
تهران داشــتند موافقت نمودن که وام بدون 

اوراق به پروژه تعلق بگیرد. 
مریانجی گفت: با اقدامات صورت گرفته در 
تاریخ ۹6/7/10  ســاخت پروژه کار خود را 
آغاز نمود و با تالش شبانه روزی پیمانکار و 
عوامل آن و همکاری ادارات دولتی برق، گاز، 
آب و فاضالب  و مخابرات ســاخته شد. و 
این مجتمع با تالش و همکاری اعضای هیأت 
مدیره تعاونی و مســئولین دانشــگاه تکمیل 

گردید.
در پایان مراســم افتتاحیه مریانجی از افرادی 
که در ســاخت و اتمام این پروژه همکاری 
داشــتند چون محمود نیلی رئیس دانشگاه، 
کوروش حاجی بابایی حراســت دانشــگاه، 

اعضای هیأت مدیره صمد قاســمی، محمود 
پری پور،مجتبی مظاهری و کارکنان دانشگاه 
محمــد دهقانی، فرهاد حســن زاده، مهدی 
فریدی وثوق، ســید مهدی حسینی، محمود 
رابطی، محمدرضاعقیقی و همکاران مسکن 
و شهرســازی فرهاد فرزانه )رئیس اسبق(، 
حسن حضرتی، حســن ربانی ارشد)رئیس 
فعلی( و بانک مســکن جناب رسول مالمیر، 
حســین رســتمی نیا، مجید کشــاورز نژاد، 
حمیدرضــا امیریــان و اداره تعــاون محمد 
جلیلوند و شــهال جابریــان، کارخانه خانه 
سازی بتنی همدان محسن شابنده لو و مهدی 
قاضئــی  و احمد وکیلی اصــل پیمانکار و 
عواملــش که صبورانه تحمل کردند تقدیر و 

تشکر کرد.

افتتاح پروژه مسکونی تعاونی مسکن آبادگران 
دانش و پژوهش همدان )دانشگاه صنعتی همدان(

@bazarehamedan

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 09035157351 ارسال  نمایید.

اختصاص ۷ رشته دکتری پژوهش محور
 به دانشگاه مالیر

 نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی از اختصاص 
هفــت رشــته دکتــری پژوهش محــور بــه دانشــگاه مالیــر خبــر داد.

حجــت االســالم احــد آزادیخــواه اظهــار کــرد: پیــرو پیگیری هــای 
متعــدد در خصــوص رونــد توســعه همه جانبــه پژوهشــکده انگــور 
و کشــمش دانشــگاه مالیــر و مســاعدت وزیــر علــوم تحقیقــات و 
فنــاوری، ســرانجام بــا پذیــرش دانشــجویان دکتــری پژوهش محــور 

در هفــت رشــته موافقــت شــد.
وی افــزود: ایــن رشــته ها شــامل علــوم مهندســی محیــط زیســت، 
ــع  ــی صنای ــوم مهندس ــی در دو گرایش،عل ــی باغبان ــوم مهندس عل

ــت. ــوژی اس ــوژی و بیوتکنول ــش، آگروتکنول ــی در دو گرای غذای
ــن  ــزود: ای ــالمی اف ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــردم مالی ــده م نماین
ــت  ــکده اس ــری پژوهش ــجویان دکت ــرش دانش ــومین دوره پذی س
ــه تاییــد معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم و  کــه منــوط ب

ــت. ــوده اس ــی ب ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ش

گزارش ویژه
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ظريف:
 اگر نزاعی در منطقه رخ دهد

 هیچ طرفی مصون نخواهد بود

 وزیــر خارجه ایران در گفت وگو با یک پایگاه تحلیلی آمریکایی 
در خصــوص تالش عربســتان و امارات برای ترغیب واشــنگتن 
به تقابل با ایران هشــدار داد و گفت، »در صــورت نزاع در منطقه 

هیچ کس مصون نخواهد بود«
به گزارش فارس، محمد جواد ظریف تأکید کرد که واشــنگتن تنها 
تمایل دارد خواسته هایش را مطرح کند و بقیه بدون آنکه انتظاری از 
این کشور داشته باشند، به درخواست های آمریکا پاسخ مثبت دهند.

وی در بخش دیگری از مصاحبه به تالش های عربســتان سعودی، 
امارات عربی متحده و رژیم صهیونیســتی برای ترغیب واشــنگتن 
به تقابل آشــکار با ایران اشــاره کرد و در پاســخ به این سؤال که 
در صورت موفقیت این کشــورها در تحقــق چنین هدفی، واکنش 
ایران به کشورهای نامبرده چه خواهد بود؟، گفت: »من نمی خواهم 
در خودنمایی هــا یــا تهدیدات یا این فرضیات وارد شــوم، اما اگر 
خصومتی در این منطقه وجود داشته باشد، فکر نمی کنم، کسی بتواند 

از آن مصون بماند«.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران بــه وعده هــای نامزدهــای 
در  آمریــکا   2020 ریاســت جمهوری  انتخابــات  دموکــرات 
خصــوص پذیرفتــن مجــدد برجــام و واکنــش احتمالــی ایــران بــه 
ــن یــک موقعیــت فرضــی اســت  ــه پیشــنهادات گفــت: »ای اینگون
کــه تــا 20 مــاه دیگــر ممکــن اســت عملــی شــود یــا عملــی نشــود 
ــم،  ــئله مه ــتگی دارد. مس ــان بس ــال و آن زم ــوالت ح ــه تح و ب
ــرات  ــت دموک ــک دول ــوان ی ــکا بعن ــه آمری ــا ب ــه م ــن اســت ک ای
ــگاه  ــی ن ــوان دولت ــه بعن ــم بلک ــگاه نمی کنی ــواه ن ــا جمهوری خ ی
ــت نشــان  ــد جــدی باشــد و از خــود حســن نی ــه بای ــم ک می کنی
دهــد. هرکــس در واشــنگتن قبــل از پذیــرش مجــدد برجــام، بایــد 
نشــان دهــد کــه ایــن اقــدام آنهــا  )پذیــرش برجــام( یــک رویــه 

ــه سیاســی اســت« ــک توجی ــه ی جــدی و ن
لوبالگ به افزایش تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و در سؤالی پرسید: 
»در این نقطــه از زمان که ایران با افزایش تحریم ها روبرو اســت، 
چه دولت هایی از نظر شــما نزدیک ترین همپیمان و دوســتان ایران 

محسوب می شوند؟«
ظریف در پاسخ به این سؤال گفت: »سیاست ما، حفظ نزدیک ترین 
روابط با همسایگانمان اســت و تاکنون، نزدیک ترین شرکای ایران، 
همســایگانش از جمله عراق، ترکیه، پاکســتان، افغانستان، روسیه، 
ارمنستان و آذربایجان بوده اســت«. وی ادامه داد: »همسایگان ما در 
بخش آسیای مرکزی و همچنین چین نیز بسیار حائز اهمیت هستند. 
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سؤال این پایگاه تحلیلی 
آمریکا درباره احتمال تســلیم شدن هند در مقابل تحریم های آمریکا 
علیه نفت ایران گفت: »هند و کشورهای دیگر به ما اطالع داده اند که 
به بهترین نحو در تالش برای ادامه روابط خود با ایران هســتند. ما 
بر اساس سیاست های واقعی و نه اعالمیه های عمومی تصمیم گیری 

خواهیم کرد«

دادستان کل کشور خواستار شد
وزیر ارتباطات مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی را اجرا کند
 دادســتان کل کشــور با بیان اینکه از وزیر ارتباطات می خواهیم 
مصوبات شــورای عالی فضــای مجازی اجرایی شــود، گفت: در 
هفته هــای آینده با جلســاتی که خواهیم داشــت در قــوه قضائیه 
تصمیماتی گرفته خواهد شــد و ما از مسئولین درخواست می کنیم 
قبل از قطعی شدن تصمیمات در قوه قضائیه، اصالحات انجام شود.

به گزارش ایسنا حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر منتظری در 
جمــع خبرنگاران درباره مدیریت فضــای مجازی گفت: ما از وزیر 
ارتباطات می خواهیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرایی 

و عملیاتی شود.
دادستان کل کشــور گفت: قوه قضائیه نمی تواند شاهد استمرار این 
شــرایط باشــد. در هفته های آینده با جلساتی که خواهیم داشت در 
قوه قضائیه تصمیماتی گرفته خواهد شد و ما از مسئولین درخواست 
می کنیــم قبل از اینکــه تصمیمــات در قوه قضائیه قطعی شــود، 

اصالحات انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر اصالحات انجام نشود ما بیشتر از این نمی توانیم 

تحمل کنیم و برخورد خواهیم کرد.
ــر و  ــتی های روز کارگ ــه بازداش ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــر  ــد؟ گفــت: از تعــداد دستگیرشــدگان خب ــد می کنی ــم را تأیی معل
ــیدگی و  ــان رس ــه مسائلش ــر ب ــدادی زودت ــاءا... تع ــدارم و ان ش ن

می شــوند. آزاد 
منتظری در پاســخ به ســوالی درباره اینکه با توجه به اینکه دادگاه 
حســین فریدون تمام شده است و حکم صادره این پرونده گفت: تا 

حکم قطعیت نیابد هیچکس نمی تواند آن را اعالم کند.
وی درباره اتهامات دیگر حسین فریدون گفت: ان شاءاهلل آن را بعداً 

اعالم خواهیم کرد.

آمریکا با ایجاد ناآرامی در ونزوئال
 به دنبال نفت این کشور است

 رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: آمریکا نفت کشــورهایی مانند 
عربســتان را در دســت دارد و اکنــون قصــد دارد با ایجاد نــا آرامی نفت 
کشــورهایی مانند ونزوئال را هم به دســت بیاورد پس سعی می کند شرایط 
ونزوئــال را به هم بریزد. علی الریجانی، اضافه کــرد: جنگی که در لیبی راه 

انداختند با هدف سرزمین و نفت است.
 به این دلیل صحنه سیاســی لیبی را بــه هم ریختند، این موضوع در ونزوئال 
نیز وجود دارد نفت عربســتان در دســت آمریکا است ولی چند منطقه نفتی 
در اختیار آمریکا نیســت که یکی از آنها ونزوئال است برای به دست آوردن 
نفت این کشــور مشکالتی را برای آنها ایجاد کرده و موجب ناآرامی در این 

کشور شده است. 

آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی را داریم
 ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: تا جایی که وزارت کشور در حوزه 
الکترونیکی شدن انتخابات آمادگی اجرا داشته باشد، شورای نگهبان هم آماده 
نظارت است و منعی نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در 
نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات 
اظهار داشت: الکترونیکی شدن انتخابات روندهای متعدد و طوالنی دارد، به 
طور قطع باید در هر مرحله و دوره ای از انتخابات مراحلی را جلو ببریم که 

خوشبختانه این بار هم این کار انجام شده است.
 ســخنگوی شــورای نگهبان افزود: من به دوستان وزارت کشور اعالم کرده 
ام تا هر جایی که وزارت کشــور در حوزه الکتروینکی شــدن آمادگی اجرا 
داشــته باشند شــورای نگهبان هم آماده نظارت اســت و منعی از سوی این 

شورا نخواهد بود

بیانیه گام دوم انقالب را باید سرلوحه اقداماتمان 
قرار دهیم

 رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی گفت: بیانیه گام دوم انقالب 
مدنظر رهبری معظم انقالب جنبه معنــوی دارد و ما باید در همه اقدامات آن 

را در نظر بگیریم.
بــه گزارش ایرنــا، آیت ا... جنتی با بیان این که انقــالب ایران انقالبی الهی و 
اســالمی بود اظهار داشــت: ما باید همه پیروزی ها و موفقیت های مان را به 

حساب خداوند و دینش بگذاریم.
وی افزود: خداوند متعال اجازه نداد دشمنان بر ما پیروز شوند و نظام ما اقتدار 
خود را به دست آورد، ولی هنوز در نیمه راه هستیم و به آخر راه نرسیده ایم، و 
باید بدانیم خدایی که در میدان جنگ ما را به پیروزی  رساند در جنگ اقتصادی 

و جنگ مجازی هم ما را پیروز می کند.

ــلیک  ــرد ش ــک کوتاه ب ــمالی موش ــاپ: کره ش  یونه
کــرد

■ ایســنا: خبرگــزاری یونهــاپ بــه نقــل از رئیــس ســتاد مشــترک 
ــط  ــرد توس ــک کوتاه ب ــن موش ــلیک ای ــی از ش ــش کره جنوب ارت
ــرز،  ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــاس گ ــر اس ــر داد.ب ــمالی خب کره ش
ــن  ــد ای ــا تأیی ــز ب ــی نی ــت جمهوری کره جنوب ــخنگوی ریاس س
ــای  ــی گزارش ه ــال بررس ــئول در ح ــه س ــرد ک ــالم ک ــر، اع خب
ــاره اعــالم کــرد،  ــن ب ــکا در ای ــاع آمری دریافتــی اســت.وزارت دف
ــاره  ــده درب ــر ش ــای منتش ــقم گزارش ه ــت و س ــد صح نمی توان
شــلیک موشــکی را تاییــد کنــد امــا موضــوع را بررســی خواهــد 

کــرد
 ظریــف: اروپــا کمتــر از ۱ درصــد از تعهــدات 

برجامــی خــود را انجــام داده اســت
■ تســنیم: »محمد جــواد ظریف«، وزیــر امور خارجــه ایران در 
مصاحبه ای اختصاصی با پایگاه »لوب الگ« گفته کشورهای اروپایی 
تنها یک درصــد از تعهدات برجامی خود در قبــال ایران را انجام 
داده اند.ظریف در بخش دیگری از ســخنانش در پاســخ به ســوال 
مصاحبه کننــده مبنی بر اینکه کشــورهای اروپایی تنها به 10 درصد 
تعهداتشــان عمل کرده اند و آیا ایران نباید با آنها مقابله به مثل کند 
تصریح کرد: »اروپا همان طور که شــما به درســتی گفتید به کمتر از 
10 درصــد از تعهداتش عمل کرده اســت. در واقــع، بیش از 100 
درصد در بیانیه هــای عمومی و کمتر از 1 درصد در پایبندی واقعی 
به تعهداتش.« وی اضافه کرد: »اگر اروپا می خواهد در موقعیتی باشد 
که بخواهد مطالبه مطرح کند بایستی برای آن هزینه کند. اگر این کار 

را انجام ندهد خطر فروپاشی کل توافق وجود دارد.«
بــرای  ترامــپ  دولــت  جدیــد  محدودیت هــای   

ایــران  ای  هســته  فعالیت هــای 
دولــت آمریــکا در آســتانه ســالگرد خــروج ایــن کشــور از 
ــرای  ــدی را ب ــای جدی ــران، محدودیت ه ــا ای ــته  ای ب ــق هس تواف
ــه  ــاس بیانی ــر اس ــرد. ب ــب ک ــران تصوی ــته ای ای ــای هس فعالیت ه
ــث  ــکاری کشــورهای ثال ــه هم ــر گون ــکا ه وزارت خارجــه آمری
ــوم  ــال اورانی ــا انتق ــهر ی ــی بوش ــروگاه اتم ــعه نی ــه توس در زمین
ــه خــارج ایــران، ممکــن اســت منجــر  غنی شــده و آب ســنگین ب

ــود ــورها ش ــن کش ــم ای ــه تحری ب
 دمشــق کنفرانــس ترتیــب داده شــده توســط 

کردهــای ســوریه را "خیانــت" خوانــد
■ ایســنا: یک منبع در وزارت خارجه ســوریه با صدور بیانیه ای 
ضمــن محکومیت نشســت جمعه نیروهای ســوریه دموکراتیک 
)قســد( تحت حمایت آمریکا با عنوان عشــایر، تاکید کرد: آنچه 
موســوم به کنفرانس عشایر سوریه در شــهر عین عیسی برگزار 
شــد که تحت تسلط شبه نظامیان وابســته به آمریکا و کشورهای 
غربی دیگر اســت به دلیل مخالفت اغلب عشــایر اصیل عربی با 
برگزاری آن ناکام ماند. وی افزود: چنین نشست هایی بدون شک 
بیانگر خیانت، مــزدوری و وابســتگی برگزارکننده گان آن با هر 
گرایشی اســت و آنها بیانگر هیچ یک از تشــکیالت واقعی ملی 

نیستند. سوریه 
 فرانســه بــرای بیســت و پنجمیــن هفتــه متوالــی بــه 

پــادگان نظامــی تبدیــل شــد
ــنبه اعتراضــات ،  ــن ش ــگاران:  بیســت و پنجمی ــگاه خبرن ■ باش
ــی، در  ــوای باران ــم ه ــه علی رغ ــت فرانس ــت های دول ــه سیاس ب
ــده  ــاز ش ــور آغ ــن کش ــک ای ــزرگ و کوچ ــهر های ب ــر ش سراس
ــس  ــا پ ــوی در خیابان ه ــان فرانس ــروز معترض ــور ام ــت. حض اس
از روز ســیاه کارگــر در ایــن کشــور اســت؛ روزی کــه در فضــای 
ــش از  ــرض بازداشــت و بی ــل 400 معت ــه شــدت پلیســی حداق ب

ــر خشــونت پلیــس زخمــی شــدند. ــر اث یکصــد نفــر ب
ــی اعتراضــات نســبت  ــه متوال ــن هفت حــاال و در بیســت و پنجمی
بــه سیاســت های ســرمایه داری دولــت فرانســه هــم پلیــس 
خشــمگین اســت و هــم بــر خشــم معترضــان افــزوده شــده اســت.

