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وزارت کشور مانع تداوم 
نشاط انتخاباتی در همدان

 ۱- مهمتریــن خبــر و گمانه زنی در 
انتخابات ســال جاری مجلس  با  ارتباط 
در اســتان تا کنون، مربوط به اســتعفای 
محمد ابراهیم الهی تبار از سمت معاونت 
سیاســی و امنیتی اســتانداری کرمانشاه 
به قصــد داوطلبــی در انتخابات مجلس 
از حوزه انتخابیه همــدان و فامنین بود.

این خبر شــور و نشاط بسیاری در استان 
ایجاد و اســتقبال بسیاری از سوی فعاالن 
سیاســی هر دو جناح سیاسی از داوطلبی 

الهی تبار شد.

يادداشت
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نابسامانی ساماندهی 
آموزشی

 فصل تابســتان برای آموزش و پرورش 
و خانواده آموزش و پرورش یعنی معلمین، 
محصیلیــن و والدیــن از جهاتی اهمیت 
بیشــتری از فصول دیگر ســال دارد. یکی 
از دالیــل اهمیت موضوع بــرای والدین و 
دانش آمــوزان موضوع ثبت نــام و انتخاب 
مدرسه اســت. و برای معلمین و مسئولین 
آموزش و پرورش ساماندهی نیروی انسانی 
برای سال تحصیلی آینده است که معموالً از 
اصطالح سازماندهی استفاده می کنند. شاید 

ساماندهی اصطالحی است.

پیام رسانه در نمايشگاه آگروفود 2019
6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

در یکصد و دهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری

درويشی در کنار نماينده ايران 
در باکو حاضر است

تیم کاوش الئودیسه در نهاوند 
به 30 متری تونل رسید

دستکند محله 
دوخواهران 
پناهگاهی به 
قلعه يزدگرد 
است

مدیرعامل آبفار همدان مطرح کرد

وجود فلزات سنگین 
در آب برخی روستاهای همدان

کاله سرخريداران 
خودرو نرود

■یکقاضی:افرادیکهبدونمشاهدهسند،خودروميخرندطعمهکالهبردارانميشوند
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وزارت کشور 
مانع تداوم نشاط انتخاباتی در همدان

 ۱- مهمترین خبر و گمانه زنی در ارتباط با انتخابات ســال جاری 
مجلس در استان تا کنون، مربوط به استعفای محمد ابراهیم الهی تبار از 
سمت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه به قصد داوطلبی 

در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه همدان و فامنین بود.
این خبر شور و نشــاط بسیاری در استان ایجاد و استقبال بسیاری از 

سوی فعاالن سیاسی هر دو جناح سیاسی از داوطلبی الهی تبار شد.
۲- با اعالم خبر قصــد الهی تبار برای داوطلبی در انتخابات، واکنش 
های بســیاری به آن شــکل گرفت از اعتراض به قرار گرفتن برخی 
افراد در کنار وی تا درخواست برای اعالم داوطلبی به عنوان داوطلب 

مستقل.
در ایــن میان برخی نیز از احتمال رد صالحیت وی ســخن گفتند و 
برخی از مثال دوســتان حزبی وی نیز دفاع ناشــیانه ای از الهی تبار 

کردند.
در مجمــوع خبــر داوطلبی  الهی تبار با واکنــش های مثبت و منفی 

بسیاری مواجه شد که البته بیشتر این واکنش ها مثبت بود.
۳- خبر داوطلبی الهی تبار برخــی را نیز به این فکر انداخت که می 
شود الهی تبار را به عنوان لیدر اصالح طلبان در استان مطرح و لیست 
اصالح طلبان را با محوریت وی در اســتان بســته و رقابتی واقعی را 

در استان انجام داد.
این ایده به دلیل توانایی الهی تبار در مدیریت سیاسی و تاثیرگذاری بر 

افکار عمومی به ذهن این افراد خطور کرده بود.
4- داســتان رفتن الهی تبار از استان به کرمانشاه و حواشی آن همواره 
مورد توجه کســانی اســت که می خواهند رفتارهای الهی تبار را بر 
اســاس آن داســتان و افرادی که در رفتن وی از استان نقش داشتند، 

تحلیل کنند.
حضور برای افشاگری علیه نماینده ها، بهانه بودن انتخابات و واکنش 
منفی نماینده ها از این حضور تحلیلهایی بود که با این مبنا از تحلیل 

در استان ارائه شد.
5- برغم این واکنش های مثبت و منفی و ایجاد نشــاط انتخاباتی در 
استان و انتظار برای انتخاباتی رقابتی  در استان، خبر رد استعفای الهی 
تبار همچون آب ســردی بود که بر این فضا نشست و تمام نشاط و 

شادابی ایجاد شده را در تداوم مسیر، ناکام گذاشت.
البته خوشحالی برخی افراطیون که در سنگر اصولگرایی ، رخنه کرده 

اند تنها نشاط حاصل از این خبر در استان بود.
۶- این تحوالت نشــان داد که الهی تبار هنوز موثرترین فرد بر فضای 
سیاســی استان به لحاظ تاثیر مثبت است و نام وی به نیکی در اذهان 
ماندگار شده و اســتقبال افکار عمومی استان از داوطلبی وی سرمایه 
ای جاودان برای الهی تبار به عنوان یک فعال سیاسی در استان است.

همچنین این تحوالت نشــان داد در رقابت ،نشاط بسیاری است که 
نتیجه آن افزایش مشــارکت در انتخابــات خواهد بود و این نکته ای 
اســت که همه به خصوص مجریان و ناظران انتخابات در استان الزم 

است به آن توجه کنند.
مخالفت وزارت کشور با استعفای الهی تبار نیز حکایت از پختگی این 
نهاد و ارج نهادن به نیروهای نخبه و تالش برای حفظ آنها  داشــت، 
موضوعی که تا پیش از این در وزارت کشــور ســابقه کمتری دارد 
و معموال مدیریت های وزارت کشــور در اختیار نیروهای فراری از 
نهادهای دیگر به خصوص شــاغالن حرفه های ســخت و متعهدانه 

وزارت آموزش و پرورش بود.
۷- هر چند وزارت کشور تداوم نشاط را از انتخابات استان با مخالفت 
با اســتعفای الهی تبار دریغ کرد  اما باید توجه داشت تمام تحلیل ها، 
اخبار و ارزیابی ها در این زمینه بر اساس گمانه زنی بوده و نه احزاب 
اصالح طلب و نه معاونت سیاســی و امنیتی کرمانشاه تا کنون در این 
زمینه بیانیه ای منتشــر نکرده اند و مطالب روابط عمومی استانداری 
کرمانشاه نیز بیشتر در اصطالح نوشابه باز کردن برای بازوند است در 
حالی که همه می دانند اگر قصد الهی تبار داوطلبی در مجلس باشــد، 
بازوند قادر به پیشگیری از آن نخواهد بود و دست باالتری با چاشنی 
منافع ملی مانع این داوطلبی شــده تا الهی تبار باز هم منافع ملی را بر 

منافع خود ترجیح دهد و در کرمانشاه ماندگار شود.
به هر حال تا اینجای کار نام الهی تبار توانست خمودی و بی نشاطی 
را از فعاالن سیاسی و رسانه ای استان در ارتباط با انتخابات دور کند و 
تا مدتی آرایش های سیاسی انتخابات با محوریت الهی تبار مستقل یا 
اصالح طلب تدوین شود و این تاثیرگذاری از راه دور، بسیار ارزشمند 
است که می تواند در آینده البته با حضور الهی تبار در استان به عنوان 

فعال سیاسی، بعد از پایان خدمت در کرمانشاه تداوم داشته باشد.

۱- یکی از نمایندگان استان هزینه تبلیغاتی خود در انتخابات دوره قبل 
مجلس را اعالم کرده است. 

گویا پورمختار این هزینه را سیصد میلیون تومان و از اندوخته شخصی 
عنوان کرده است. گفتنی اســت با توجه به تورم و در فرض درستی 
این میزان هزینه و تصمیم به همیــن میزان تبلیغات، هزینه انتخابات 
سال جاری برای این داوطلب احتمالی انتخابات، کمتر از یک میلیارد 

تومان نخواهد بود.
۲- وحدت اصولگرایــان در انتخابات مجلس با اقدام قالیباف عملی 
نخواهــد بود. گویا قالیباف با اعالم حرکت نو اصولگرایی و فراخوان 
جوانــان داوطلب، جدایی از اصولگرایان را آغاز کرده اســت. گفتنی 
است این حرکت قالیباف بر پایان دوران ریش سفیدی در اصولگرایی 

تحلیل شده است.
۳- بانک ها صندوق حمایت از مســتاجران راه اندازی می کنند. گویا 
گرانی اجاره بها و کاهش توان مستاجران،  بانک ها را به سمت اجرای 

این ایده برده است. 
گفتنی اســت در برخی استان ها مستاجران ناتوان از اجاره مسکن به 
ســمت کانکس نشینی و پشت بام نشینی ســوق یافته اند که البته در 

استان همدان هنوز این پدیده مشاهده نشده است.

همدان شهری برای تمام ايران 
مهدی ناصرنژاد «

 به روایت بسیاری از بزرگان شــهرمان که آنان نیز از بزرگترهای 
خویش برایمان نقل می کنند، همدان شــهری است که از ابتدا در میان 
انبوهی از دار و درخت و بیشه زار و چشمه و کناره رودخانه بنا گذاشته 
شــده است. یعنی این که می توان تصور کرد برای بنای نخستین خانه 
و نخستین خشت در این شــهر ۲500 ساله، ابتدا می بایست تعدادی 
درخت تناور و ســبز و چند ردیف بوته های وحشی تمشک و گزنه 
را با تبرهای دست ســاز آن زمان برید و انداخت و ریشه کن ساخت، 
تا بتوان جایی برای دیواره هایی از خشــت گلی باز کرد و آشــیانه ای 

انسان نشین جایگزین ساخت!
آری روایت شــیرین از تاریخ شهرمان همچنان حکایت دارد که بنای 
هگمتانه از همان ابتدا از گل گشت و باغ و پیاده راه هایی با سنگ فرش 
بابونه و پونه و شقایق آغاز شده به گونه ای که از پیاده راه های هگمتانه 
تا پیاده راه های امروز بوعلی و میدان و اکباتان چندان راه دور و درازی 

نبوده و نیست.
شاید آن زمان ها که پیاده راه های هگمتانه راه شاهنشاهان و لشکرکشان 
کاخ نشــین از بیــن دیواره های هفت رنگ را به ســوی تغییر تاریخ 
بشــریت می گشود، این چنین انبوه دستفروشان و بساط گستران مانع 
عبور نبودند و شــهر هم راه بی پایان خود را آرام آرام می آمد و حتی از 

آوار حوادث تاریخ هم گزندی نبود! 
بی گمان هم اینک نیز همدان قدم در همان مسیرهای ۲500 ساله دارد 
و این پیاده راه ها نیز ادامه راه های دسترسی به همان اکباتان و هگمتانه 

است.
این را شنیده ایم و شاید در اوراقی از متون تاریخ هم اشاره شده باشد 
که طراوت و زیبایی و البته مهجوری مادرزاد در تقدیر و پیشانی بلند 
این شهر دیرپا نوشته شده و با هیچ رنگ و تیغه ای بدنما هم نمی توان 

تقدیر و پیشانی نوشت این شهر را به بیراهه کشاند!
و امــا کمی صبــوری و تحمل هم الزمه هر طــرح و ایده جدید 
اســت به شــرط آنکه بدانیم در این زیر و رو کردن ها هیچ جای 
آزمون و خطا نیســت. در این زمانه و با چنین ســاز و کارهایی 
هــر چه بکاریم همان درو می کنیــم و عاقالنه ترین کار و تصمیم 
این اســت که قبل از هر قدمی ابتدا راه هر چاله ای را از چاه جدا 
ســاخته و قدم هایمان را محکم و مطمئن برداریم و بدانیم اعتبار 
یک ســکونتگاه پر نام و نشــان را هدف موفقیت یا خدای نکرده 

نشانه روی اشتباه خود قرار داده ایم.
قبول کنیم شــهرمان همــدان زیبا بود و از تمــام زیبایی ها هنوز هم 
نشــانه های فراوان دارد و باید امیدوار باشــیم تفکر عاقالنه ای ضامن 

رستگاری این شهر و تاریخ کهن آن می باشد.
پیاده راه ســازی ها در همدان بســتر عبور این شــهر کهن و پرآوازه و 
مردمــان آن از دوران کهنگی به عصری جدید اســت و وقتی خوب 
اندیشه کنیم می دانیم که پیاده راه آخر آسفالتی یا همان بلوار جوان در 
همدان همان نقطه پیوند گذشــته با زمان حال است، چرا که به اعتبار 
سخن هر بیننده و مسافری همدان شهری متفاوت است و چه بهتر که 

این زیبایی و فرصت  را قدر بدانیم.
قطعًا چنانچه پیاده راه آخر آســفالتی از خاک و خل و آوار بیرون 
آید و به پایان رســد فرصت های بهتری برای گشــت و گزار و 
آبــروداری پیش هر مســافر و غربیه ای که به شــهرمان می آید 

می شود. فراهم 
حدود ۱00 هکتار بوســتان و گل گشت و تفرجگاه در یک نقطه برای 
یک شــهر کم نیســت، همانگونه که نمونه آن در هیچ شهری وجود 
ندارد حال اگر محورهای گردشگری گنجنامه، تپه عباس آباد، حیدره، 
دره مرادبیگ و حتی ســد اکباتان و ده ها محور سرسبز و قابل توسعه 
در نقاط شمالی شهر همدان را هم به آن اضافه کنیم چه جای ایراد و 

بهانه گیری برای کسی خواهد گذاشت!
من خود یک شهروند همدانی و یک ایرانگرد واقعی هستم که حدود 
40 ســال از عمر و مسئولیتم در تمام شهرهای بنام و بزرگ کشورمان 
زندگی و تحقیق کرده ام و مبالغه و طرفداری متعصبانه نیست که اگر 
بنویســم همدان شــهر تمام فرصت ها برای یک گردشگری خوب و 
کامل اســت و مدیران و آینده سازان توانایی باید تا با طرح و برنامه و 
ســرمایه الزم و آینده نگرانه شهرمان را به جهانیان آنچنان که حق دیار 

کهن و آباد و مردمان خوب آن می باشد بنمایانند.

بهسازی معابر همدان با 200 هزار تن آسفالت

 برای بهسازی معابر همدان امسال ۲00 هزار تن آسفالت در بین مناطق 4 گانه همدان 
توزیع می شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان با بیان اینکه شورا و شهرداری 
همدان به بهسازی و مرمت خیابان ها و معابر سطح شهر توجه ویژه دارند اظهار داشت: این 
مطالبه مردم همدان است و شورا و مدیریت شهری تحقق مطالبات شهروندان را در دستور 
کار دارند. علی رحیمی فر در گفت وگو با تســنیم ، افزود: در سال 9۷ به منظور بهسازی 

و ترمیم معابر شهر 99 هزار تن آسفالت در مناطق 4 گانه شهرداری همدان توزیع شد.

وی با بیان این که هدفگذاری در سال گذشته ۳00 هزار تن بود گفت:  قیمت قیر در سال 
9۷ نسبت به سال 9۶ افزایش ۳ برابری داشت و برابر با قیمت ریالی ۳00 هزار تن آسفالت 
برای ۱00 هزار تن آســفالت هزینه شد. در واقع همان اندازه که برآورد مالی کرده بودیم 

هزینه شد، اما تنها یک سوم از برآورد ۳00 هزار تنی محقق شد.
رحیمی فر با اعالم این که قیمت هر تن آســفالت در حال حاضر ۳90 هزار تومان اســت 
عنوان کرد: در سال 98 با افزایشی ۲ برابری نسبت به سال گذشته ۲00 هزار تن آسفالت 

به بهسازی معابر همدان اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان تصریح کرد: البته مقداری هم 
قیر یارانه ای در اختیار شــهرداری گذاشته می شود که آسفالت تهیه شده از آن با اولویت 

مناطق بازآفرینی مانند بافت های فرسوده و حاشیه شهر باید استفاده شود. 
رحیمی فر در رابطه با عمر مفید آسفالت ریخته شده در معابر شهر همدان هم گفت: عمر 
مفید آسفالت به میزان رفت و آمدی که بر روی آن صورت می گیرد بستگی دارد، اما اگر 
یک آسفالت از مواد استاندارد تهیه شده باشد و خوب هم ریخته شود باید ۲0 سال عمر 
کند. وی با اشــاره به این که عمر مفید آســفالت در سال های اخیر با کاهش مواجه شده 
تصریح کرد: این امر دالیل متعددی دارد که از آن جمله می توان به اســتاندارد نبودن قیر 
مصرفی اشــاره کرد.  رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر همدان افزود: 
کیفیت مصالح به کار رفته شــده در تهیه آسفالت، اجرا شدن صحیح روند پخت و تولید 

آسفالت نیز در کیفیت آن نقش دارند.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان همدان با بیان اینکه ۱۲ هزار کنتور در 
روستاهای اســتان همدان خراب است، گفت: 
یکــی از دالیل مصرف بی رویــه آب خرابی 
کنتورهاســت  که در سال گذشته 4۲00 کنتور 

خراب تعمیر و تعویض شده است.
مصطفی هاشمی با بیان اینکه میزان برخورداری 
روســتاهای اســتان از آب از ۶8 درصد به ۷۷ 
درصد رسیده اســت، اظهارکرد: 5۶ روستایی 
که به صورت مســتمر آبرسانی می شد در سال 
گذشته به ۱9 روســتای کوچک کاهش یافت 
به طوریکــه در پیــک تنش گرمایــی فقط ۱9 

روستای استان آبرسانی سیار شد.
 شــاخص برخورداری روســتاهای 

همدان از آب به 84 درصد می رسد
وی با تأکید بر شناســایی و ایجاد ۲۱ ایستگاه 
برداشــت آب، افزود: ۱0 دســتگاه تانکر سیار 
برای آبرســانی در مواقع بحرانی برای آبرسانی 

موقت و اضطراری در استان وجود دارد.
هاشمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه 
برنامه ششم شاخص  براســاس چشــم انداز 
بهره مندی از آب در روســتاهای استان باید به 
84 درصد برسد، تصریح کرد: در سال گذشته 
8۲ پروژه آبرسانی در روستاهای استان با یک 
میلیارد و 400 میلیون تومان از طریق مشارکت 

مردم صورت گرفته است.
به گــزارش ایســنا، وی با بیــان اینکه نصب 
تجهیزات جدید در راستای مدیریت فشار آب 
باعث کاهش هدررفت آب شده است، یادآور 
شد: نصب تجهیزات جدید مدیریت فشار آب 
در 45 روستای استان باعث کاهش ۲۳ درصدی 

تولید شده است.
 افزایش 50 درصدی وصول آب بهای 

روستایی
هاشــمی با تأکید براینکه سال گذشته افزایش 
50 درصدی در وصول مطالبات این شــرکت 
صورت گرفته اســت، افزود: سال گذشته کل 
آب بهای آب فروخته شده وصول شده است 
که یکی از دالیل اصلی آن راه اندازی سیســتم 

چاپ و وصول در محل بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی 
استان با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۷ میلیون 
مترمکعب آب در سال استان همدان به فروش 
رفته است، بیان کرد: ۱5۳ هزار مشترک در کل 
اســتان همدان وجود دارد که با سیستم چاپ 
درمحل صدور 900 هزار برگه چاپی که هزینه 

باالیی نیز دارد حذف شد.
وی با بیــان اینکه نزدیک به  ۷95 روســتای 
اســتان همدان تحت پوشش خدمات شرکت 
آبفار قرار دارد، ادامه داد: ۱54 هزار مشترک در 

این روستاها از خدمات شرکت آبفار بهره مند 
هستند.

هاشــمی با اشــاره بــه اینکه نزدیــک به ۶ 
میلیاردتومان از مشترکین مطالبه داریم، عنوان 
کرد: در راســتای مصرف بهینه آب، انشعابات 
غیرمجاز را در ســطح استان شناسایی کرده ایم 
به طوریکه در سال گذشته ۱44۳ مورد انشعاب 

غیرمجاز شناسایی شده است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی 
استان همدان همچنین با تأکید براینکه آبرسانی 
سیار به روستاهای استان به طور مطلق تعطیل 
شده است، گفت: درحال حاضر فقط به ۳یا 4 

روستای استان آبرسانی سیار می شود.
 وجــود 12 هزار کنتــور خراب در 

روستاهای همدان
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار کنتور در روستاهای 
استان همدان خراب است،یادآور شد: یکی از 
دالیل مصرف بی رویه آب خرابی کنتورهاست  
که در سال گذشته 4۲00 کنتور خراب تعمیر و 

تعویض شده است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی 
اســتان همــدان  ضمن اعالم شــماره تماس 
حوادث شرکت آبفار استان همدان، خاطرنشان 
کرد: روستائیان می توانند با شماره ۱5۲۳ برای 
اعالم هرگونه مشــکل در زمینه شــبکه های 

آبرسانی با شرکت آبفار تماس بگیرند.
 نقشه بهداشت آب روستایی همدان 

تهیه می شود
هاشــمی با تأکید براینکه نقشــه بهداشت آب 
روستاهای استان همدان در دست تهیه است، 
ادامه داد: شرکت آبفار تفاهم نامه ای با دانشگاه 
علوم پزشــکی استان منعقد کرده تا تمام منابع 
آب روستاهای استان مورد مطالعه قرار گیرندو 
به زودی نقشه بهداشت آب و وجود آالینده ها 

در آب تهیه می شود.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم و خط قرمز 
وزارت نیرو بهداشت آب است، گفت: باید آب 
بهداشتی و با کیفیت در اختیار روستائیان قرار 

دهیم که براین اساس برای سنجش کیفیت آب 
در استان همدان 8 آزمایشگاه فعالیت دارند.

 وجود فلزات ســنگین در آب برخی 
روستاهای همدان

وی با اشــاره به وجود فلزات سنگین در آب 
برخی نقاط اســتان، اظهارکرد: به دلیل شرایط 
اقلیمی برخی از نقاط استان آلودگی به فلزات 
ســنگین و مواد مضر مشاهده شده است که 9 
دســتگاه آب شــیرین کن در روستاهای استان 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی بــا بیان اینکه آرســنیک و نیترات از مواد 
موجود در آب برخی از روســتاهای اســتان 
بوده است، یادآور شد: براساس استانداردهای 
جهانی میزان آرســنیک موجــود در آب  ۱0 
ppb است درحالیکه در تعدادی از روستاهای 
کبودراهنگ حدود 90ppb بوده و در تعدادی 
از روســتاهای مالیر ppb ۷5 مشــاهده شده 

است.
 64 مجتمع آبرسانی مورد نیاز استان 

است
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی 
اســتان همدان با اشــاره به اینکه ۶4 مجتمع 
آبرســانی مورد نیاز استان اســت که درحال 
حاضر از ۲8 مجتمع آبرســانی در روستاهای 
استان بهره برداری می شــود، خاطرنشان کرد: 
مجتمع های آبرسانی با هدف پایداری آبرسانی 
به روســتاها ایجاد می شود که در استان همدان 
مجتمع های آبرسانی مطالعه و اجرا شد و چند 
مجتمع در دست مطالعه است که اگر به نتیجه 
برســند 5۲۲ روستا معادل 5۷ درصد جمعیت 
روستایی اســتان تحت پوشش خدمات آبفار 

قرار خواهد گرفت. 
هاشــمی با بیان اینکه در حال حاضر پیگیری 
و مطالعه ۶ مجتمع آبرســانی در استان همدان 
آغاز شــده است،ادامه داد: ۱5 مجتمع آبرسانی 
درحال مطالعه است و ۷ مجتمع نیاز به بازبینی 

و طراحی مجدد دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: ۱9 مجتمع آبرسانی 

جزو اولویت های اســتان است که ۲05 روستا 
معادل ۳0 درصد از جمعیت اســتان را تحت 

پوشش قرار می دهد.
 شبکه آبرسانی روستایی همدان پیر 

است
وی با بیان اینکه شبکه های آبرسانی روستایی 
استان پیر اســت، تصریح کرد: در سال گذشته 
۲0 میلیارد و 500 میلیــون تومان از اعتبارات 
استانی در بخش بازسازی و تعمیر و بهداشت 

آب روستایی استان هزینه شده است.
همچنین سال گذشته توانستیم از اعتبارات ملی 
۲۷ میلیارد تومان مصوبه بگیریم که پروژه های 

خوبی اجرا شده است.
هاشــمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
سال گذشته، بیان کرد: در سال گذشته 40 حلقه 
چاه حفاری شد که ۳40 لیتر در ثانیه به ظرفیت 

تأمین آب روستایی استان اضافه شد.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی 
اســتان همدان خاطرنشــان کرد: همچنین ۱۱ 
حلقه چاه الیروبی و کف کنی شــده، ۲۷ حلقه 
چاه تجهیز و ۲50 کیلومتر شبکه توزیع آب و 
خط انتقال جدید در سال گذشته احداث شده 

است.
 شــاخص برخورداری روســتاهای 

همدان از فاضالب 2/5 درصد است
وی با اشــاره به اینکــه میزان برخــورداری 
روســتاهای کشــور از فاضالب کمتر از یک 
درصد اســت، تصریح کرد: در اســتان همدان 
میزان برخورداری روستاها از فاضالب باالتر از 

میانگین کشوری و ۲/5 درصد است.
هاشــمی افزود: 8 روســتای باالدســت سد 
اکباتان جزو اولویت های ایجاد شبکه فاضالب 
روستایی است که البته در سالهای گذشته جمع 
آوری و تصفیه فاضالب روستاهای باالدست 

سد اکباتان را داشته ایم.
وی گفت: مطالعه روستاهای حوزه سد اکباتان 
درحال انجام اســت تا روستاهای باالدست و 
پایین دست ســد به فاضالب شهر جورقان و 

سپس فاضالب همدان انتقال یابد.
هاشــمی با بیان اینکه روســتاهای نزدیک به 
شهرها نیز در اولویت شبکه فاضالب قراردارند، 
ادامه داد: برای 4 روستای بزرگ استان قرارداد 
منعقد شــده تا فاضالب روستا را به فاضالب 

شهری متصل کنیم.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی 
اســتان همدان یادآور شــد: روستاهای دهپیاز 
در همــدان، آبرومند در بهــار، کرفس در رزن 
و محور گردشــگری امامزاده محسن از جمله 
نقاطی است که بخشــی از شبکه فاضالب در 

آنها ایجاد شده است.