 رئیس جمهور روحانــی با بیان اینکه ما 
امروز با دولتی در آمریکا روبرو هســتیم که 
عهد خود را زیر پا می گذارد و برخالف همه 
مقررات بین المللی به شرکت ها و بانک های 
جهان فشــار می آورد که نفــت را نخرند و 
خریداران نفت را تهدید می کند، تأکید کرد: 
هدف نهایی آمریکا این اســت که جمهوری 
اسالمی ایران با عظمت، مستقل و تأثیرگذار 
در منطقه و جهان نباشد و چنین ایرانی برای 
آمریکا غیرقابل تحمل اســت و آنها به دنبال 
ایرانی شــبیه 40 ســال قبل هستند و حاضر 
به کمک به ایران به شــرط تسلیم کشورمان 

هستند.
به گزارش ایسنا،  حجت االسالم و المسلمین  
حسن روحانی در مراســم بزرگذاشت مقام 
معلم و نکوداشــت یکصد سال تربیت معلم 
در ایران بــا بیان اینکه مخالفین و تندروهای 
آمریکایــی و همچنین رژیم صهیونیســتی و 
این توافق اجرایی  عربستان اجازه نمی دادند 
شود، اما با وجود مشــکالت فراوان در 26 
دی ماه ۹4 توافق هســته ای با 6 کشــور دنیا 
اجرایی شد، گفت: بسیاری می گفتند که این 
توافــق تضمینی ندارد و ما اعــالم کردیم با 
بردن این توافق هســته ای به شورای امنیت 
ســازمان ملل، آن را به صورت یک قطعنامه  
الزامی می کنیم تا جایی که برخی در داخل به 
ما می گفتند شــما نسبت به کشورهای غربی 

ساده عمل می کنید...
وی با تأکید بر اینکه اساس انقالب اسالمی، 
اســتقالل بود و کشــور نه با فشار خارجی 
بلکه با رأی مردم و انتخابات اداره می شود، 
تصریح کرد: آمریکا برای رســیدن به اهداف 
نامشــروع خود می خواهد از میــزان ارز ما 
بکاهد و برای رسیدن به این مهم باید نیاز به 
ارز کاهش یابد و در غیراین صورت بر نرخ 
آن افزوده خواهد شد. همچنین آمریکایی ها 
به دنبال این هســتند که تعامالت ارزی ما را 
دچار مشــکل کنند که این نرخ ارز در سایر 

اقالم نیز تأثیرگذار اســت و مــا باید درآمد 
ارزی خــود را اضافه کنیــم و در عین حال 

مخارج ارزی را کاهش دهیم.
روحانی همچنین با تأکید بر اینکه آمریکا برای 
زمین زدن جمهوری اســالمی ایران به دنبال 
اختالف افکنی و چنددستگی در کشور است تا 
با هم بجنگیم و علیه هم پرونده سازی نماییم، 
تصریح کرد: االن مقداری وضع در این حوزه 
در کشور بهتر شده اما تا نقطه مطلوب فاصله 
داریم و متأســفانه برخی باور ندارند که ما در 
جنگ سیاســی، اقتصادی و روانی با آمریکا 

هستیم و همه باید به این باور برسیم.
وی در ادامه  معلمان را مربیان جامعه دانست 
و بــا تاکید بر اینکه معلم از مرزهای فرهنگ 
و اخالق کشور حراست می کند، اظهار کرد: 
ارزش کار معلم با معیار مادی قابل مقایســه 
نیســت و شهیدان مطهری، بهشتی، رجایی و 

باهنر نمونه های کم نظیر معلمی هستند.
رئیــس جمهــور بــر ضــرورت آمادگــی 

دانش آموزان برای شناخت تحوالت اجتماعی 
و سیاسی جامعه و جهان، تأکید کرد و گفت: 
در جامعه ایران و ســایر کشــورها تحوالت 
فراوانــی صورت می پذیرد و فرزندان جامعه 
مــا باید روحیه و شــناخت الزم را راجع به 
تحوالت روز جامعه و جهان داشته باشند و 

این از وظایف معلمان عزیز کشور است.
روحانی خطاب به مدیران و معلمان سراسر 
کشــور گفت: دانش آمــوزان باید با موضوع 
تحریم های خارجی به خوبی آگاه باشــند و 
االن جمعیــت ۹00 هزار نفری با 14 میلیون 
امانت در اختیار شماست و اگر دانش آموزان 
موضوعی را به خوبــی بفهمند می توانند بر 

خانواده های خود نیز تأثیرگذار باشند.
 رئیس جمهور با اشــاره به تاریخچه وضع 
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اســالمی 
ایــران تأکید کرد: معنای نخســت تحریم ها 
این بود که کشــورهای قلدر جهان اینگونه 
در اذهان جامعه بشری تبلیغ کردند که ایران 

کشوری خطرناک و دنبال ساخت بمب اتمی 
است و پس از دســتیابی به این بمب برخی 
کشورها را با خاک یکسان خواهد کرد و باید 

مراقب ایران باشیم.
روحانــی بــا بیان اینکــه ایــن موضوع از 
نشــأت  انقالب هراســی  و  ایران هراســی 
می گرفت کــه ایران مجموعــه ای خطرناک 
برای جامعه جهانی اســت، ادامه داد: سپس 
پرونــده هســته ای ایران به شــورای امنیت 
رفت و بدترین قطعنامه این شورا علیه ایران 
تصویب شــد و تا مرز جنــگ پیش رفتیم. 
رئیس جمهور ســپس به روند امضاء توافق 
دائم با 6 قدرت جهانی در ســال ۹3 اشاره و 
تأکید کرد: رژیم صهیونیســتی و عربستان در 
آن ســال تالش می کردند تا توافق دائم را به 
عقب بیندازند و تقریبًا تا 7 ماه رسیدن به این 
توافق عقب افتاد و وارد مرحله و بحث های 
پیچیده ای تا زمان رســیدن به توافق هسته ای 

در رمضان سال ۹4 شدیم.

رئیس جمهور:

نفت را علیرغم تحریم آمریکا 
می فروشیم

 صیانــت از آرای مردم، برگزاری قانونی 
و سالم انتخابات، تأکید بر مشارکت عمومی 
و امنیت انتخابات و همچنین پیشــگیری و 
برخورد بــا تخلفات احتمالــی محورهای 
اصلی کار ســتاد انتخابات کشــور است. 
وزارت کشور در انتخابات بی طرف بوده و 
در تمامی عرصه های مرتبط با انتخابات، باید 

بی طرفی خود را متجلی سازد.
وزیر کشــور در نخســتین جلســه ستاد 
انتخابات کشور که با حضور اعضا و رؤسای 
کمیته های ستاد برگزار شد، ضمن تأکید بر 
اصــل بی طرفی وزارت کشــور در جریان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
وزارت کشــور بی طرف است و در تمامی 
عرصه های مرتبط با انتخابات، باید بی طرفی 
خود را متجلی سازد. برای تجلی بی طرفی 
وزارت کشور، نباید هیچ اقدامی انجام شود 
که حمایت از دســته و گروه خاصی تلقی 
گردد. در این زمینه از ســوی بازرســی و 
حراست نظارت جدی اعمال خواهد شد تا 
خدای ناکرده، یک اظهار نظر نسنجیده یک 
مدیر استانی یا شهرستانی، تصویر بی طرفانه 

وزارت کشور را خدشه دار نسازد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 
همچنین بــا تأکید بر همکاری و هماهنگی 
با دســتگاه ها و نهادهای مختلف در روند 
اجــرای انتخابات، برای پیشــبرد روند کار 
انتخابات به بهترین شکل ممکن، بیان کرد: 
مسئولیت رئیس ستاد انتخابات کشور در این 
خصوص و ایجاد تعامل و هماهنگی هرچه 
بیشتر میان دســتگاه های مختلف همکار با 
وزارت کشــور در روند اجرای انتخابات، 

کلیدی است.
رحمانی فضلی در ادامه با یادآوری مسئولیت 
اصلی وزارت کشــور در اجــرای بی کم و 

کاست قانون انتخابات، بر اجرای مّر قانون از 
سوی همه مدیران و کارکنان وزارت کشور 
در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: اجرای 
صحیح و دقیق قانون در انتخابات، اولویت 
نخست وزارت کشور است. صیانت از آرای 
مردم، برگزاری قانونی و ســالم انتخابات، 
تأکید بر مشارکت عمومی و امنیت انتخابات 
و هم چنین پیشگیری و برخورد با تخلفات 

احتمالی محورهای اصلی کار ستاد است.
وی تصریح کرد: الزم اســت به نامزدهای 
انتخاباتی اعالم شــود که هــر نوع عدول 
از قانون از ســوی نامزدها یــا حامیان آنها، 
از جملــه تبلیغــات زودهنــگام، منجر به 
پیگیری های قانونی مؤثر خواهد بود. ســتاد 
انتخاباتی،  نامزدهای  به  انتخابات، همچنین 
اهمیت و اولویت پیوســته صیانت از منافع 
و امنیت ملــی و رعایت حریــم قانون، را 

یادآوری کند.
وزیر کشور با اشاره به اهمیت اطالع رسانی 
به موقع به افکار عمومی در عرصه انتخابات 
تأکید کرد: ســتاد انتخابات باید به ابهامات، 
شــایعات و شــبهات در این عرصه سریعًا 
پاســخ دهد و بعالوه با اطالع رســانی به 
موقع و اتخاذ یک رویکرد پیشرو و در عین 
حال کاماًل مترقی در پاســخگویی و انتشار 
قانونی اطالعات، زمینه شکل گیری شبهات 
و شایعات را پیش از مطرح شدن در جامعه 

منتفی سازد.
رحمانــی فضلی در این زمینه با اشــاره به 
ضرورت نقش آفرینی هوشــمندانه کمیته 
اطالع رسانی ســتاد انتخابات، دبیر ستاد را 
به عنوان سخنگوی ســتاد انتخابات کشور 
معرفی کرد و هماهنگی کامل در روند اطالع 
رسانی و توجه ویژه به چارچوب محتوایی 

مصوب در ستاد را خواستار شد.

 معــاون اول رئیس جمهــور گفت: از 
سیاست های دولت تهیه کاغذ مشابه کاالهای 
اساسی است؛ چندین قلم را سال گذشته به 
عنوان کاالی اساســی در نظر گرفتیم که در 
هر شرایطی بتوانیم آن را تهیه کنیم، کاغذ از 

جمله این موارد است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری ، اظهار 
کرد: کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی 
اســت که همواره مورد توجه حکومت ها و 
مردم بوده اســت؛ وقتی به رونق اندیشه ای 
فکر می کنیــم باید به رونق کتاب فکر کنیم. 
امیدوار هستیم در نظامی که به اسالمی متکی 
اســت که معجزه اش کتاب است، در جهت 

ترویج فرهنگ کتاب خوانی پیش رویم.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از دغدغه ها در 
شرایط ســخت اقتصادی، مشکالتی است 
که برای بنگاه های اقتصادی پیش می آید، در 
این میان بخش فرهنگ شاید مقداری از سایر 
بخش ها ضعیف تر باشد. دولت اصرار دارد 
که حتماً وضعیــت اقتصادی را حل کند که 
مهم ترین مشکلی که دولت در سال گذشته 
برای حل اش تالش کرد و مقام معظم رهبری 
هم به آن اخیراً اشــاره کردند، مسئله کاغذ 

است.
معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه »از 
سیاست های دولت، تهیه کاغذ مشابه کاالهای 
اساســی است« گفت: ما چندین قلم را سال 
گذشته به عنوان کاالی اساسی در نظر گرفتیم 
که در هر شــرایطی بتوانیم آن را تهیه کنیم؛ 
چون آحاد جامعه بــه آن نیاز دارند، در بین 
آن ها کاغذ هم است. کمترین نرخ ارز را سال 
گذشته به کاغذ اختصاص دادیم. در این میان 
عده ای ارز 4200 تومانی دریافت کرده، کاغذ 
وارد کرده و در آن شبکه ای که وزارت ارشاد 

در نظر داشت آن را توزیع نکردند.

وی افزود: این مورد تا آخر پیگیری خواهد 
شد و برخورد می شــود. این سیاست را در 
ســال جاری پیگیری می کنیم. در ســال ۹8 
محدودیت های مان بیشتر شده تا ارز کاغذ 
تأمیــن شــود، وزارت صنعــت باید وقت 
بگذارند مدیران مناســبی را منصوب کند تا 
هم کارخانه های تولید کاغذ در کشور از همه 
ظرفیت شان استفاده کنند و هم ارز مورد نیاز 

کاغذ تأمین شود.
بر اساس این گزارش، جهانگیری در همین 
راستا تشریح کرد: ما در کاالهای اساسی در 
سال جاری دو سیاســت را دنبال می کنیم؛ 
یکی آنکــه آن بخش از کاالهای اساســی 
که بخش عمده آن در داخل کشــور تأمین 
می شــود و فقط بخش کمی از آن از بیرون 
می آیــد را از ارز 4.200 تومان به ارز نیمایی 
ببریم و مابه التفاوت آن به کسانی که استفاده 

کننده هستند پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: در 
همین هفته یا هفتــه آینده با وزیر محترم یا 
کسانی که نمایندگان مسئولین و مطبوعات 
هستند جلساتی خواهیم داشت یا با فرمول 
ارز نیمایی عمل خواهیم کرد یا همان ارز نرخ 

سال گذشته را سیاست خواهیم گذاشت.
معاون اول رئیس جمهور به اندیشه مقابل 
کوپنی شــدن اشــاره کرد و گفت: عده ای 
از فعاالن اقتصادی بــا این نظریه مخالف 
هستند. آنها معتقد هستند در چنین شرایط 
سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد 
پیش برویم؛ حتــی قید و بندهایی که قباًل 
داشــتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کاالی 
مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه بندی 
تأمین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه های 
پنهــان را به صورت نقــد در اختیار مردم 

بگذاریم.

ابراز نگرانی چند اندیشکده راهبردی 
کشور از طرح استانی شدن انتخابات 

مجلس

 جمعی از اندیشکده ها در نامه های جداگانه ای به مجلس شورای 
اســالمی و شــورای نگهبان از طرح کارشناسی نشده استانی شدن 

انتخابات مجلس اظهار نگرانی کردند.
به گزارش تســنیم،. در متن این نامه ها آمده است:متأســفانه طرح 
مذکور در یک فرآیند شتاب زده بارها تغییر یافته به گونه ای که طرح 
نهایی )تناسبی( نســبتی با طرح اولیه )اکثریتی( ندارد و اجرای آن 
سبب حذف بســیاری از اقلیت ها خصوصاً می شود و دامنه مسائل 
خرد حوزه های انتخاباتی را به ســطح اســتان ها می کشاند و امکان 
مشارکت مردم در شهرســتان ها جهت انتخاب نماینده مطلوب را 

به شدت کاهش می دهد.
اکنــون بالغ بر 15 اندیشــکده )با بدنه علمی و کارشناســی 500 
نخبه( پیاده ســازی طرح مذکور با مغایرت ها، اشکاالت و ابهامات 
در انتخابات ۹8 را برای کشور بحران آفرین می دانند و بدین وسیله 
هشدار جدی خود را به همراه گزارش های ارزیابی به ریاست معزز 

و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی اعالم می دارند.
امید است نمایندگان محترم، فارغ از جبهه گیری های متداول سیاسی 
و پرهیز از شتاب زدگی، نظرات ارسالی نخبگان را مورد تدقیق قرار 
داده و در فرآینــد قانون گــذاری موضوعات کالن، ضمن مالحظه 
تبعات و پیامدهای آن، با تدبیر هوشمندانه و آینده نگرانه در راستای 

تأمین منافع ملی کشور گام بردارند.

تأکید »رحمانی فضلی« بر بی طرفی 
وزارت کشور در انتخابات مجلس

دعوت جهانگیری از منتقدان و مخالفان 
»کوپنی شدن« برای اعالم نظر
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يادداشت

نگاه ما به معتادان مانند 
نگاه به خانواده است

 معاون قضائی دادستان کل کشور از کمک به بازپروری معتادان 
متجاهر جهت بازگشت به زندگی خبر داد.

به گزارش مهر، محمد عمرانی معاون قضائی دادســتان کل کشور 
در مراسم افتتاح مرکز بازپروری معتادان متجاهر کمپ سروش در 
جمع خبرنگاران اظهار کــرد: راه اندازی این مرکز برای ما توفیقی 

است تا جهت خدمت به مردم گام برداریم.
وی با اشــاره به فعالیت های دبیر کل ســتاد مبــارزه با مواد مخدر 
کشــور در راستای حفظ کرامت و صیانت در خصوص بازپروری 
معتادان، افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، ما به معتادان 
نگاه تحقیرآمیز نخواهیم داشــت بلکه همه را جزو برداران، پدران، 
خواهران و مادران خود می دانیم.عمرانی گفت: هدف ما این است 
که با کمک خود معتادان که در این مرکز گرد هم آمدند آن ها را به 

زندگی برگردانیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هر کسی باید یک 
روز از ظلمــت خود بیرون آید و این فقط با تالش خود شــخص 

محقق خواهد شد.

جامعه
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نیش و نوش

خبر

پزشک پاکستانی ده ها کودک را به"اچ آی وی" آلوده کرد
 یک پزشــک پاکســتانی به اتهام آلوده کردن ده ها نفر از جمله تعدادی کودک به 

H( دستگیر شد. I V اچ آی وی )
به گزارش ایسنا، پلیس پاکستان اعالم کرد: مردی که ادعای پزشکی داشت ۹3 نفر از 
H آلوده کرده  است.به گفته وزیر بهداشت پاکستان،  I V جمله 67 کودک را به ویروس 
متهم که نامی از او منتشــر نشده  اســت در روند درمان بیماران و با استفاده ازسرنگ 
H آلوده کرده  است.این در حالی است که پزشک مظنون  I V آلوده آنان را به ویروس 
هرگونه خطایی از جانب خود را تکذیب کرده اســت.بنابر اعالم مقامات محلی روی 
حدود 2700 بیماری که به این پزشــک مراجعه کرده اند، آزمایشــاتی انجام گرفته که 

H تایید شده  است. I V آلوده بودن ۹3 نفر از آنان به ویروس 

60 درصد سزارین ها در ایران تکراری است
 معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به آمار زایمان طبیعی و سزارین در کشور، 
گفت: 60 درصد ســزارین های کشور سزارین تکراری است. بنابراین ما باید بر روی 
فرهنگ مردم کار کنیم. در حال حاضر در همه مراکز کشور زنان از 20 هفتگی دوران 
بارداری به بیمارستان می آیند و آموزش های مرتبط با زایمان طبعی را سپری می کنند.

به گزارش ایســنا، قاســم جان بابایی با بیان این که قرار بــود 1800 اتاق تک نفره 
زایمان در کشــور ایجاد شــود، گفت: تاکنون ۹5 درصد این اتاق ها به بهره برداری 
رســیده اند. باید توجه کرد که اقدامات وزارت بهداشت برای ترویج زایمان طبیعی 
شیب رو به افزایش سزارین را متوقف کرد و مردم را به سمت انجام زایمان طبیعی 

سوق داده است. 

رتبه بندی معلمان در انتظار طرح در هیأت وزیران
 وزیر آموزش و پرورش از اتمام بررســی طرح رتبه بندی معلمان در کمیســیون 
اجتماعــی دولت خبر داد و گفت: اکنون طرح رتبه بندی معلمان در نوبت بررســی و 

طرح در هیأت وزیران قرار دارد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحائی در همایش تدبیر و امید در گام دوم انقالب ظهار 
کرد: در سالی که مزین به رونق تولید شده، طرح های مختلفی را در آموزش و پرورش 

در دست اجرا داریم.
وی افزود: به نمایندگی از ۹40 نفر از فرهنگیان و 700 هزار پیشکسوت، گوشه ای از 
فعالیت های معلمان را اعالم می کنم که از جمله آن ها می توان به امیدبخشی به مدارس 

و اجرای نظام مدرسه محوری اشاره کرد.

از شايعه تا خبر واقعی
خودمان باید نخواهیم یا بخواهیم

مهدی ناصرنژاد  »

 گردهمایی مدیران کل روابط عمومی و امور بین المللی استانداری ها 
و سازمان های تابعه وزارت کشورمان فرصت بسیار مغتنم برای بررسی 
موانع اطالع رسانی شــفاف توسط رسانه ها و البته روابط عمومی های 
مسئول بود که طی روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه جاری با میزبانی 

همدان برگزار شد.
جامعه ایران در این روزها و ســال ها بیش از آنکه از وضعیت بسیار 
آشفته اقتصادی و البته امنیت اقتصاد و یا سایر موضوعات اجتماعی 
آســیب ببیند، از اطالع رســانی غلط و عجوالنه و شایعه سازی ها و 
خبرسازی های جناحی و آلوده به گرایش های به ظاهر سیاسی ضربه 
می خورد. در یک کالم جامعه ایران به رغم تحمل و تجربه چهل سال 
فراز و نشــیب های متعدد سیاسی و اجتماعی و حوادث گوناگون و 
همچنین واقع شدن در کانون اصلی و مهم اخبار جهان، ولیکن هنوز 
از یک سامانه منســجم و متمرکز و هدفمند برای اطالع رسانی های 
شفاف و واقعی بی بهره است و آسیب های فراونی می بیند و به همین 
علت این شــایعات دشمن ســاز و تحلیل های احساسی خودمان از 
حوادث و رویدادهاســت که جامعه ما را بــا امواج خردکننده خود 
بــه پیش می برد و تا افکار عمومی به درســتی واقف شــوند اصل 
موضوع و خبر واقعی چیست؟! ناخودآگاه وارد جریان های مخرب 
در حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی شــده و روزگارشان تیره و 

تار می شود.
همیــن یک هفته پیش بود که انتشــار حداقــل دو خبر عجوالنه و 
صددرصد تأیید نشــده از جملــه خبر گرانی خلق الســاعه قیمت 
بنزین و دیگری جزییات درســت ترور وحشــیانه و ناجوانمردانه 
طلبه مظلوم همدانی توســط یک نــاآدم رذل موجب بروز التهاب و 
شایعه سازی هایی شد که نهایت سود آن نصیب دشمنان و رسانه های 

بیگانه گردید.
البته تفاوت فاحش کار رســانه ای در جامعه ایران با کار رسانه ای در 
جوامع غربی، همان غیرمتمرکز بودن شــیوه های اطالع رســانی است 
که ما غیر متمرکز و بعضاً با اســتناد به منابع غیررســمی و آمیخته بر 
ســرعت عجوالنه انجام می دهیم ولیکن رسانه های بیگانه با دسترسی 
ســریع به منابع خبری خود یا آگاهانه دنبال تســخیر و جلب افکار 
عمومی دنیا نســبت به رســانه های داخلی خود هستند، عمل می کند 
و حتی ســابقه های خبری در موضوعات خــاص را نیز به خبرها و 
گزارشــهای خود اضافــه کرده و خوراک خبری قابــل اعتنایی برای 
شــنوندگان و بینندگان خویش می سازند، در حالی که در عمل شاهد 
هســتیم خبرنگاران و ارباب جراید ایرانی بسیار توانمند تر و دونده تر 
از همنوعان غربی و وابسته به خبرگزاری ها و رسانه های معتبر جهانی 
هســتند و عالوه بر این امکانات و تجهیزات گسترده و پیشرفته ای که 
در اختیار رسانه های غربی و کشورهای به ظاهر متمدن قرار دارد، در 

دسترس بیشتر رسانه ها و خبرنگاران ایرانی نیست! 
با توجه به چنین شرایط ملموس و تجربه شده است که باید به بسیاری 
از رســانه های خودمان به خصوص در شهرستان ها حق داد و از آنان 
دفاع کرد که هرگز به منابع خبری موثق و توانا دسترسی ندارند و در 
بســیاری موارد و در حیطه اخبار مهم و اورژانسی است که بیشترین 
حجم کیفیت و واقعیت خبری فدای ســرعت الزم برای اطالع رسانی 

می شود.
باید قبول کنیم که ارباب جراید و خبرنگاران ما نیز بخش جدانشدنی 
از جامعــه بزرگ ایرانی هســتند و آنان نیز در اغلــب موارد گرفتار 
جریان ســازی های سیاسی می شوند و شــاید هم ذهنیت های درست 
یا نادرســتی از شــایعات جامعه پیرامونی خویش داشته باشند که در 

خبرهای خروجی آنان برای رسانه های مربوطه تأثیرگذار می شود.
در همین حال چنین واقعیتی هرگز به معنای خبرسازی نیست و آشی 
که افکار عمومی ما می خورد حاصل آشپزی عوامل مختلف و وابسته 
به هم می باشــد که حلقه های بســیاری نیز از این سلسله ناپیدا و گم 

است. 
گردهمایی مدیران کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ها و 
سازمان های تابعه وزارت کشور در همدان برگزار شد و حرکت مثبتی 
بــود و اما برای تکمیل این گام مثبت جای دارد گردهمایی مشــابهی 
برای شفاف سازی مدیران و سیاســت گزاران در دستگاه های اجرایی 
برگزار شود تا نحوه اطالع رسانی شفاف و شایعه شکن و امنیت آفرین 

برای آنان تبیین گردد.

کسب و کار: طرح های ناپخته اشتغالزایی 
 پخت و پز کال سخته! 

جوان: حنای بی رنگ شورایعالی سیاستگذاری 
 می تونه حنا هندی استفاده کنه رنگش بیشتره 

همدان پیام: یخدانی که زیر باران آب شد
 بعد چند سال نیازبه شستشوداشته 

صدای زنجان: باک های پر از شایعه 
 انرژی، شایعه بیشتر از بنزینه!!! 

هگمتانه: مراقب پیامک های جعلی کارت سوخت باشید 
 وگرنه بنزین ها تونو از کارتتون می کشنا !!!

صدای زنجان: باید مسیر انتخابات شوراها را عقالنی تر کرد 
 مگه فعأل عشقوالنست؟

هگمتانه: اختصاص 100 میلیارد ریال برای محوطه سازی مسکن مهر 
مالیر 

 ولی مهر مسکن های قبلی خالین!
جمهوری اسالمی: مردم امسال نباید دغدغه دارو داشته باشند 

 دغدغه گوشت نمی زاره به دارو برسن! 
خراسان: کلید افزایش عرضه مسکن 

 قبلنا قول کلید کاهش مشکالت رو می دادن؟!!
هگمتانه: گوجه فرنگی 8 هزار تومانی شد 

 خیلی تالش کنه تا به قیمت گوشت و پیاز برسه 
رسالت: دولت مقصر اصلی افزایش نرخ هاست

 نگو دولت همه نرخ ها رو با کلید پایین میاره! 
شرق: پراید 50 میلیونی دایی را اخراج کرد

 بدون شرح
جام جم: چه کسی دروغ سهمیه بندی بنزین را گفت؟

 کی بود کی بود ما که نبودیم؟؟؟
قدس: حرکت روی لبه جیب کارگران 
 امروزه چه هنرهایی کشف می شه 

هگمتانه: راهکارهای ارتقاء فرهنگ رانندگی چیست
 بدون شرح! 

 کبودراهنــگ- عظیمــی مجــذوب- 
خبرنگار همدان پیام: توسعه زیرساخت های 
ســالمت، بازســازی میلیون ها مترمربع از 
فضاهای فیزیکی حوزه بهداشت و درمان، 
نوسازی، تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی 
بهداشــتی و درمانی و... از اهداف اصلی 
طرح تحول نظام ســالمت در کشــور بود 
که با اجرایی شــدن این طــرح برخی از 
مناطق دور افتاده و کمتر توســعه یافته و 
شهرستان ها توانستنداند با بهره مندی از این 
طرح به ســطح مطلوبی در حوزه خدمات 

بهداشت و درمان دست یابند.
نوســازی مرکز خدمات جامع ســالمت 
شــهری و روســتایی شــماره یک شهر 
کبودراهنگ نیز از جملــه پروژه هایی بود 
که در طرح تحول نظام ســالمت عمیالتی 
شد و همزمان با هفته سالمت و سال های 
آغازین طــرح تحول )ســال ۹4( کلنگ 
ساخت این مرکز زمین خورد تا بخشی از 
رویکرد طرح تحول نظام سالمت که ایجاد 

عدالت و دسترســی به خدمات درمانی  و 
ارتقای کیفیت خدمات بود اجرایی شود.

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
کبودراهنــگ در خصوص روند پیشــرفت 
فیزیکی ســاخت این مرکز در گفت وگو با 
همدان پیام عنوان کرد: کلنگ ســاخت مرکز 
جامع سالمت شهری شماره یک کبودراهنگ 
همزمان با هفته سالمت ســال ۹4 به زمین 
خورد تا با کمک بانک ملی به عنوان خبر این 
مرکز با اعتبار پیش بینی شــده یک میلیارد و 

دویست میلیون تومان ساخته شود.
وی ادامه داد: که تعهد بانک ملی به عنوان 
خیر حوزه سالمت 600 میلیون تومان بود 
که در سال های اول آغازساخت تخصیص 
و پرداخت شــد و با تأمیــن تخحصیص 
تدریجــی اعتبارات مورد نیاز روند تکمیل 
این پروژه ادامه دارد و پیش بینی می شــود 
این پروژه بــا اعتباری بالغ بــر 2 میلیارد 
تومــان در هفته دولت ســال جــاری به 

بهره برداری برسد.

علــی احمدی بــا اشــاره به اینکــه این 
ســاحتمان در زمینی به مســاحت 1700 
مترمربــع با 814 مترمربع زیربنا در 2 طبقه 
ساخته شده اســت گفت: در حال حاضر 
شــاهد ۹۹ درصد پیشــرفت فیزیکی این 
پروژه هســتیم که بــرای تکمیل، تجهیز و 
محوطه سازی نیز 100 میلیون تومان اعتبار 

مورد نیاز است.
به گفته احمدی با تکمیل این ســاختمان  
و بهره بــرداری از آن بیش از 20 هزار نفر 
از جمعیت شــهر کبودراهنگ و 10 هزار 

نفر از جمعیت 11 روستای تحت پوشش 
این مرکز از خدمات بهداشــتی و درمانی 

بهره مند خواهند شد. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در 
ادامه تکمیل مرکز خدمات جامع ســالمت 
روســتایی قبــاق تپه و قهورد ســفال ازرا 
دیگر پروژه های عمرانــی نیمه تمام حوزه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان خواند و 
گفت: مرکز جامع ســالمت روستای قباق 
تپــه نیز در 600 متر مربع زیربنا در 2 طبقه 
بــا 65 درصد پیشــرفت فیزیکی در حال 
ساخت است که بر اســاس پیش بنی دفتر 
فنی حوزه بهداشــت درمان برای تکمیل 
و تجهیز و بهره بــرداری از این مرکز بیش 
از یــک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار 

مورد نیاز است.
همچنین مرکز جامع ســالمت روســتای 
قهورد سفال نیز یک میلیارد و 200 میلیون 
تومــان اعتبار برای تکمیــل و تجهیز این 

مرکز نیاز دارد.
علی احمدی در پایان از تکمیل ساختمان 
امام رضا )ع(  سی تی اســکن بیمارســتان 
کبودراهنگ خبر داد و افزود: این پروژه نیز 
از طرح های نیمه تمام عمرانی شهرســتان 
بود که با 500 میلیون تومان اعتبار از محل 
اعتبارات معاونت توسعه دانشگاه تکمیل و 

آماده بهره برداری شده است.

 معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن سینای همدان از کسب درآمد 25 میلیارد 

تومانی پردیس دانشگاه خبر داد.
فرهاد فراهانی در نشســت خبری به مناسبت 
روز استاد در دانشــکده علوم پزشکی اظهار 
کرد: خوشبختانه امسال این دانشگاه در برنامه 
بودجه ســال ۹8 تغییر نام یافت و نام حکیم 
دانشمند ابن سینا را گرفت که در شأن همدان 

باشد.
وی با اشــاره به اینکه فردا مراسم روز استاد 
از ساعت 10 تا 12:30 در مرکز همایش های 
دانشــگاه برگزار خواهد شد گفت: سال های 
گذشــته مراســمی مفصلی برگزار می شد که 
امســال به دو دلیل حرکت در مســیر اقتصاد 
مقاومتی وکمک به هموطنان سیل زده، برخی 

هزینه ها حذف شده است.
به گزارش  فارس ، معاون آموزشــی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه خوشبختانه 
این دانشــگاه در جایگاهی قرار گرفته که اگر 
مدیریــت خوبی در چند تــرم آینده صورت 
گیرد، سنگ بنای مســتحکمی خواهد داشت 
افزود: در حال حاضر 6 هزار و 35۹ دانشجو 

در دانشگاه تحصیل می کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه با امکانــات موجود 
و تغییــر روش هایی بــدون تغییرات خاص 
می تــوان تعداد دانشــجویان را دو برابر کرد 
افزود:  خوشبختانه رشته های پزشکی از ۹1 به 
12۹ مقطع افزایش یافته که بیشــتر در حوزه 

تحصیالت تکمیلی است.
پردیس  تومانی  میلیارد  درآمد ۲5   

دانشگاه علوم پزشکی همدان
فراهانــی بــا بیــان اینکه ســال ۹2 پردیس 
خودگردان دانشــگاه راه اندازی شد گفت: در 
این چند ســال پردیس خودگردان 25 میلیارد 
تومان درآمد داشــته که 10 درصد آن هزینه 
پرسنل شده و  به مرور نیز رشد بسیار زیادی 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رشــته تحصیالت تکمیلی 
از 55 به 83 رشــته افزایش یافته است افزود:  
راه اندازی رشته طب سنتی از سال ۹1 پیگیری 

شده که گفته می شود مصوبه شورای تامین را 
گرفته است، ورود دستیاری چشم پزشکی نیز 

در حال پیگیری است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیان اینکه برای ورود رشته کارشناسی ارشد 
شیمی دارویی پیگیری هایی شده است گفت: 
جذب برخی رشــته ها نیــز در حال پیگیری 

است.
وی با اشــاره بــه اینکه ســاماندهی اعضای 
هیأت علمی به صورت دقیق و هوشــمندانه 
انجام شده است خاطرنشان کرد: بیش از ۹0 
درصد برنامه مالی آموزش از بند)و( است که 
سال گذشته 18 درصد تخصیص یافت و باید 

مدیریت در این زمینه مورد توجه باشد.
فراهانی از سال ۹2 تاکنون اگر به روش قبلی 
پیش می رفتیم باید اعضای هیأت مدیره 550 
نفر می شد و با کمبود اعتبار مواجه می شدیم 
افزود:  با 430 نفر شــدن اعضای هیأت علمی 
برنامه ســاماندهی به طور جدی مورد توجه 
قرار گرفت که در حال حاضر 458 نفر هستند 

و دو نفر در صف اعتبار قرار گرفته اند.
وی با اشــاره به پروژه های پیگیری شــده از 
طریق معاونت آموزشی دانشگاه گفت: ایجاد 
مرکز آموزش های مهارت های بالینی در حال 
پیگیری است که بیش از 500 میلیون تومان از 
دانشگاه اعتبار برای این مجموعه اخذ شده تا 

تجهیز شود.