مدیرعامل آبفار همدان مطرح کرد

وجود فلزات سنگین 
در آب برخی روستاهای همدان

■ وجود 12هزارکنتورخراب در روستاها

ستاد نماز جمعه همدان تالش برای جذب 
جوانان را اولويت قرار دهد

 امام جمعه همدان گفت: اســتقبال مردم از نماز جمعه در همدان 
قابل توجه اســت و وضعیت بهتری نســبت به سایر استان ها دارد اما 

برنامه ریزی برای جذب افراد به ویژه جوانان ضرورت دارد.
حجت االسالم حبیب ا... شعبانی در نشستی صمیمی با خادمان نماز 
جمعه شهر همدان بابیان اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی برپایی 
نمــاز جمعه یک حرکت عظیم بود، گفــت: مصداق کامل اقامه نماز، 
نماز جمعه اســت.وی افزود: خوشبختانه استقبال مردم از نماز جمعه 
در همدان قابل توجه است و وضعیت بهتری نسبت به سایر استان ها 
دارد اما برنامه ریزی برای جذب افراد به ویژه جوانان ضرورت دارد.به 
گزارش  مهر، امام جمعه همدان با بیان اینکه ممکن است شخصی در 
امر نماز مسئولیت داشته باشد اما اشخاص در نماز موضوعیت ندارند 
و مهم نماز است، گفت: اخالق و حوصله در برابر مردم ویژگی اصلی 

خادمان است.
شعبانی با بیان اینکه در عین حفظ و بهره گیری از تجربه پیشکسوتان 
باید از جوانان اســتفاده شود، گفت: مردم باید به ارزش های اساسی 

نظام اسالمی توجه کنند.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان 
تعهدات خیران مدرسه ساز استان همدان طی 
سال گذشــته را ۳۷ میلیارد تومان دانست و 
گفت: امسال پیش بینی می شود این تعهدات 

به بیش از 40 میلیارد تومان برسد.
محمد پورداوود در بیست و یکمین جشنواره 
خیران مدرسه ســاز شهرســتان مالیر ضمن 
تقدیر از زحمات خیران، کار خیر را باقیات 
صالحاتی دانست که اجر و ثواب آن همواره 

برای خیر وجود دارد.
وی تعهدات خیران مدرسه ساز استان همدان 
طی سال گذشته را ۳۷ میلیارد تومان دانست 
و گفت: امسال پیش بینی می شود این تعهدات 

به بیش از 40 میلیارد تومان برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
بیان اینکه 8۶۱ خیر در حوزه مدرسه سازی در 
استان فعال هستند گفت: از این تعداد حدود 
۶۷0 نفر خیر مدرســه یار بوده و ۱9۱ نفر نیز 

مدرسه ساز هستند.
به گــزارش  فارس وی تأکید کرد: ۳ هزار و 
۳00 فرهنگی در استان همدان داریم که ماهانه 
مبلغی از حقوق خود را برای کمک به امر خیر 

مدرسه سازی اختصاص می دهند.
پــورداوود با اشــاره به فعالیــت برخی از 
فرهنگیان به عنوان خیر آموزشی گفت: این 

افراد بعد از ظهرها بخشــی از وقت خود را 
برای کالس های کنکور دانش آموزان نیازمند 

آموزش اختصاص می دهند.
وی با اشــاره به اینکه رویکــرد ما توجه به 
مناطق حاشیه شهر و کمتر توسعه یافته است 
افزود: هدف ما در آموزش و پرورش اجرای 
عدالت آموزشی است که امیدواریم با کمک 

خیران مدرسه ساز به این مهم برسیم.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان همدان 
تصریح کرد: بیشترین نیاز ما تعمیر و تجهیز 
مدارس فرســوده است، ضمن اینکه آمادگی 
داریم به صورت مشارکتی 50 درصد کار را 
آموزش و پــرورش و 50 درصد را خیرین 
انجام دهند.مدیر آموزش و پرورش مالیر نیز 
با بیان اینکه یکی از مهمترین نیازهای آموزش 
و پرورش با توجه به تغییرات سالهای اخیر 
در بحث محتوای کتب درســی و سیســتم 
آموزشی تجهیزات جدید برای دانش آموزان 
است گفت: از خیران می خواهیم در این زمینه 

ورود کنند.
هادی سلگی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
سه مدرسه خیرســاز توسط خیران مالیر در 
حال ساخت اســت گفت: این مدارس طی 
امسال و سال آینده تحویل آموزش و پرورش 

می شوند.

 دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان همدان با اشاره به کاهش سن 
اعتیاد در استان گفت: گرایش به مواد مخدر 

در روستاها سیر صعودی داشته است.
سید رسول حســینی در جمع بانوان این 
شهرســتان با اشــاره به پیش رو به بودن 
ســالروز جهانــی مبارزه با مــواد مخدر 
اظهــار کرد: همــه ما در معــرض خطر 
اعتیاد هســتیم باید مراقب خود، جوانان 

و خانواده باشیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به اصل استحکام 
خانــواده گفت: چهار بحــران اصلی فقر، 
بیــکاری، تخریب محیط زیســت و مواد 
مخدر جامعه ما را تهدید می کند، پس باید 

آگاه و هوشیار باشیم.
به گزارش فارس دبیر شــورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان با بیان 
اینکــه در اقتصاد جهان بعد از اســلحه و 
نفت، مــواد مخدر درآمد زیــادی را برای 
باندهای مافیایی به دنبال داشته است افزود: 

متاسفانه شاهد کاهش سن اعتیاد هستیم.
ــد از  ــه ۶4 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
معتــادان دستگیرشــده متاهــل هســتند 
و 8۷ درصــد از هــر ۱00 نفــر معتــاد 
ــزود: متاســفانه  دســتگیر شــده شــاغلند اف

امــروز گرایــش بــه مــواد مخــدر در 
ــت. ــته اس ــودی داش ــیر صع ــتاها س روس
حســینی بــا بیــان اینکــه ۳00 عامــل 
می شــود،  افــراد  اعتیــاد  باعــث  کــه 
ایــن  کــه  در حالــی  شناســایی شــده 
ــود  ــورد ب ــا ۱0 م ــته تنه ــل در گذش عوام
ــی  ــر زمان ــش از ه ــروز بی ــرد: ام ــان ک بی
اطالع رســانی  و  آموزشــی  کار  بــه 
بــرای گروه هــای در معــرض خطــر و 
از  پیشــگیری  منظــور  بــه  آســیب پذیر 
ــاز  ــواد مخــدر نی ــه مصــرف م ــش ب گرای

داریــم.
ــون  ــال 80 تاکن ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
از ۱8 دســتگاه فرهنگــی دارای وظیفــه 
در ایــن امــر تنهــا هشــت درصــد کمــک 
را  آمــوزش  بایــد  داد:  ادامــه  کردنــد 
ــا  ــا ب ــه تنه ــن اینک ــم، ضم ــتمرار دهی اس
ــش  ــود کار را پی ــی نمی ش ــات دولت امکان

ــرد. ب
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
ــن  ــدان مهمتری ــتان هم ــدر اس ــواد مخ م
عامــل بــرای جلوگیــری از گرفتــار شــدن 
ــت و در  ــی دانس ــاد را خودمراقبت در اعتی
ــاد در  ــزار معت ــایی ۳۱ ه ــان از شناس پای

ــر داد. ــتان خب اس

پیش بینی تعهد 40 میلیارد تومانی 
خیران مدرسه ساز در همدان

 افزایش گرایش به مواد مخدر 
در روستاها
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خبر يادداشت

نیمی از جمعیت مالير 
غربالگری فشار خون می شوند

 رئیس شبکه بهداشت و درمان مالیر با اشاره به اینکه مهمترین هدف ما از اجرای طرح 
ملی غربالگری فشار خون شناسایی افراد دارای این بیماری است گفت: اجرای این طرح 

از مورخه ۱۷ خرداد در یک هفته اول پیشرفت ۲5 درصدی داشته است.
محسن ترکاشوند در گفت وگو با تسنیم ، با اشاره به اینکه ۱4۶ هزار نفرمعادل 50 درصد 
جمعیت ۳00 هزار نفری مالیر شامل این طرح می شوند اظهارداشت: کلیه افراد  باالی ۳0 
ســال ، بیماران کلیوی و زنان باردار جمعیت هدف ما در این طرح بوده که ضروریست  

شناسایی و سنجش شوند.وی با بیان اینکه کد ملی و تاریخ تولد و شماره تلفن همراه تنها 
مدارک واطالعات مورد نیاز است، خواستار مراجعه  کلیه مشمولین به نزدیکترین پایگاه 
و  مراکز سالمت، درمانگاه ها، مراکز بهداشت وتیم های سیار شبکه بهداست و درمان  شد.
ترکاشوند با تأکید بر اینکه طرح  ارزیابی و سنجش  فشار خون به صورت رایگان انجام و  
پیامک آن برای شخص ارسال می شود ابراز کرد: در صورت  نیاز به ارجاع افراد به مراکز 

درمانی و پزشکی این امر نیز  با حداقل هزینه انجام می شود.
رئیس شــبکه بهداشت و درمان مالیر با اشاره به اینکه کلیه هماهنگی ها با ادارات، صنایع 
وکارخانجــات و محل های تجمــع افراد و میعادگاه های نماز جمعه و غیره انجام شــده 
تصریح کرد: در مجموع 400 نفر از پرســنل متخصص و آموزش دیده شــبکه  بهداشت 

و درمان، هالل احمر و ســایر افراد معرفی شده از دســتگاه های شهرستان در این طرح 
فعالیت دارند.وی با بیان اینکه این طرح  به صورت ملی و سراسری از ۱۷ خرداد ماه آغاز 
شــده  و  تا ۱5 تیر ماه به مدت یک  ماه  ادامه دارد ضمن تقدیر از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه شهرستان خواستار همکاری مجدانه آنها در زمینه اطالع رسانی به  کلیه شهروندان 
مالیری شد.ترکاشــوند با بیان اینکه طبق بررسی و پیش بینی های انجام شده حدود ۱4۶ 
هزار نفر از جمعیت شهرستان که شامل افراد باالی ۳0 سال ،بیماران کلیوی وزنان باردار 
که معادل نصف جمعیت مالیر است در این طرح مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند، 
گفت: امیدواریم تا پایان این هفته کلیه اطالعات  جمعیت روستایی شهرستان با همکاری 

بخشداران و دهیاران تکمیل شود.

نابسامانی ساماندهی آموزشی
 فصل تابســتان بــرای آموزش و پــرورش و خانــواده آموزش و 
پرورش یعنی معلمین، محصیلین و والدین از جهاتی اهمیت بیشــتری 
از فصول دیگر سال دارد. یکی از دالیل اهمیت موضوع برای والدین و 
دانش آموزان موضوع ثبت نام و انتخاب مدرسه است. و برای معلمین و 
مسئولین آموزش و پرورش ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 
آینده اســت که معموالً از اصطالح سازماندهی استفاده می کنند. شاید 
ساماندهی اصطالحی اســت که عمومیت بیشتری دارد. و سازماندهی 
اختصاصی تر اســت. زیرا که ساماندهی شامل تمام مقاطع تحصیلی و 

سازماندهی در هر مقطع به صورت جداگانه انجام می گیرد.
در هر حال آنچه که مهم اســت این است که ساماندهی نیروی انسانی 
و سازماندهی معلمین در مدارس هر ساله با شرایط و ضوابط جدیدی 
روبه رو می شــود و تغییرات جدیدی در نمون برگ های امتیاز دهی و 
سایر شرایط عمومی سازماندهی ایجاد می شود. که منجر به مشکالتی 
برای مدیران مدارس و معلمین می گردد گر چه تبعات این نوع اقدامات 
نیز در نهایت متوجه دانش آموزان می گردد زیرا که هر ساله دانش آموزان 
به ویژه در مقطع ابتدایی که وابســتگی  عاطفی بیشتری به معلمین خود 
دارند. دچار اســترس در ابتدای سال تحصیلی می شوند و مدتی طول 
می کشــد ما با معلمین جدید خود انس بگیرند. و روش آموزشی معلم 
جدیــد را تجربه کرده و از آن پیــروی کنند. گر چه کلیات روش های 
آموزشی و برنامه های مشترک می باشد ولی ویژگی های شخصیتی  معلم 
و روش هــای انتقال مفاهیم و نحوه ارتباط بــا دانش آموزان برگرفته از 
همان ویژگی های شخصیتی است و به همین دلیل متفاوت تر از همکار 

و معلم دیگر است.
امسال گویا ساماندهی نیروی انسانی دچار تغییراتی شده و از جمله اینکه 

گفته می شود معلمین مدارس به وسیله مدیران انتخاب خواهند شد.
در دهه 80 مشــابه چنین طرحی در خصوص مدیران بکار گرفته شد 
یعنی انتخاب مدیران به وســیله معلمین هر مدرســه که در نهایت این 
طرح به شکست انجامید و دوباره انتخاب مدیران مدارس به عهده خود 
آموزش و پرورش گذاشته شد. زیرا که مدیری انتخابی از طرف دبیران 
در حققت خود را به نوعی وامدار آنان می دانســت و در انجام وظایف 
قانونی خود دچار مالحظاتی می گردید که به ضرر محیط آموزشی بود. 
بر فرض معلمی که رأی ثبت نسبت به انتخاب مدیر داده بود انتظاراتی 
از مدیر داشــت که این انتظارات خارج از اختیارات و وظایف قانونی 
مدیر بود. در نتیجه مدیر دچار تضادهایی می گردید که مشکالت درون 

مدرسه ای را افزایش می داد.
حال در خصوص انتخاب معلمین به وســیله مدیران نیز این مشکالت 
به مراتب بیشتر خواهد بود. در این طرح مسلماً روابط جای ضوابط را 
خواهد گرفت و هر مدیر در ابتدا تالش خواهد کرد که رفقا و دوستان 
خود را در مدرسه خود چینش نموده و سایر معلمینی که مستحق حضور 
در آموزشــگاه وی هســتند را از انتخاب محروم نماید. این نوع رانت 
در محیط های آموزشی بسیار فسادآور و خطرناک خواهد بود. بخشی 
از مدارس برخوردار از امکانات خوب آموزشی بهترین کادر آموزشی 
را برای خود چینش نموده و مدارس محرومتر که از  بیشــتر امکانات 
آموزشی محروم هســتند از تنها امتیازی که حضور معلمین خوب در 
آنجاها بود نیز محروم خواهند شد و این طرح می تواند موضوع برقراری 
عدالت آموزشــی را که سالهاست یکی از شــعارهای دست اندرکاران 
آموزش و پرورش اســت را زیر ســوال برده و با چالش جدی مواجه 

نماید.
برخی خبرهای غیررســمی حاکی اســت که خود مسئولین آموزش و 
پرورش متوجه ضعف ها و اشکاالت این نوع ساماندهی که در حقیقت 
نابســامانی است شده اند. و در صدد اصالح آن برآمده اند. و از معلمین 
مدارس خواســته اند که دوباره همه آنها نمــون برگ های امتیازدهی را 
تکمیل کنند و به نوعی سازماندهی کلی انجام خواهد گرفت. و یا اینکه 
حداقل نصف ســاعت معلمین به وسیله مدیر تعیین و نصف دیگر آن 
از طریق اداره آموزش و پرورش و بر اساس امتیارات مکتسبه معلمین 

خواهد بود.
به نظر می رسد با توجه به ایرادات و اشکاالتی که در طرح موجود است 
به برخی از آنها اشــاره شد و تجربه شکست خورده قبلی سازماندهی 
معلمین باید به طور کلی مثل سال های قبل بر اساس امتیاز و به وسیله 
مســئولین آموزشــی صورت بگیرد و انتخاب معلم به وسیله مدیران 
مــدارس حتی در مدارس خاص جز ایجــاد رانت برای این مدارس و 
ایجاد تبعیض ناروا در محیط های آموزشی ویژگی مثبت دیگری نداشته 
و با اهداف اسناد باال دستی همچون سیاست های کلی سند تحول ابالغی 
از طرف مقام معظم رهبری و خود ســند تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش که یکی از اهداف آن ایجاد عدالت آموزشــی در مدارس است 

در مغایرت می باشد و باید از چنین طرح هایی صرف نظر کرد.

ترويج فرهنگ کتاب و کتابخوانی مهمترين 
اهداف جام باشگاه های کتابخوانی است 

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: در شهرســتان 
کبودراهنگ 9 جام باشــگاه کتاب و کتابخوانی کودک و نوجوان فعال 
است که سومین ســال آغاز آن در این شهرستان و چهارمین سال در 

سطح کشور است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان کبودراهنگ با 
بیــان این مطلب در آییــن اختتامیه دومین جام باشــگاه های کتاب 
و کتابخوانــی کودک و نوجوان این شهرســتان اظهار داشــت: این 
باشــگاه ها هدف های بســیار بزرگی دارند که مهمترین آن توســعه 
فرهنگــی ترویج فرهنــگ کتاب و کتابخوانی اســت و با همکاری 
ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوســتدار کتاب که نمایندگان 
دســتگاه های دولتی و غیردولتی در آن عضویت دارند و ادارات کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی سراسر کشور جام باشــگاه های کتاب و 

کتابخوانی را برگزار می کنند.
ناصــر قره باغی افزود: جام باشــگاه های کتــاب و کتابخوانی کودک 
و نوجوان رقابتی اســت بنابراین اعضا تــالش می کنند که با مطالعه 
کتاب های مناســب و بیشــتر اطالعات خوبی را کسب کنند و آن را 
در زندگی خود به کار گیرند و امید به آینده، آشــنایی با آســیب های 
اجتماعی، اخالق در خانواده و جامعه را با مطالعه کتاب فرا می گیرند.

وی ادامه داد: خوشــبختانه کودکان و نوجوانان شهرستان کبودراهنگ 
استقبال بسیار خوبی از این باشگاه ها داشته اند و ما در حد توان سعی 
خواهیم کرد زمینه موفقیت بیشــتر آنــان را فراهم کنیم چرا که آینده 
کشــور به دست کسانی است که با روح ســالمت و افکار خوب و 

متعالی در جامعه باشند.
قره باغی همچنین خاطرنشان کرد: جام باشگاه های کتاب وکتابخوانی 
در کانون هــای پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مهدهای کودک و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان فعال هستند و عالقه مندان 

می توانند در این باشگاه ها عضو شوند و از مزیت آن بهره مند شوند.
رئیــس امور کتابخانه های عمومی شهرســتان کبودراهنگ نیز در این 
نشست اظهار داشت: این باشگاه ها برای آشنایی کودکان با کتابخانه ها، 
مراحل انتخاب کتاب، مطالعه و بحث در مورد کتاب، مطالعه گروهی، 
ارزیابی گروهی کتاب ها، تمرین کارهای فرهنگی به صورت گروهی 
با تمرین کتاب و کتابخوانی و... مشغول فعالیت هستند که امیدواریم 

بتوانیم گام های موثر برای کودکان و نوجوانان در این زمینه برداریم.
ســیدجواد معینی در خصوص جشــنواره رضوی نیز بیان داشت: 
این جشــنواره از سه اردیبهشــت لغایت ۲8 خرداد با ۱۲ عنوان 
کتاب برای تمامی ســنین با 4 شــیوه برگزاری مکتوب، آنالین، 
پویش مجازی و نقاشــی برگزار می شود و تاکنون ۷ هزار و ۱00 

داشتیم. مشارکت  نفر 
و با توجه به اینکه ســال گذشته 9 هزار نفر در این جشنواره شرکت 
داشــتند امیدواریم در این فرصت باقیمانده شرکت کنندگان بیشتری 
داشته باشــیم چرا که این شهرســتان پیش رو در زمینه برگزاری این 

جشنواره بوده است.
مسئول جام باشگاه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کبودراهنگ 
نیز در این نشست افزود: جام باشگاه های کتابخوانی در سال گذشته با 
هدف آشنایی با روش های استاندارد و ترویج کتابخوانی  با معیارهای 
انتخاب کتاب برای نوجوانان، آشــنایی با شیوه های مختلف خواندن 
جمعی، گفت وگو درباره کتاب، اســتفاده از شیوه های کارگاهی، باال 
بردن فن سخنوری و گفت وگو دانش آموزان در این کالس ها، باال بردن 
اعتماد به نفس اعضا با شرکت در بحث های گروهی، کمک به افزایش 
ســرانه مطالعه بین اعضای بام، آشــنایی با مطالب روز و آسیب های 

اجتماعی و فضای مجازی و... بوده است.
مهاجرانی افزود: مهمترین هدف جام باشــگاه های کتاب و کتابخوانی 
کــودکان و نوجوانان گســترش فرهنگ کتــاب و کتابخوانی بود که 

خوشبختانه با همکاری اعضا به اهداف خود نزدیک شده ایم.
در پایان این نشســت از اعضا جام باشــگاه های کتاب و کتابخوانی 

کودک و نوجوان تقدیر شد

ــه  ــرکت بیم ــی ش ــرش نمایندگ ــی پذی ــه آگه اصالحی
ــد5،  ــورخ 98/۳/27 بن ــنبه م ــاپ روز دوش ــرزدر چ الب

ــد. ــی باش ــح م ــتگی صحی ــه ورشکس کلم

آگهی اصالحیه

شرکتبیمهالبرز

آگهی دعوت به مجمع

شرکتشمیمالوند

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت شمیم الوند سهامی خاص به 
عمومی  مجمع  جلسه   1۰8۶11۰۶514 ملی  شناسه   2۶ ثبت  شماره 
عادی  مجمع  و  مورخه 98/4/27  1۰ صبح  در ساعت  که  فوق العاده 
سالیانه در همان روز ساعت 11 صبح در محل جاده تهران کیلومتر 25 

کوریجان روبروی جاده قهاوند تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1- نقل و انتقال سهام
2- اصالح ماده مربوط به حق امضا

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1- انتخاب مدیران

2- انتخاب بازرسین
۳- تصویب تراز مالی سال گذشته

آگهی فراخوان داوطلبین عضويت در هیأت مديره و بازرس اتحاديه های صنفی
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستانهمدان

اتحادیهکفاشانوکفشفروشان

منصوررشیدی-رئیسهیأتاجراییانتخابات

بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه کفاشان و کفش فروشان شهرستان مالیر برگزار گردد. لذا از 
واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید تا روز چهارشنبه 98/۳/29 با مراجعه به سامانه 
iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های صنفی( نسبت به ثبت نام و تکمیل پرسشنامه و 
بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل  به اتحادیه 

مربوطه مراجعه نمایند.

شرایطداوطلبین
1(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

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

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

5( عدم اشتهار به فساد 
۶( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 

)مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن 

منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 
نداده ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.