 افتتــاح مرکز مهارت های بالینی با 
حضور وزیر بهداشت در همدان

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیان اینکه شبکه مرکز مهارت های بالینی در 
کشور تشــکیل و مســوولیت آن به همدان 
واگذار شده که اتفاق مهمی است افزود:  مرکز 
مهارت های بالینی دستاورد بسیار خوبی است 
که ابتدای اسفندماه سال گذشته به اتمام رسید 

که با حضور وزیر افتتاح می شود.
وی با اشــاره به پیگیری راه اندازی بیمارستان 
دندانپزشــکی در بیمارستان شــهید آیت ا... 
بهاری در150 هــزار متر مربع گفت: چندین 
سال رایزنی شــد تا وقتی بیمارستان آیت ا... 
بهاری جابجا می شــود، محیط از بیمارستان 
بودن خــارج نشــود و بیمارســتان دیگری 

راه اندازی شود.
فراهانــی بــا تاکید به اینکــه در حال حاضر 
آئین نامه تاســیس دانشگاه دندانپزشکی تایید 
شده و در همدان و مشهد در حال راه اندازی 
است افزود: بدون ساخت و سازی بیمارستان 
جدیــدی افتتاح می شــود کــه پردیس دوم 

دانشگاه علوم پزشکی نیز خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه مرکز آموزشــی، درمانی و 
توانبخشــی نشــاط در حال راه اندازی است 
خاطرنشان کرد: سال گذشته قرارداد واگذاری 
ایــن مرکز بــا قیمت مناســب به دانشــگاه 
علوم پزشکی منعقد شــد که در قالب مرکز 

توانبخشی سینا فعالیت خواهد داشت.
معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابن ســینا با اشــاره به اینکه ســال گذشته 
رزیدنت توانبخشی جذب شد که بخشی از 
درمانگاه های آنها در این مرکز ایجاد می شود 
افزود: اگر مرکزی با این عنوان ساخته می شد 
یا اجازه نمی دادند یــا چندین میلیارد تومان 
نیاز داشــت اما این امکان دســتاورد مهمی 

است.
 راه اندازی بــاغ گیاهان دارویی در 

همدان
معاون آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا با اشاره به راه اندازی باغ گیاهان دارویی 
روبروی دانشکده داروسازی افزود: امیدواریم 

امسال این باغ کشت گیاهان را آغاز کند.
وی بــا بیان اینکه در پردیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان 6 کالس در مدت چند ماه 
اضافه شده است گفت: یکی از راه های پیشبرد 
اهداف جذب دانشــجوی خارجی است که 
می تواند در ورود ارز به اســتان نیز موثر باشد 
و دانش همدان را به سایر کشورها صادر کند.

فراهانی با اشاره به  اینکه 250 هزار دانشجوی 
خارجی در کشــور فعالیت دارند که در علوم 
پزشــکی 3 هزار دانشجوی خارجی را شامل 
می شــود افزود: جزو برنامه توسعه است که 
حداقل یک درصد دانشجویان خارجی باشند 

و باید در این راستا حرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه جذب دانشجوی خارجی 
به راحتی نیســت و اوالً باید در معرض دید 
بین المللی باشــد و بعد ساماندهی کرد گفت: 
پردیس خودگردان همدان در این زمینه بسیار 
خوب وارد شــده و با دانشــگاه های متعدد 
تفاهمنامه منعقد کرده که باید دیگر به قرارداد 

منجر شود.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیان اینکه با اقلیم کردستان، پاکستان و هند 
قرارداد پذیریش دانشــجو منعقد شده است 
افزود: اتفاق بســیار خوبی است که دانشگاه 
علوم پزشــکی دانشجوی خارجی پذیرش و 

تربیت می کند.

کسب درآمد 25 میلیارد تومانی 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی

خدمات جامع سالمت شهری در هفته دولت افتتاح می شود 

ثبت نام 2۷ هزار نفر در سایت 
»تخصیص عضو«

 مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
همــدان با بیان اینکــه هر 10 دقیقه یک نیازمند بــه عضو اهداء در 
جامعه داریم، گفت: 27 هزار نفر به طور رسمی در سایت تخصیص 

عضو وزارتخانه ثبت نام شده اند.
مجید حمیدی در کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شــهر، 
اظهــار کــرد: انجمن اهدای عضو اســتان همدان بعــد از تهران 
نخســتین انجمنی است که در ایران تشکیل شده و در حوزه های 
آموزش رســانه با موارد مرتبــط و نیز فرهنگ ســازی در زمینه 

اهدای عضو فعالیت دارد.
وی بــا بیان اینکه هر 10 دقیقه یک نیازمند به عضو اهداء در جامعه 
داریم گفت: ســال گذشته در هر ساعت دو نفر بر اثر تصادف فوتی 
ثبت شده اســت؛ حدود 16 هزار نفر در این سوانح جان خود را از 
دســت داده اند که اکثر این افراد مرگ مغزی و در رده سنی بین 20 

تا 40 سال بودند.
بــه گــزارش فــارس ، مســئول تیــم فراهــم آوری اعضــای پیونــدی 
ــذاری 31  ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــدان ب ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــام روز ملــی اهــدای عضــو بیــان کــرد: اهــدای  ــه ن اردیبهشــت ب
ــد اعضــای افــراد دچــار مــرگ مغــزی، کار انســانی  عضــو و پیون

و پســندیده اســت.
وی بــا بیان اینکه تکمیل فرم اهــدای عضو اگر در زمان حیات فرد 
انجام شود، می تواند بسیاری از مشکالت پیش رو را حل کند افزود: 
ثبــت نام و دریافــت کارت اهدای عضو از ســوی افراد جامعه در 
صورت همه گیر شدن و تبدیل به فرهنگ حاکم، بهترین راهکار برای 

موضوع اهدای عضو است.
حمیدی تصریح کرد: با وجود اینکه این مهم در حال رواج تدریجی 
است اما باید نهادهای پزشــکی و اطالع رسان، اقدام گسترده ای در 

ترویج این اقدام نیکو انجام دهند.
وی ادامه داد: روش های برخورد و تعامل با خانواده افراد دچار مرگ 
مغزی برای ترغیب و رضایت به اهــدای عضو بیمار نیز امر مهمی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی 
همدان با بیان اینکه 27 هزار نفر به طور رسمی در سایت تخصیص 
عضو وزارتخانه ثبت نام شــده اند خاطرنشــان کرد: متأسفانه هر دو 
ســاعت یکی از این افراد جان خود را از دســت می دهند و نیاز به 

کمک دارند.
وی یادآور شــد: فرهنگ سازی در اهدای عضو تنها از عهده وزارت 
بهداشت برنمی آید و تمام افراد جامعه باید در خصوص مرگ مغزی 

اطالعات داشته باشند.
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سرما بیش از 4 میلیارد تومان به کشاورزی همدان 
خسارت زده است

 معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی استان همدان گفت: تاکنون برآورد و 
پیش بینی کارشناسان جهاد  کشاورزی استان مشخص کرده که سرما به زراعت و باغبانی 

استان همدان بیش از 4.7 میلیارد تومان خسارت زده است.
شــهرام پرورش درباره مقدار خسارت ســرمای  منفی 7 درجه چند روز اخیر در همدان 
اظهار داشــت:  حدود شش روز محصوالت باغی و زراعی استان همدان از آخرین روز 

فروردین تا 5 اردیبهشت در معرض سرمای منفی 6 تا 7 درجه قرار داشتند.
وی بیان کرد: تاکنون ارزیابی کارشناســان جهاد کشاورزی استان همدان خسارت به  22 
هزار هکتار باغ و یک هزار تا 1500 هکتار زراعت را تعیین و مشخص کرده است که بر 

اســاس لیست تعیین شده و تصمیمی که مسئوالن خواهند گرفت خسارت به زراعان و 
باغداران استان پرداخت می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان همدان با اشــاره بر اینکه جهاد 
کشــاورزی با همکاری اداره هواشناسی اطالعیه های وقوع سرما را صادر و از کشاورزان 
خواســته تا روش های پیشــگیرانه را اجرا کنند، گفت: همچنین کشــاورزان باید برای 

پیشگیری از خسارت ناشی از تغییرات جوی همیشه محصوالت خود را بیمه کنند.
پرورش به تسنیم گفت: خسارت سرمای چند روز اخیر در استان همدان موجب کاهش 
52 هزار تنی محصوالت باغی و  10 تا 30 درصد زراعت اســتان شــده است. که البته 
ســرما نقش ترمیمی هم در زراعت دارد و سرمای واقع شده در استان به صورت لکه ای 

به زراعت استان خسارت وارد کرده است.

وی افزود: خســارت بعدی وارد شده به کشاورزی استان در سیالب بود که سیالب 51 
هزار هکتار مزارع آبی و  7 هزار و ۹66 هکتار هم به باغ های استان آسیب زد. سیالب در 
زراعت 107 هزار تن در باغداری هم 15 هزار  تن کاهش محصول و  تولید کشــاورزی 

استان را موجب شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان بدون اشاره به اینکه چه تعداد 
از کشاورزان استان همدان امســال از بیمه محصوالت کشاورزی استفاده کردند،  تاکید 
کرد: میانگین بارش امســال بیش از 300 میلی متر بود حتی در 4 شهرستان استان همدان 
شاهد بارشی در حدود 600 تا 700 میلی متر بودیم که باز هم تاکید داریم کشاورزان روش 
پیشگیرانه و جبران کننده خسارت یعنی بیمه محصوالت کشاورزی را جدی بگیرند و از 

آن برای کاهش و یا جبران خسارت خود همیشه استفاده کنند.

قیمت کاالهای اساسی 
در ماه رمضان اعالم شد

 مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشــاورزی 
اعالم کرد که براســاس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار همه کاالهای 
اساسی از جمله برنج، رونق، شکر، مرغ، گوشت قرمز و دیگر کاالها 
همچون خرما و زولبیا بامیه تأمین شده و قیمت و چگونگی توزیع آن 

نیز به همه استان ها ابالغ شده است.
   روغن ۱۰ درصد ارزان تر از نرخ مصوب

مســعود بصیری - مدیرکل دفتر برنامه ریــزی، تأمین، توزیع، تنظیم 
بازار و ذخایــر راهبردی وزارت جهاد کشــاورزی - در این رابطه 
به ایسنا گفت: در جلسه ســی و دوم کارگروه تنظیم بازار کمیته ای 
تشــکیل شــد و درباره چگونگی تنظیم بازار کاالهای اساســی و 
دیگر کاالها همچون خرمــا و زولبیا و بامیه تصمیماتی اتخاذ و این 
مصوبات به همه استان ها ابالغ شد. به عنوان مثال در ردیف کاالهای 
اساســی 30 هزار تن برنج 1123 هندی برای توزیع استانی مصوب 
شــده که قیمت مصرف کننده آن کیلویــی 7/400 تومان بوده و در 
بسته بندی های 10 کیلوگرمی توزیع خواهد شد. همچنین برای شکر 
نیز 120 هزار تن برای مصارف صنف و صنعت و 20 هزار تن برای 
مصــارف خانوار در نظر گرفته ایم که بــه صورت فله ای و با قیمت 
کیلویی 3/400 تومان بــرای مصرف کنندگان در بخش های مختلف 

عرضه خواهد شد.
 گوشت منجمد ۳۱ هزار و 5۰۰ تومان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
وزارت جهاد کشاورزی درباره مصوبات ستاد تنظیم بازار برای تنظیم 
بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز اظهار کرد: در زمینه گوشت مرغ 
15 هزار تن به صورت گرم و به قیمت کیلویی 11 هزار و 500 تومان 
و 5000 تن گوشــت مرغ منجمد به قیمت 10 هــزار و 500 تومان 
در نظر گرفته شــده اســت که در اســتان ها توزیع خواهد شد و این 
قیمت ها، قیمت مصرف کننده است. همچنین برای گوشت قرمز 5000 
تن پیش بینی کرده ایم که قیمت یک کیلوگرم گوشت مخلوط منجمد 

را 31 هزار و 500 تومان در نظر گرفته ایم.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کيلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ايست بازرسی در نظر دارد بهره برداری 
از سالن های پاک کردن کله و پاچه گوسفندی واقع در داخل محوطه مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان با قيمت پايه هر عدد 25/000 ريال  
)ميانگين کشتارگاه ساالنه 840/000 رأس( برای سال 1398 به مدت يکسال از طريق مزايده به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط با 

شرايط ذيل واگذار نمايد:
1- متقاضيان می بايست مبلغ 150/000/000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی 
شعبه شهرستان بهار به نام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واريز و اصل فيش واريزی را به همراه قيمت پيشنهادی و مدارک شناسايی 
را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری بجز ايام تعطيل  بعد از درج آگهی مزايده به پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 1398/2/22 

به دفتر امور اداری کشتارگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2- مبلغ دريافتی توسط برنده مزايده از صاحبان آاليش هر رأس 90/000 ريال می باشد. 

3-  به پيشنهادات مخدوش، مبهم )مبلغ پيشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده 
و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- متقاضيان ضمن بازديد از محل مورد نظر با تأييد و مهر و امضاء اين فرم اطالع خود را از شرايط و موضوع مزايده اعالم و در صورت 
برنده شدن حق هر گونه اعتراض و بهانه ای را از خود سلب می نمايند.

5-  سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول 
مزايده سپرده ايشان به نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نيز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر 

اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.
6-  کشتارگاه در رد يا قبول هر کدام از پيشنهادات مختار خواهد بود.

7- پيشنهادات رسيده در روز دوشنبه مورخ 1398/2/23 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر سرپرست مرکز کشتارگاه صنعتی دام 
همدان بررسی نتيجه تا پايان وقت اداری روز سه شنبه شنبه مورخ 98/02/24 اعالم می گردد.

8-  هزينه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه در نوبت اول 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان همدان 

ایوب محمدی - رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهگیان همدان 

بنا به تصميم  هيأت مديره شرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول شرکت تعاونی مذکور رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 98/3/6 در محل فروشگاه فرهنگيان 
شعبه صدف واقع در خيابان صدف پشت آگاهی سابق برگزار می گردد.

لذا بدينوسيله از کليه اعضا )صاحبان سهام( دعوت می شود در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور به هم رسانند و يا وکالی خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل 
مجامع عمومی، حداکثر يک روز قبل از تاريخ مجمع عمومی به هيأت مديره تعاونی کتبا معرفی نمايند.

در ضمن افرادی که متقاضی کانديدای سمت هيأت مديره و بازرسی می باشند حداکثر تا يک هفته بعد از انتشار آگهی دعوت، درخواست کتبی خود را همراه با کپی شناسنامه، کپی 
کارت ملی، کپی حکم با مدرک تحصيلی و يک قطعه عکس صبح از ساعت 9 الی 12 در فروشگاه فرهنگيان واقع در سرپل يخچال تحويل هيأت مديره شرکت تعاونی داده و فرم مربوطه 

را تکميل و رسيد دريافت نمايند.
1- گزارش کتبی هيأت مديره و بازرسان از عملکرد سال 97

2- طرح و تصويب صورت های مالی سال 97 و نحوه تقسيم سود 
3- تصويب بودجه و تعيين خط مشی شرکت تعاونی در سال 98

4- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا شرکت تعاونی 
5- طرح و تصويب پاداشت هيأت مديره و بازرسان شرکت تعاونی برای عملکرد سال97 

6- طرح و تصويب انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعاونی
7- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و حق حضور در جلسات هيأت مديره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح مواردی از قانون بخش اقتصاد جمهوری اسالمی ايران 

شرکت تعاونی مصرف فرهنگيان همدان 
8- انتخاب هيأت مديره و بازرس اصلی و علی البدل 

استخدام

شرکت معدن کار باختر

شرکت معدن کار باختر جهت تکميل کادر اپراتوری ماشين آالت معدنی خود در استان همدان نياز به تعدادی اپراتور مجرب با شرايط زير دارد:
1- مدرک تحصيلی ديپلم  - 2- گواهينامه ويژه لودر- 3- سابقه کار مفيد 

از متقاضيان خواهشمند است جهت ثبت نام و تحويل مدارک به آدرس همدان خيابان مهديه جنب بانک صادرات کوچه توحيد بن بست کيانيان 
درب اول سمت راست مراجعه يا مدارک خود را به شماره فاکس 38371868-081 ارسال فرماييد.

آگهي مزایده حضوري

 محمد حسین پور- شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و به استناد بند 2 از 188 جلسه شوراي اسالمي شهر قسمتي از محوطه 
پارک کوثر را جهت نصب دستگاه هاي بازيهاي فضاي مجازي به متراژ سي مترمربع و به مدت شش ماه و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي 

بصورت اجاره بها ماهيانه واگذار نمايد.
■ متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر به معاونت خدمات شهری شهرداري مراجعه نمايند.

■ متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس واريز و فيش 
واريزي را جهت شرکت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند.

■ متقاضيان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مي باشد استفاده نمايد.
■ شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

■ هزينه کارشناسي ، هزينه انتشار آگهي مزايده در روزنامه ها و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.
■ کليه هزينه هاي مربوط به نصب و راه اندازي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

■ هرگونه خسارت مالي و جاني در حين انجام فعاليت بر عهده برنده مزايده مي باشد .
■ برنده مزايده مي بايست مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط )ارشاد اسالمي- اماکن، اداره استاندارد و ... ( را جهت فعاليت قانوني خود کسب نمايد.

■ متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ 98/3/2 مي بايست سپرده شرکت در مزايده خود را واريز و ارائه نمايد.
■ کميسيون عالي معامالت در مورخ 98/3/4 روز شنبه در محل شهرداري، چنانچه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود داشته باشد تشکيل و برنده اعالم 

مي گردد. )م الف 104(
چاپ آگهي نوبت اول: 98/2/15

چاپ آگهي نوبت دوم: 98/2/23

مبلغ سپرده شرکت قیمت پایه کارشناسیشرحردیف
در مزایده

مدت اجاره

اجاره قسمتی از محوطه پارک کوثر جهت 1
نصب دستگاه های بازيهای فضای مجازی

6 ماه5/000/000 ريال2/000/000 ريال

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کيلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ايست بازرسی در نظر دارد فرآيند انتقال الشه از باسکو های 
الشه کش دام سبک و سنگين به سردخانه و همچنين تخليه سردخانه و حمل گوشت گاوی و گوسفندی را برای سال 1398 به مدت يکسال از طريق مناقصه به 

اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد:
1- قيمت برآوردی پايه برای هزينه حمل دام سبک  به مقدار تقريبی 1800 تن به ازاء هر کيلو 400 ريال )کل مبلغ پايه برآوردی 720/000/000 ريال( مبلغ پايه هزينه 

کارگری سردخانه گوسفندی 840/000/000 ريال 
2- قيمت برآوردی پايه برای هزينه حمل دام سنگين به مقدار تقريبی 2000 تن به ازاء هر کيلو 400 ريال )کل مبلغ پايه برآوردی 800/000/000 ريال( مبلغ پايه 

هزينه کارگری سردخانه گاوی 600/000/000 ريال 
3- متقاضيان ميبايست مبلغ 150/000/000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار 
بنام مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان واريز و اصل فيش واريزی را به همراه قيمت پيشنهادی، تأييد و مهر و امضاء فرم آگهی مناقصه و مدارک شناسايی را در 
پاکت الک و مهر شده تا هفت روز کاری  بجز ايام تعطيل بعد از درج آگهی مناقصه پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 1398/2/22 به دفتر امور اداری کشتارگاه 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
4- به پيشنهادات مخدوش، مبهم)مبلغ پيشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- متقاضيان ضمن بازديد از محل مورد نظر با تأييد و مهر و امضاء اين فرم اطالع خود را از شرايط و موضوع مناقصه اعالم و در صورت برنده شدن حق هر گونه 

اعتراض و بهانه ای را از خود سلب می نمايند.
6- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مناقصه سپرده ايشان به 
نفع کشتارگاه ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نيز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.

7- برنده مناقصه می  بايست ضمن امضا نمودن فرم نمونه قرارداد نسبت به سپردن يک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 500/000/000 ريال به کشتارگاه صنعتی 
دام همدان اقدام نمايد.

8- کشتارگاه در رد يا قبول هر کدام از پيشنهادات مختار خواد بود.
9- پيشنهادات رسيده در روز دوشنبه مورخ 1398/2/23 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مدير مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد رسيدگی قرار 
می گيرد و نتيجه تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 اعالم می گردد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه يا صرفاً نماينده قانونی آنها در جلسه 

بازگشايی پاکات بالمانع می باشد.
10- هزينه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

غزل اسالمي »

 تاکنون تعدادي از مدیران استان تغییر کرده اند که 
الزم اســت که تعدادي از مدیــران حوزه اقتصاد هم 
تغییر کنند اما چون در برخي سازمان ها مدیرپروري 

نکرده ایم دست مان براي تغییر زیاد باز نیست.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار 
همدان در نشســتي که با مدیران و اعضاي تحریریه 
همدان پیام در دفتر کارش داشــت در پاسخ به سوالي 
درباره تغییر مدیران حــوزه اقتصادي گفت: تاکنون 
تغییراتي صورت گرفته اما در برخي دستگاه هاي دیگر 
هم شاید نیاز به تغییراتي باشد زیرا هر مدیري که چند 
سال در دستگاهي کار مي کند در آن مدت تمام هنر و 
توانمندي خود را به کار بسته است که اگر الزم به تغییر 

باشد با هماهنگي مدیر ارشد استان انجام مي شود.
ظاهــر پورمجاهد ادامه داد: بعضي از مدیران به خاطر 
حضور بلندمدت در یک دستگاه و نیروسازي نکردن 
در برخي دســتگاه ها نمي توانیم با دست باز تغییرات 
زیادي صورت بدهیم. حتماً هم نباید مدیران را تغییر 

داد ولي مي توان او را توجیه به تحرک بیشتر کرد.
پورمجاهد دربــاره همراهي مدیران و انجام تعهدات 
خود در ســند راهبردي استان هم گفت: تدوین سند 
راهبردي اســتان به تفکیک شهرســتان ها تهیه شده 
که بخشــي از این برنامه به حوزه اشــتغال و تولید 

بازمي گردد و در شهرستان ها پروژه هایي تعریف شده 
که به بخش هاي زیرساختي به تولید و اشتغال یاري 
خواهد رســاند و مدیري سد راه انجام امور و توسعه 
شود راه هایي مانند ارجاع به هیأت هاي تخلف وجود 

دارد که اجرا خواهیم کرد.
وي افزود: در ســال ۹8 نمي شــود با کسي تعارف 
داشت، باالخره در جنگ اقتصادي هستیم و همه باید 
همراه باشند.معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استاندار همدان بیان کرد: در سند راهبردي سهم 
اشتغال استان و میزان سرمایه گذاري در سه سال آینده 

در هر یک از شهرستان ها مشخص است.
وي با بیان اینکه بخشي از اولویت هاي سرمایه گذاري 
نیز در شهرســتان هاي استان ذکر شــده است ادامه 
داد: ایــن اولویت ها را مي توان اطالع رســاني کرد تا 
ســرمایه گذار داخلي و خارجي براي شرکت در آن 
ترغیب شود.پورمجاهد با  اشاره به اینکه میزان سهمیه 
دستگاه هاي اســتان بر اساس نرخ بیکاري و ورودي 
جمعیت بیکار برآورد شــده است، افزود: باید تالش 
کنیم تا منابع مالي و ســرمایه گذاري الزم براي تحقق 

این برنامه ها را جذب کنیم.
وي دربــاره پنجره واحد هم گفــت: باید یک برنامه 
منســجم براي فعال کردن پنجره واحد بگذاریم تا از 

همه دستگاه هاي مرتبط با دریافت مجوز در ساعات 
مشــخصي در آن اتاق حضور داشته باشند و گاهي 
ســرزده به محل سرزده وارد شــویم که اگر نیروي 
یکي از دســتگاه ها در آنجا مستقر نبود و یا اگر افراد 
چابک و کاربلــد نبودند آن را گــزارش کنیم چون 
این پنجره دســتورالعمل خوبي دارد و فعال بودن آن 
به نفع اســتان است.معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منابع استاندار همدان با بیان اینکه باید گردش 
در دستگاه هاي اســتان با سهولت بیشتري رخ دهد، 
خاطرنشان کرد: دستگاه هاي متولي پاسخ استعالمات 
را با سرعت بهتر و با گردش کاري کاراتر انجام دهند.

پورمجاهد با اشاره به ایجاد تعاوني هاي اقتصادي براي 
رســیدن به اقتصاد سالم گفت: اگر همانند گذشته از 
شیوه تعاوني ها استفاده شود با عضویت اقشار مختلف 
و گردآوري ســرمایه هاي خرد مي توانیم در مســیر 
درســت اقتصاد پیش برویم. ما بایــد بر روي منابع 

اقتصادي با حساسیت بیشتري برنامه ریزي کنیم.
وي با اشاره به اینکه طرح هاي ناتمام که شرایط الزم 
را دارند احیا مي شوند، بیان کرد: ممکن است بخشي 
از طرح هاي راکد وقتي به صورت کارشناسي بررسي 
شــوند، توجیه نداشته باشــند یا مدیران واحدهاي 
صنعتي توان ادامه کار را نداشته باشند که به این افراد 

راهکارهایي مانند تنوع خط تولید یا ورود سرمایه گذار 
جدید ارایه مي شود تا در گردونه تولید قرار گیرند.

پورمجاهد گفت: آنچه که ما باید برای رونق تولید در 
اســتان انجام بدهیم استفاده بیشتر از نظر کارشناسان 

دستگاه های اجرایی است.
پورمجاهد گفت: در حال تشــکیل کمیته کارشناسی 
هســتیم تا طرح های استان را رصد و بررسی کنند و 
زمانی مشکل واحدها و طرح ها را به جلسات رونق 
تولید و ستاد تسهیل ارایه بدهیم که ابتدا تمام مطالعات 

کارشناسی توسط این تیم روی آنها انجام شده باشد.
وی افزود: مدیران هم باید تعــداد بازدید از طرح ها 
را بیشتر کنند و در شهرستان ها واحدهای مشکل دار 
را پیــدا کنند تا کارشناســان بر روی مشــکالت و 

راهکارهایشان مطالعه کنند.
وی در ادامــه توضیحاتش گفت: راهکار دیگر برای 
تسهیل امور در رونق تولید ارتباط دستگاه های اجرایی 
با یکدیگر اســت و باید وقتی ســرمایه گذار و فعال 
اقتصادی در حال گرفتن اســتعالم است به سرعت 

پاسخ استعالم ها را بدهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
همدان ادامه داد: توجه به شورای بانک ها و تقویت بیمه 
بانک ها نیز به رونق تولید کمک مي کند، ما نمی توانیم 

به بانک ها فقط بگوییم به واحدها تســهیالت بدهید 
بلکه ابتدا باید کمک کنیم تا منابع آنها تأمین و اقساط 
معوقه پرداخت شــوند سپس از بانک ها بخواهیم تا 

شرایط پرداخت تسهیالت را راحت تر بگیرند.
وي با تأکید بر اینکه بانک ها بیشتر از گذشته به روند 
تولید و چرخش منابع خودشان کمک کنند ادامه داد: 
دســتگاه هایي چون امور مالیاتــي و تأمین اجتماعي 
مساعدت بیشــتري کنند تا بدهي واحدها را تعیین 

تکلیف شود و واحدها به دلیل بدهي راکت نمانند.
پورمجاهد ادامه داد: برخی شرکت ها مانند بنیاد برکت 
و علوی در ســال ۹7 در طرح کوچکی در اســتان 
سرمایه گذاری کرده اند اما به دنبال این هستیم که برای 
سال ۹8 تعداد مشارکت این شرکت ها  و هلدینگ های 
سرمایه گذاری کشــور را بر روی طرح های بزرگ تر 

بیشتر کنیم.
وي در پاســخ به ســوالي درباره تورم هم گفت: اگر 
تزریــق نقدینگي به بخش تولید نباشــد ایجاد تورم 
مي کند، ضمن اینکه بخشــي از افزایش قیمت ها در 

دست واسطه ها است.
پورمجاهد درباره تسهیالت روستایي نیز گفت: تاکنون 
235 میلیارد تومان تسهیالت روستایي پرداخت شده 

که موجب اشتغال 4 هزار نفر شده است.

دست مان براي تغییر مدیران زیاد باز نیست

در دستگاه ها 
مدیرپروري نکرده ایم 

■ الزم است برخي مديران تغيير کنند
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سومی تیم شمشیربازی همدان در 
لیگ برتر بانوان

 رئیس هیأت شمشــیربازی اســتان همدان گفت: تیم 
بانوان استان همدان برای نهمین سال پیاپی، به مقام سومی 

لیگ برتر شمشیربازی دست پیدا کرد.
ناصر مرادی با اشــاره به کســب عنوان سومی تیم بانوان 
همــدان اظهار کرد: نهمیــن دوره لیگ برتر کشــور در 
مجموعه ورزشی شــهید شیرودی، سالن شهید کالهدوز 

برگزار شــد.وی در گفتگــو با فارس ادامــه داد: در این 
رقابت ها تیم شمشیربازی بانوان همدان به سرپرستی انسیه 
مختاری نژاد در اســلحه »اپه« موفق به کسب مقام سوم در 
این شد.رئیس هیأت شمشیربازی استان همدان بیان کرد: 
سمانه خورشیدی، بهاره رمضانی، مریم حمیدی و پریسا 

سبزواری بازیکنان تیم همدان در این رقابت ها بودند.
وی افزود: تیم سپاهان اصفهان و تیم هیأت تبریز به ترتیب 
قهرمان و نایب قهرمان شــدند و تیم های هیأت همدان و 
تیم آترا ارتوپد ارومیه موفق به کســب مقام  سوم مشترک 

را کسب کردند.
مرادی تصریح کرد: در سال های گذشته تیم شمشیربازی 
همدان در هر سه اسلحه در این رقابت ها شرکت می کرد 
که ماحصل آن ســه کاپ برای هر اسلحه و یک کاپ در 

مجموع برای استان بود.
وی خاطرنشــان کرد: اما متاسفانه در سال های اخیر، نبود 
اسپانســر و مشــکالت اقتصادی، موجب شده تا هیأت 
شمشــیربازی همدان تنها در یک اسلحه در این رقابت ها 

شرکت کرده بود.

خبـر

ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

رئیس فدراسیون تکواندو
همدان در پومسه سرآمد کشور است

 رئیس فدراسیون تکواندو  گفت: همدان در پومسه سرآمد کشور 
اســت و امید است پومســه به زودی در بین رشته های المپیکی قرار 

بگیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، سید 
محمد پوالدگر مجمع انتخاباتی هیأت تکواندو اســتان همدان گفت: 
تکواندو ایران از زیرســاخت مستحکمی برخوردار است و این رشته 
با توجه به حضور در المپیک طرفدران بی شماری در دورترین نقاط 
ایران دارد. وی دلیل اصلی پیشــرفت تکواندو ایران در سالهای اخیر 
را برگزاری لیگ های منظم در تمامی رده های ســنی و در دو بخش 
مردان و زنان بیان کرد و اظهار داشــت: سال گذشته همزمان با المپیاد 
استعدادهای برتر فد راسیون بیست و ششمین دوره مسابقات نونهاالن 

کشور را برگزار کرد.
ســید محمد پوالدگر اظهار کرد: در ابتدای امسال نیز عالرغم بوجود 
آمدن حوادث طبیعی در کشور همچون سیل شاهد حضور بی شماری 

از عالقمندان به تکواندو در مسابقات آزاد کشوری بودیم.
پوالدگر از توســعه تکوانــدو در تمام نقاط ایران خبــر داد و افزود: 
تکواندو مشتاقان زیادی در ایران دارد و امسال رقابتهای قهرمانی آزاد 
نونهاالن با حضور 2000 تکواندوکار برگزار شد که این برای تکواندو 

ایران یک موفقیت بزرگ است.
وی در ادامــه با انقاد از عملکرد تکواندو همدان در ســال های اخیر 
تصریــح کرد: اعتقاد دارم یکی از اســتان هایی که می شــود روی آن 
برنامه ریزی و ســرمایه گذاری خوبی برای توســعه و رشد تکواندو 
داشت، هیأت تکواندوي استان همدان است که متاسفانه در سال های 
اخیر تکواندو همدان نتوانسته جایگاه خود را در کشور بدست آورد.