9- وثاقت و امانت 
مدارکموردنیازثبتنام:

1-شش قطعه عکس 4×۳ جدید 
2-چهار سری تصویر پروانه کسب

۳-چهار سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 
4-چهار سری تصویرکارت ملی 

5-یک برگ تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(
۶-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره می باشند. 

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

تاریخ انتشار: 98/3/28 
نوبت دوم

کمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
برای  نتیجه کاوش ها  پیام:  خبرنگارهمدان 
یافتن معبد الئودیسه ، به یک دستکند رسید 
که پــس از 2 هفته از آغــاز کاوش های 
فصل چهارم الئودیسه در محله دوخواهران 
نهاوند است اما این تونل دستکند ربطی به 

معبد الئودیسه ندارد.
 دســتکند راهی به قلعــه یزدگرد 

سوم؟
عده ای این دســتکند را مربوط به راه گریز و 
مخفی گاهی که به قلعه یزدگرد ســوم منتهی 

می شده می دانند. 
قلعــه یزدگرد ســوم اثر تاریخــی مربوط به 
دوران ساســانیان بوده است که تازمان قاجار 
۳بار باز سازی شده و در سفری که ناصرالدین 
شاه به نهاوند داشــته با اعالم دالیلی دستور 
تخریب آن را صادر کرده است. قلعه نهاوند 

یا دژ یزدگرد در شهر نهاوند قرار دارد.
در زمان ناصرالدین شــاه، به هنگام حفر قنات 
دفینه بزرگی پیدا می شود، پس از آن به فرمان 
شــاه ابتدا از اطراف قلعه عکس برداری شد و 
ســپس این دژ عظیم که تا آن زمان به خوبی 

دوام آورده بود را به کلی ویران نمود.
انگیــزه او از این کار پیدا کــردن دفینه های 
بیشتر عنوان شده، هر چند که به مردم محلی 
گفته شده بود دلیل آن اشراف داشتن قلعه به 

خانه های خصوصی مردم است.
از محافظین باال رتبــه آن زمان قلعه می توان 
به نجفقلی فریادرس اشــاره کرد که سمت و 
درجه باالیی در بین مردم و حتی دربار داشته 
و مخالفت شدیدی نســبت به تخریب قلعه 
داشت که با دستور شاه از سد راه برداشته شد.
 راهی امن از دستکند تا قلعه یزدگرد
محل دســتکند در محلــه دو خواهران و در 
دل بافت فرســوده شهر اســت که خانه های 
اطراف آن به همراه بنایی که این دستکند زیر 
آن ساخته شده ناامن و فرسوده است و برای 
ادامه حفاری ها نیاز به همکاری شهرداری و 

حتی تخریب دیواره باالی آن دارد.
 این دســتکند در ظاهریکی از راههای منتهی 
به قلعه یزدگرد اســت و بجــز این، احتمال 
وجود تونل های دســتکند دیگری هم که به 
قلعه یزدگرد منتهی می شده در حواشی قلعه 

وجود دارد.
این دستکند درســت زیر قلعه قرار گرفته و 
امکان دسترسی به قلعه را آسان و امن می کرده 

است.
 دستکند به الئودیسه ربطی ندارد

مهدی رهبر سرپرســت گــروه کاوش های 
الئودیســه در گفتگو با خبرنگار همدان پیام، 
با غیر مرتبط دانستن این دستکند به الئودیسه 
می گوید؛ مکان های مختلفی در استان همدان 
از جمله ارزانفود ، صالح آبادو ســامن هست 
که گریزگاه و محل امن مردم در آن زمان بوده 
اســت.به گفته وی این دستکند برای در امان 
ماندن مردم در آن زمان از زیر زمین ســاخته 
شــده که به منزله یک پناهــگاه موقت بوده 
است.آخرین بار زمانی که عثمانی ها به همدان 
مــی آیند قلعه یزدگــرد را تصاحب و در آن 
ساکن می شوند و تشکیل پادگان می دهند و 

بعدها برکنار می شوند.
با هدایــت اهالی محله دوخواهــران به این 
دستکند هدایت شدیم و در کاوش ها به این 
رســیدیم که نباید منتظر یافتن آثار زندگی یا 
وســایل و اشیایی در این محل باشیم بلکه به 
لحاظ گردشگری و توریسم برای نهاوند یک 

امتیاز قابل توجه است.

 هویت دستکند معلوم نیست
رئیس میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان نهاوند درباره این تونل 
دســتکند که درمحله دوخواهران حفر شده 
است می گوید: این دستکند یک تونل است 
و اینکــه مربوط به چه دورانی اســت هنوز 

مشخص نشده است. 
 این دســتکند با دهانه ورودی به قطر یک و 
نیم متر ،تا کنون ۳0متر آن حفاری شده و تیم 
حفاری در حال پاکسازی رسوبات و انباشته 

های مسیر ورودی است. 
محســن جانجان گفت: با توجه به اینکه تیم 
کاوش امکان فعالیت و جســتجو در ســایر 
مناطق اطراف محل گمانه زنی ها برای کشف 
معبد الئودیســه را دارد، جریان کشــف این 
دســتکند هم از طریق اطالعات اهالی محله 
دوخواهــران به تیم کاوش بوده اســت که با 
احتمال وجود یک دســتکند در این محدوده 
آغاز به کاوش کرده که در نهایت به این تونل 

رسیده اند. 
عضــو تیم کاوش الئودیســه تصریح کرد: با 
اطالعات به دست آمده این تیم به سرپرستی 
رهبــر آغاز بــه کاوش کــرد و در نهایت به 
این تونل دســتکند رســید که یک نمونه از 

دستکندهایی اســت که در گذشــته بعنوان 
مخفی گاه استفاده می شده   وحاال اینکه این 
تونــل مربوط به چه دوره ای اســت و با چه 
هدف و کاربردی حفر شــده نیازمند بررسی 
و کاوش بیشــتر است و این به زمان بیشتری 

نیاز دارد. 
دســتکندها در همــه دوره هــای تاریخی 
و اســالمی بعنــوان پناهگاه یــا مخفی گاه 
وجود داشــته است اما در برخی دستکندها 
که در ارزانفود و ســامن در استان همدان 
کشــف شــده آثاری از مراســم و جشن 
هــای آیینی دینی وجــود دارد و اینکه این 
تونــل هم اینچنین کاربردی داشــته یا خیر 
هنوز مشخص نیســت و باید جستجوهای 

بیشتری را انجام داد. 
تیــم کاوش مهدی رهبر بــرای یافتن معبد 
الئودیســه با ۲0 نیروی کاوش ۲هفته است 
کــه کاوش ها را در محله دوخواهران برای 
یافتــن معبد الهــه یونانــی آنتیوخوس در 
نهاونــد آغاز کــرده اســت. در جریان این 
کاوش ها برای الئودیسه در حال حاضردر 
دوران اسالمی به ســر می برد و تکه سفال 
هایــی هم مربوط به همین دوران اســالمی 

)قاجار( کشف شده است.

تیم کاوش الئودیسه در نهاوند به 30 متری تونل رسید

دستکند محله دوخواهران پناهگاهی 
به قلعه يزدگرد است

 شــهردار اســدآباد با بیــان اینکه برای 
آســفالت بلوار ۲۲ بهمن ۱/5میلیارد تومان 
نیاز اســت گفت: نماینده مردم اسدآباد در 
مجلس در حال پیگیری الزم برای اســتفاده 

از بودجه راهداری است.
به گزارش فارس ، مشکالت بلوار ۲۲ بهمن 
شهر اسدآباد یکی از ســوژه هایی است که 
توســط مردم با عنوان » پیــاده روی بلوار 
۲۲ بهمن ۳0 ســاله بالتکلیف مانده ، خطر 
عبور عابر از وسط خیابان سمت دادگاه« در 

سامانه فارس من به ثبت رسیده است.
شــهردار اســدآباد در گفت و گو با فارس با 
بیان اینکــه بلوار ۲۲ بهمن یکــی از معابر 

عریض، طوالنی و مهم شــهر اســدآباد به 
حســاب می آید اظهار کرد: این معبر که در 
اصل کمربندی کنار شــهر اســت و محل 
عبــور خودروهای ســنگین، همــواره به 

زیرساخت های آن آسیب وارد می شود.
اینکه ما در حال  بیان  با  پیمان ســبزه ای 
خدمات رســانی به خودروهای ســنگین 
در این معبر نیز هســتیم افزود: در واقع 
کار راهــداری را نیز انجــام می دهیم اما 
در این راه کمکی به شــهرداری صورت 

. نمی گیرد
وی با اشــاره بــه اینکه تردد ماشــین های 
سنگین باعث می شود که آسفالت این بلوار 

در مدت زمان کوتاهی دچار آســیب شود 
تصریح کرد: این بلوار بخش کندرو و تندرو 
دارد که هر یک از وسائل نقلیه به فراخور از 

محل تعبیه شده عبور می کنند.
شــهردار اســدآباد ادامه داد: بــه دنبال این 
هســتیم که این بلوار بــه عنوان معبر اصلی 
جاده ای محسوب شــود تا راهداری هم در 

نگهداری آن به شهرداری یاری رساند.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضر همه 
هزینه هــای این بلوار توســط شــهرداری 
پرداخت می شــود خاطرنشان کرد: یک پل 
عابر پیاده روبروی بیمارســتان امیرالمومنین 
وجــود دارد اما مردم کمتر از آن اســتفاده 

می کنند و باید نــرده ای در میانه بلوار برای 
جلوگیــری عبور و مرور عابران پیاده نصب 

شود.
سبزه ای با اشاره به اینکه ۱/5 میلیارد تومان 
برای آســفالت بلوار ۲۲ بهمن نیاز اســت 
گفت: نماینــده مردم اســدآباد در مجلس 
پیگیــری الزم بــرای اســتفاده از بودجــه 

راهداری را دنبال می کند.
وی با بیان اینکه با افتتاح کمربندی اسدآباد 
کامیون هــا از بلوار ۲۲ بهمن عبور نمی کنند 
اظهــار کرد: 90 درصد ایــن پروژه به اتمام 
رسیده اســت و با افتتاح آن مشکالت بلوار 

۲۲ بهمن به طور کلی برطرف می شود.

آسفالت بلوار »22 بهمن« 1/5 میلیارد تومان می خواهد

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های 

استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی 

زير  مراجعه نمايید

برای عضو 
در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 

عدد 5 را به شماره 09035157351 
ارسال  نمایید.
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آگهي حصر وراثت
آقای علی اشرف ترک دارای شماره ملی  ۳9211۰725۶ به شرح دادخواست کالسه 98۰11۶ از این حوزه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود ترک به شماره ملی  ۳9۳111481۳ در تاریخ 
1۳97/11/11 در اقامتگاه دائمی خود واقع در شــهر جوکار بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه 
منحصر است به: 1- علی اشرف ترک به شماره ملی۳9۳11۰725۶ پدر متوفی 2- مهری باقری ازندریانی به شماره 
ملی ۳9۳۳9۰8191 همسر متوفی ۳- امیرحسین ترک به شماره ملی ۳921۰9922۶ پسر متوفی 4- مریم ترک به 
شماره ملی ۳92۰897277 دختر متوفی و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
)م الف8۳(

قاضی شعبه111 شورای حل اختالف بخش جوکار-احمد کاظمی

آگهي حصر وراثت
آقای صیاد کامرانی خجسته دارای شماره شناسنامه  7۶57 به شرح دادخواست کالسه 1۶۳/98ش1112ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  قربانعلی خجسته فر به شماره شناسنامه  1997 در تاریخ 7۶/1۰/14 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-صیاد کامرانی خجسته فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 
7۶57 متولد1۳۳8 فرزند متوفی 2-ناصر کامرانی خجسته فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه ۶۶15 متولد1۳۳7 فرزند متوفی ۳-مرتضی 
کامرانی خجسته فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1۰519 متولد1۳52 فرزند متوفی4-علیرضا کامرانی خجسته فرزند قربانعلی به شماره 
شناسنامه 9894 متولد1۳4۶ فرزند متوفی 5-مهری کامرانی خجسته فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1۰518 متولد1۳5۰ فرزند متوفی  
۶-مهتاب رحمانی فرزند قاســم  به شماره شناسنامه 25 متولد1۳1۶ همسر متوفی 7-فرحناز کامرانی خجسته فرزند قربانعلی به شماره 
شناسنامه ۳۶1549۶78 متولد1۳55 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 98(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهي حصر وراثت
آقای رضا جلیلی دارای شــماره شناسنامه  5۰294۶724۶ به شرح دادخواست کالســه 112/12۶/98ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد جلیلی به شماره شناسنامه  7۳ در تاریخ 1۳89/1۰/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/متوفیه منحصر است به: 1-رضا جلیلی فرزند محمد به شماره شناسنامه 77۰8 متولد 1۳55 صادره از فامنین پسر متوفی 2-معصومه  جلیلی فرزند 
محمد به شــماره شناسنامه 77۰7 متولد 1۳5۳ صادره از فامنین دختر متوفی ۳-زهرا  جلیلی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۰8 متولد 1۳۶۳ صادره از 
فامنین دختر متوفی 4-فردوس  جلیلی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 712۳ متولد 1۳49 صادره از فامنین دختر متوفی 5-فاطمه جلیلی  فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 11418 متولد 1۳59 صادره از فامنین دختر متوفی ۶-زهره جلیلی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5۰2۰۰۰8982 متولد 1۳۶9 صادره 
از فامنین دختر متوفی 7-محبوبه جلیلی  فرزند محمد به شماره شناسنامه 5۰2۰۰74۳7۳ متولد 1۳74 صادره از فامنین دختر متوفی 8-ربابه عبدی فرزند 
محمد جعفر به شــماره شناسنامه 9۶۰ متولد 1۳27 صادره از تهران همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. )م الف 8۰(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین
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هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست
 ســخنگوی دولت با بیان اینکه هیچ تغییری در دستور کار دولت 
نیســت، گفت: وام مســکن افزایش پیدا کرده اســت و با مجموعه 

سیاست ها ما به سمت کنترل قیمت ها خواهیم رفت.
علی ربیعی روز گذشته در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران 
اظهارداشــت: با توجه به تحوالتی که روز به روز در حال پیچیده تر 
شدن است، بیشترین فشارها بر ایران از سوی آمریکا را شاهد هستیم؛ 
ماموریت سختی را برعهده گرفتم که امیدوارم بتوانیم صادقانه حرف 

بزنیم و اخالق گفتگو را در جامعه گسترش بدهیم.
وی گفت: امیدوارم بتوانیم ســرمایه عاطفی را کــه بیش از هر دوره 
ای الزم داریم توســعه دهیم. ما نیاز داریم حــرف توده مردم، گروه 
های خاموش و بی تریبون، جامعه و نخبگان را بشــنویم و به دولت 
انتقال دهیم.ربیعی افزود: امیدوارم ارتباط رئیس جمهور با گروه های 
تاثیرگذار از جمله تشــکل ها، اتحادیه ها، رسانه ها و دیگر گروه ها 

را ساماندهی کنیم.
به گزارش مهر، ســخنگوی دولت تصریح کرد: الیحه شفاف سازی، 
ساختار سازی مناســبی برای ارتقای سالمت اداری ما خواهدبود. در 
همه بخش های اداری این الیحه پیش بینی شده است. من فکر می کنم 
روابط غیر متعارف و غیر قانونی را کاهش خواهد داد. ما بین شفافیت 
و رســواگری تفاوت قائلیم.وی بیان کرد: ما با فرهنگ ســازی الیحه 
شفاف ســازی را توســعه خواهیم داد تا جامعه بتواند بر اموری که 
در جریان است نظارت داشــته باشد.ربیعی افزود: تمام خانه های ما 
بیمه می شوند و نیمی از حق بیمه را دولت پرداخت می کند. یکی از 
مشــکالت ما در حوادث طبیعی مساله بیمه است. یعنی پس از حادثه 
مردم با مشکالت مختلف اداری مواجه هستند که بیمه شدن همه خانه 

های کشور اتفاق خوبی است.
سخنگوی دولت ادامه داد: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه 

با سفر قریب الوقوع هیأت روسی تشکیل جلسه خواهند داد.
وی در خصــوص اخباری مبنی بر تغییر زنگنه در دولت، افزود: هیچ 

تغییری در دستور کار دولت نیست.
 زنگنه از جمله وزرایی اســت که همیشه فعاالنه ابراز نظر کردند و از 
وزرای کلیدی ما محسوب می شوند.سخنگوی دولت گفت: اسم من 
و زنگنه همواره در استیضاح ها مطرح بوده است. در این برهه تاریخی 
نقش آقای زنگنه برای ما مهم خواهد بود و نمایندگان محترم هم باید 

به این امر کمک کنند.
ربیعی در خصوص سیاست دولت برای کنترل قیمت مسکن، تصریح 
کرد: مداخله در بازار مسکن در موضوع اجاره کار سخت و دشواری 
اســت. ما در طرح ملی مســکن 400 هزار واحد مسکونی را به نفع 
طبقه متوســط آماده می کنیم و تالش می کنیم که ایرادات مسکن مهر 

را نداشته باشد.

نخستین کارت زرد نمايندگان مجلس
 به آذری جهرمی

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر ارتباطات درباره قانون 
وظایف و اختیارات وزارت خانه متبوعش قانع نشــدند.محمود نگهبان سالمی 
نماینده مردم خواف و ُرشــتخوار در مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
روز گذشــته ، پارلمان از آذری جهرمی درباره علــت عدم تحقق مواد مندرج 
در بند "ت" ماده )۳( قانون وظایــف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات سوال کرد.
بــه گــزارش تســنیم، نماینــدگان مجلــس پــس از توضیحــات وزیــر 
ــی  ــگار پارلمان ــزارش خبرن ــدند.به گ ــع نش ــارات وی قان ــات از اظه ارتباط
خبرگــزاری تســنیم، ایــن نخســتین کارت زرد نماینــدگان مجلــس بــه وزیــر 

ــت. ــات اس ارتباط

9۵درصد اسکان موقت سیل زدگان انجام شده است
 وزیر کشــور گفت: با کمک بنیاد مســکن 95درصد کار اســکان موقت 
سیل زدگان انجام شده است اما بانک ها در پرداخت تسهیالت دچار عقب ماندگی 
هستند.به گزارش تسنیم ،عبدالرضا رحمانی فضلی،در مرحله امداد و نجات با 
کمک مردم و دستگاهها، دستگاه ها کارنامه قابل قبولی داشتند و بار اصلی روی 
دوش مردم بود. ما در مرحله سوم یعنی مرحله بازسازی قرار داریم، دولت تمام 

مصوباتی را که در این باره بوده تصویب کرده است.
وی اضافــه کرد: در حوزه بهداشــت و درمان نگران بودیــم که با بیماریهای 
واگیردار وســیع مواجه شویم ولی دستگاه های متولی کار خود را خوب انجام 
دادند و تا اآلن با اپیدمی بیماری مواجه نبودیم. برخی دستگاه ها هم مانند بنیاد 
مســکن جلوتر از آنچه باید می بودند کار کردند و بحث اسکان موقت را بیش 

از 95 درصد انجام دادند. 

اقدامات آمريکا در برابر ايران نوعی ياغی گری است
 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که آمریکا در مقابل ایران نوعی یاغی گری را در پیش گرفته اســت، 
گفت: بهترین و موفق ترین راه در مقابل آمریکا، مقاومت اســت، چون راه های 

دیگر ذلت بار خواهد بود.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مجموعه رفتارهای 
مقامات آمریکایی درباره ایران گفت: آمریکایی ها با در پیش گرفتن سیاســت 
چماق و هویج از یک طرف تهدیدها، تحریم ها و فشــارهای اقتصادی را زیاد 
می کنند و از طرف دیگر وابسته برای ما از کشورهای مختلف می فرستند، گاهی 
می گویند آماده مذاکره پیش شــرط هستند و بعد در برهه ای دیگر برای مذاکره 
شرط می گذارند و حتی از شروط خود نیز عدول می کنند، این یعنی آمریکایی ها 

هر دو موضوع را با هم پیش می برند.

 حمایت دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا 
از توافق هسته ای ایران

■ تســنیم : دومین دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بر حمایت این بلوک 
سیاســی و اقتصادی از توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی 
تأکید کرده اســت. هلگا اشــمید،حمایت خود را از توافق هسته ای 
امضاشــده بین تهران و قدرت های جهانی از طریق استفاده از سیستم 
جدید پرداخت برای مبــادالت تجاری با هدف دور زدن تحریم های 
آمریکا اعالم کرده است. اشــمید طی روزهای گذشته از ایران دیدن 
کرده اســت. وی کمــک زیادی به انجام مذاکــرات مربوط به توافق 
هســته ای ایران در سال ۲0۱5 میالدی داشته اســت. سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد: اشمید در تهران بر تعهد اتحادیه اروپا 
به پایبندی به توافق هسته ای تأکید کرده است، توافقی که هدف اصلی 
و اولیه آن اطمینان حاصل کردن نسبت به این مسئله است که ایران به 
مواد و تجهیزات الزم برای تولید سالح هسته ای دست نخواهد یافت.

 توافق گازی مصر با رژیم صهیونیستی
■ مهر: مصر از توافق با رژیم صهیونیســتی بــرای اعطای غرامت به 
تــل آویو به دنبــال توقف صادرات گاز به اراضی اشــغالی خبر داد. 
مقامات حوزه نفت مصر اعالم کردند که با مقامات رژیم صهیونیستی 
در خصوص اعطــای غرامت به تل آویو به مبلــغ 500 میلیون دالر 
توافق کردند.بر اساس این گزارش، در سال ۲0۱5 اتاق تجارت جهانی 
)ICC(، هیــأت عالی نفت مصر را بــه پرداخت ۱/۷ میلیارد دالر در 
کنار پرداخت ســود به رژیم صهیونیستی محکوم کرده بود.مسئوالن 
مصری اعالم کردند که با طرف های بین المللی و اسرائیلی توافق کرده 
تا مبلــغ غرامت را به 500 میلیون دالر کاهش دهند و این مقدار پول 
در طی هشت سال پرداخت خواهد شد.انفجارهای متعدد در خطوط 
صادرات گاز مصر به رژیم صهیونیستی در سال های ۲0۱۱ الی ۲0۱۳ 

در صحرای سینا صادرات گاز به این رژیم را متوقف کرد.
 فرودگاه سعودی »أبها« دوباره هدف حمله پهپادی یمن 

قرار گرفت
■ فارس: ارتش و کمیته های مردمی یمن در واکنش به ادامه حمالت 
ائتالف متجاوز، بار دیگر فرودگاه »أبها« در جنوب غرب عربســتان را 

هدف قرار دادند.
ارتش یمن با پهپاد »قاصف k۲« فرودگاه »أبها« در »عســیر« واقع در 
جنوب غرب عربستان ســعودی را هدف قرار داد.بر اساس گزارش 
شــبکه »المســیره« یمن، در پی این حمله پهپادی، پروازها از هر دو 
جهت رفت و برگشت به این فرودگاه متوقف شد.این عملیات تنها با 
گذشت حدود ۲4 ساعت از حمله پهپادی دیگری به فرودگاه های أبها 
و جازان صورت می گیرد.چهارشنبه هفته گذشته نیز، ارتش یمن موفق 
شد فرودگاه سعودی أبهـــا در منطقه عسیر )شمال جازان( را با یک 

فروند موشک کروز، هدف قرار دهد.

آگهی مناقصه عمومي)نوبت دوم(

محمدحسینپور-شهردارنهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد تفاهم نامه اي که في مابین این شهرداري واداره کل راه و شهرسازي استان همدان به منظور تحقق سند ملي راهبردي احیا و بهسازي 
،نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده وناکار آمد شهري مصوب 9۳/7/2 واصالحیه مورخ 95/۶/۶  وهمچنین پیرو سیاستهاي ستاد ملي باز آفریني کشور اجرا ي پروژه 

ساماندهي مسیل اصلي شهر نهاوند را باشرایط ذیل واز طریق آگهي مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صالحیت وداراي گرید حداقل 5آب واگذار نماید :

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه مي بایست به اداره عمران شهرداري و امور قرارداد ها مراجعه نمایند ویا با شماره تلفن هاي ۰81۳۳2۳745 داخلي 
1۰5 و2۰8 تماس حاصل نمایند.

شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد .
در روز انجام مناقصه مدیر کل راه وشهرسازي به همراه عامل ذیحساب شرکت باز آفریني شهري نیز حضور ونظارت خواهند داشت.

هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.

به پیشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت نامه )الف ،ب،ج و د( تهیه وبه شرح ذیل تکمیل نمایند .

پاکت الف :متقاضیان مي بایست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب ۰1۰48۶84۶۶۰۰۳ بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واریز 
وفیش واریزي را در داخل پاکت الف قرارداده  ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده ویا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ 

ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند .
پاکت ب:متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،گواهینامه صالحیت پیمانکاري ،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدیر عامل ورئیس هیات مدیره ،اسناد مناقصه را در داخل پاکت ب 

قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند.
پاکت ج:متقاضیان مي بایست فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل وامضا ومهر نمایند وآن را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر وامضا نمایند.

متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف،ب،ج را در داخل پاکت ))د(( قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنین آدرس دقیق وشماره تماس شرکت را روي پاکت 
نوشته وتا پایان وقت اداري مورخ 98/4/11 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.

در تمامي مراحل اجراي پروژه و پس از اتمام پروژه نماینده اداره کل راه و شهرسازي با حضور در کمیسیون تحویل ودر صورت تایید نسبت به پرداخت صورت وضعیت ارسالي 
ویا آزاد سازي ضمانتنامه اقدام مي نماید.

نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات به هده شهرداري ونظارت عالیه به عهده اداره کل راه و شهرسازي مي باشد .
کمیسیون عالي معامالت شهرداري باتفاق مدیر کل راه و شهرسازي و همچنین عامل ذیحساب شرکت باز آفریني در مورخ 98/4/12 ساعت 11 تشکیل و چنانچه حداقل سه 

پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح وبرنده اعالم خواهد شد.
چنانچه برنده مناقصه پس از تاریخ اعالم کمیسیون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد 

مي شود و چنانچه نفردوم نیز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگرددسپرده وی به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید میگردد. )م الف 55(
آگهي چاپ نوبت اول:98/۳/2۰

آگهي چاپ نوبت دوم: 98/۳/28

مبلغ ضمانتنامه شرکت گرید ونوع شرکتمبلغ پروژه )ریال(نوع پروژهردیف
در مناقصه

محل اعتبار پروژه 
اعتبارات

پروژه ساماندهی مسیل اصلی شهر نهاوند به طول 1
حدود 900 متر طول شامل :جداره سازی مسیل 

،اجرای پیاده رو و... مطابق برآورد نقشه های 
صورت گرفته توسط مشاور

اعتبارات کمک های فنی 1/250/000/000 ریالحداقل   5آب25/000/000/000
واعتباری موضوع بند الف 

تبصره 18

آگهی مناقصه عمومي

محمدحسینپور-شهردارنهاوند

مبلغ تضمین )سپرده مبلغ برآورد به ریالشرح پروژهردیف
شرکت در مناقصه(

حداقل 
گرید

نوع 
اوراق

اعتبار 
پروژه

توضیحات

ساماندهی بام نهاوند )شامل 1
:آرماتور بندی ،بتن ریزی استخر 

،محوطه سازی ،پیاده روسازی 
پیرامون استخر(

 8/000/000/000
ریال

5/000/000/000 ریال استانیاخزاء 5713 ابنیه400/000/000ریال
به صورت اسناد خزانه و در 

صورت تخصیص
8/000/000/000 ریال

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آیین نامه مالي شهرداري ها و رعایت قوانین و مقررات مالي و از طریق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند  را به 
شرکتهاي واجد صالحیت و مورد تایید سازمان  مدیریت و برنامه ریزي استان وداراي حداقل گرید 5 ابنیه و باشرایط ذیل واگذار نماید :

متقاضیان جهت  کسب اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و یا باشماره تلفن 7-۳۳2۳7445-۰81 داخلي 2۰8 
و 1۰5 تماس حاصل نمائید.

محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني )عمراني ( میباشد و هرگونه پرداختي به پیمانکار از طریق اوراق اخزاء 71۳ که سررسید آن 14۰۰/5/18 میباشد صورت میگیرد.
متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهیه نموده و آنها را به شرح ذیل تکمیل نمایند:

پاکت الف:
متقاضیان مي بایست مبلغ 4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب 217114571۳۰۰1 در وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واریز 
و فیش واریزي را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماینده تام االختیار و حق امضا شرکت نموده و یا به جاي وجه نقد از 

ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نماید.
پاکت ب:

متقاضیان مي بایست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرین تغییرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صالحیت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا 
اوراق را داخل پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمایند.

پاکت ج:
متقاضیان مي بایست برگه پیشنهاد قیمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نماید.

پاکت د:
متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ))د(( قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ ۶/4/98 تحویل 

دبیرخانه شهرداري نموده و رسید دریافت نمایند.
شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.

متقاضیان مي بایست پیشنهادهاي خود را تا پایان وقت اداري مورخ ۶/4/98 تحویل دبیرخانه شهرداري نمایند.
هزینه انتشار آگهي مناقصه و دیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .
به پیشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

کمیسیون عالي معامالت روز یکشنبه مورخ9/4/98  در محل شهرداري تشکیل و چنانچه حداقل سه پیشنهاد ارائه شده باشد پیشنهاد ها مفتوح و برنده اعالم 
خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه از تاریخ اعالم کمیسیون عالي معامالت به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد 
میگردد و چنانچه نفر دوم نیز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجدید میگردد.

)م.الف 65(

 ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی اعالم 
کرد که ایران ۶ تیر از ســقف ۳00 کیلو گرم 
اورانیوم غنی شده که پیش تر تعیین شده بود، 

عبور خواهد کرد.
بهروز کمالوندی، در جریان بازدید نمایندگان 
رسانه ها از مجتمع آب سنگین اراک گفت: از 
امروز شمارش معکوس برای عبور از ذخیره 
۳00 کیلو اورانیوم غنی شده آغاز می شود و 
تا ۱0 روز دیگر یعنی ۲۷ ژوئن )۶ تیرماه( از 

این سقف عبور می کنیم.
نمایندگان رســانه های داخلی روز گذشــته 
بــرای اطالع از اقدامات انجام شــده در گام 
اول کاهش تعهدات برجامی ایران، به مجتمع 

نیروگاهی آب سنگین اراک رفته اند.
 دیگر آب سنگین را به عنوان یک 

ماده اولیه صادر نمی کنیم
انرژی  سازمان  ایسنا،ســخنگوی  گزارش  به 
اتمــی در ادامه صحبت هــای خود در جمع 
خبرنــگاران در مجتمع آب ســنگین اراک 
ادامــه داد: ما تصمیم بــر آن داریم که دیگر 
آب سنگین را به عنوان یک ماده اولیه صادر 
نکنیم. ممکن است در ســنوات آینده میزان 
اســتفاده از آب ســنگین در داخل به حدی 

افزایش یابد که نیاز به صادرات نباشد.
وی در این ارتباط توضیح داد: این قضیه به مانند 
صدور گاز است که ما گاز را به عنوان ماده اولیه 
صادر نمی کنیم بلکه آن را در مواد پتروشــیمی 
اســتفاده می کنیم و در آن قالب صادر می کنیم.

کمالوندی با بیان اینکه حرکت در این راســتا 
از نظر اقتصــادی ارزش باالیی دارد، ادامه داد: 
البته ما در این راستا نمی خواهیم تعهداتی که در 
گذشته به بازارهایمان داده ایم را کنار بگذاریم 
و در کنــار حفظ تعهد، به حفظ بازار خود نیز 

توجه داریم.
فرصــت  هنــوز  اروپایی هــا   

تصمیم گیری دارند
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی بــا تاکید 

بر اینکه آب ســنگین دارای موارد اســتفاده 
متعــددی در رشــته های مختلفــی از جمله 
پزشکی است و به درمان و تشخیص بسیاری 
از بیماری هــا در نــوزادان کمک می کند، در 
بخش دیگری از صحبت های خود در مورد 
اجرای مرحلــه دوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران تصریح کرد: ما در ارتباط با این موضوع 
منتظر تصمیم مقامات مسئول کشور هستیم. 
هنوز برای اروپایی هــا فرصت برای تصمیم 
گیری وجــود دارد. ما دیگر صبــر نداریم. 
حدود یک ســال صبر کردیــم دو ماه نیز به 
آنها فرصــت دادیم اکنون مدت محدودی از 
این زمان باقــی مانده و آنها می توانند از این 

فرصت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اگر از این فرصت اســتفاده 
نشــود، ما می توانیم دو تحلیــل ارائه کنیم، 
خاطرنشان کرد: تحلیل اول این است که آنها 
نمی خواهند که به تعهداتشــان عمل کنند و 
تحلیل دوم این اســت که نمی توانند این کار 
را انجــام دهند. توانایی فنی و داخلی الزم را 
ندارنــد یا اینکه نمی تواننــد در مقابل رقیب 

خود قرار بگیرند.
کمالوندی بــا تاکید بر اینکه مقامات وزارت 
خارجه همچنان با مقامات اروپایی در مذاکره 
هســتند و تماس دائمی بین آنها وجود دارد، 

ادامــه داد: همانطور که در جریان هســتید، 
اشمید در روز شنبه با عراقچی معاون سیاسی 
وزیرامورخارجــه دیــدار داشــت و گفت 

وگوهایی در این دیدار انجام شد.
 دیگر صبر نخواهیم کرد

وی تاکید کرد: آنچه که مهم است این است 
که جمهوری اسالمی ایران بیش از این برای 
به نتیجه رســیدن اقدامات آنها صبر نخواهد 
کرد و آنها باید از فرصــت باقی مانده برای 

اجرای تعهداتشان استفاده کنند.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی در ادامه 
نشســت خبری خود اظهار کرد: نکته دیگر 
بــه خصوص برای اروپایی ها این اســت که 
اگــر اقدامی که در مرحلــه اول زمان بر بود 
انجام شــد برای اقدامات بعدی به خصوص 
غنی سازی بیش از ۳/۶۷درصد زمان زیادی 
را نخواهد گرفــت و از متخصصان خودمان 
هم سوال کردم یک یا دو روز بیشتر فرصت 

وجود ندارد.
 اقدامات ایران در راستای پاراگراف 

26 و 36 برجام انجام شده است
وی افــزود: ذخایــر ایــران بــا رونــد و 
شــتاب بیشــتری ادامــه پیــدا می کنــد و 
اگــر مهــم اســت کــه برجــام را حفــظ 
کننــد بایــد در ایــن زمینــه تــالش کننــد. در 

ــران  ــوری اســالمی ای ــات جمه ــع اقدام واق
در راســتای پاراگــراف ۲۶ و ۳۶ برجــام 
ــه برجــام  انجــام شــده کــه بخش هــای اولی
مربــوط بــه تعهــدات ایــران و از آن بــه بعــد 
ــن  ــت. بنابرای ــورها اس ــایر کش ــدات س تعه
برجــام  پاراگــراف ۲۶ و ۳۶  بــه  وقتــی 
می رســیم حقوقــی هــم بــرای کشــورها 
قائــل شــده اند و اگــر ایــران احســاس کنــد 
ــد  ــده می توان ــته نش ــا برداش ــه تحریم ه ک
ــت  ــه حال ــود را ب ــدات خ ــی از تعه بخش
ــت  ــان کاری اس ــن هم ــق درآورد و ای تعلی
کــه مــا انجــام دادیــم امــا بــه موجــب اینکــه 
تعهــدات خــود را انجــام دهنــد بــه حالــت 

اولیــه برمی گــردد.
کمالوندی خاطر نشان کرد: بنابراین این اقدامات 
در چارچوب برجام اســت و امروز هم که در 
خدمت متخصصان خودمان بودیم آنچه دستور 
دارنــد از مقامات عالی، این اســت که هر دو 
راکتــور را با هم جلو ببریم، هم طراحی و هم 
بازطراحی و اینکه جمهوری اسالمی ایران هم 
تصمیم بگیرد که به رآکتور قبلی برگردد دیگر 
در قالب یک معما یا راز نیســت. در ســطح 
بین المللی هم مطرح شده و با توجه به امکاناتی 
که ایران در رابطه با لوله های کالندریا در اختیار 

دارد این راکتور قابل اجراست.
 اروپایی هــا وظایف شــان را طبق 

برجام ادامه دهند
وی افــزود: بنابرایــن آن ها نشــان دهند که 
صادق هســتند و وظایف شان را طبق برجام 
ادامــه دهند. بیشــترین نگرانــی این بود که 
راکتور قبلــی پلوتونیوم تولید می کند اما این 
تصمیم زمانی گرفته شــده بــود که توانایی 
تولید ســوخت غنی شده نداشــتیم اما آنچه 
مسلم است این است که ما در هر دو قسمت 
داریــم تالش می کنیم تــا کارها را به نحوی 
جلو ببریم و اگر تصمیم گرفته شــد که فالن 

راکتور فعال باشد آنرا انجام می دهیم.

ايران 6 تیر از سقف 300 کیلو 
اورانیوم غنی شده عبور می کند
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خبر

فرش ايرانی، کاالی بی رقیب و پرفروش در لبنان
 وزیر گردشگری لبنان با تاکید بر اینکه هیچ فرشی در دنیا نمی تواند از نظر کیفیت کار و شکل و هنرمندی با فرش ایرانی رقابت 

کند، گفت: قالی ایرانی در لبنان بی رقیب است و جایگاه خاصی دارد.
اوادیــس کیدانیــان، در گفت گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود تحریم ها، ایران در صنعت فرش و قالی همچنان در دنیا حرف اول را 
می زند و برخی تاجران ایرانی در زمینه صادرات فرش به لبنان فعالیت دارند؛ کاالیی که اینجا از آن استقبال می شود و خریداران خود را 
دارد.وی ادامه داد: فرش کاالیی است که ایران می تواند در دنیا آن را به رخ دیگران بکشد، به اضافه دیگر کاالهای صنعتی و کشاورزی 

و پزشکی که در آن بسیار پیشرفت کرده است و حتی این پیشرفت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جهان قابل توجه است.
وی تصریح کرد: اخیراً رایزنی فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در لبنان با همکاری اتحادیه شهرداری های ضاحیه جنوبی نمایشگاه 
صنایع دستی ایران را برپا کردند و هنرمندان ایرانی به لبنان آمدند و محصوالت خود را در این نمایشگاه عرضه کردند و این اقدام اثرات 

مثبتی داشت و مردم بسیار از آن راضی بودند. 

مهلتی دوباره به جاماندگان برای »ثبت سفارش کتب درسی«
 معاون ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی از باز شدن مجدد سامانه ثبت ســفارش کتب درسی از اول تا هفتم تیرماه برای 

جاماندگان خبر داد.
به گزارش ایســنا، علی باقرزاده با اشــاره به اینکه ثبت نام کتاب های درسی دوره دوم تا ششم ابتدایی از ۲0 فروردین تا ۲0 خردادماه 
انجام شد اظهار کرد: برخی استان ها نتوانستند ثبت نام کنند، به دلیل اینکه سامانه سناد چند روزی تعطیل بود و دچار اختالل شده بود.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود هشت میلیون دانش آموز ثبت نام کردند که بخش عمده ثبت نام ها انجام شده گفت: اول مرداد تا ۱5 
شــهریور بار دیگر امکان ویرایش اطالعات وجود دارد. خانواده ها هم ثبت نام را کامل می کنند و هم اگر محل تحصیل فرزندانشــان 
جابجا شده است بدون پرداخت هزینه، محل تحصیل جدید فرزندان خود را انتخاب می کنند و کتاب در مدرسه و کالس تحویل آنها 
می شــود.بنا بر گفته وی آن بخشــی که مربوط به توزیع کتب از طریق کتابفروشی هاست نیز با وجود مقاومت های موجود، سال آینده 

تحت پوشش سامانه یکپارچه ثبت نام و فروش کتاب های درسی خواهد رفت.

هنر قالی بافی عشايری و آبادی نشینان
 قالــی بافی از آغاز، در میان ایالت و قبایل صحرانشــین که کار 

اصلی و عمده آنان دامداری بود، پدیدار شد.
 اینان پس از فراگیری ریسیدن و بافتن پشم، به گلیم بافی پرداختند و 
پس از مدتی به تولید نوعی خاص از گلیم مشغول شدند که امروزه 
آن را »ورنی« می نامند و بیشتر در مناطق آذربایجان شرقی تولید می 
شــود. ورنی از نظر بافت، حلقه واسطی بین گلیم و قالی محسوب 
شــده و عمدتا زنان عشایر در کپرها و سیاه چادرهایشان به این امر 
می پردازند. اما شکی نیست فالت ایران مهد پیدایش قالی بافی بین 
ایالت و چادرنشینان بوده که با شرایط زیستی آنها هماهنگی داشته 
است .آنها در اوقات بیکاری خود، پشمهای چیده شده را ریسیده و 
پوششهایی را به وجود می آورند که برای تهیه چادر و فرش بادوام 
باشد. این پوششها بیشــتر برای رفع نیاز طبیعی و مقابله با تغییرات 
جوی می باشد. آنها با ذوق و سلیقه سرشاری که در خود برای ایجاد 
نقشــها و رنگهای بدیع و طبیعی دارند، در طــول زمانهای متمادی 
زبانــزد عام و خاص بوده که این تالشــها آغازی برای راهیابی این 
هنر به شهرها بوده است. خصوصیات فرش عشایری را می توان در 
رنگها جستجو کرد که با تکرار محوری و مرکزی و با سادگی وصف 

ناپذیری بافته شده اند.
در طول هزاران ســال، وجه مشترک همه دست بافته های عشایری، 
در نقوش، پرندگان، صور هندســی و نگارهای درختان است که با 
تــوازن ویژه ای در دراز و پهنای آن تکرار می شــود. ترنج از دیگر 
نگارهایی است که یا به صورت مرکب و یا یک طرح واحد از قرنها 

پیش به عشایر و آبادی نشینان منسوب بوده است. 
نقــوش شکســته و دّواری کــه دارای نوعی تقارن محــوری و یا 
تقارن مرکزی هســتند، با مطالعه و بررســی بر روی اکثر تک گلها 
یا مجموعی از نقوش ترنجها و یا شمســه هــا در قالبهای بدوی و 
عشــایری از این گونه تقارن برخوردارند. شــاید زن روستایی قالی 
باف مصادیقی همچون دنیا مزرعه آخرت، جنسیت زن و مرد، شب 
و روز، قهر و آشــتی )بته جقه( و خیر و شــر را می خواهد منتقل 
نمایــد. همچنین نقوش روی قالیهای ســجاده ای و نقوش روی در 
و دیوارهای امامزاده ها و مســاجد و نقوش روی انواع زیراندازها و 

کف پوشها و غیره دیده می شود.
 این نقوش طی    نســل ها سینه به سینه منتقل شده و در هر دوره و 
عصری بر اشــیای کاربردی در زندگی نقش می بندد و استمرار آن 
در طول    نســل ها با نوعی حالت پویایی به جهت طرح مفاهیم بلند 
و عالی الهی و انسانی در تمام زمانها و مکانها قابل ادراک می باشد، 
چرا که یک حالت ذکر پیدا می کند. ذکر، به خاطر آوردن و یادآوری 
و مجددا به یاد چیزی افتادن اســت و هنرمند آنچه را که در عالم در 
جریان اســت یادآوری می کند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت 
هنرهای بومی و نقش و نگارهای عامیانه زنان قالی باف روستایی تا 

حدود زیادی از این مبنا برخوردارند.
زنان بافنده روســتایی در تمامی شئونات تولید و قبل و بعد از تولید 
نیز، فعاالنه با ذوق و ابتکاری سرشــار حضور داشــته و در تهیه و 
ریســندگی پشــم و پنبه و مراحل رنگــرزی آن، از تجربه خاصی 

برخوردارند. 
متن طبیعت و گیاهــان خودرو بهترین راهنمای رنگ قالی برای زن 
قالی باف است که با تمام توان سعی می کند زندگی ساده و بی روح 
را با جلوه های طبیعت ممزوج ســازد و برای این کار گیاهان را به 
خدمت می گیرد. همانطوری که در اسناد و مدارک زندگی عشایری 
مشاهده می شــود هر عشیره و قومی، رنگایه های خاصی را با یک 
نوع خلوص، به انحصار خود در آورده است و با به کارگیری نقشها 
و رنگها در بافته های ســاده خود، عظمت روح و صالبت اندیشه را 

بر روی دستگاه قالی بافی انتقال می دهد.
ــه  ــز، از رنگین ــگ قرم ــه رن ــاخت تنالیت ــرای س ــتایی ب زن روس
ــه  ــاتوت، ریش ــیاه، ش ــوت س ــو، ت ــاره آلبال ــاس، عص ــی رون گیاه
زرشــک وحشــی، گل انــار و بــا بــه کارگیــری حشــره ای همچــون

قرمزدانــه، بــا مــرارت و ســختی بســیار، پــای پاتیــل رنــگ بــه ســر 
مــی بــرد، تــا بتوانــد رنگهــای قرمــز را بــه دســت آورد.

همچنیــن بــرای تنالیتــه رنگــی زرد و آبــی، بــه ترتیــب از رنگینــه 
هــای گیاهــی همچــون اســپرک، بــرگ مــو، چنــار، تــوت، چــای، 
ــرای  ــاز ب ــت پی ــران، پوس ــه، زعف ــه، هلیل ــوب زرد، زرد چوب چ
اســتحصال رنــگ زرد و نیــز وســمه، نیــل، الجــورد بــرای رنــگ 

آبــی بهــره منــد مــی شــود.
زنــان قالــی بــاف روســتایی بــر ایــن باورنــد کــه از میــان طرحهــا 
ــر عنصــر دیگــر  ــک عنصــر ب ــی، هیچــگاه ی ــن قال و نقشــهای مت
ــی  ــوزون، وحــدت ذات ــی م ــدارد و همگــی در حرکت ــت ن ارجحی

خویــش را مــی نمایاننــد.
در رنــگ آمیــزی نقــوش قالــی، همــواره یــک رنــگ ســبب وحدت 
نقــوش مــی گــردد کــه بــه صــورت رنــگ متــن بــه کار مــی رود. 
در رنــگ آمیــزی فــرش در صورتــی کــه رنــگ الجــوردی زمینــه 
واقــع شــود، مــی توانــد تمثیلــی از ســیر صعــودی انســان و جهــان 

بــه ســوی حــق باشــد. 
در رنــگ آمیــزی نقــوش قالــی اگــر رنــگ الجــوردی بــه عنــوان 
متــن قــرار گیــرد، ســایر رنگهــا مالیــم تــر مــی شــود تــا نســبتها در 
فــرش بــا آن هماهنــگ شــود. در صورتــی کــه رنــگ متــن قرمــز 
باشــد، اجــزا از تنــوع و شــدت رنــگ بیشــتری برخــوردار خواهنــد 
ــه  ــاک ب ــری پ ــت روح و ضمی ــا لطاف ــان را ب ــان هنرش ــود و این ب

جهانیــان عرضــه مــی کننــد.
در عیــن حــال، زن بافنــده روســتایی بــا تمــام مشــکالت زندگــی، 
ــر  ــد در ام ــت نســل جدی ــواده و تربی ــم خان در پاســداری از حری
ریســندگی پشــم و پنبــه بــا جدیــت قابــل مالحظــه ای وارد میــدان 
شــده و گاهــی چــرخ نــخ ریســی و دوک پشــم ریســی را بــا تــکان 
ــان  ــش توأم ــل کوچک ــیر دادن طف ــا ش ــودک و ب ــواره ک دادن گه

انجــام مــی دهــد.
* الهام کردان

ایران: موج جدید هجوم ملخ ها از تیرماه 
  چراشما رفتی  تو نخ ملخ ها؟!

جمهوری اسالمی: مکانیزم اینستکی روی کاغذ مانده است 
 نیاز به پروبال داره 

ایران: اعالم »وضعیت قرمز« ازدواج و طالق در کشور 
 ما نفهمیدیم رنگ ازدواج سبزه یا قرمز

اطالعات: نمایشگاه عکس های مطبوعاتی »سیل« فروردین ماه برپا شد 
 سوژه باد آورده برای هنرمندان 

ایران: دولت هنگ کنگ مقابل قدرت مردم به زانو درآمد 
 مراقب باشه زانوهاش پاره نشه 

همدان پیام: نوید تابستانی آرام برای همدانی ها ؟!
 بدون شرح

همدان پیام: خرید گندم توسط بیگانگان جوسازی است
 مصالح ساختمان که گرونه با چی می سازن 

اطالعات: پنجاهمین سال فرود بر سطح ماه 
 تولد گرفتن ما رو هم دعوت کن 

مهر: کارآفرینی و درآمدزایی با جوجه کشی شترمرغ 
 سبد غذایی رو بزرگ کنید شتر مرغ توش جا بشه 

ایرنا: خبر خوش مالیاتی برای تولید کنندگان 
 مالیات رو دل خواهی بدید!!