وی تصریح کرد::مســافت همدان به تهران بســیار نزدیک اســت و 
خوشــبختانه همدانی ها از دانش فنی باالیی در این رشته برخوردار 
هســتند که نمونه بارز آن مهدی صمدیان تبار است که در حال حاضر 
یکی از بهترین مربیان پومســه کشــور می باشــد. رئیس فدراسیون 
تکواندو تصریح کرد: همدان در پومســه ســرآمد کشور است و امید 

است پومسه به زودی در بین رشته های المپیکی قرار بگیرد.
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پیشخوان

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

برابر رأي شــماره 139760326002001283 مورخ 1397/12/22 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی 
جعفری فرزند علی حســين به شماره شناسنامه 880 صادره از کبودراهنگ در يک قطعه 
زمين مزروعي ديم به مساحت 153689/66 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی 
شــده از پالک  195 اصلي واقع در بخش 4 همدان روســتای طراقيه خريداری از مالک 
رسمی آقای حســينعلی جعفری محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.)م الف 22(
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30

محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهی ابالغیه 
کالسه 9700369 به شرح توضيحات ذيل به علت عدم شناسايی متعهدين صادر گرديده است لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررا عليه شما تعقيب خواهد 

شد.
متعهد )متعهد(:

رسول شيرزادی نام پدر: امرعلی تاريخ تولد: 1371/9/26 شماره ملی: 3950235663 شماره شناسنامه 
3950235663 به نشانی : نهاوند خيابان 17 شهريور بازار بزاز کال 

نورمحمد ارزائيان کرم اله نام پدر: ميرحسين تاريخ تولد 1328/7/1 شماره ملی4209336033 شماره 
شناســنامه 259 به نشــانی: نهاوند، شهرک شهيد آيت ا... دستغيب کوچه شــهيد ابراهيم دهفولی 

6591737955
تاج برزادی نام پدر: فرهاد تاريخ تولد 1333/1/2 شماره ملی 4209336432 شماره شناسنامه 298 به 

نشانی: نهاوند شرکت شهيد آيت اله دستغيب کوچه شهيد ابراهيم دهفولی 6591737955 
مستندات صدور اجرائيه:

قرارداد بانکی: شماره سند: 6601474818007 تاريخ سند 1393/3/21 بانک مربوطه ملی
موضوعات الزم االجرا:  87/008/000ريال )هشتاد و هفت ميليون و هشت هزار ريال( )م الف 34( 

محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

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

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034001491 مورخه 1397/11/14  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای علی اکبر مرادی فرزند علی به شماره شناسنامه 
29 صادره از همدان در ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعي آبی به مساحت 85617 مترمربع تحت 
پالک59/56 واقع در همدان بخش 4 خريداری مع الواســطه از آقای روح اله سليمی  محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف 

)94
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهی ابالغیه 
کالسه9700157 به شــرح توضيحات ذيل به علت عدم شناسايی متعهدين صادر گرديده است لذا بنا 
به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد 

ادامه عمليات بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررا عليه شما تعقيب خواهد شد.
متعهد له )متعهدله(:

ملی تاريخ ايجاد: 1354/02/06 به نشانی : نهاوند ميدان شريعتی بانک ملی 22 بهمن 
متعهد )متعهد(

زهرا ظفری نام پدر: علی مراد تاريخ تولد: 1355/10/1 شماره ملی 3960713495 به شماره شناسنامه 
541 به نشانی نهاوند روستای تکه 

متعهد )ضامن(:
عطااله حبيب وند نام پدر: خيراهلل تاريخ تولد: 1352/5/20 شماره ملی 3961798699 شماره شناسنامه 

527 به نشانی ميدان ژاندارمری کوی نيايش پالک 32
روح اله فراشی نام پدر: رهبری تاريخ تولد: 1360/10/10 شماره ملی 3962269614 شماره شناسنامه 7 

به نشانی نهاوند کوی وليعصر بلوار سپاه پالک 7
موضوعات الزم االجرا: 342/754/931 ريال )سيصد و چهل و دو ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار 

و نهصد و سی و يک ريال( )م الف 32( 
محمدعلی جلیلوند

رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي مزایده 
در پرونده کالســه971607  اجرايي طــي رأي صادره از 
شــعبه115  شــورای حل اختالف مالير آقای ميثم کيانی 
محکومند به پرداخت مبلغ 4 عدد ســکه تمام بهار آزادی 
به عنوان اصل خواســته در حق معصومه نيکونام  به عنوان 
نيمعشر دولتي لذا با توجه به اينکه محکوم عليه- عليهما- 
عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نکرده است اين 
اجرا به درخواســت )محکوم له(، لهما، لهم اقدام به توقيف 
اموالي به شــرح ذيل نموده که در تاريخ 1398/3/1 ساعت 
11 الــی 12 اقدام به برگزاري عمليــات مزايده جهت تأديه 
دين محکوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا کســاني 
که تمايل به شرکت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج 
روز قبل از روزي که براي فروش معين شــده است اموال 
مشــروحه ذيل را مالحظه نمايند 1- يخچال فريزر هيماليا 
مدل کمبی 530 ســفيد کره ای با آب سردکن 22 فوت 2- 
فرش 12 متری شهر بانو 700 شانه رنگ سرمه ای 10رنگ 2 
عدد 3- تلويزيون ال ای دی سامسونگ 49 اينچ سرس شش 
مدل 6960 جمعًا به قيمت کارشناســی 160/000/000 ريال 
می باشد  بديهي است برنده مزايده کسي تلقي مي گردد که 
بيشــترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد في 
را في المجلس و مابقي را ظرف مــدت يک ماه تأديه کند.

)م الف 53(
مدیر اجراي احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر 

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

آگهــي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326034001492 مورخه 1397/11/14  هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای علی اکبر مرادی فرزند علی به شماره شناسنامه 
29 صادره از همدان در ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعي آبی به مســاحت 84161/72 مترمربع 
تحت پالک59/57 واقع در همدان بخش 4 خريداری مع الواســطه از آقای روح اله ســليمی  محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد 

شد.)م الف 96(
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/2/30

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان

آگهی ابالغیه 
کالسه9700196 به شــرح توضيحات ذيل به علت عدم شناسايی متعهدين صادر گرديده است لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررا عليه شما تعقيب خواهد 

شد.
متعهد )متعهد(:

مرتضی کرمعلی نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1344/12/1 شماره ملی 3961467110 به شماره شناسنامه 
1957 به نشانی: نهاوند هنرستان شهيد چمران 

محمدعلــی آريان نام پدر: محمد تاريخ تولد 1354/11/25 شــماره ملی 3962466959 به شــماره 
شناسنامه 5 به نشانی نهاوند شهرک طالقانی کوچه ناسيونال 

حســين آريان نام پدر: احمد حســين متولد 1365/9/12 به شــماره ملی 3962834168 به شماره 
شناسنامه 182 به نشانی: نهاوند روستای ميان آبه 

مستندات صدور اجرائيه:
قرارداد بانکی: شماره سند: 3962834168 تاريخ سند 1395/12/15بانک مربوطه ملی

موضوعــات الزم االجرا: 109/380/090 ريال )صد و نه ميليون و ســيصد و هشــتاد هزار ريال( 
)م الف 31(

محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی ابالغیه 
کالســه9700366 به شــرح توضيحات ذيل به علت 
عدم شناســايی متعهدين صادر گرديده اســت لذا بنا 
به تقاضای بســتانکار طبق مــاده 18 آيين نامه اجرای 
مفاد اجرائيه فقط يک مرتبــه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماييد ادامه 
اجرائی  انتشــار آگهی ديگری عمليات  بدون  عمليات 

طبق مقررا عليه شما تعقيب خواهد شد.
متعهد )متعهد(:

محمد ســلگی نام پدر: فتح اله تاريخ تولد: 1342/1/1 شماره 
ملی 3961728712 شــماره شناسنامه 38 به نشانی: نهاوند 

روستای بندامان 
رضا کيانی نام پدر محمد تاريخ تولد 1362/2/15 به شــماره 
ملی 3961901314 شــماره شناسنامه 579 به نشانی نهاوند 

ميدان بسيج به سمت شاطرآباد نمايشگاه اتومبيل 
مستندات صدور اجرائيه:

بانکی: شماره ســند: 6501014541005 تاريخ سند  قرارداد 
1394/3/20 بانک مربوطه ملی

پنج  )صدو  ريال   105.076.500 االجرا:  الزم  موضوعات 
ميليون و هفتاد و شــش هــزار و پانصد ريال( )م الف 

)36
محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی ابالغیه 
کالســه9700253 به شرح توضيحات ذيل به علت عدم شناسايی متعهدين صادر گرديده است لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد.
متعهد )متعهد(:

- ايوب واقفی راد نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1367/2/1 شــماره ملی 3962618961 شماره شناسنامه 
6633 به نشانی: نهاوند سه راهی جواديه ميدان امام مرغ فروشی بروجرد کمربندی

-روح اهلل حسنی نام پدر: شکرخدا تاريخ تولد: 1359/6/1 شماره ملی 3961861358 شماره شناسنامه 
1196 به نشانی نهاوند، خيابان بسيج گوشه سر آسياب 

ماشاءاهلل ترابی نام پدر محمدعلی تاريخ تولد 1352/1/7 شماره ملی 3961793611 شماره شناسنامه 19 
به نشانی : تاکسيرانی نهاوند شرکت شهيد حيدری

مستندات صدور اجرائيه:
قرارداد بانکی: شماره سند: 96378831124تاريخ سند 1397/8/14 بانک مربوطه ملی

موضوعات الزم االجرا:204/872/834 ريال )دويســت و چهار ميليون و هشتصد و هفتاد و دو هزار و 
هشتصد و سی و چهار ريال( )م الف 35( 

محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی ابالغیه 
کالســه9700368 به شرح توضيحات ذيل به علت عدم شناسايی متعهدين صادر گرديده است لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اجرائيه فقط يک مرتبه در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماييد ادامه عمليات بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررا عليه شما تعقيب خواهد 

شد.
متعهد )متعهد(:

مريم کيانی نام پدر: فرهنگ تاريخ تولد: 1360/6/1 شماره ملی 3961430810 شماره شناسنامه 6611 به 
نشانی نهاوند، ميدان بسيج بلوار شاهد نبش خيابان کوچه ارديبهشت 

فريبا باباعلی نام پدر: محمد ولی تاريخ تولد 1358/4/2 شماره ملی 4189087475 به شماره شناسنامه 
919 به نشانی: نهاوند کوی دکتر حسابی مغازه تعمير کامپيوتر و عکاسی 

غالمعباس خســروی نام پدر: حيدر تاريخ تولد 1353/12/20 به شماره ملی 3960252595 به شماره 
شناسنامه 25239 به نشانی: نهاوند بلوار امام حسين)ع( لوازم خانگی 

مستندات صدور اجرائيه:
قرارداد بانکی: شماره سند: 6500931167002 تاريخ سند 1393/08/11 بانک مربوطه ملی

527/000/000 ريال )پانصد و بيســت و هفــت ميليون ريال( )م الف  موضوعات الزم االجرا: 
 )33

محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی مزایده دوم 
در پرونده کالســه 164/97/اج اجرايی صادره از 
شــعبه 112 واحد اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف شهرســتان فامنين در نظــر دارد اموال 
مشروحه ذيل را که متعلق به محکوم عليها علی، 
معصومه، اعظم، مهدی، حسن، اکرم، محمد، همگی 
نظری بوده و به نفع خانم مريم هوشيار توقيف شده 
از طريق مزايده در تاريخ 1398/3/12 و ساعت 11 
در محل دائره اجرائی احکام مدنی مشاعی از آن به 

فروش می رسد.
1-ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 390 
مترمربع واقع در فامنين خيابان امام خيابان شهيد 
سرافرازی پالک 610 به قيمت کارشناسی به مبلغ 

780/000/000 ريال 
در اجــرای مــواد 118-122-123 قانون اجرای 
تا کسانی  اعالم می دارد  بدينوسيله  احکام مدنی 
که تمايل به خريد دارند در جلسه مزايده شرکت 
نمايند برنده مزايده کسی است که باالترين قيمت 
را پيشــنهاد نمايد ضمناً ترتيب بازديد از اموال 
توقيفی برای 5 روز قبل از آغازمزايده فراهم باشد.

)م الف 37( 
رجب زاده 
قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 

آگهي حصر وراثت
خانــم حميــرا شــيخ محمــدی دارای شــماره شناســنامه  3873 بــه شــرح دادخواســت 
ــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنيــن  کالســه 114/980126ح از اي
ــنامه  3739 در  ــماره شناس ــه ش ــيخ محمدی ب ــواد ش ــادروان  ج ــه ش ــح داده ک توضي
تاريــخ 98/1/21 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حين الفــوت آن 

ــه: متوفی/متوفيــه منحصــر اســت ب
ــر  ــنامه 4000289098 دخت ــماره شناس ــه ش ــواد ب ــد ج ــيخ محمدی فرزن ــا ش  1- مين

ــی متوف
ــر  ــنامه 4000475304 پس ــماره شناس ــه ش ــواد ب ــد ج ــيخ محمدی فرزن ــد ش  2- محم
ــه شــماره شناســنامه 1814 مــادر  ــد خانعلــی ب ــدری کرمــی مرجــان فرزن متوفــی 3- ب

ــی متوف
ــر  ــنامه 3873 همس ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد قدرت ال ــدی فرزن ــيخ محم ــرا ش  3- حمي
ــت  ــک نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی اين متوف
آگهــي مي نمايــد تــا هــر کســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــک مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
)م الف 113(

رئیس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف اسدآباد 

آگهی مزایده 
نظر به اينکه به موجب تصميمات مجمع عمومی شرکت و آگهی تغييراتی ثبتی شماره 139330426778000313 
صادره از اداره ثبت اسناد همدان حکم انحالل شرکت در حال تصفيه تعاونی مسکن اصناف همدان )ثبت 7541( 
اعــالم گرديد. لذا در اجرای مواد 223 الی 225 قانون تجارت در امور انحــالل و همچنين مفاد آيين نامه اجرای 
اســناد رسمی الزم االجرای ثبت اسناد مصوب 1387/6/11 )مواد 122 و 126 و 129( وسيله نقليه شرکت در حال 

شامل  تصفيه 
1( ششــدانگ يک دستگاه اتومبيل وانت سيستم پيکان تيپ 1600 نوع سوخت بنزينی )تک سوز( مدل 1388 ظرفيت 
n و دارای بيمه نامه و مبلغ  a a a 36a a 39g 750 کيلوگرم به شماره موتور 11487086363 و شماره شاسی 850861
7/260/000 ريال خالفی و خودرو فاقد پالکت مشخصات و شاسی می باشد که کارشناس رسمی دادگستری بهای آن را 

مبلغ 140/000/000 ريال ارزيابی نموده است.
شــرايط مزايده: مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابی کارشــناس )پايه( آغازو به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود 
متقاضيان شــرکت در مزايده بايد 30 درصد مبلغ پايه را به حساب 0109896325009 نزد بانک ملی دادگستری واريز و 
اصل فيش را در جلسه مزايده ارائه نمايند فروش کال نقدی بوده و تمامی هزينه ها )هزينه آگهی، کارشناسی و ماليات و 
نقل و انتقال و هزينه عوارض شــهرداری و خالفی و ساير ادارات در خصوص نقل و انتقال( بر عهده برنده مزايده خواهد 
بود. بديهی است برنده مزايده کسی تلقی می گردد که بيشترين قيمت را پيشنهاد و ظرف يک ماه مبلغ را تأديه نمايد 
در غير اين صورت مبلغ 30% واريزی به نفع شــرکت در حال تصفيه ضبط خواهد شد و 30% واريزی ساير متقاضيان در 

مورخ 98/2/23 مسترد می گردد.
شرکت در جلسه مزايده برای عموم آزاد اســت و خريداران می توانند در وقت مقرر در محل انجام مزايده حاضر و در 

جلسه شرکت نمايند.
زمان و مکان اجرای مزايده: مزايده فوق الذکر در روز يکشنبه مورخ 98/2/22 رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر تصفيه 

شرکت واقع در همدان، خيابان بوعلی روبروی اداره دارائی طبقه دوم آزمايشگاه نور دفتر تصفيه برگزار می گردد.
متقاضيان محترم جهت کســب اطالعات بيشتر از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر با شماره تلفن 081-38265729 
تماس حاصل نمايند و با هماهنگی مدير تصفيه از تاريخ نشــر آگهی از خودرو مورد مزايده بازديد به عمل آورند.

)م الف 111( 
مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه تعاونی مسکن اصناف همدان )کریمی(

 ســه ســال زمان کمی بــود برای 
فراموشــی مردی که 30 ســال بی وقفه 
برای ورزش همــدان تالش کرد، آری 
»علیرضا شمســی پور« اما این خاصیت 

ما انسان هاست که زود یادمان می رود.
 عاشــق بــود و صبور؛ خنــدان بود و 
خدمت گذار... تفنگ را بعد از جنگ بر 
زمین گذاشــت و این بار برای نبرد در 
جبهه جنگ نرم، به میدان مبارزه آمد تا 

فرمانده جوانان باشد در سنگر ورزش.
فوتبالی بــود و عاشــق ورزش؛ پیگیر 
بــود و خســتگی ناپذیر... برای خدمت 
به جوانان شــب و روز نمی شــناخت، 
حتی در لباس مقدس سبزرنگ سپاه هم 
دســت از خدمت به جوانان و ورزش 

برنمی داشت.
تیم فوتبــال فجر همدان را با شــور و 
عالقه ای اداره می کرد تا در کوچکترین 
جایــگاه هــم بتواند بــرای خدمت به 
ورزش مثمرثمر باشد، ثمره ای که حتی 
از میان آن احمد جمشیدیان رشد کرد و 
امروز پرچمدار و آبروی فوتبال همدان 

در کشور است.
به گزارش فارس، در بسیج ورزشکاران 
تالش می کــرد تا فرهنــگ پهلوانی و 
روح جوانمــردی را در ورزش اســتان 
نهادینــه کند و در ایــن راه ذره ای قدم 
پس نمی گذاشت زیرا می دانست در این 
میدان جنگ نرم دشمن، باید جوانان را 
حفظ  کرد و بهترین سنگر آن هم ورزش 

است.
زمین  هــای فوتبال همدان از ســعیدیه 
گرفته تا قدس، همه شــاهدند در هیأت 
فوتبال اســتان در عناویــن مختلف از 
جملــه دبیری آن، جهــادی کار کرد تا 

همانند تیم خودش فجر، زمینه ساز بروز 
اســتعدادهای ناب شود و رونق ببخشد 

به فوتبال همدان.
به دوچرخه ســواری رفــت و بر خود 
تکلیف دانست این رشــته را مدیریت 
کند چون پتانســیل رکابزنی در همدان 
را خوب می خواند و در این مســند هم 
خدمت را فی سبیل اهلل می دانست و ثمره 

آن هم امروز قابل لمس است.
به میدان تیر و ســیبل رفت، شد رئیس 
تیراندازی اســتان، جهــادی کار کرد و 
اعتال بخشید به این ورزش پرمدال برای 
همــدان و هنوز هم بــرکات خدمتش 

افتخار تیراندازی استان است.
تا آخرین لحظه عمــرش از خدمت به 
ورزش اســتان دریغ نداشت، اما چقدر 

ما فراموشــکاریم که امروز در سومین 
ســالگرد شــهادتش، یادمــان رفته این 
همه خدمــت را، یادمان رفته زحماتش 
بــرای ورزش و هیأت هــای فوتبــال، 

دوچرخه سواری و تیراندازی و... را.
هنوز هم نتوانســته ایم درخور شأن و 
مقامش، ذره ای از خدماتش را پاســخ 
دهیــم، فقط یک ورزشــگاه به نامش 
کرده ایــم فکر می کنیم که دیگر حجت 
ما تمام است، حتی همان چند مسابقه 
کوچک ورزشی اســتانی که به نامش 
بود را هم یادمان رفته امســال برگزار 

کنیم.
دو ســال گذشــته، ســالروز شهادت 
»علی آقا« بهانه ای بود تا شاگردان قدیمی 
و موســپیدان فوتبال همــدان دور هم 

جمع شــوند و یک تورنمنت ساده را با 
چهار پنج بازی بــه یادش برگزار کنند، 

اما امسال ...
... مسئله ای نیست، یادش رفته است.

از بی  مهــری فوتبالی هــای که بگذریم، 
هیچگاه بی  مهــری تیراندازها از یادمان 
نمــی رود، جایی که حتــی نامش را از 
روی تیم بانوان همدان حذف کردند و 
ترجیح دادند نام هیأت را جایگزین این 

شهید کنند.
یادمان اســت که در مجمع انتخاباتی این 
هیــأت بعد از شــهادتش علی آقا، رئیس 
فدراســیون از همدانی ها خواست تا یک 
تورنمنت بزرگ کشــوری را به یاد و نام 
این شــهید برپا کنند و قــول همه جور 
حمایت را هم داد، امــا حرف هایش در 

همان ســالن مجمع باقی ماند و کســی 
دنبال کار نرفت ...

... مســئله ای نیســت، یادشــان رفتــه 
ــت. اس

رکاب زنان هم که جای خود، بیشــترین 
خدمت این شهید در هیأت های ورزشی 
استان به دوچرخه ســواری بود، اما انگار 
آنها هم فراموش کردند که علی آقا معمار 

دوچرخه سواری نوین همدان بود.
ــهادت  ــال ش ــومین س ــم در س ــا ه آنه
ایــن مــرد بــزرگ حتــی یــک مســابقه 
یــادش  بــه  هــم  اســتانی  ســاده 
ــن شــهید  ــاد ای ــا ی ــد، ت برگــزار نکردن
خاطــرات  تداعی گــر  همچنــان 

... باشــد  دوچرخه ســواران 
... مســئله ای نیســت، یادشــان رفتــه 

ــت. اس
ــرای  ــود ب ــی ب ــان کم ــال زم ــه س س
ســال   30 کــه  مــردی  فراموشــی 
همــدان  ورزش  بــرای  بی وقفــه 
ــا  ــت م ــن خاصی ــا ای ــرد، ام ــالش ک ت
انسان هاســت کــه زود یادمــان مــی رود.

البتــه در ایــن میــان بــاز هــم گلــی بــه 
ــوش  ــه فرام ــس، ک ــأت تنی ــال هی جم
نکردنــد نــام علی آقــا را و ســومین 
ــاد  ــه ی ــت کاپ خــود را ب ــه از الی هفت

ــد. ــزار کردن ــهید برگ ــن ش ای
ــول خــود شــهید شمســی پور در  ــه ق ب
آخریــن صحبت هــای عمــرش کــه 
گفتــه بــود: »اینجــا شــهیدباران اســت«، 

بایــد بگوییــم کــه:
نیا باران، زمین جای قشنگی نیست

من از جنس زمینم خوب می دانم
که خــاک ســرد اســت و انســان ها 

فراموش کار ...

یادمان نرود
 » شمسی پور« زنده است تا همیشه

جانشین علی دایی به 
نشست خبری نیامد

 ســرمربی جدید ســایپا در نشست 
خبری پیش از بازی بــا پدیده حضور 

پیدا نکرد.
به گزارش ایســنا، ســایپا و پدیده در 
هفته بیست و هشــتم لیگ برتر امروز  
به مصاف هم می روند. در همین راســتا 
امروز نشست خبری پیش از این دیدار 
برگزار شــد. در این نشســت خبری، 
ابراهیم صادقی، ســرمربی جدید سایپا 
حضور پیدا نکرد که دلیل آن از ســوی 
مدیر رسانه ای این تیم، جلسه صادقی با 

مدیران سایپا عنوان شد.

منشا بخشیده شد

 مهاجم مغضوب استقالل به تمرینات 
این تیم بازگشت.

به گزارش ایسنا، گادوین منشا، مهاجم 
نیجریه ای اســتقالل پــس از اینکه در 
ترکیب اصلــی تیمش مقابل پدیده قرار 
نگرفــت، عنوان کرد که مریض اســت 
و نمی توانــد در بازی حضور پیدا کند، 
به همین دلیل پــس از بازی با پدیده با 
تصمیم فرهاد مجیدی در اختیار باشگاه 
قرار گرفت تا در مورد او تصمیم گیری 
شود. منشا روز گذشته و پس از گذشت 
کمتــر از یک هفته دوباره اجازه حضور 
در تمرینات اســتقالل را پیدا کرد و با 

باقی بازیکنان تمرین کرد.

دومین سهمیه المپیک 
2020 برای ایران

 احســان حدادی توانست با کسب 
مقام ســومی در رقابت های دوومیدانی 
لیگ الماس، ســهمیه المپیک را کسب 
کند.به گزارش ایســنا، احسان حدادی 
در رقابت هــای دوومیدانی لیگ الماس 
شــرکت کرد و با رکورد 66.78 به مقام 
ســومی رســید. طبق اعالم فدراسیون 
دوومیدانی او توانســته بــا این رکورد 
نخستین دوومیدانی کار ایرانی باشد که 
ســهمیه المپیک 2020 توکیو را کسب 
می کند.رکــورد ورودی مــاده پرتــاب 
دیســک در المپیــک 2020 طبق اعالم 

فدراسیون دوومیدانی 66.00 متر است.
این دومین ســهمیه کاروان ایران برای 
المپیــک 2020 توکیــو اســت. نجمه 
خدمتی در تفنگ بادی نخستین سهمیه 

را برای ایران به دست آورد.
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زباله های خانگی سوخت جت را تامین می کنند
 محققان دانشگاهی در انگلیس طرحی ارایه کرده اند تا زباله های 
خانگی به سوخت جت تبدیل شود. به گفته آنان با این روش می توان 

ساالنه 3.5 میلیون تن سوخت جت تامین کرد.
به گزارش پرس اسوسیشــن، طی یک مسابقه در انگلیس پیشنهادی 
ارائه شــده تا از این پس دورریزهای خانگی به عنوان سوخت جت 
استفاده شــود. به این ترتیب از انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت 
هوانوردی کاسته می شود.دانشگاه کالج لندن تصمیم دارد واحدهایی 
نزدیــک اماکن دفن زباله بســازد تا زباله ها را به ســوخت هواپیماها 
 211۹ B r i t i s h  A i r w a y s ’ B A تبدیل کنند.این ایده برنده چالش »
F« شــد تا سوخت مورد نیاز یک پرواز طوالنی  u t u r e  o f  F u e l s
مدت )حداقل 5 ساعته( را بدون انتشار گازهای گلخانه ای فراهم کند.

اپل درباره عمر شارژ آیفون دروغ می گوید
 تحقیقات یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان در انگلیس نشان 
می دهد عمر شارژ موبایل های دو شرکت اپل و »اچ تی سی« کمتر از 
میزانی است که آنها ادعا می کنند.به گزارش هافینگتون پست، مؤسسه 
« به تازگی تحقیقی درباره عمر شارژ باتری های موبایل  W h i c h ? »
« نام تجاری یک ســازمان حمایت از  W h i c h ? » انجام داده اســت.
مصرف کنندگان در انگلیس است. این سازمان با آزمایش محصوالت 
مصرفی مختلف به مشتریان کمک می کند هنگام خرید کاال و خدمات 
آگاهانه تصمیم گیری کنند. طبق تحقیق این بنیاد اپل و »اچ تی ســی« 
عمر شــارژ باتری موبایل های برخی مدل های مشهور خود را بسیار 
باالتــر از میزان واقعی اعالم می کنند.این ســازمان در حقیقت پس از 

آزمایش 50 موبایل از 5 برند مشهور این نتایج را اعالم کرده است.

ربات ها سبزیجات می کارند
 یــک اســتارت آپ کالیفرنیایی با اســتفاده از ربات های مختلف 
سبزیجات تولید می کند و می فروشد. این شرکت یک سیستم مرزعه 
 I r o n رباتیک ابداع کرده اســت.به گزارش دیلی میل، اســتارت آپ 
O در کالیفرنیا ســبزیجات ارگانیکی می فروشد که کشاورزان آنها را  x
نمی کارند. این شرکت در حقیقت با استفاده از یک سیستم کشاورزی 
رباتیــک و هیدروپونیک نخســتین گام ها را به ســمت ورود به بازار 
 B a y  A r e a کالیفرنیا بر می دارد. این استارت آپ با همکاری شرکت 
سبزیجات مورد نیاز فروشگاه های بازار »بیانچینی« را فراهم می کند. در 
حقیقت این شرکت سبزیجاتی را برای فروش عرضه می کند که ربات ها 
کشت کرده اند.در حال حاضر شرکت مذکور سه نوع سبزیجات تولید 
می کند که عبارتند از سورل )ترشک( قرمز، ریحان و کاهوهای کوچک.

فراخوان سفارشی سازی سیستم عامل های 
همراه منتشر شد

 مرکز تحقیقات مخابرات ایران در فراخوانی از شرکت ها و گروه های 
فعال در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل های همراه و نهفته 
e( برای همکاری دعوت کرد.به گزارش مهر، پژوهشگاه  m b e d d e d (
ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( با اشاره به 
20 سال فعالیت انجام شده در حوزه سیستم عامل، اعالم کرد که با توجه 
به اهمیت و زیرساختی بودن این موضوع در شبکه ملی اطالعات و نیاز 
به گسترش این فعالیت ها از طریق هم افزایی توان تخصصی داخلی، در 
نظر دارد دانشگاه ها، شرکت ها، گروه های تخصصی و متخصصان فعال و 
دارای سابقه کاری در حوزه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل همراه 

( را مورد شناسایی قرار دهد. e m b e d d e d و سیستم عامل نهفته )

مشخصات گوشی های جدید گوگل افشا شد
 برخی تصاویر و اطالعات مربوط به گوشــی جدید پیکســل در 
اینترنت افشا شده است. در این تصاویر دو مدل سیاه و بنفش رنگ از 

گوشی یادشده با نمایشگر 6 اینچی قابل مشاهده است.
به گزارش ورج، بسته بندی گوشی یادشده نشان می دهد که گوشی 
۳A X دارای نمایشــگر 6 اینچی اســت. البته قیمت و  L  P i x e l
دیگر جزئیات این گوشــی از طریق بســته بندی آن قابل مشاهده 

نیست.
این گوشــی از جمله گوشی های پیشرفته شــرکت گوگل محسوب 
می شود و در عین حال خبرهایی از تولید یک گوشی میان رده توسط 
۳A X نام  A  P i x e l این شرکت نیز شنیده می شــود. این گوشی که 

دارد، دارای نمایشگر 5.6 اینچی است.

کارگروهی ملی برای هماهنگی 
مواجهه با بوم گردی ها

 مدیــرکل دفتــر همــکاری و توافق های ملی 
گردشگری از تشکیل کارگروه ملی بوم گردی برای 
تعدیل ضوابط و رفع ناهماهنگی با سایر دستگاه ها 
خبر داد و گفت: » متاســفانه ســایر ســازمان ها و 
نهادها بوم گردی ها را با خط کش هتل می ســنجند؛ 
درحالی که ضوابط و اســتاندارد این خانه ها کامال 

متفاوت از هتل ها است.«
لیال اژدری خاطرنشــان کرد: در نخســتین جلسه 
کارگــروه ملی بوم گــردی تعــدادی از نمایندگان 
ســازمان های دخیــل همچــون امــور اراضــی، 
محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت کشور، سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها حضور داشتند. متاسفانه 
با وجود آنکه بیشــترین مشکل بوم گردی ها با اداره 
اماکن نیروی انتظامی اســت و از این نهاد دعوت 
شــده بود اما هیــچ نماینده ای از اماکــن یا نیروی 
انتظامی حضور نداشــت.«  او با اشــاره به برخی 
ناهماهنگی هــا در ارتباط با حوزه بوم گردی، اظهار 
کرد: »سازمان های دیگر معموال ضوابطی دارند که 
با اســتانداردهای بوم گردی چندان مطابقت ندارد 
که گاهی بــه پلمب اقامتگاه منجر می شــود؛ مثال 
وزارت بهداشت طبق ضوابط و قوانینی که دارد به 
آشپزخانه بوم گردی ها ایراد وارد می کند درحالی که 
این ســختگیری ناشــی از ناآگاهی آنها نسبت به 

استاندارد این اقامتگاه ها است. «
مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری 
درباره انبوه ســازی بوم گردی ها نیز گفت: »ضوابط 
بوم گردی در سال ۹3 ابالغ شده اما اکنون مقداری 
از معیارهای ابتدایی فاصله گرفته ایم و انبوه ســازی 
اتفاق افتاده اســت. برنامه ما این است که با تدوین 
ضوابط دیگــری، روح بوم گردی را تقویت کنیم.« 
اژدری دربــاره لــزوم اجرای قوانین ســختگیرانه 
در صــدور مجــوز بوم گردی بــرای جلوگیری از 
انبوه ســازی، تاکیــد کرد: »همین حــاال هم مجوز 
تحت کنتــرل صادر می شــود و اینطور نیســت که 
بی حســاب و کتاب مجوز صادر شود؛ بلکه تعداد 
متقاضیان بی حســاب و کتاب اســت، با این حال 

مجوز خیلی ساده صادر نمی شود.« 

پیگیر حضور منبت کاران همدان 
در نمایشگاه خارجی هستیم

 معاون صنایع دســتی میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری همدان با بیان اینکه پیگیر 
حضــور منبــت کاران همدانی در نمایشــگاه های 

خارجی صنایع دستی هستیم گفت: نگران نباشید.
به گزارش فارس ، »قول مسئوالن برای ایجاد بازار 
خارجی مبل و منبت مالیر چه شد؟« سوژه ای است 
که در  »سامانه فارس من« ثبت شده است، سوژه ای 
مبنی بر اینکه ایجاد بازارهای خارجی برای صنعت 
مبل و منبت مالیر در کشــورهایی مثل آذربایجان، 
ارمنستان و گرجســتان وعده ای از سوی مسؤوالن 
بود، حال اینکه هنوز بازار خارجی برای این خوشه 

صنعتی ایجاد نشده است.
بر این اســاس معاون صنایع دستی میراث فرهنگی 
همــدان در گفت وگو با فارس اظهار کرد: برنامه ای 
که در مورد نمایشگاه و صادرات داریم، کلی است 
و رشــته به رشــته نیســت، عالوه بر مبل و منبت 

رشته های دیگری نیز در همدان فعال است.
هاشــم مظاهری بیان کرد: برنامه ها به صورت کلی 
اســت و برای نمایشــگاه هایی در خارج از کشور 
برگزار می شود نیز پیگیری می کنیم، هر چند هزینه 
انتقال آثار مبل و منبت به نمایشگاه خارجی سنگین 
اســت و در این ســال ها نمایشــگاهی به صورت 

برنامه ریزی شده ندیدم.
معاون صنایع دســتی میراث فرهنگی همدان با بیان 
اینکه پیگیر حضور منبت کاران در نمایشــگاه های 
خارجــی هســتیم افــزود: حضور هنرمنــدان در 
نمایشگاه و معرفی آثار صنایع دستی در آن می تواند 
موجب رونق بازار صنایع دســتی در کشــورهای 

مختلف باشد.