ایران: در سبد خانوار پولی برای موسیقی نمی ماند 
 می تونن رادیو آوا گوش بدن !!

اطالعــات: آیــا حرکــت تپــه هــای شــنی روی مریــخ ماننــد زمیــن 
اســت؟

 به مریخی ها زنگ بزن 
همدان پیام: فرمان نرخ ارز در دست کیست؟

 فرمان شکسته 
شرق: نیمه پنهان حقوق نامتعارف 

 بدون شرح 
جوان: خروج برجامی از خنداب 

 برجام دیگه جزو معیشت در سبد غذایی شد

برای نخستین بار رونمايی
 از چهار فرش بزرگ يکپارچه دنیا

 بزرگ ترین نمایشــگاه بین المللی فرش دستباف جهان از سوم تا 
نهم شهریور در تهران برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، رئیس مرکز ملی فرش 
ایران، افزود: در این نمایشگاه حدود 800 غرفه با مشارکت بهترین های 
فرش دستباف برپا خواهد شد و از  هیأت های تجاری بزرگ دنیا برای 

حضور در نمایشگاه دعوت به عمل خواهد آمد.
فرشــته دســت پاک با تأکید بر این نکته که نمایشگاه امسال با روش 
و ابعاد متفاوتی برگزار می شــود، تصریح کرد: تجار خارجی و عالقه 
مندان فرش دستباف ایران برای حضور در نمایشگاه دعوت شده اند و 
از طریق بانک ها، کارت های اعتباری )credit card( برای میهمانان 
خارجی که عالقمند به خرید هســتند، قرار می دهیم تا مشکل ارزی 

نداشته باشند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشــاره بــه برنامه های این مرکز برای 
توســعه تجارت فرش دســتباف ایران، گفت: امســال در این راستا 
موضوعاتی مانند شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی و داخلی، 
دعوت از  هیأت های تجاری و اعزام  هیأت های تجاری را در دســتور 
کار داریم و اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه با ما همکاری می کند.

دست پاک در بخش دیگری از سخنان خود، فرش دستباف را به نوعی 
شناسنامه و پرچم دوم کشور دانست و گفت: یکی از دالیل اصلی که 
فرش دستباف نتوانسته بازار های خود را داشته باشد، عدم برندسازی 
و شناسنامه دار کردن آن است که برای حل و فصل این موضوع، انتهای 
سال گذشته با یکی از ســازمان های بین المللی تفاهم نامه ای را برای 

شناسنامه دار کردن فرش دستباف امضا کردیم.
وی در این بــاره اضافه کرد: قرار اســت که این ســازمان، فرش های 
دســتباف صادر کنندگان را تا دو سال به صورت رایگان شناسنامه دار 
کند که این موضوع سبب رونق فرش دستباف کشورمان در بازار های 

جهانی خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران، موضوع تبلیغات خارجی و داخلی را از 
موضوعات مهم توصیف کــرد و گفت: با جدیت دنبال این موضوع 
هســتیم و سازمان صداوســیما، وزارت صمت و اتاق بازرگانی قرار 

است در این زمینه همکاری الزم را انجام دهند.
دست پاک با بیان اینکه به دنبال راه اندازی پویش های بزرگ در سطح 
دنیا هستیم، افزود: حدود ۳0 درصد صادرات فرش دستباف کشورمان 
به آمریکا بوده که به خاطر تحریم های ایجادشده توسط ترامپ، از سبد 
صادراتی کشورمان خارج شده است. اما درصددیم که تفاهم نامه هایی 
را با کشــور های دیگر به امضا برسانیم تا بتوانیم بازار های جدیدی را 

برای فرش دستباف بوجود آوریم.

تاســیس موسســه غیــر تجــاری  هیــأت ورزشــهای رزمــی اســتان همــدان درتاریــخ 1۳98/۰1/29 بــه شــماره ثبــت 892 بــه شناســه ملــی 14۰۰828۰517 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده 
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 

1 - موضوع :
 1 - برنامــه ریــزی در جهــت رشــد و توســعه کمــی و کیفــی رشــته ورزشــهای رزمــی ))از ســنین پایــه تــا حرفــه ای(( و تــالش در راه ایجــاد ســاختار مــدرن نظیــر آکادمــی و موسســات آموزشــی رشــته 

ورزشــهای رزمی
 2 - رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون رشته  هیأت ورزشهای رزمی ج.ا.ا 

۳ - تــالش در جهــت تعمیــم، گســترش و توســعه پایــدار رشــته ورزشــهای رزمــی اســتان همــدان اســتان بــا بکارگیــری مربیــان و کشــف، جــذب و پــرورش اســتعدادها و نظــارت و کنتــرل برنامــه هــا و 
جلوگیــری از فعالیــت غیــر مجــاز اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در امــور رشــته ورزشــهای رزمــی

 4 - برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشارکت مقامات و مسئولین استان و تکریم پیشکسوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازی برای جوانان.
 5 - نظــارت بــر امــر توســعه باشــگاه داری در ســطح اســتان و تشــویق بخــش خصوصــی در جهــت ســرمایه گــذاری در رشــته ورزشــهای رزمــی اســتان همــدان و ایجــاد زمینــه مشــارکت مردمــی و 

کمــک هــای داوطلبانــه
 ۶ - ایجاد زمینه و بستر سازی مناسب جهت افزایش توان مالی  هیأت استان

 7 - تــالش در جهــت ارتقــا ســطح دانــش مربیــان، داوران و دســت انــدرکاران رشــته ورزشــهای رزمــی اســتان همــدان در ســطح اســتان بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و ملــی از طریــق برنامــه 
جامــع آموزشــی و بــا هماهنگــی کمیتــه آمــوزش فدراســیون 8 - کوشــش در بهــره بــرداری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد در رشــته ورزشــهای رزمــی اســتان همــدان و ترغیــب و حمایــت 

آنــان در حــدود قوانیــن و مقــررات" ثبــت موضــوع فعالیــت موسســه مذکوربمنزلــه اخذوصدورپروانــه فعالیــت نمی باشــد". 
2 - مدت :

 از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود ۳ - مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، شــکریه ، خیابــان میــرزاده عشــقی ، خیابــان 2۰ متــری ورزش ، پــالک 
۰ ، طبقــه همکــف کدپســتی ۶51۶748197 4 - نخســتین مدیــران : آقــای حمیــد گلــی پــور بــه شــماره ملــی ۳87449888۳ بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس  هیــأت مدیــره ) رئیــس  هیــأت ( 
خانــم زهــرا خزلــی بــه شــماره ملــی ۳87۳۳79۶27 بــه ســمت نایــب رئیــس  هیــأت مدیــره و عضــو اصلــی )نایــب رئیــس( آقــای ســعید نیــازاده بــه شــماره ملــی ۳874۶9211۶ بــه ســمت عضــو 
اصلــی  هیــأت مدیــره ) دبیــر  هیــأت ( آقــای جمــال ترابــی ترکمــان بــه شــماره ملــی ۳87۳518287 بــه ســمت عضــو اصلــی  هیــأت مدیــره و خزانــه دار  هیــأت اعضــای  هیــأت مدیــره بــرای مــدت 
چهارســال انتخــاب گردیدنــد. 5 - دارنــدگان حــق امضــا : امضاهــای مجــاز اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور  هیــأت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئیــس  هیــأت و در غیــاب رئیــس 
 هیــأت، نایــب رئیــس و در غیــاب نایــب رئیس،دبیــر  هیــأت، قابــل اقــدام اســت ضمنــًا کلیــه مکاتبــات عــادی اداری)غیــر تعهــدآور( بــا امضــای رئیــس  هیــأت و در غیــاب وی، نایــب رئیــس یــا دبیــر 
 هیــأت انجــــام مــی پذیــرد. ۶ - اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه 7 - روزنامــه همــدان پیــام جهــت درج آگهــی انتخــاب گردیــد. بــه اســتنادمجوز شــماره 22۶/2/9۶4 مــورخ 1۳98/۰1/28 

اداره کل ورزش وجوانــان اســتان همــدان آگهــی گردیــده اســت. 
)5۰22۶7(

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

شکوفه رنجبر «

 طلوع صبح خرداد ماه اســت و ســاعت 
حدودای 5 صبح. من در میانه خانه پریشانم 
و پر تشویش، قرار است امروز با یک سوژه 
تازه به دل داستانی دیگر از مردمانی بروم که 

حرف ها برای گفتن دارند.
همینطور در حاِل خلســه بودم که احساس 
کردم نســیِم ُخنکی فضــای اتاق را پر کرد ، 
احساس خوشایندی بر روحم سایه انداخت 
باید بلند می شدم و راهی، قرارم برای ساعت 

۷ بود در روستا.
اینجا مهربان اســت آنقدر مهربان که صدای 
کوبیده شدن شــانه بر رج های قالی دلش را 
تکان می دهد با اینکه تمام شــدن هر رج نام 
او را زنده تر می کند اما او بیشتر از هرچیزی 
عاشــق اســت. عشــق به دخترکان و زنان 
قالیباف چنان در ســینه اش جا خوش کرده 
کــه در انتهای هر رج و گــره فرش هایش 

می توانی آن را لمس کنی.
هرکس به شکلی شبیه ســرزمینش می شود 
یکی با کویری در دلش تنهایی لوت را ارث 
می برد و یکی مهربانی را با رج به رج زدن در 
مهربان! اینجا یکی از ده ها کارگاه فرش بافی 
روستای مهربان است جایی که نگاه صدیقه 
به دســتهای ننه آســیه که البه الی تارها در 
رفت و آمد است گره خورده، ننه آن قدر سریع 
این کار را می کند که انگار تارها به انگشتانش 

چسبیده اند و همراه با آنها می رقصند. 
می دانســت کــه ننه دیگــر تاب نــدارد و 
می خواهد هر چه زودتــر قالی را تمام کند 
و بفروشــد و با پولش به پابوسی آقا برود و 

دینش را ادا کند.
همه می دانســتند صدیقه تنها نوه ننه آســیه 
اســت که برایش مانده. یــادگار عروس و 
پسری که در تصادفی ســال پیش جان داد 
و حاال این صدیقه اســت که دارو ندار ننه 

شده .
نــگاه صدیقه به دســتهایش پر از حرف بود 

حرفی که با سوال من حصارش شکست.
می پرسم: چند ســال است که قالی می بافد 
و پاسخ می شنوم: از ســال های خیلی دور 
زمانیکه ســن و ســال کمی داشــته و به 
توی  پیش حــاج رحیم  پدرش  ســفارش 
کارگاه قالیبافی برای آموزش فرستاده شده 
و امروز بیشتر از 50 سال است که همچنان 

رج می زند.
ننه می گوید: بعد از کلی التماس درخواست 
به صاحب کارگاه، عاقبت پدرش، مشــهدی 
رحیم را راضی کرده بود که دختر ده ســاله 
اش آنجا مشغول کار شود به قرار ساعتی پنج 
قران، حاال از زمان آغاز کارش در اینجا بیشتر 
از 5 دهه می گــذرد روز های اول پاهایش به 
زمین نمیرســیده و همین باعث شده بود تا 

پاهای الغر و کم خونش دائم گز گز کند. 
با هیچ کدام از زنها هم کالم نمی شــده،چرا 
که مشــهدی رحیم به او سپرده بود تا ابدا با 
کسی حرف نزند مبادا چیز های بد یاد بگیرد. 
می افزاید: گذشــته ها هوای تاریک و نمناک 

کارگاه ها پر بــود از ذرات معلق نخ که بعد 
از بلند شــدن از کنار دار روی تن تمام زنان 
ســنگینی می کــرد اما حاال کــه کارگاه های 
فرش بافی روستا شکل و شمایلی امروزی تر 

گرفته این اتفاق کمتر می افتد.
آن طرف تــر از نیمکت ننــه و صدیقه یک 
نیمکت به نســبت بزرگتری است که دو زن 
روی آن نشســته و بر تار و پــود دار آهنی و 
سخت عشق می بافند. کنارشان برایم جایی 
بــاز می کنند و چشــمان من محــو زیبایی 
طرح قالی که بافته اند میخکوب می شــود و 
می پرسم: نقشه بافته شده به این زیبایی نشان 
می دهد ســابقه زیادی در بافــت قالی دارید 

درسته؟
گونه هایشان گل می اندازد و یکی از آنها که 
ربــاب صدایش می کردند با آن چهره خندان 
و خال بــاالی لبش جوابــم را می دهد: من 
فرش بافی را دوست دارم چون با آن رویا یم 
را زنده می کنم. زمانی خیلی دوســت داشتم 
نقاشــی کنم و نقاش ماهری شــوم که نشد، 
راستش هیچ وقت نتوانستم به این رویا برسم 
برای همین کارگاه های آموزشی نقشه کشی 
قالی شــرکت کردم و از همین مسیر بود که 

قالیبافی را آغاز کردم.
حدود ۲4 ساله است و از نوع حرف زدنش 
مشــخص اســت که تحصیلکرده هم است، 
مــی گویــد: قالیبافی اگر مــورد توجه قرار 
گیرد می تواند یک چرخــه اقتصادی خوب 
را با اشــتغالزایی باالیی که ایجاد می کند به 

وجود آورد.
وی می افزاید: در روستای ما عالوه بر زنان، 
مردان زیادی هم هســتند که قالی کنار زنان 
می بافند به همین دلیل اگر توجه به آن شــود 
با تجهیز و ســاخت کارگاه هــا و واحد های 
تولیــدی بــزرگ و حتی مــدرن زن و مرد 
می توانند در کنار هم قرار بگیرند و با کمک 
و همدلــی فرش هایی را ببافند که نام همدان 
را بیشــتر در دنیای فرش دســت باف مطرح 
کنند که این نیاز به توجه و ســرمایه گذاری 

دارد.
رباب می گوید: چند سال پیش یکی از اهالی 
روستا برای ساخت یک کارگاه ویژه و مدرن 
فرش بافی اقدام می کند اما با موانعی رو  به رو 
می شود که باعث شــده از روستا به یکی از 
اســتان های اطراف مهاجرت کند تا شاید در 

آنجا بتواند رویایش را تحقق بخشد.
از دیدگاه رباب یکی از بزرگترین مشکالتی 
که هنرمندان قالیباف در منطقه مهربان دارند 
مســاله بیمه است که ســهمیه آن برای بیمه 
شدن قالیباف ها متناســب با تعداد بافندگان 

نیست.
وی می افزاید: روستای ما در کنار روستاهای 
دیگر منطقه مثل قوشــجه، ســرخاب، کهنه 
حصار، دالی چو، سرایجوق قالی فرش هایی 
را می بافد که بعضی نقشــه های آن از سمت 
بیجــار و کردســتان می آید و توســط زنان 
منطقه بافته می شــود تا به بازار فرستاده شود 
اما نقشه ها چون کمی ســخت است نیاز به 
مهارت خاصی دارد که باید ســال ها قالیبافی 
کرده باشی تا بتوانی نقشه را خوب بخوانی.

از او درباره دســتمزد ها سوال می کنم، آهی 
می کشد و ادامه می دهد: دستمزد برای بیشتر 
قالیباف هــا به صورت توافقی و شــفاهی با 
کارفرما است که بیشــتر با توجه به رج  های 
بافته شده توســط بافنده است اما در بعضی 
کارگاه هــا هم کارفرما دســتمزد را به تعداد 

گره های زده شده به قالی می دهد.
زمانی که این گزارش را تهیه می کردم یاد 
نوشته ای از علی شــریعتی افتادم، او در 
این نوشته به یک خاطره اشاره دارد و می 
گویــد : » ماد موازل میشــن « که یک زِن 
تیزهوش و خوش فکری است ، به عنواِن 
خبرنگارِ اومانیته ، به خاورمیانه سفر کرده 
بود. در بازگشــت از او پرســیدم که: چه 
برداشــتی از این ســفر دارید؟ در ضمِن 
مشاهداِت دقیقی که از یک سفِر کوتاهش 
داشــت از این قبیل که » من همیشه آرزو 
می کردم که یک قالی زیبا و ظریِف ایرانی 

در اتاقم داشــته باشم اّما وقتی کارگاه های 
قالیبافی را در ایــران دیدم حتّی از تصّور 
آنکه بر روی قالــی ایرانی پا بگذارم تمام 
بدنم مــی  لَــرزد. این ُگل های ســرخ و 
خوشــرنِگ قالی های شما از سرخی گونه 
 های زردِ دختر بّچه  های معصوم رنگ می 
 گیرنــد . انگشــت های ظریف و الغِر این 
اطفاِل غمگیــن و پَژمرده را در ال به  الی 
هر ِگرهی می  بینم. این تعبیِر ُرمانتیک من 
نیست، متِن شــعری است که آن ها هنگامِ 
کار در آن دخمــه  های تاریک و مرطوب 
می  خوانند«، و ســپِس متِن سرودی را که 
قالیبا فــان ایرانی با خود زمزمه می  کنند و 
او یادداشــت کرده بود به فرانسه خواند و 
من که خود ایرانی  ام و بزرگ شــدۀ شهر 
قالی و مّدعی آشــنایی با توده ، شرمگین 
شــدم که این زمزمه را بارها شــنیده  ام و 
هرگز در اندیشۀ آن نبودم که ببینم چه می 
 گویند و این زن فرانســوی که فارسی هم 
نمی  داند ، در یک سفر سه روزه به ایران، 

تمامًا آن را یادداشت کرده است.
ناگفتــه پیداســت که فــرش دســتباف از 
کهن تریــن هنرهای پر افتخار ما محســوب 
می شود که از قدمت بسیار باالیی برخوردار 
اســت اما متأســفانه باید اذعان کرد که در 
کشور ما مشــکالت ناشــی از اقتصاد تک 
محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی ســبب 
ایجاد اقتصادی متأثــر از عوامل خارجی به 
خصوص بازار ناپایدار نفت شده و از وجود 

این کاالی با ارزش غافل مانده است.
اســتان همدان هم به عنوان یک استان که در 
مناطق مختلف آن انواع فرش بافته می شــود 
و مشــتریان پروپاقرصی در کشورهای آلمان 
و امریــکا دارد  با صادرات فرش حرف های 
زیادی می تواند برای گفتن داشته باشد و با 
افزایش کیفیت و مواد اولیه خود و همچنین 
بــه روز کــردن فرش های خــود مطابق با 
استاندارد های تولید حاال که سال رونق تولید 

است در بازار جهانی خودنمایی کند.

تارو پود این دار، مهر است

زنان و دختران مهربان
 عشق را رج می زنند
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پااليش صنايع سیمان به همدان واگذار شد

 مدیرکل اســتاندارد همدان از واگذاری طرح پاالیش صنایع ســیمان کشور به همدان خبر داد 
و گفت: در این طرح ملی کیفیت ســیمان و وضعیت اســتاندارد سازی این ماده صنعتی سنجیده 

می شود.
محمد مددی بیان کرد: 80 واحد تولید سیمان در کشور فعالیت دارند که در اجرای این طرح کیفیت 

محصوالت این واحدها در سال گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: طرح پاالیش کیفیت ســیمان برای نخستین بار در کشور با هدف شناسایی آیتم و 
درصدهای منطبق نبودن با استانداردهای ملی و بین المللی اجرا می شود که این مسئولیت به اداره 

کل استاندارد همدان واگذار شده است.مددی با بیان اینکه ساالنه ۲ تا ۶ بار محصول کارخانه های 
سیمان از مبدا تا شبکه توزیع مورد کنترل و بازرسی قرار می گیرد، به ایرنا گفت: سیمان از مصالح 

ساختمانی است که کیفیت آن به طور مستقیم با ایمنی و استحکام انواع سازه ارتباط دارد.
مدیرکل اســتاندارد همدان خاطرنشان کرد: اطالعات و آمار استخراج شده از این طرح، عالوه بر 
دستیابی به نرخ کیفیت سیمان داخلی، میزان مصرف و صادرات این محصول به طور دقیق مشخص 

و منبع موثقی برای تصمیم گیری های سازمان استاندارد محسوب می شود.
وی یادآوری کرد: در طرح پاالیش کیفیت سنجی برای تمام محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

در حال اجراست و هر استان وظیفه آمارگیری از یک محصول را به عهده دارد.
در استان همدان سه واحد صنعتی تولید سیمان فعالیت دارد.

پیام رسانه در نمايشگاه آگروفود 2019

 »بیســت و ششمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد 
غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته - ایران آگروفود ۲0۱9« از تاریخ 

۲8 تا ۳۱ خرداد ماه سالجاري در تهران برگزار مي شود. 
پیام رسانه )همدان لیبل( نیز براي سومین سال متوالي در این نمایشگاه 
حضور دارد. مرکز چاپ و بســته بندي همدان در سال 9۷ تاکنون ۲۲ 
نمایشــگاه داخلي و خارجي را تجربه کرده اســت. ۲۲مین حضور 

پیام رسانه در ۱5 ماه گذشته در نمایشگاه آگروفود ۲0۱9 است.
پیام رسانه تاکنون در ۱5 نمایشگاه خارجي در ۶ کشور دنیا حضور 
داشــته است. آلمان، روســیه،  عراق، دوبي ، ترکیه و ازبکستان از 
جمله کشورهایي هســتند که غرفه هاي پیام رسانه در آنها برپا شده 

است.
هدف از حضور مرکز چاپ و بسته بندي همدان در نمایشگاه آگروفود 
۲0۱9 و نمایشگاه هاي مشابه، شناسایي بازارهاي خارجي و داخلي از 
جمله عراق و کشورهایي که از این نمایشگاه دیدن مي کنند، است. این 
چاپخانه در حال حاضر محصوالت چاپي خود را به کشــور عراق ، 

افغانستان و استان هاي کشور صادر مي کند.
غرفه پیام رســانه )همدان لیبل( در سالن ۲-44 غرفه ۱0۶ قرار دارد و 
منتظر حضور گرم فعاالن بخش خصوصي، مدیران و مسئوالن همداني 
است. این نمایشگاه از ۲8 تا ۳۱ خرداد سال ۱۳98 در تهران، بزرگراه 
شــهید چمران، محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي برگزار مي شود. 

ساعت بازدید از ۱0 صبح تا ۱8 است.

از دیروز
بانک ها کارت ملی قديمی را نمی پذيرند

برخی شــعب بانکی از امروز کارت های ملی قدیمی را برای انجام 
عملیات بانکی نمی پذیرند و مشــتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید 
کارت ملی قدیمی به همراه رســید ثبت نام کارت هوشمند خود را به 

همراه داشته باشند.
به گزارش ایسنا، دولت از دو سال پیش، طرح کارت های ملی هوشمند 
را در دســتور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت های ملی 
قدیمی تا پایان سال ۱۳9۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل 
تأخیــر در فرآیند صدور این کارت ها، بســیاری از افراد هنوز موفق به 
دریافت کارت ملی خود نشده اند.سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
از عدم اعتبار کارت های ملی قدیمــی از اول فروردین ۱۳98 خبر داد 
و اعالم کرد کســانی که هنوز نســبت به ثبت نام و دریافت کارت ملی 
هوشمند اقدام نکرده اند تا پایان سال جاری فرصت دارند در این زمینه 
اقدام کنند.به گفته ابوترابی، با توجه به برخی از تســت های موردنظر و 
آماده نشدن مراحل تولید، متأسفانه فرآیند صدور اینگونه کارت ها با کمی 
تأخیر روبرو شده که تالش می شود این بازه زمانی در آینده جبران شود.

 اعتبار کارت های ملی قدیمی سال گذشته تمام شد
طبق آنچه ســازمان ثبت احوال اعالم کرده زمان استفاده از کارت های 
قدیمی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد و این کارت ها تا پایان سال 
۱۳9۷ اعتبار دارند و از اول فروردین امســال فاقد اعتبار خواهند بود و 
در هیچ یک از ادارات مورد قبول نیست؛ لذا افرادی که برای کارت ملی 
هوشمند ثبت نام کرده اند اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند، نگران 
نباشند چرا که مشــخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت 
جدید ثبت شــده و به محض اینکه تولید کارت های جدید آغاز شود، 

کارت های آنها نیز صادر می شود.
این در حالی اســت که از صبح دیروز )۲۷ خرداد( برخی از شعب 
بانکی از انجام خدمات برای مشــتریانی که کارت ملی قدیمی دارند 
و کارت جدید ندارند، خودداری می کنند.این شــعب بانکی از انجام 
فعالیت هــای بانکی حتی با وجود کارت ملی قدیمی، شناســنامه و 
سایر مدارک شناسایی معتبر خودداری می کنند و تنها کارت های ملی 
هوشمند یا رسید دریافت شــده توسط مشتری زمان ثبت نام کارت 
ملی را می پذیرند.این اقدام شــعب بانکی در حالی انجام می شود که 
اطالع رسانی دقیقی از نپذیرفتن کارت های ملی قدیمی انجام نشده و 
بسیاری از مشتریان، رسید کارت ملی هوشمند خود را همراه ندارند.