از »نذری« برای آب تا »شکرگزاری«
 مردم روســتای »هیزج« همدان هر ســاله در اردیبهشــت ماه جشن 
»شکرگزاری آب« را کنار چشمه ای که معروف است به »َسِرزه« برگزار 
می کنند، چشمه ای که میزان آبش چه در کم آبی و چه پرآبی یکسان است 
و کم و زیاد نمی شود، به قول اهالی روستا هم نظرکرده است و پرمعجزه.

به گزارش فارس ، آوازه چشــمه این روســتا کــه قدمت آن به صدها 
ســال می رسد، به گوش همگان رســیده بود، حاال می رویم تا به چشم 
عظمت این نعمت الهی را ببینیم. هرساله مراسم گرامیداشت این چشمه 
در آخرین جمعه اردیبهشــت  با حضور اهالی روســتا و میهمانانی از 
گوشــه و کنار ایران زمین برگزار می شــود. اما امسال به دلیل تقارن ماه 
مبارک رمضــان تصمیم گرفته بودند، زودتر ایــن آیین کهن را برگزار 
کنند. لیوان های آب زالل چشمه بین میهمانان توزیع می شود، به محض 
نوشــیدن آبی که نطلیبده بود و حکم مراد داشت، آرزویی در دل کردم. 
پس از نوشــیدن آب، با کاسه ای شیربرنج که عطر شیر تازه آن، آدمی را 

سرمست می کرد به همراه نان محلی، از ما پذیرایی شد.
 دشت میهمان نوازان

سرتاسر دشت در اطراف چشمه، اهالی روستای هیزج دیگ های نذری 
شــیربرنج را بار گذاشــته بودند و میهمانان را دعوت می کردند تا سر 
ســفره آنها بنشــینند و لیوانی هم چای آتشــی در دل دشت بنوشند. 
میهمان نوازی بارزترین ویژگی اهالی هیزج بود که باعث می شــد هیچ 
کس احســاس غریبی نکند، روســتای هیزج در شمال بخش  قهاوند 

قرار دارد.
»ســرزه« مایه حیات منطقه اســت چراکه زندگی را در روستا ساری و 
جاری کرده و آب باغات و مزارع روســتا را تأمین می کند. در فرهنگ 
عامــه به تراوش آب از زمین »زه« می گویند و از آنجا که آب چشــمه 
نیز ســرریز می کند »سر« را به آن اضافه کردند. کسی به خاطر نمی آورد 
که از چه زمانی آب راه خود را از دل دشــت پیدا کرده و زندگی را در 
منطقه شکل داده است. حتی وقتی خشکسالی و ترسالی بر منطقه حاکم 
می شــود، آب چشــمه همان میزان  اســت که بود.  همین مایه زندگی 
بودن چشــمه باعث می شــود خیلی ها از او حاجــت بخواهند و آن را 

مجرب بدانند.
 سهم ماهی ها از نذری

هر ساله اهالی روستا آیین شکرگذاری آب  را در کنار این چشمه برگزار 
می کنند. آخرین جمعه اردیبهشــت همزمان با آغاز شیردهی گوسفندان 
به منظور افزایش نعمت و شکرگزاری خداوند، وعده این مراسم است. 
»شیربرنج« و »آش بلغور« که هر دو با شیر درست می شود، غذای سنتی 
این آیین بوده که  بر اساس اعتقاداتی است که از دیرباز در روستا وجود 
دارد. بعد از طبخ نذری مقداری از نذر به عنوان سهم ماهی ها به چشمه 

ریخته می شود.
در این مراســم میهمانانی از شهرهای دیگر چون  تهران، مشهد و کرج  
برای شــرکت در آیین گرامیداشــت آب حضور دارند، در مجموع هر 
ســال حدود 3 هزار نفر در مراسم بزرگداشت »سرزه« شرکت می کنند. 
در حال حاضر 300 خانوار در روســتای هیــزج زندگی می کنند و در 
این آیین هــر خانواده به صورت جداگانه به طبخ نذری می پردازد. آنها 
معتقدند اگر یک سال این نذر را ادا نکنند، خسارت بزرگی دامن خانواده 
را خواهد گرفت، بنابراین در طول ســال به جمع آوری اقالم مورد نیاز 

نذری می پردازند بی آنکه نگران پولش باشند.
 مسابقه  بهترین آشپز شیربرنج

با هدف رونق بیشتر مراسم، رقابتی در طبخ نذری ها نیز به راه افتاده و دو 
داور مجرب به بررسی غذاها پرداختند تا در نهایت بهترین »شیربرنج« و 

»آش شیر« را معرفی کنند.
حتی پیرمردان هیزج هم به یاد ندارند ســنگ چین دور چشــمه از چه 
زمانی ایجاد شده. دیوارهایی که حدوداً به سه متر نیز می رسند اما این را 
می گویند که به خاطر تقدس چشمه، با وجود نبود امکانات مکانیکی این 

سنگ چین سه متری را کنده اند تا مردم راحت از آن بهره ببرند.
خود را به لب چشمه رساندم آب زالل از داخل داالنی بیرون می جهد، 
ناخودآگاه کفشم را از پا درمی آورم وارد داالن سنگی می شوم، بقیه هم 
به دنبال من دل به زاللی آب زدند، موســیقی طبیعت با صدای نســیم 
و آب تکمیل می شــود. خنکای آب تا عمق وجود آدمی نفوذ  می کند. 
ماهی هــا دور پایمان می چرخند. اهالی اعتقــاد دارند این ماهی ها نظر 
کرده اند و صیدشــان نمی کنند. آن ها هم با خیال راحت می چرخیدند. 
بزرگترها مدام به بچه ها گوشــزد می کردند دســت بــه ماهی ها نزنند 
چراکه اگر شــیطنت کودکی گل کند، ممکن است چشمه با اهالی قهر 
کنــد و آن وقت اتفاق بــدی بیفتد. اینجا ناگهان ســکوتی بر وجودم 
نشســت، ندایی درونی، دعوتم کرد با خــدا نجوا کنم. حاال انگار من 
هستم و او، خدا نشسته تا صدایم را بشنود. صدایی از بیرون خلوتمان 
را بر هم می زند تا به بقیه مراســم بپردازیم، اما دل کندن از چشمه کار 

دشواری است.
اهالی هیزج داستان های بسیاری از معجزات این چشمه به خاطر دارند 
و روایت می کنند. داســتان های بی شماری سینه به سینه به اهالی روستا 

رسیده که همه شان شنیدنی است.

■ حديث:
امام علی )ع(:

بهترين خرد، ادب است..  
 غرر الحکم: ج 2 ص 389 ح 2947

■ دوبيتي:
مبو روجی که چشمم ته مبيناد دو چشمم درد چشمانت بچيناد  
اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد شنيدم رفتی و ياری گرفتی  

باباطاهر

حسين پارسا »

برگــزاری چنــد کنســرت   
موسیقی در همدان )یازده، دوازده 
و سیزده اردیبهشت( اتفاق مهمی 
است. این اهمیت را زمان، مکان 
و شرایطی که در آن هستیم خلق 
کــرده و بابــت درک آن، باید از 
برگزارکننــدگان، مجوز دهندگان 
و تماشــاگرانش ممنون بود. مهم 
بودن این اتفــاق اما فراتر از یک 
برای  اســت.  موســیقایی  برنامه 

اثبات این مدعا چند دلیل دارم.
1- وقتــی مدیرکل ســابق اداره 
استعفا  اســتان  ارشاد  و  فرهنگ 
داد بســیاری از اهالــی فرهنگ 
دلیل ایــن کار را بی پروایی او 
در اجازه برگزاری کنســرت به 
دانستند.  می  مختلف  های  گروه 

توضیحات شــفاِف استاندار البته حجت را تمام 
کــرد و توپ را از زمین موســیقی بیرون آورد. 
سیاست آقای استاندار در مواجه با چالش رفتِن 
آقــای مدیرکل ســابق و حرف هایــش درباره 
کنســرت " به ویژه تاکید بر اجرای قانون-  به 
نوعی کمک به موســیقی و کنسرت در همدان 
بود. اینکه برگزاری همــه برنامه های فرهنگی 
در همــدان به رفتــن و آمدن افــراد افراد در 
ارشــاد وابسته نباشد و بر اســاس قانون انجام 
شــود اتفاق بزرگ، مهم و خوشایندی است. در 
واقع این قانون اســت که باید مطیعش باشیم و 
در هر زمــان " چه مخالــف دیدگاهمان و چه 
موافــق آن - قبولش کنیم. پس ســعی کنیم از 

این رویکرد لذت ببریم، منفی باف نباشیم و در 
این روزگار" که مشکالتش کمر شکن است" به 

اتفاق ها دلخوش کنیم. همین 
2- برای استانی که می خواهد از این مشکالت 
اقتصادی- که از درو دیوار می بارد- جان سالم 
بــه در ببرد و رگ اش را خــون دار نگه دارد، 
چه چیز بهتر از روشن نگه داشتن چراِغ مسافر 
و گردشــگر؟ چند سالی اســت که برنامه کالن 
همدان بر پایه تقویت صنعت گردشگری نوشته 
شده اســت. اما برای گردشگر چه چیز اهمیت 
ویژه ای دارد؟ آب و هوا، مهمان نوازی، تاریخ 
و آرامــش. بدون امنیت اما همه این ها دســت 
یافتنی نیســت. امنیتی که همیشه داشتیم و قطعا 

خواهیم داشــت. این چند روز اما نام شهرمان 
با اتفاقات ناخوشــایندی روی آنتن ها اســت. 
بــرای تغییر دادن این شــرایط اجــرای برنامه 
های فرهنگی با آدم های شــناخته شــده بسیار 
اهمیت دارد. باید نشان دهیم نام کهن این شهر 
با آرامش عجین اســت و در ایــن راه چه ایده 
ای بهتر از برگزاری چند کنســرت با هنرمندان 

معروف.
3- بخــش دیگــری از اهمیــت کنســرت های 
اردیبهشتی همدان، به خود موسیقی مربوط است. 
می گویند در ســازوکار بازار همانقدر که تقاضا 
نقش دارد عرضه هم موثر است. در این وضعیت 
می توان با انحصــار و عرضه بعضی محصوالت 

ســخیف، ذائقه مشتری را تغییر 
داد. نمونه بــارز این ویژگی در 
موسیقی ایران " حداقل ده سال 
برون  است.  داده  گذشــته" رخ 
دادِ موسیقی ایران در دهه هفتاد 
بزرگانــی مثل علیرضــا عصار 
و محمد اصفهانــی بودند و در 
دهه هشــتاد هم محسن یگانه و 
چاووشــی و خواجه امیری گل 
کردند. دهه نود اما دوران خوبی 
برای موســیقی ما نبوده اســت. 
صداها، ترانــه و آهنگ ضعیف 
که نه، بلکه مضمحل شده است 
و سطح سلیقه مخاطب را نابود 
کرده اســت. پس بــازار هم به 
تناســب این عرضــه، تقاضا را 
شکل داده و ستارگان و کنسرت 
هایشان به شــکل نازل تری در 

آمده اند.
قصــد نام بردن از هیچکس را ندارم چون صدای 
ضبط ماشــین هایی که هر روز از کنارمان رد می 
شوند حل خراب موسیقی مان را به وضوح نشان 
می دهد. در این میان برگزاری کنســرت هایی در 
همدان با چند هنرمند که در بین مجازها، محبوب، 
محترم و گزیده کار هستند باعث خرسندی است. 
بیایید کمی نام هــای قبلی و احتماال بعدی را که 
تبلیغات کنسرتشــان را در همــدان خواهیم دید 
فراموش کنیم. در این اردیبهشت که بیشتر از قبل 
به کنار هم بودن و همدلی نیاز داریم، یکی از راه 
هایی که می تواند جلوه زیباتری از شهرمان نشان 

دهد، همین برنامه های فرهنگی اصیل است.

 خانه هــای تاریخی در همدان ســند و میراثی 
هســتند که هویت ملــی از معمــاری ایرانی را به 

شایستگی به تصویر میکشند . 
خانه حاج غالمحسین شریفی واقع در محله جوالن 
و در مجاورت خانه ابراهیم شرفی قرار گرقته است. 
سبک معماری این خانه »سبک اواخر قاجار « است 
و بر عکس بسیاری از خانه های قدیمی همدان که 
به خاطر تهمیدات اقلیمی کوچک و فشرده هستند 
بســیار بزرگ و با شــکوه اســت و از معدود خانه 
هایســت که بسیاری از عناصر یک خانه قاجاری را 
دارا می باشد و متاسفانه به دلیل مکان خاصی که در 
انتهای کوچه بن بست دارد اصال شناخته شد نیست.

نحوه اســتقرار بناهای ســبک اواخر قاجار در شهر 
همدان را می توان به پنج دسته؛ یک طرفه، دوطرفه، 
"شکل، " شــکل و چهارطرفه تقســیم بندی نمود 
که خانه حاج غالمحســین شریفی بر اساس رجوع 
به عکس هوایی ســال 1335 چهــار طرفه بوده که 
متاســفانه در حال حاضر بخشهایی زیادی از آن از 
بین رفته اســت. جهت گیــری غالب در خانه های 
سبک اواخر قاجار درشهر همدان به سمت جنوب 
شرقی است و این خانه نیز دقیقا در راستای جنوب 

شرقی است.
تزیینات کاربندی 16 ضلعی سه به سه که در باالی 
نیمکار جلوی تخت گاه و در مجاورت اتاق گوشوار 
اجرا شده بسیار زیبا بوده و می توان ادعا نمود که در 

هیچیک از خانه های موجود در همدان نظیر ندارد
از جمله مشــخصات بارز این خانــه ایوان رفیع در 
سمت شمال حیاط است که دو ستون چوبی نیز در 
این ایوان جای گرفته است. یکی از تمایزات سبک 
اواخر قاجار در معماری همدان با ســبک قاجاری 

معماری گرم و خشــک تلفیق بخش زمستان نشین 
و تابســتان نشــین در خانه های همدان می باشد به 
طوریکه ایوان تابستانی با اُرسی خانه بخش زمستان 
نشین تلفیق شــده و در جبهه شمالی بنا قرار گرفته 
 اســت. با قرارگیری ایوان در جبهه شمالی و مماس 
بر حیاط و قرارگیری تاالر در پشــت آن، در فصل 
زمستان که زاویه تابش خورشید مایل تر است آفتاب 
به راحتــی به درون تاالر نفــوذ می کند و در فصل 
تابســتان نیز که زاویه تابش عمودتر است بخشی از 

ایوان در ســایه قرار می گیرد و می توان از ایوان نیز 
بهره مند شد. خانه حاج غالمحسین شریفی دقیقا از 

همین ویژگی برخوردار است.
این تصور که گمان کنیم خانه هایی بسیار زیباتر از 
این خانه در کاشــان و اصفهان و یزد وجود دارد و 
در صــورت تخریب این خانه اتفاق مهمی نخواهد 
افتاد، تفکری کامال غلط اســت . چــرا که به رغم 
تشــابه ظاهری، نظیر چنین روابــط فضایی به هیچ 
عنوان در اقلیم های گرم و خشک دیده نمی شود و 

چینن الگویی کاماًل بومی و مختص شــهر همدان و 
شهرهای سردسیری است.

حفظ و نگهداری این خانه یک وظیفه ملی و استانی 
است که  هر ایرانی باید بر دوش خود احساس کند. 
چــرا که این خانه و خانه هایی نظیر آن بخشــی از 
تاریخ و سبک زندگی و نحوه تعامل مردم یک مکان 

با اقلیم و فرهنگ آن دیار بوده است.
* شاهد محمديان منصور

 استاديار دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سينا 

خانه ای ناشناخته انتهای یک بن بست

اهمیت ویژه برگزاری کنسرت های اردیبهشتی در همدان
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