از ســوی دیگر، تأخیر در فرآیند صدور کارت های ملی هوشــمند، 
موضوعی اســت کــه مربوط به دولت بوده و افرادی هســتند که با 
وجود گذشــت حدود شــش ماه از زمان ثبت نام، هنوز کارت ملی 

هوشمند خود را دریافت نکرده اند.
 مردم رسید کارت هوشمند خود را همراه داشته باشند

به این ترتیب، خودداری از انجام عملیات بانکی توســط برخی شعب 
در حالی انجام می شــود که مشــتریان، تقصیری درخصوص نداشتن 
کارت های ملی هوشمند ندارند و ممکن است این موضوع مشکالتی 
را برای افرادی که نیاز فوری به ســرویس های بانکی داشــته اند، ایجاد 
کرده باشــد.با این حال، الزم است مشتریان بانکی که تاکنون موفق به 
دریافت کارت ملی هوشمند خود نشده اند، برای انجام خدمات بانکی، 
کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند خود را 

همراه داشته باشند.

ارزی که هزينه »نان« نشود
 هزينه جام می شود

 در ایــران جا افتاده که صرفه جویی ارزی باید از ســاده ترین 
راه ممکن اتفاق بیفتد. در حــال حاضر تا از ارز صحبت می کنیم 
برخــی بحران ارز 4 هــزار و ۲00 تومانی بــرای تأمین کاالهای 
اساســی و دارو را پیش می کشند و خواســتار حذف آن هستند؛ 
حــال آنکه در عمل اگر نظارت کافی باشــد، این منابع برای غذا 
و داروی مردم فرودست کشــور هزینه می شود، همان بخشی که 
هیچ نقشــی در ایجاد مشکالت و تصمیم گیری های غلط نداشتند. 
در مقابــل کاالهای لوکس متعددی که بــا ارز نیمایی یا آزاد تهیه 

می شوند از نظرها دور مانده است.
این طور گفته می شــود که اکنون فصل نقل و انتقال تیم های فوتبال 
ایران اســت و هر روز خبر جذب یــک مربی یا بازیکن خارجی به 
گوش می رســد. چنــدی پیش نیز برای تیم ملی پس از چند ســال 
همکاری با مربی پرتغالی، یک مربی خارجی دیگر جذب شــد. به 
شــخصه در رابطه با مســائل فنی فوتبال به دلیل بی اطالعی، نظری 
ندارم امــا می توان حدس زد از نظر فنی مربیانی که از کشــورهای 
صاحب فوتبال می آیند شــرایط بهتری نسبت به مربیان ایرانی دارند. 
در این مورد بحثی نمی توان داشــت اما مســئله این جاست که چه 

قیمتی برای افزایش بازدهی در تیم های فوتبال خود می پردازیم؟
کســی نمی تواند کیفیت باالتر مربیان خارجی را نســبت به مربیان 
داخلی کتمان کند اما در مابقی کاالها نیز می تواند باشــد؛ از خودرو 
تا کروات کیفیت خارجی ها باالتر اســت ولی هنگامی که مسئله نان 
در کشور مطرح است، نباید تردیدی به خود راه داد که اولویت باید 

سفره فرودستان باشد.
به عنوان مثال می توان همین مسئله را در مورد خودروهای خارجی 
نیــز مطرح کرد؛ بنز، ب ام و، مازراتی، فراری، المبورگینی و... قطعا 
ماشــین های بهتری از تولیدات داخلی ایران هســتند ولی نمی توان 
به صرف همین نکته منابع کشــور را خرج واردات این کاالها کرد 
زیرا در شــرایطی که کشور با افزایش خط فقر و گرفتاری مردم رو 
به رو اســت و حتی در ماه های آینده احتمال پدیده گرســنگی در 
کشور گسترده تر از همیشه خواهد شد، دالر نفتی خود را نباید برای 
کاالهایی صرف کرد که فقط عده ای می توانند از آن بهره مند شــوند. 
آن هم افرادی که در بحران اخیر نه تنها به مشکلی دچار نشدند بلکه 

بر میزان دارایی های نجومی آنها افزوده شد.
اقتصاد فوتبال از کل اقتصاد کشور سهم چندانی ندارد و هزینه ای که 
صرف این مربیان و بازیکنان می شــود نباید بیش از ۱0، ۲0 میلیون 
دالر در سال باشد ولی این را می توان به عنوان نمونه ای از هزینه هایی 
مدنظر داشت که در سخت ترین روزها صرف می شود. آیا نهاد متولی 
این قبیل اقدامات و وزارت ورزش با خود اندیشــیده اند این پول ها 
با چه مشکالتی تهیه می شوند و به چه راحتی هدر می روند؟ دونالد 
ترامپ عزم خود را برای فشــار حداکثری بر ایران جزم کرده و در 
ایران نیز همچنان در بر همان پاشــنه پیشین می گذرد. صرف کیفیت 
باالتر توجیه کننده هزینه کردن منابع ارزی نمی شود. این در شرایطی 
اســت که کارگران و کارکنان هر روز با تضعیف معیشت و قدرت 
خرید دســت و پنجه نرم می کنند و هــر روز تامین هزینه های اولیه 
ســخت تر از قبل است و به نظر می رســد باز هم دولت قصد دارد 
راحت ترین کار را انجام دهد، یعنی ارز کاالهای اساســی را حذف 
کند. کاش به جای هزینه هایی که برای »دیوانگی« پرداخت می شود 

نیز وسواس داشتند ولی...
* مهدی تقوی
 استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی

پرايد باز هم از ۵0 میلیون تومان عبور کرد

 در حالی که پراید در روز پنجشــنبه بــه قیمت 49 میلیون تومان 
معامله شد، شنبه بار دیگر با عبور از مرز 50 میلیون تومان به قیمت 50 

میلیون و 500 هزار تومان عرضه شد.
بــه گــزارش خبرآنالین، در حالــی که بیــش از ۱0 روز بازار 
خودرو ســقوط مداوم قیمت را شاهد بود اما از نخستین ساعات 
صبح شــنبه ورق برگشــت و قیمت ها بار دیگر روندی افزایشی 

تجربه کرد. را 
 ایــن افزایش در خودروهایی با قیمت کمتــر از ۷0 میلیون تومان 
در محــدوده یک تا دو میلیون تومان و برای خودروهایی با قیمت 
بیش از صــد میلیون تومان حتی در محــدوده ۱0 میلیون و باالتر 

بوده است.
شــنبه پراید ۱5۱ نیــز 44 میلیون و پانصد هــزار تومان قیمت 
خــورد.  فعاالن بازار عــدم عرضه خودرو همزمــان با ثبت نام 
جدید از ســوی خودروســازی ها را مهمترین دلیــل ایجاد این 

می دانند. بازار  در  وضعیت 
سســتی بازار خودرو سبب شده است کوچکترین تلنگری زمینه ساز 

افزایش نرخ ها در بازار باشد.

 در برخی نمایشگاه داران افراد سودجویی 
هستند که از سادگی برخی افراد سوءاستفاده 
کرده و به معامالت مشکل دار دامن مي زنند. 
آنها افرادی را در نمایشگاه به کار مي گمارند 

که زمینه بروز تخلفاتي را فراهم مي کنند.
فروش خودرو بین افراد به وسیله یک برگه به 
اصطالح »قولنامه« با کسب حق کمیسیون در 
نمایشــگاه اتومبیل راهي برای دالالن و شیوه 
جدید درآمدزایی شده که به کالهبرداری های 

میلیونی ختم می شود.
گروکشی برگه ســبز وسیله نقلیه نیز یک راه 
خودروست  نمایشگاه داران  بین  کالهبرداری 
که به جــای طلب های میلیونــی از یکدیگر 
ســند خودرو را به صــورت امانی نزد خود 
نگهداری می کنند و از ســوی دیگر وســیله 
نقلیه بدون سند را به افراد عادی و طعمه های 
خود در جامعه با یک برگ قولنامه به فروش 
می رســانند و در ایــن بین خریــدار مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرد. در ادامه نیز خریدار 
که نمی تواند به سند دست پیدا کند را تحت 
فشار قرار می دهند که خودرو را مرجوع کند 
و حق کمیســیون های پرداخت شده نیز قابل 

بازگشت نیست.
 خودرو بدون سند نخرید

یــک قاضی در ایــن رابطه به ایســنا گفت: 
افرادی که بدون مشــاهده سند خودرویی را 
مي خرنــد طعمه کالهبرداران شــده و برای 
احقــاق حق خود باید هزینه هــای زیادی را 
متحمل شوند تا با شکایت در مراجع قانونی 

به حق خود برسند.
سعید گلســتانی با اشــاره به افزایش دالالن 
در بازار خــودروی همدان بیــان کرد: عدم 
نظارت بر فعالیت نمایشگاه ها و عدم آگاهی 
افراد عادی توانســته میدان را بر کالهبرادارن 
گسترده کند تا با فراغ بال بیشتری به فعالیت 

خود ادامه دهند.
وی در ادامــه با بیان اینکــه کالهبرداران در 
نهایت در چنگال قانون بوده و جرائم سنگینی 
در انتظار آنها است، عنوان کرد: از مردم تقاضا 
داریم با آگاهی بیشتر وارد معامالت بویژه در 

حوزه خرید وسایط نقلیه شوند.
همدان  اتومبیل  نمایشگاه های  اتحادیه  رئیس 
گفــت: در حوزه فعالیــت واحدهاي صنفي 
تحــت نظر ایــن اتحادیه، به جــز معامالت 
خودروهاي صفر کیلومتر، همیشــه شکایت 

وجود دارد.
اکبر دیزجیان با اشــاره به فعالیت ۱0 ســاله 
جوازهــا در همدان بیان کرد: اگر تخلف های 
گزارش شــده در واحد شــکایت و بازرسی 
اتحادیــه بــه نتیجه نرســند و در صالحیت 
اتحادیه نباشد، مورد به شورای حل اختالف 

گزارش خواهد شد.
همدان  اتومبیل  نمایشگاه های  اتحادیه  رئیس 
بــا ابرازنگرانــی از فعالیت مراجــع قضایی 
عنوان کرد: امــروزه معامله خودرو بصورت 
دســتی برای عدم پرداخت حق کمیسیون در 
بین مردم باب شــده که روش غیرقانونی در 

این زمینه اســت و متأســفانه مراجع قضایی 
به شــکایت غیرمعتبر به صورت دســتی نیز 

می پردازد.
وی مبلغ حق کمیسیون را ۶ دهم درصد کل 
قیمت خودرو اعالم کرد و گفت: اگر خریدار 
در واحدهــای مجاز و محــل تنظیم قرارداد 
اقدامات خــود را ثبت کند، حداقل در وقوع 
مشکل می تواند از مراجع قانونی برای رسیدن 

به حق خود اقدام کند.
همدان  اتومبیل  نمایشگاه هاي  اتحادیه  رئیس 
با اشاره به اینکه صنف نمایشگاه هاي اتومبیل 
امین اموال و واســطه گر معامالت اســت و 
اعتماد خاصي به این افراد مي شود، بیان کرد: 
در صورتي که معاملــه در واحد صنفي انجام 
شود و فروشنده یا خریدار قولنامه سربرگ دار 
با مهر و امضاي نمایشگاه را در دست داشته 
باشد، مي تواند به این اتحادیه شکایت کند و 
شیوه اتحادیه براي رفع مشکل کدخدامنشانه 

است. 
 4 بار شکایت مساوی با پلمب واحد 

است
 رئیس اتــاق اصنــاف همدان نیــز بر رفع 
مشــکالت معامالت خودرو در همدان تأکید 
و اظهار کرد: فضا در نمایشــگاه هاي خودرو 
براي فساد آماده شــده است و پروانه کسب 
فقــط باید به مالکان واحدهــاي صنفي داده 
شود نه به مستأجر تا این وضعیت سروسامان 

بگیرد.
حســین محرابی گفت: اگــر از واحد صنفي 
بیش از چهار بار شــکایت شود پروانه کسب 
آن واحد به مدت شــش ماه معلق شده و در 

نهایت منجر به پلمب واحد می شود.
چندی پیــش در جریان یکــی از معامالت 
خودرو در همدان یکی از شــهروندان ۷ ماه 
پیش برای خرید خودرویی به نمایشــگاه در 
محل چهارراه میدان بار مراجعه و خودرویی 
را معامله کرده بود که خودرو به علت بدهی 
نمایشــگاه دار به فرد دیگری ســند نداشته و 

خریــدار بدون اطالع از موضوع خودرو را با 
قولنامه به حســاب ۲0 روز بعد برای انتقال 

سند تحویل گرفته است.
عدم انتقال سند و به مشکل خوردن خریدار 
و صاحب سند زمینه شکایت الزام به سند را 
فراهم کــرده و خریدار بر خالف میل باطنی 
از راه قضایی وارد شــده اما تا کنون نتیجه ای 

نگرفته است. 
شــهروند دیگري هم با مراجعــه به یکي از 
نمایشگاه هاي ماشــین در همدان، خودروي 
خود را به صورت اماني به نمایشگاه دار سپرد 
و در قبــال آن چک تضمیني گرفت تا زماني 
که خودرو به فروش رود اما کارمند نمایشگاه 
به بهانــه هاي مختلف از دادن قولنامه به وي 
امتناع کرد و با این توجیه که مشــتري براي 
خودرو پیدا کرده اســت، مراحل تدوین سند 
و تعویض پــالک را هم گذراند و با ناامیدي 
از اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو براي 
رسیدگي به شــکایتش، وارد پروسه شکایت 

در دادگستري و وصول چک شد.
وی مطــرح کــرد: گاهي یک ماشــین، تمام 
دارایي یک فرد است و هنگامي که نیاز زیادي 
به وجه نقــد دارد، تصمیم به فروش خوردو 
مي گیرد اما اگر نتوانــد در مدت کوتاهي به 
پول خود برســد، ضررهاي مالــي و رواني 

زیادي را متحمل خواهد شد.
به اعتقاد وی، اتحادیه نمایشگاه هاي اتومبیل 
به جاي دفاع از حقوق مردم در راستاي رفع 
مشکالت، بیشتر به عنوان مدافع هم صنفي ها 
کار مي کند و براي حقوق مردم ارزشــي قائل 

نیست.
گفتنــی اســت؛ در هــر نمایشــگاه به طور 
میانگین ۲00 معامله در ســال انجام مي شود 
که رقمي بیش از ۳8000 معامله در ســال را 

دربرمي گیرد. 
اعتماد، رکن اصلي این معامالت است که اگر 
خدشه دار شــود، وضعیتي به مراتب بدتر از 
نوســانات فعلي را در معامالت خودرو رقم 

مي زند.
چند سالیســت ســامانه معامالت خودرو در 
راستای ساماندهی معامالت راه اندازی شده و 
اطالعات نمایشــگاه داران در این سامانه قابل 
مشاهده است. در این سایت آمده که بدنامي 
ناشــي از فعالیت های واحدهــا متوجه کل 
صنف نمایشگاه داران خودرو شده و حیثیت 

این صنف را خدشه دار می کند. 
در ســامانه، زماني که یک فرد بــه هر بنگاه 
فروشــنده اتومبیل مراجعه مي کند، ســامانه 
امکانــي را فراهم خواهد کرد که ارتباط میان 
سامانه نیروي انتظامي و سامانه کد رهگیري 
خودرو برقرار شود تا دست دالل و کالهبردار 

کامال قطع شود. 
با ورود شماره پالک خودروهاي کارکرده و 
نیز شــماره شاسي خودروهاي صفر کیلومتر، 
اطالعات خودرو بر روي صفحه نمایش داده 
مي شــود و در آن به صراحت مشخص است 
که خودرو سرقتي هست یا نیست یا شکایت 

دارد یا ندارد.
معامالت  انجــام  فرآینــد  یکسان ســازي 
خودرو، باال بردن ضریب امنیت معامالت، 
واحدهــاي  فعالیــت  استانداردســازي 
صنفــي، جلوگیــري از تخلفات و فروش 
یک خودرو به چندین نفر، شفاف ســازي 
اطالعات خــودرو و متعامالن، حفظ حق 
و حقــوق اعضاي داراي پروانه کســب، 
حــذف قولنامه هاي دســتي و ســلیقه اي 
و متحدالشــکل شــدن آنهــا و افزایــش 
نسبت  فروشــندگان  و  خریداران  اطمینان 
اتومبیل  نمایشــگاه هاي  در  معامــالت  به 
داراي پروانه کســب از جمله مزایاي این 

است. سیستم 
با این حال هنوز هم این ســامانه در اســتان 
همدان و اغلب استان هاي کشور فعال نشده 
است و مشــکالت خریداران و فروشندگان 
خودرو با پررنگ شــدن حضــور دالالن در 

همدان ادامه دارد.

کاله سرخريداران خودرو نرود
■ یک قاضی: افرادی که بدون مشاهده سند، خودرو مي خرند طعمه کالهبرداران مي شوند

 افزایــش مصرف برق در ایــران به تبع 
نزدیک شــدن به فصل گرما و اســتفاده از 
وســایل سرمایشــی، دغدغه گذر از فصل 
تابستان بدون خاموشی برنامه ریزی شده را 
باز هم پررنگ کرده و مسئوالن وزارت نیرو 
به دنبال راهکارهایی هستند که از این اتفاق 
جلوگیری کنند. در این راســتا تغییر ساعت 
کاری ادارات یکی از ســناریوهای روی میز 
است که مسئوالن در حال اجرایی کردن آن 
هستند. راهکاری که سال گذشته در برخي 
استان ها اجرا شده بود و آمارها نشان می داد 
که تغییر ساعت اداری ســال گذشته نتایج 
مناسبی در پی داشــت و از این طریق سال 
۱۳9۷ حدود ۲هزار مــگاوات صرفه جویی 

صورت گرفت.
چندی پیش مدیر کل دفتر مدیریت مصرف 
و خدمات مشــترکین توانیر به ایسنا خبر داد 
از آنجا کــه وزارت نیرو به خاموشــی های 
برنامه ریزی شــده فکر نمی کند، ســعی بر 
اجــرای برنامه های مدیریــت مصرف دارد 
و یکی از برنامه ها، تغیر ســاعت کار اداری 

اســت. به گفته هادی مدقق برای این منظور 
نیز مذاکراتی با اســتانداران صورت گرفت و 
تقریباً همه استانداران موافقت خود را با این 

برنامه اعالم کرده بودند.
ادارات 22  کاری  تغییر ســاعت   

استان
در ایــن راســتا مصطفی رجبی مشــهدی، 
ســخنگوی صنعت برق با بیان این که تاکنون 

اصالح ســاعت اداری ۲۲ استان قطعی شده 
است، گفت: اســتان های خوزستان، بوشهر، 
سیســتان و بلوچســتان، گلســتان، گیالن، 
ایــالم، هرمزگان، کرمان، خراســان جنوبی، 
آذربایجان غربی، خراســان شمالی، زنجان، 
یزد، قم، کردستان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، 
مازندران، ســمنان، چهارمحال و بختیاری و 
یک اســتان دیگر اصالح خواهد شــد. البته 

ممکن اســت حدود 5 اســتان دیگر نیز به 
استان های مذکور اضافه شوند.

وی بــه این ســوال که ســاعت ادارات در 
پایتخــت به دلیل افزایش دمــا تغییر خواهد 
یافت یا خیر، پاسخ داد: این موضوع با توجه 

به مصرف ضرورتی نداشته است.
 جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات
سخنگوی صنعت برق درباره این که ساعت 
ادارات چه تغییری خواهد یافت، توضیح داد: 
ساعت اداری ادارات یک ساعت زودتر آغاز 

شده و یک ساعت زودتر به پایان می رسد.
رجبی مشهدی از بررسی میزان مصرف برق 
در ادارات بعد از ســاعت تعطیلی آنها خبر 
داد و افزود: بعد از اتمام ســاعت اداری قطع 
وسایل سرمایشی و چراغ ها بررسی می شود 
تا مطمئن شویم مصرف ادارات کاهش یافته 
اســت. وی در پایان دربــاره این که اصالح 
ساعت از چه تاریخی صورت می گیرد، بیان 
کرد: این موضوع به تشــخیص اســتانداران 
خواهد بود. برخی از استان ها این تغییر را از 

۱5خردادماه آغاز کردند.

ساعت اداري در همدان تغییر مي کند
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معروف برترين پاسور و موسوی 
بهترين مدافع هفته سوم

 سعید معروف به عنوان برترین پاسور و محمد موسوی به عنوان 
برترین مدافع روی تور هفته سوم لیگ ملت ها انتخاب شدند.

در پایان هفته ســوم لیگ ملت های والیبال ۲0۱9 فدراسیون جهانی 
والیبال )FIVB( اســامی برترین بازیکنان در پست های مختلف را 
معرفی کرد که اســامی ملی پوشان ایران نیز در جمع برترین های این 

هفته قرار دارد.
در حال حاضر ســعید معروف به عنوان بهترین پاسور و سید محمد 
موسوی به عنوان برترین مدافع روی تور در صدر و باالتر از رقبای 

خود قرار دارند.
امیر غفور نیز با ۱5۱ امتیاز در جایگاه سوم امتیاز آورترین بازیکن و 

در جایگاه دوم بهترین مهاجمان قرار دارد.
محمدرضا حضرت پور هم به عنوان برترین دریافت کننده )لیبرو( در 

جایگاه چهارم قرار دارد.
 امتیازآورترن بازیکنان:

۱- شارنون ورنون )کانادا(، ۱58 امتیاز
۲- گابریله نلی )ایتالیا(، ۱5۷ امتیاز

۳- امیر غفور )ایران(، ۱5۱ امتیاز
 بهترین مهاجمان:

۱- ریکاردو لوکارلی) برزیل(۲- امیر غفور)ایران(
۳- برونو لیما)آرژانتین(

 بهترین مدافعان:
۱- سید محمد موسوی )ایران(۲- ژجیا ژانگ )چین(

۳- پیتر کرسمانوویچ )صربستان(
 بهترین زننده سرویس:

۱- ایگور کلیوکا )روسیه( ۲- گابریله نلی )ایتالیا(
۳- شارون ورنون )کانادا(
 بهترین پاسورها:

۱- سعید معروف )ایران( - ۲- سیمونه جانلی )ایتالیا(
۳- آنتونی بیزار )فرانسه(

 بهترین توپگیرها:
۱- فابیو باالسو )ایتالیا( ۲- سانتیاگو دانانی )آرژانتین(

۳- ژنیا گربنیکوف )فرانسه(

تمجید فدراسیون جهانی از سعید معروف

 تیم ملی ایران توانست با داشتن سعید معروف در کنار برزیل به 
هشتمین برد در لیگ ملت های والیبال ۲0۱9 دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی والیبال )FIVB( پس از پیروزی ۳ 
بر صفر تیم ملی والیبال ایران مقابل روسیه در هفته سوم لیگ ملت های 
۲0۱9 در ارومیه، با انتشار گزارشی به تمجید از ستارگان ایران بویژه 
سعید معروف پرداخت. متن گزارش فدراسیون جهانی به شرح زیر 

است:
ایران با درخشــش کاپیتان معروف توانست بازی های خانگی خود 
در ارومیه را با شکســت سه بر صفر روسیه به پایان برساند چرا که 
با درخشــش معروف در دادن پاس ها ایران و  بویژه امیر غفور به راه 

افتادند تا امتیازها یکی پس از دیگری برای ایران کسب شوند.
پاسور ۳۳ ساله ایران توانست در این بازی ۳ امتیاز را در جریان بازی 
و ۲ امتیاز سرویس کسب کند تا ایران مقابل قهرمان دوره گذشته لیگ 
ملت ها بهترین عملکرد را داشته باشد. او در حال حاضر با امتیاز 9.0۳ 

در باالترین رده ستارگان در پست خود قرار گرفته است.
از طرف دیگر هم امیر غفور ۱۷ امتیاز را با آبشارهای خود به دست 
آورد. سید محمد موسوی و میالد عبادی پور هم هر کدام با 8 امتیاز، 
پوریا فیاضی و علی شــفیعی هم هر کدام با 5 امتیاز در این برد ایران 

سهم داشتند.
در حــال حاضر امیر غفور با کســب ۱5۱ امتیاز، ۷ امتیاز اختالف با 
شــارون ورنون ۱58 امتیازی در تیم کانــادا و ۶ امتیاز با گابریل نلی 

۱5۷ امتیازی در تیم ایتالیا فاصله دارد.

باشگاه شاهین همدان آغاز به کار کرد
 تیم فوتبال شــاهین همدان مجوز فعالیت گرفت تا به طور رسمی 

فعالیت خود را آغاز کند.
بابک صمدیان مدیر باشگاه شاهین مجوز باشگاه را از اداره ورزش و 
جوانان اســتان دریافت کرد تا فعالیت رسمی خود را در رشته فوتبال 
آغاز کند.این تیم در رشته های فوتبال و فوتسال و در رده های مختلف 
فعالیــت خود را آغاز کرد.بابک صمدیان از مربیان شــاخص فوتبال 
همدان می باشد که با داشتن مدرک مربیگری A  آسیا چند بار سکان 
هدایت تیم های استان از جمله شهرداری را در دست داشته است برای 

این مربی خوب آرزوی موفقیت داریم.

حمید شانه ای سرمربی ذوب فلزات شد 

 تیم فوتبال ذوب فلزات بهار برای حضور در لیگ دسته سوم کشور 
اســتارت زد و این تیم از روز گذشــته تمرینات خود را در استادیوم 
جوانان بهار آغاز کرد.از ســوی زارعی مدیرعامل این باشــگاه حمید 
شانه ای یکی از مربیان جوان همدانی به عنوان سرمربی این تیم معرفی 

شد تا تمرینات این تیم با جدیت دنبال شود.
حمید شانه ای مربی جوان و بومی همدان که به همراه این تیم قهرمان 
لیگ برتر استان شد و به لیگ دسته سوم صعود کرد در فصل گذشته 
بابک صمدیان را در تیم شهرداری یاری می کرد و حاال به طور رسمی 

سکان هدایت ذوب فلزات بهار را در دست گرفت.
تمرینات این تیم از روز گذشــته زیر نظر شانه ای آغاز شد و به مدت 
یک هفته از بازیکنان جوان و امید زیر ۲۳ سال تست گیری می شود و 
پس از آن با شــناخت نفرات منتخب با بازیکنان اصلی تمرینات این 

تیم کلید خواهد خورد.

همدان قهرمان مسابقات تیر و کمان 

 مسابقات استانی تیر و کمان جام شهید شمسی پور با قهرمانی تیم 
همدان به کار خود پایان داد.

مسابقات استانی تیر و کمان جام شهید شمسی پور در دو بخش آقایان 
و بانوان در دو رشته کامپوند و ریکرو با حضور شهرستان های همدان 
،تویسرکان ،مالیر وکبودراهنگ در سایت تخصصی تیر و کمان برگزار 
شــد و در پایان نتیجه تیمی این مسابقات در بخش حرفه ای و نیمه 
حرفه ای همدان قهرمان شد .در بخش انفرادی نیمه حرفه ای در رشته 
کامپونــد در بخش بانوان زهرا وکیلــی از همدان اول و رونیا رضوی 
مشــعوف دوم شــد .در بخش آقایان آریا روزبه اول ،نیما سروری از 
همدان دوم و علی شمس الهی از تویسرکان سوم شد.در رشته ریکرو 
نیمــه حرفه ای در بخش بانوان زینب نیاز پور ،آوا حمیدی پســند و 
پریسا صادقی از همدان اول تا ســوم شدند ،در بخش آقایان هاموان 
باروتچی و علی بیات از تویسرکان اول و دوم شدند و هادی محمدی 

از کبودراهنگ سوم شد .
در بخش حرفه ای رشــته کامپوند در بخش بانوان نسرین نصیری از 
مالیر ،مژگان مژگانی از همدان و بهناز کرباســی از مالیر اول تا سوم 
شدند در بخش آقایان ایوب کاییدی و امیر شادفر از مالیر اول تا دوم 
شــدند .در رشــته ریکرو مهناز قره باغی ،فاطمه نوروزیان و مه گل 
صدوقی از همدان اول تا سوم شدند و در بخش آقایان مجتبی شه گل 
و بهرام احمدی فرید از همدان اول و دوم و محمد مهدی بیرانوند از 

مالیر سوم شدند.
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پیشخوان
همايش پیاده روی 

کاروان نشاط و سالمت در همدان 
 همایش پیاده روی کاروان نشاط و سالمت به مناسبت هفته جهانی 

بدون دخانیات در همدان برگزار شد.
به گزارش فارس ؛ همایش پیاده روی کاروان نشاط و سالمت با حضور 
اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشــجویان دانشگاه علوم پزشکی به 

مناسبت هفته جهانی بدون دخانیات برگزار شد.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا با یادآوری اینکه بسیج 
ملی کنترل فشار خون از ۱۷ خردادماه تا ۱5 تیرماه همزمان با سراسر 

کشور در اســتان انجام می شود اظهار کرد: جمعیت زیر پوشش این 
طرح در استان همدان نزدیک 850 هزار نفر است که تاکنون حدود 
۲50 هزار نفر از نظر فشــار خون پایش شدند.رشــید حیدری مقدم 
از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشــجویان دانشگاه درخواست 
کرد برای بررسی فشار خون خود و خانواده شان به مراکز بهداشتی 
درمانی اســتان، خانه های بهداشــت و تیم های سیار مراجعه کنند یا 
از روش خود اظهاری فشــار خون برای شــرکت در این بسیج ملی 

استفاده کنند.
وی با اشــاره به نامگذاری ۲5 خرداد تا ۳۱ خردادماه هر ســال به نام 
هفته ملی بدون دخانیات گفت: با توجه به اینکه ۲۷ خردادماه با عنوان 

تحرک بدنی نام گرفته است همایش پیاده روی کاروان نشاط و سالمت 
دانشگاه برگزار شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افزود: ساالنه ۶ میلیون نفر به 
دلیل عوارض اســتفاده از دخانیات فوت می کنند و ۱0 درصد این افراد 
در معرض دود دســته دوم قرار می گیرند بنابرایــن باید از مواجهه در 

معرض دود دسته دوم اجتناب کرد.
وی با تاکید بــر لزوم افزایش تحرک فیزیکی  و فعالیت جســمانی به 
تحقیق های انجام شده برای اثبات این موضوع و مجموعه کتابهای ۱0 
جلدی تالیف شده توسط خود اشــاره کرد و فراهم شدن شرایط بهره 

گیری دانشگاهیان دانشگاه از این مجموعه را خواستار شد.

همدان میزبان اردوی 
تکواندو ناشنوايان

 نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی 
تکواندو)پومسه( آقایان ناشنوا به میزبانی 
هیأت ناشنوایان استان همدان آغاز می 

شود.
نخســتین اردوی آماده سازی تیم ملی 
پومسه تکواندو آقایان برای حضور در 
نهمین دوره بازی های آســیایی ۲0۱9 
هنگ کنگ از روز سه شنبه ۲8 خردادماه 
آغاز میشود.شاهین ایسیوند )اصفهان( ، 
حســین کرمی ، مرتضی رضا صفت و 
تیمور میرزایی )گیالن( و محمود اکبری 
به  )همدان( ورزشــکاران دعوت شده 
اردو مــی باشــند که زیر نظــر مهدی 
صمدیان تبار ســرمربی تیم ملی پومسه 
آقایان ناشــنوایان تمرین خواهند کرد.

اردوی فوق تــا ۱۱ تیرماه در مجموعه 
ورزشــی تختی همدان ادامــه خواهد 
داشــت.نهمین دوره بازی های آسیایی 
۲0۱9 ناشنوایان ۱0 الی ۲۱ آبان ماه در 

هنگ کنگ برگزار می گردد.

علیرضا بختیاري مربي 
تیم ملي پرش با اسب 

کشور شد
 علیرضا بختیاري ســوارکار و مربي 
به عنوان  پرافتخار ســوارکاري همدان 
ســرمربیگر تیــم ملي جوانان کشــور 

منصوب شد
طي حکمي از ســوي مســعود خلیلي 
ریس فدراســیون ســوارکاري علیرضا 
بختیاري ســوارکار و مربــي پرافتخار 
همدانی به سمت سرمربیگري تیم ملي 
پرش با اســب جوانان کشور منصوب 

شد.
بختیــاری دو عنــوان قهرمانــي، نایب 
قهرماني ومقام ســوم مسابقات قهرماني 
کشــوردر کارنامه افتخارات خود دارد 
 FEI همچنین مقام نخســت مسابقات
نایب قهرماني مسابقاتCsi کشور نروژ 
و مربي تیم ملي پرش با اســب کشور 
در مسابقات آسیایي کره جنوبي با کسب 
مقــام نایب قهرمانــي و عناوین متعدد 

دیگري در سوابق بختیاری می باشد.

نفرات برتر انتخابی تیم 
ملی تکواندو ناشنوايان 

معرفی شدند
 محمود اکبری تکواندو کار ناشنوای 
همدانی در بخش پومســه در لیســت 

انتخابی تیم ملی قرارگرفت.
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو آقایان 
ناشــنوایان در دو بخــش کیوروگی و 
پومسه به منظور شــناخت نفرات برتر 
بــرای حضور در نهمین دوره بازی های 
آسیایی ۲0۱9 ناشنوایان در هنگ کنگ 

در سالن آزادی تهران برگزار شد.

  لیگ والیبال ملت های جهان هفته ســوم 
خــود را با یکه تازی والیبال ایــران دنبال کرد 
والیبالیست های کشورمان با هدایت کلوکوویچ 
صرب امســال آغاز خیره کننــده ای در لیگ 
والیبــال ملت های جهان داشــت و پس از دو 
هفته موفق در کشورهای چین و ژاپن و غلبه بر 
بزرگان والیبال ،در هفته سوم پذیرای قهرمانان 
جهان و المپیک در ســالن زیبای ۶ هزار نفری 

غدیرارومیه شد.
تیم یک دســت و خوب والیبال کشورمان در 
این هفته و در مقابل چشمان هواداران خونگرم 
آذری درخشش فوق العاده ای داشت و حریفان 
قدر جهانی که کولــه باری از عناوین المپیک 
و جهــان را به همراه داشــتند بــر زمین زد و 

پیروزی های شگفت انگیزی را به دست آورد.
در این هفته که برخی از بزرگان والیبال چون 
برزیل و فرانسه مزه تلخ شکست را چشیدند 
سرو قامتان ایرانی دست به کار خارق العاده ای 
زدند و با کســب ۳ پیروزی پیاپی به تنهایی به 

صدر جدول رده بندی تکیه زدند.
یوزهای ایرانی که هــزاران هوادار خود را در 
ســالن ارومیه بــه همراه داشــت و میلیون ها 
ایرانی از جعبه جادوئی هنرنمایی آنها را نظاره 
می کردند بازی مقتدرانــه ای را ارائه دادند و با 
کســب ۳ پیروزی پیاپی نام ایران را بر بلندای 
والیبال جهان حک کردند و برای نخستین بار 
در طول تاریخ باالتر از غول های والیبال جهان 
در صدر جدول رده بندی جای گرفتند و باعث 

غرور و شعف ایرانی ها شدند.
مربی صربستانی تیم ملی که شاگردان خود را 
بــه خوبی از نظر روحــی و روانی آماده کرده 
بود با اتخاذ تاکتیک های مناسب سر مربیان و 
آنالیزهای حریفان را گیج کرد و در کنار تالش 
و یک دســتی شــاگردانش به حریفان درس 
والیبال داد.ملی پوشان کشورمان در هفته سوم 
میزبانی کانادا، لهستان با عناوین قهرمانی جهان 
و روسیه قهرمان المپیک و مدافع قهرمانی لیگ 
ملت ها بود و در نخستین گام موفق به شکست 
کانادا شــد تا با روحیه ای مضاعف هفته سوم 

را آغاز کند.
در دیدار دوم حریف نام آشنایی چون لهستان 
را پیــش روی خود دید. لهســتان که عنوان 
قهرمانــی جهان را با خود یدک می کشــید با 
ملی پوشان کشورمان  مقابل  فراوان  حواشــی 
صف آرایی کرد. کاپیتان لهستان که یک ماه پیش 
با سخنان ســخیف به ملت ایران توهین کرده 
بود عذرخواهی و پوزش فدراسیون والیبال این 
کشور را از ملت بزرگ ایران به همراه داشت تا 
جو ورزشگاه پرتالطم غدیر ارومیه آرام بگیرد 
و محرومیت این بازیکن کمی از خشم ایرانی ها 

کاست.
سروقامتان کشــورمان درســت اول نمایش 
فوق العاده ای داشــتند و بــه راحتی حریف را 
مغلوب کردند اما در ست های دوم و سوم اسیر 
تجربه و قدرت حریف شد و بازی را واگذار 
کرد تیم ایران می رفت تا دومین شکست را در 
کارنامه خود ثبت کند که تفکرات کلوکوویچ 
و بازی خوب بازیکنان ایران باعث شد تا ملی 
پوشان به بازی برگردند و پس از پیروزی قاطع 
در ست چهارم و ســت پنجم نیز به پیروزی 

برسند و به صدر جدول صعود کنند.

اما در جدال سوم ایران به مصاف مدافع عنوان 
قهرمانی مســابقات روسیه رفت هر دو تیم که 
از شرایط یکسانی در جدول برخوردار بودند 
و ســکوهای اول و دوم را به خود اختصاص 
دادند برای صدرنشــینی در پایان هفته ســوم 
چشــم به پیروزی در این بازی دوخته بودند 
که ملی پوشان کشورمان با درخشش بازیکنانی 
چون امیر غفور که امتیازآورترین بازیکن ایران 
بود و سعید معروف با پاس های زیبایش بهترین 
پاســور حال حاضر دنیا در کنــار عبادی پور، 
شرفی، شفیعی، یلی و دیگر ملی پوشان سالن 
مســابقات را با همراهی تماشاگران خونگرم 
آذری به جهنمی ســوزان برای روسیه تبدیل 
کردند و در سه ست متوالی به پیروزی رسیدند.
در این هفته از رقابت ها برزیل پر افتخارترین 
تیم جهان مقابل آمریکا زانو زد و فرانسه یکی 
دیگر از مدعیان در مصاف با صربستان و آمریکا 
به زانو درآمد تا راه برای یکه تازی ملی پوشان 

کشورمان هموار شود.
تیم ملی والیبال ایران پس از گذشــت ۳ هفته 
از رقابت ها و 9 دیدار با کســب 8 پیروزی و 
تنها یک شکســت و با ۲4 امتیاز به تنهایی در 
صدر جــدول قرار گرفت.برزیل پرمدعا نیز با 
همین تعداد پیروزی و کســب ۲۲ امتیاز زیر 
سایه ایران قرار گرفت و تیم های ایتالیا، روسیه، 
فرانســه و آمریکا نیز در رده های بعدی جای 
گرفتند ایران یکی از بهترین دوره های خود را 
در والیبال طی می کند والیبال ایرانی که در چند 
سال اخیر جهش خیره کننده ای داشت پس از 
آقائی در قاره کهن حاال در ســطح جهان و در 
باالترین سطح والیبال جهانی یکه تازی می کند 
و حریفان در جدال با ایران هراس داشــتند و 
با احترام مقابل ملی پوشــان کشــورمان قرار 
می گیرند.ایران چندین دوره است که در لیگ 
والیبال ملت ها شرکت دارد اما همیشه با آغاز بد 
در هفته های نخست حرفی برای گفتن نداشت 
اما امســال با تدابیر هوشــمندانه مربی صرب 
کشــورمان ملی پوشــان حال و هوای دیگری 
دارند و آغاز خوبی در این رقابت ها داشــتند. 
غلبه بر بزرگان والیبال چــون ایتالیا،آرژانتین، 
لهستان و روسیه کار ساده ای نبود اما غیرت و 
تالش ایرانی بار دیگر نشان داد که هیچ قله ای 
برای تســخیر ایران ناممکن نیست و حاال در 
لیگ ملت هــای جهان تیم ملی ایران ســر به 
آسمان می کشد و با اقتدار بهترین دوران خود 

را سپری می کند.
ملی پوشــان کشــورمان در ادامــه بازی های 
درخشان خود در هفته چهارم این رقابت ها نیز 
میزبان اســت و این بار مردم غیور اردبیل در 
سالن زیبای حسین رضازاده حریفان جهانی را 
مالقات می کند ایــران در هفته چهارم پذیرای 
فرانسه مدعی، پرتقال و استرالیا است که تنها 
فرانســه حریف قدری است و می توان انتظار 
داشــت که ایران با غلبه در ایــن بازی بلیت 
حضور در مســابقات پایانی شیکاگو را رزرو 
کندو برای نخســتین بار قدم به مرحله پایانی 
این رقابت هــا بگذارد.یوزهای ایرانی در هفته 
پایانی نیز راهی بلغارستان می شوند تا با آمریکا، 

عربستان و بلغارستان دیدار کنند.
یوزهــای ایرانی از 9 بــازی صاحب 8 برد و 
تنها یک باخت مقابل برزیل می باشد ۲۶ گیم 

برده در برابر تنها ۷ گیم باخته بهترین عملکرد 
را از خــود بر جای گذاشــت و به عنوان تیم 

شگفتی ساز رقابت ها لقب گرفته است.
والیبال ایران که با والسکو آرژانتینی خود را به 
والیبال جهان معرفی کرد امسال با کلوکوویچ 
صربســتانی پله های پیشرفت را یکی پس از 
دیگری می  پیماید و با حضور مقتدرانه یکی از 

مدعیان قهرمانی لقب گرفته است.
متأسفانه علی رغم درخشش تیم شایسته ایران و 
قرار گرفتن در باالی سر مدعیان والیبال جهان 
آنطور که شایســته ملی پوشان است از طرف 
رسانه ها مورد توجه قرار نگرفته اند و رسانه های 
دیداری و نوشتاری آنطور که شایسته این یوزها 
است پوشش الزم را نداده اند اما والیبال نشان 
داد که علی رغم بی مهری ها برای کشــورمان 
افتخار است و با اهتزاز ســرود کشورمان بار 
دیگر ایران و ایرانی را در دنیا ســرآمد کرد و 
حاال مردم جهان با احتــرام خاصی مقابل نام 

ایران می ایستند.
تیم ملی ایران برای تداوم موفقیت خود شــب 
گذشته ارومیه را به مقصد اردبیل ترک کرد تا 

خود را آماده رقابت های هفته چهارم کند.
الزم بــه ذکر اســت که 5 تیم نخســت این 
رقابت ها بــه همراه آمریکا مرحله پایانی را در 

شهر شیکاگو برگزار می کنند.

مبلغ قرارداد برانکو 
با االهلی عربستان فاش شد

 قرارداد برانکو با االهلی عربســتان ۲ ســاله و به ارزش یک و نیم 
میلیون یورو است.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس با فسخ قرارداد خود راهی 
لیگ عربستان خواهد شد تا هدایت االهلی را برعهده بگیرد.

ســایت ابو ظبی به نقل از روزنامه عکاظ عربســتان نوشت که قراداد 
برانکو با االهلی عربستان ۲ ســاله و به ارزش یک و نیم میلیون یورو 
است.رسانه های عربستانی شب گذشته با وجود آنکه باشگاه پرسپولیس 
و هواداران این تیم امیدوار به ماندن برانکو بودند، خبر توافق رسمی با 

این مربی کروات را منتشر کردند.

علی خدابنده لو 
سرپرست کمیته آکوبايک شد

 علی خدابنده لو رئیس هیأت ســه گانه استان به عنوان سرپرست 
کمیته آکوبایک فدراسیون سه گانه کشور منصوب شد.

با صدور حکمی توســط مهدی گودرزی رئیس فدراسیون کشور 
علــی خدابنده لو رئیس هیأت اســتان به عنوان سرپرســت کمیته 
آکوبایک منصوب شــد .رئیس فدراســیون ورزش های ســه گانه 
کشــور با بیان این مطلــب که با انتصابات اخیــر و تعیین تکلیف 
کمیته های فدراســیون بنا به پیشنهاد سرپرســت امور دبیری و با 
صــدور احکامی جداگانه سرپرســتان تعدادی دیگــر از کمیته ها 
مشخص شــدند که از این میان علی خدابنده لو بعنوان سرپرست 

کرد. منصوب  آکوابایک  کمیته 

آوازه والیبال کشورمان سر به فلک کشید 

يکه تازی والیبال ايران 
در لیگ ملت های جهان

آگهی مناقصه عمومي)نوبت دوم(

محمدحسینپور-شهردارنهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 1۳ آئین نامه مالي شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالي پروژه هاي عمراني طبق جدول و شرایط ذیل و از طریق مناقصه عمومي 
به شرکت هاي واجد صالحیت و گرید دار مورد قبول سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید متقاضیان جهت گرفتن اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به اداره عمران شهرداري 

نهاوند و امور قراردادها مراجعه نمایند و یا با شماره تلفنهاي ۳۳2۳7445-۰81 داخلي 2۰8 و 1۰5 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مي بایست چهار پاکت الف،ب ، ج ، د را تهیه و به شرح ذیل تکمیل نمایند.
پاکت الف: متقاضیان مي بایست جهت شرکت در مناقصه سپرده شرکت در مناقصه مربوط به هر پروژه را به صورت جداگانه به شماره حساب ۰1۰48۶84۶۶۰۰۳ بانک ملي به نام 
حساب سپرده شهرداري نهاوند واریز و فیش واریزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند متقاضیان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه 

بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.
پاکت ب:متقاضیان مي بایست براي هریک از پروژه ها به صورت جداگانه رزومه کاري ،آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمي ،فتوکپي کارت ملي مدیر عامل رئیس 
هیات مدیره ،گواهي صالحیت پیمانکار )شرکت ( از سوي سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ،اسناد مناقصه راداخل پاکت ب قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر 

وامضا نمایند. 
پاکت ج: متقاضیان مي بایست براي هریک از پروژه ها جداگانه فرم پیشنهاد قیمت را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمایند.

متقاضیان مي بایست هرسه پاکت الف ،ب وج را در داخل پاکت د قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپایان وقت اداري مورخ 98/4/11تحویل دبیرخانه شهرداري 
نموده ورسید دریافت نمایند.

شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
هزینه انتشار آگهي ودیگر هزینه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

به پیشنهاد ها مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد.

مهلت قبول پیشنهادها تاپایان وقت اداري مورخ 98/4/11مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت شهرداري مورخ 98/4/12 در محل شهرداري تشکیل وچنانچه براي هر پروژه حداقل سه پیشنهاد دهنده قیمت باشد پیشنهادها مفتوح و برنده اعالم 

خواهد شد.
برنده مناقصه چنانچه از تاریخ اعالم کمیسیون و با اعالم و به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قراردادنگردد سپرده شرکت در مناقصه وي ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد میگردد 

وچنانچه نفردوم نیز ظرف مدت 7 روز ازتاریخ اعالم کمیسیون حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نیز ضبط و مناقصه مجدد چاپ میگردد./.)م الف 54(
آگهي چاپ نوبت اول:98/۳/2۰

آگهي چاپ نوبت دوم: 98/۳/28

مبلغ ضمانتنامه شرکت اعتبار پروژهرتبه پیمانکارمبلغ برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف
در مناقصه

اجرای پیاده راه سعدی مابین میدان ابوذر تا میدان 1
قیصریه )شامل:تخریب ،زیر سازی ،بتن ریزی 

واجرای انواع کف پوش و..(

500/000/000 ریالاعتبار داخلیحداقل 5 ابنیه10/000/000/000ریال

اجرای آبنمای کف خشک در پروژه چهار باغ با تمامی 2
وسایل و طرح های مورد نظر واجرای آن به جز ابنیه 

آبنما

500/000/000 ریالاعتبار داخلیحداقل 5 تاسیسات10/000/000/000ریال

اجرای محوطه سازی بام نهاوند شامل :کف سازی 3
،اجرای بتن اجرای انواع کف پوش واجرای جدول

250/000/000 ریالاعتبار داخلیحداقل 5 ابنیه5/000/000/000 ریال
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مشخصات موبايل جديد هواوی با ۴ دوربین
 به تازگی مشــخصات جدیدی از موبایل »میت ۳0 پرو« شرکت 
هواوی منتشر شــده است. این موبایل یا نمایشــگر ۶/۷ اینچی و 4 

دوربین پشتی عرضه می شود.
بــه گزارش مهر ، مشــخصات اولیه موبایل »هــواوی میت ۳0 پرو« 
)Pro ۳0 Huawei Mate( ماه گذشــته فاش شد که شامل یک 

نمایشگر AMOLED ۶/۷ اینچی بود.
اکنون اطالعات جدیدی درباره این دستگاه منتشر شده است. این در 
حالی است که تصاویری متعلق به هواوی میت ۳0 پرو نیز فاش شده 
است. در این تصاویر موبایلی نشان داده شده که لبه های نمایشگر آن 
خمیده اســت. همچنین یک سوراخ در باال سمت چپ موبایل وجود 

دارد که مخصوص دو دوربین دستگاه است.

تبلت ارزان سامسونگ از راه می رسد
 سامســونگ برای تصاحب سهم بیشتری از بازار تبلت ها و عقب 
زدن آی پــد یک مدل تبلت ارزان و یک تبلت قدرتمند رقیب آی پد 

تولید کرده است.
به گزارش ایســنا ، در حالی که توجه بســیاری از عالقمندان دنیای 
فناوری معطوف به تولید گوشی گالکسی نوت ۱0 توسط سامسونگ 
 A است، این شــرکت دو تبلت جدید سری گالکسی تب به نام های
8.0 ۲0۱9 و Active Pro تولید کرده است.تبلت A 8.0 ۲0۱9 که 
مدل اقتصادی تری اســت دارای نمایشگر 8 اینچی با دقت ۱۲80 در 
800 پیکســل بوده و در آن از پردازنده اسنپ دراگون 4۲9 کوالکوم 
 ARM استفاده شده که متشــکل از پردازنده مرکزی چهار هسته ای

Cortex-A5۳ و پردازنده گرافیکی Adreno 504 است. 

هواوی در اسپانیا
 اينترنت ۵G راه اندازی کرد

 شــرکت هواوی با کمک ودافون نخستین پوشش اینترنت 5 جی 
را در ۱5 شهر اسپانیا فراهم کرده است. به این ترتیب کاربران موبایل 
های 5 جی می توانند از سرعت دانلود یک گیگابیت برثانیه بهره ببرند.
به گزارش مهر ، شرکت Vodafone Espana با همکاری هواوی 
روز گذشــته نخستین شبکه ســرویس تجاری 5 جی را در اسپانیا راه 
اندازی کردند. به این ترتیب اســپانیا یکی از نخســتین کشــورهای 
 Vodafone اروپایی مجهز به اینترنت بســیار سریع است.طبق بیانیه
Espana شبکه اینترنت موبایل 5 جی ۱5 شهر بزرگ اسپانیا از جمله 
مادرید، بارسلونا، والنسیا و سویل را پوشش می دهد. نیمی از ساکنان این 

شهرها می توانند از شبکه های اینترنت بسیار سریع استفاده کنند.

قطع جی پی اس روزانه يک میلیارد دالر به 
آمريکا خسارت می زند

 نتایج یک بررسی دولتی در آمریکا نشان می دهد قطع سیستم موقعیت 
یابی جی پی اس در این کشــور روزانه یک میلیارد دالر خسارت به بار 
خواهد آورد.به گزارش ایســنا  ، بررسی که در این زمینه توسط موسسه 
ملی اســتاندارد و فناوری آمریکا صورت گرفته نشان می دهد قطع جی 
پی اس شبکه های مخابراتی سیار را در این کشور به شدت مختل کرده و 
در ادامه مسیریابی زمینی، کشتی رانی، کار در معادن و غیره ناممکن شده 
و صنعت کشــاورزی و بسیاری از صنایع دیگر در آمریکا نمی توانند به 
فعالیت های عادی خود ادامه دهند.البته این مشکالت محدود به آمریکا 
نیست و تمامی کشورهایی که از سیستم جی پی اس برای موقعیت یابی 

استفاده می کنند نیز به همین مشکالت دچار می شوند.

نخستین زن فضانورد سال 202۴ روی ماه 
قدم می زند

 ناســا اعالم کرده که نخستین زن فضانورد در سال ۲0۲4 بر روی 
ماه قدم برمی دارد و تا ســال ۲0۲8 انسان خواهد توانست حضوری 

پایدار بر روی ماه داشته باشد.
به گزارش مهر 45 سال بعد از اعزام فضانوردان آمریکایی به کره ماه، 
ناسا قصد دارد مأموریت های فضایی خود برای اعزام مجدد فضانورد 
به تنها قمر زمین را از ســر گرفته و در مرحله بعد فضانوردانی به کره 

مریخ بفرستد.
در حالی که نخستین فضانوردان اعزامی به کره ماه از طریق فضاپیمای 
آپولو ۱۷ در سال ۱9۷۲ مرد بودند، سالی راید به نخستین فضانورد زن 

آمریکایی مبدل شد که در سال ۱98۳ پا به فضا گذاشت. 

معاون میراث فرهنگی خبر داد
اصالح ايرادات شورای نگهبان از 
طرح »حمايت از مرمت و احیای 

بافت های تاريخی«
 معاون میراث فرهنگی گفت: »ایرادات مطرح شده 
از ســوی شــورای نگهبان برای طــرح حمایت از 
مرمت و احیای بافت های تاریخی در جلســه امروز 
کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و راهکارهایی برای 

رفع این ایرادات اندیشیده شد.«
محمدحســن طالبیان معاون میراث فرهنگی افزود: 
»طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی 
که از طرف شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته 
بود و ایراداتی نسبت به آن مطرح شده بود، امروز در 
کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت 

و راهکارهایی برای رفع این ایرادات ارائه شد.«
او ادامه داد: »این راهکارها با هم فکری و پیشــنهاد 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی و معاونت 

میراث فرهنگی مطرح شد.«
طالبیان تصریح کرد: »چند ایراد از ســوی شــورای 
نگهبان مطرح شده بود که امیدواریم با راهکارهایی 
که ارائه شده است و رفع این ایرادات، طرح حمایت 
از مرمــت و احیای بافت های تاریخی پس از مطرح 
شــدن در مجلس شورای اسالمی و ارسال مجدد به 

شورای نگهبان، مورد تایید قرار گیرد.«
معاون میــراث فرهنگی اضافه کــرد: »ایراد اول در 
مورد تکمیل و تعیین محدوده بافت تاریخی توسط 
ســازمان میراث فرهنگی بود که مغایــر با اصل 85 
قانون اساسی شناخته شــده بود، با توجه به این که 
این موضوع یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی 
اســت، وجود این بند در طرح حمایت از مرمت و 

احیای بافت های تاریخی ضرورتی نداشت.«
او افزود: »ایــراد دوم به تعیین چارچوب طرح های 
ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی بود که این 
بند هم بــا اصالحات و با رعایت قوانین و مقررات 
به نظر می رسد قابل حل باشــد.«طالبیان اظهار کرد: 
»رعایت حق مالکیت و موازین شــرعی و ابهام در 
مورد موقوفات، دیگر ایراد شــورای نگهبان به این 
طــرح بود که با رعایت موازین قانونی این ایراد هم 

قابل حل است.«
معــاون میــراث فرهنگــی افــزود: »ابهام در 
اساسنامه ســازمان فنی و حرفه ای هم از دیگر 
مواردی بود که شــورای نگهبــان به آن ایراد 
گرفته بود و قرار شــد، تربیت اســتادکاران و 
حرفه منــدان میراث فرهنگــی بر عهده وزارت 
کار باشــد.«او ادامه داد: »امیدواریم با رعایت 
بــه زودی مورد  این طرح  مقررات  قوانیــن و 

تصویــب نهایی قرار بگیرد.«

نمايش آثار دو عکاس همدانی 
در نمايشگاه »عکس سیل«

 نمایشگاه عکس »خانه ای که سیل برد، مهری که 
ســیل آورد« با بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گشــایش یافت . هادی مظفری )مدیر دفتر هنرهای 
تجســمی( و احمد مســجدجامعی )عضو شورای 
اسالمی شــهر تهران( نیز صالحی را در این بازدید 

همراهی کردند.
همچنیــن در افتتاح رســمی این نمایشــگاه که با 
حضور جمعــی از عکاســان مطبوعاتــی برگزار 
شــد، حمید فروتن )عــکاس مطبوعاتی(، محمود 
دعایی )مدیرمســئول روزنامــه اطالعات( و احمد 
مسجدجامعی )عضو شــورای اسالمی شهر تهران( 
از اهمیت عکــس در روایت رویدادهای تاریخی و 
مهمی همچون سیل های بهار سال 98، سخن گفتند.

در این نمایشــگاه 4 عکــس از پوریا پاکیزه عکاس 
خبرگزاری ایســنا، منطقه همــدان و یک عکس از 
محمد امین نجفی عکاس باشگاه خبرنگاران جوان 
از مناطق ســیل زده جنوب کشــور در معرض دید 

عالقه مندان قرار گرفته است.
ایــن نمایشــگاه گروهی، به همــت انجمن صنفی 
عکاســان مطبوعاتی ایران در ایــوان انتظار متروی 
میدان ولیعصر )عج( دایر و تا 4 تیرماه 98 ادامه دارد.

دستکندی داخل اراضی روستای آبرومند و 
عرصه  صالح آباد

 هر چند گفته می شــود همدان، دســتکندها و شهرهای زیرزمینی 
زیــادی در دل خود پنهان دارد که هنوز امکان رو شــدن آن ها فراهم 
نشده اما انتشار خبر کشِف سومین دستکند در حریِم »صالح آباد« و در 
شــهر »بهار« و عالقه مردم منطقه بــرای آغاز هر چه زودتر کاوش در 
این بخش حرف دیگری از توجه مردم به محوطه های تاریخی را نشان 
می دهــد، عالقه ای که حتی به نامی که قرار اســت برای آن مجموعه 

انتخاب شود هم رسیده است.
اما این بار آن عالقه آن قدر زیاد بوده که حاال بحث بر سر نام دستکند 
یا شهر زیرزمینی تازه کشف شــده است، »شهر زیرزمینی صالح آباد« 

یا »شهر زیرزمینی بهار«.
ایــن منطقه به گفته مســئوالن میراث فرهنگــی در فاصله تقریبی 
۲5 کیلومتــری غرب همدان و ابتدای مســیر جاده کرمانشــاه و 
داخــل اراضی روســتای آبرومند بهار و در عرصه  شــهر صالح 
آبــاد همدان قرار دارد که با رو کردن تکه ســفال های مربوط به 
دوره ی اســالمی و تاریخی، حدود پنج ســال قبل برای نخستین 

بار خود را نشان داد.
بــا گذشــت ایــن مــدت زمــان، مــردم صالح آبــاد بــا درخواســت های 
ــان  ــه  کاوش، باستان شناس ــول هزین ــی و قب ــرر از میراث فرهنگ مک
ــن  ــی ای ــم بررس ــا طلس ــد ت ــی کردن ــه  تاریخ ــن منطق ــی ای را راه
ــه  ــل کاوش و ب ــک فص ــا ی ــود و ب ــته ش ــی شکس ــه  تاریخ محوط
ــا  ــتین گمانه ه ــه، نخس ــفالی از محوط ــای س ــدن یافته ه ــت آم دس
قدمــت آن محوطــه را بــه دوره ی ایلخانــی یعنــی حــدود 800 ســال 

ــانده اند. ــل رس قب
ــه    ــن محوط ــرای نجــات ای ــه ب ــی ک ــای خوب ــه   قدم ه ــار هم در کن
ــا کنــون برداشــته شــده، حــاال مــردم روســتای آبرومنــد   تاریخــی ت
ــن شــهرمجموعه   دســتکند در داخــل  ــن ای ــرار گرفت ــه واســطه   ق ب
زمین هایشــان، روی نــامِ آن حساســیت بــه خــرج می دهنــد، از 
ــردم روســتای  درخواســت نامگــذاری  ــل م ــن دلی ــه ای یــک ســو ب
ایــن مجموعــه بــه نــام »بهــار« را دارنــد و از ســوی دیگــر شــورای 
ــن  ــا را در ای ــه   آغــاز مرمت ه ــاد« هزین شــهر و شــهرداری »صالح آب

ــد. ــل کرده ان ــه تقب مجموع
حــاال علی مالمیــر - مدیــر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان - درگفت وگو با ایسنا درباره   این اظهار 
نظــر مردم توضیح می دهد: مردم روســتای »آبرومنــد بهار« مطرح 
کرده بودند زمین برای روســتای »بهار« است نه »صالح آباد«، ما نیز 
عالوه بر برگزاری جلســه با مردم صالح آباد، با شــورا و دهیاری 
روســتای آبرومند نیز جلسه ای برگزار کردیم و اعالم کردیم که در 
حــال حاضر این نامگذاری و محدوده ی  تاریخی آن اهمیتی ندارد. 
هنوز پرونده در فهرســت اثار ملی به ثبت نرســیده و در حال تهیه   
پرونده   ثبتی دســتکند هســتیم، معموالً نیز پرونده   ثبتی به ســابقه 
موضوع کــه آن محوطه کجا قــرار دارد و در چــه منطقه ای قابل 

استعالم است، توجه می کند.
وی  تاکیــد می کند: بــرای تهیه   پرونده   ثبتی براســاس آن چه که در 
محدوده   شــهری قــرار دارد و در محدوده ی جغرافیایی مشــخص 
می شــود، آن ذکر می شود از سوی دیگر نام محوطه براساس اسمی که 
در قدیم داشته و تاریخچه مکان نام گذاری می شود و قرار نیست به نام 

یکی از این محوطه ها باشد.
وی با اشــاره به این که اگر قرار شد کاوش های فصل بعدی نیز انجام 
شوند، محوطه با نام ثبت شــده اش نامگذاری می شود، ادامه می دهد: 
اگر این مجموعه دســتکند  قابل تأمل باشــد که ظرفیت گردشگری 
برای ســال های آینده داشته باشــد، اینکه به چه اسمی باشد موضوع 

مهمی نیست.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

خرد آدمی ، سامان بخش اوست و ادبش مایه قوام او و راستی ) راستگویی اش( پیشوای او 

، و سپاس گزاری اش کمال او.        
غرر الحکم: ج 4 ص ۳۶4 ح ۶۳۳5

■ دوبیتي:
شراب عیشم از خون جگر بی مدامم دل براه و دیده تر بی  

ترا گر بر سر خاکم گذر بی ببویت زندگی یابم پس از مرگ  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س....................  ما همه باهم هستيم - سرخ 
پوست- تگزاس2

.. .................دختر شيطان- تگزاس2 ■ قد  س2
........................................ سرخ پوست ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون..... تگزاس- سامورايی در برلين

■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 
همه باهم هستيم

برليــن -  در  تويسرکان-ســامورايی  آزادي   ■
سامورايی در برلين - ژن خوک-تگزاس2

 یکصد و دهمین نشست شورای اجرایی سازمان 
جهانی گردشــگری در باکو در حال برگزاری است 
. درویشی مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر ،  به 
عنوان عضو هیأت رئیسه سازمان جهانی گردشگری 
همراه  ولی تیموری معاون گردشــگری کشــور به 
عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران به همراه  ۳4 
کشور عضو از سراسر جهان، در این نشست حضور 

دارد .
در این نشست در کشور باکو قرار است موضوعاتی 
از جمله “تصمیم گیری پیرامون برگزاری کنوانسیون 
جهانــی اخــالق در گردشــگری”، ” راهکارهای 
حفاظت از میراث گردشــگری شــامل پایداری در 
محیط زیســت، فرهنــگ و الگوهــای اجتماعی و 
…”، “ایجاد شــبکه مراکز خالقیت در گردشگری” 
و همچنین ” تصمیم مشــترک در خصوص شــعار 
گردشــگری در ســال ۲0۲0 و ۲0۲۱" در یکصد و 
دهمین نشست شــورای اجرایی ســازمان جهانی 
گردشــگری)UNWTO( مورد بحث و بررســی 

قرار گیرد.
در حالی که ایران یکی از اعضای فعال در سازمان و 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر یکی از اعضای 
هیأت رئیســه  این سازمان است ، دیدار و گفتگو با 
دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، وزیر فرهنگ و 
گردشگری جمهوری آذربایجان،  و مقامات عالیرتبه 
گردشگری شــرکت کننده در این اجالس از کشور 
های چین، روســیه، ژاپن، هند و... از جمله برنامه 
هایی است که در حاشیه نشست شورای مشورتی در 
دســتور کار تیموری ،  معاون گردشگری کشورمان 
قــرار دارد رد پای میزبانی موفق ایــران از اعضای 
وابسته سازمان جهانی گردشگری در اجالس ۲0۱8 
در همدان همچنان در اذهان میهمانان مشهود است و 

این مهم را می توان در مراودات امروز بین اعضا در 
باکو دریافت.  جالب تر آنکه حاال آمریکا بعد از ۲۳ 
سال عضویت خود در سازمان جهانی را فعال کرده 
است . گویا امروز تجربه موفق کشورهایی همچون 
ایران در حوزه گردشگری آمریکایی ها را به میدان 

آورده است 
عضویت آمریکا در  یکصد و دهمین جلسه شورای 
مشورتی سازمان جهانی گردشگری با حضور وزیر 
گردشگری آمریکا این بار پس از سابقه میزبانی ایران 

از اعضای سازمان جهانی  اعالم شد.

بعد از ۲۳ ســال که آمریکاهم عضو سازمان جهانی 
گردشــگری بوده است حاال در سال ۲0۱9  نماینده 
ترامپ حاضر شــده و متن نامه وی را خوانده است  
که از  عضویت در  سازمان جهانی ابراز خوشحالی 
کرده و این مهم بیانگر آن است که  سازمان جهانی 
گردشگری ســازمانی است که اقتصاد مناطق دارای 
عضویــت را  متحول می کند و حضور فعال در این 

سازمان دارای اهمیت  به سزایی خواهد بود 
 حــاال گویا نقــش ارتباطات ایران با این ســازمان 
بــه گونه ای مــورد توجه قــرار گرفته اســت که  
سیاســت گذاری های  ترامپ در حوزه اقتصادی هم 
تحریک شــده و  اهمیت آن مشــهود است  و این 
بیانگر آن اســت که عضویــت در unwto  نقطه 

محرک گردشگری دنیاست.
حاال پیشتاز بودن ایران در سازمان جهانی گردشگری 
نسبت به کشورهایی همچون آمریکا می تواند امتیاز  
حائز اهمیتی برای پویا بودن ایران در عرصه جهانی 
و مقابلــه با عداوت هایی باشــد کــه نمی تواند از 

ارزش های جمهوری اسالمی ایران کم کند .  
گفتنی است در نوامبر   ۲0۱8 ایران میزبان چهلمین 
اجالس جهانی گردشــگری شــد شرکت سیاحتی 
علیصدر به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه این 
اجــالس، برای تصاحب امتیــاز میزبانی از اجالس 
جهانی جهانگردی )UNWTO( در همدان نقش 

تاثیرگذاری را ایفا کرد. 
چهلمین نشست ساالنه اجالس جهانی گردشگری 
)UNWTO( نوامبــر ۲0۱8  بــا حضور »زوراب 
پولولیکاشویلی« دبیرکل اجالس جهانی گردشگری  
در همــدان برگــزار و 80 تــن از اعضای اجالس 
جهانی گردشــگری از ۳0 کشــور در این اجالس 

حضور داشتند .

 به گزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان همدان، سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان در این 
جلســه از همکاری نمایندگی آستان قدس رضوی 
و موسسه شهید محراب آیت ا... مدنی در برگزاری 
برنامه های فرهنگی و مذهبی به ویژه هفته فرهنگ 

رضوی قدردانی کرد.
علی مرادی نور اظهار کرد: هفته فرهنگ رضوی امسال 
با همکاری نهادهای مختلــف فرهنگی و هنری در 
همدان برگزار می شــود.وی با تأکید بر اهمیت ویژه 
دهه کرامت، خاطرنشان کرد: ترویج سیره و فرهنگ 
رضــوی از اولویت ها وظایف اصلی نهادهای متولی 

فرهنگ در جامعه است.
مرادی نــور افزود: توجه به فرهنــگ امام رضا)ع( و 
بهره گیری از آموزه ها و ســبک زندگی رضوی یکی 
از کارآمدترین برنامه ها در حوزه کاهش آســیب های 
اجتماعی است.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان در این 
جلسه گزارشــی از برنامه های همدان در دوره های 
گذشته جشــنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام 
رضا)ع( ارائه داد و گفت: این جشــنواره امســال در 
شانزدهمین دوره، به صورت هفته فرهنگ رضوی در 

شهر همدان برگزار می شود.

مجید فروتن با بیــان اینکه برای هر روز از این هفته 
برنامه های خاصی تدارک دیده شده، افزود: گردهمایی 
دختران آفتاب به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد استان، نخســتین برنامه این هفته 
خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: در سایر روزهای 
ایــن هفته نهاد کتابخانه های عمومی اســتان، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خانه شعر و ادب 
استان، موسسات قرآنی و انجمن سینمای جوان دفتر 
همدان برنامه های شاخصی در حوزه فرهنگ رضوی 
اجــرا خواهند کرد.نماینده آســتان قدس رضوی در 
همدان هم در این جلســه گفت: برگزاری این برنامه 
در همدان بســیار قابل تقدیر بــوده و بازخورد قابل 
توجهی خواهد داشت.سید کاظم حجازی با تأکید بر 
برگزاری برنامه هایی از این قبیل، افزود: جذب جوانان 
و نوجوانان به برنامه های فرهنگی و مذهبی از وظایف 
ماست؛ با این حال عالوه برجذابیت بخشیدن به این 
برنامه ها باید به محتوا، سیره و روش ائمه اطهار بویژه 
امام رضا )ع( توجه ویژه داشته باشیم.وی پیشنهاد کرد 
با توجه به جایگاه ویژه دهه کرامت، عیادت از بیماران 
بستری در بیمارستان ها، مراکز بهزیستی و... هم جزو 
برنامه های این هفته قرار گیرد.هفته فرهنگ رضوی از 
۱۳ تا ۲0 تیرماه در مجتمع فرهنگی ســینمایی شهید 

آوینی همدان برگزار خواهد شد.

در یکصد و دهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری

درويشی درکنار نماينده ايران 
در باکو حاضر است

■ آمریکا پس از همدان در پی میزبانی از اجالس جهانی 

همدان میزبان جشنواره طراحی
 لباس اسالمی ايرانی غرب کشور

 نخســتین جلســه 
سیاســتگذاری  کمیته 
جشنواره طراحی لباس 
اسالمی ایرانی در سالن 
کل  اداره  کنفرانــس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

همدان برگزار شد.
در  مرادی نــور  علــی 
این جلســه با تأکید بر 

اهمیت انتخاب نوع پوشــش و لباس در جامعه، 
اظهار کرد: حوزه مد و لباس یکی از مســیرهایی 
اســت که دشمن رســوخ کرده و قصد مخدوش 
کردن هویت ما را دارد.وی افزود: پوشــش یکی 
از فرهنگ هــای اصیل هر قــوم و ملت بوده و 
لبــاس مردم هر جامعه هویــت و به نوعی پرچم 
آن ملــت اســت. سرپرســت اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی با بیان اینکــه پیش از این 
جشــنواره مد و لبــاس اســالمی ایرانی چند 
دوره به صورت استانی در همدان برگزار شده 
است، خاطرنشــان کرد: این جشــنواره برای 
نخســتین باربا حضور ۶ استان غرب کشور از 
۲۲ تا ۲8 مردادماه در همــدان برگزار خواهد 
شــد.مرادی نور تأکید کرد: مــا در حوزه فکر، 
اندیشــه و خالقیت نیازمند همکاری هستیم و 

از پیشــنهادات ارزنــده در خصوص برگزاری 
دفتر  کنیم.مدیرکل  اســتقبال می  این جشنواره 
امور بانوان و خانواده اســتانداری همدان هم 
در این جلســه گفت: حضــور همه طراحان و 

تولیدکنندگان در این جشنواره آزاد است.
ربیعه علی محمدی افزود: تأکید ما بر حضور همه 
اصناف است تا بتوانیم همدان را به عنوان پایلوت 
طراحی و تولید لباس اداری و لباس کار در کشور 

معرفی کنیم.
وی با تأکید بر اینکه عالوه بر بخش نمایشــگاه، 
بخش کارگاه های آموزشــی هم در این جشنواره 
برگزار خواهد شد، اظهار کرد: فراخوان جشنواره 
به زودی منتشــر می شــود و از همه طراحان و 
تولیدکنندگان دعوت می کنیم در این جشــنواره 

حضور داشته باشند.

هفته فرهنگ رضوی در همدان برگزار می شود

همزمان با آغاز دهه کرامت همدان میزبان 
برگزاری هفته فرهنگ رضوی خواهد بود


