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افراط در کوچک سازی 
شورای برنامه ریزی استان

ــه  ــران ب ــأت وزی ــال 90هی  1- در س
ــور  ــارت در ام ــی و نظ ــور هماهنگ منظ
هــا،  اســتان  بودجــه  و  برنامه ریــزی 
ــزی  ــورای برنامه ری ــی ش ــه اجرای آیین نام

ــرد. ــاح ک ــتان را اص ــعه اس و توس

بوستان اِرم در حصار قلیان ها
5
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

 جنـاب آقــايتبریک و تهنیت

 مهندس مددی   
مدیر کل محترم 

استاندارد استان همدان 
انتخاب شایسته و بجای حضرتعالی را به عنوان 

مدیر نمونه در بخش همکاری با صنعتگران 
در هفته صنعت و معدن 

امید است در  صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و 
سایه الطاف الهی و مدیریت مدبرانه شما صنعت دوستان 
شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر صنعت در پایتخت 

تاریخ و تمدن ایران زمین باشیم 

صنایع غذایی آریا ایده آل - نامیکا

تقدیر و تشکر

دکتر یعقوبی -  دکتر قیاسی

جناب آقای دکتر ایرج خدادادی
معاون محترم سازمان غذا و داروی استان همدان

سرکار خانم دکتر مرضیه مساعد
مدیر محترم نظارت بر امور دارو و فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و داروی استان همدان

بدینوسیله برخود الزم می دانیم از زحمات ارزشمند و خداپسندانه شما بزرگواران و همکاران سخت کوش و محترم سازمان غذا و داروی استان همدان در تکریم 
ارباب رجوع صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.

امید است در سایه الطاف الهی همواره پیروز و سربلند باشید.

لمخلوق لم یشکر الخالق
من لم یشکر ا

@ bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشید
لطفاً  به کانال تلگرامی زیرمراجعه نمایید

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا 
عدد            را به شماره 09035157351

ارسال  نمایید.
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 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
همــدان گفت:  اســتان  آبخیزداری  و 
برخی افراد ســودجو به منظور تصرف 
و بهره بــرداری از مراتع اقدام به آتش 

زدن اراضی ملی می کنند.
ــا  ــو ب ــت و گ ــولی در گف ــرام رس به
ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن افــراد 
ــیه  ــا در حاش ــزارع آنه ــب م ــه اغل ک
ــدام  ــدا اق ــرار دارد ابت ــی ق اراضــی مل
ــور از  ــه منظ ــع ب ــش زدن مرت ــه آت ب
بیــن بــردن گیاهــان مرتعــی موجــود و 

تبدیــل کــردن اراضــی بــه یــک زمیــن 
ســوخته و فاقــد پوشــش گیاهــی 

. می کننــد
وی اضافه کــرد: در ادامه آنها در یک 
فرصت، اقدام به شخم زدن اراضی ملی 
و کاشت بذر و بهره برداری غیر قانونی 
از آنها و اضافه کــردن اراضی ملی به 

اراضی شخصی می کنند.
منابــع  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان 
ادامــه داد: هرچنــد فعالیــت ایــن افــراد 

ــازماندهی  ــواران س ــن خ ــد زمی همانن
ــی  ــروش اراضــی مل ــرای ف شــده و ب
تخلــف  وجــود  ایــن  بــا  نیســت 
محســوب شــده و بــا متخلفــان طبــق 

قانــون برخــورد می شــود.
ــور  ــه منظ ــت: ب ــار داش ــولی اظه رس

قبیــل  ایــن  بــروز  از  جلوگیــری 
ــت  ــگان حفاظ ــای ی ــا، تیم ه تخلف ه
منابــع طبیعــی بــه صــورت مســتمر در 
حــال گشــت زنــی در مناطــق تحــت 
مدیریــت اداره کل منابــع طبیعــی و 

ــتند. ــزداری هس آبخی

تصرف اراضی ملی 
با آتش زدن مراتع

استاندار در همایش صنعت و تجلیل از تولیدکنندگان و صنایع برتر استان:

روان سازي امور بانکي مشکل استان است
■ از ۱۵ واحد صنعتی و تولیدی برتر استان تقدیر شد

ت
داش

برای فرار از مشکالت اداری ياد
چه بهتر که در خانه بمانی

 تــا وقتی هیچ کاری نداری و توی خانه 
راحت آرمیده ای و احتمــاالً توی کارهای 
خانه به کدبانــو کمک می کنی، خبر نداری 

بیرون چه می گذرد...
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رشد 20 درصدی
 اعتبارات هزینه ای 

همدان 

89 درصد واحدهای 
تولیدی همدان فعال است

نماینده ولی فقیه در استان :

مجموعه آموزشی 
گردشگری و هتلداری 

غرب کشور عامل 
توسعه گردشگری 
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خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

افراط در کوچک سازی 
شورای برنامه ریزی استان

 1- در سال 90هیأت وزیران به منظور هماهنگی و نظارت در امور 
برنامه ریزی و بودجه استان ها، آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و 

توسعه استان را اصاح کرد .
دســتاورد مهم این اصاحیه  این بود کــه کارگروه تخصصی میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری بــه کارگروهای شــورای 

برنامه ریزی و توسعه استان اضافه شد.
بر اســاس این مصوبه، به منظور تصـــمیم گیری، تصویب، هدایت، 
هماهنگــی و نظــارت در امــور برنامه ریزی و بودجه اســتان ها در 
چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط  مشی های کان کشور شورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان با اعضای مندرج در قانون به ریاست 

استاندار تشکیل می شود.
2- بر اساس مصوبه سال 90، به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف 
شورا هشــت کارگروه تخصصی مشورتی شامل؛ کارگروه تخصصی 
اقتصادی، کارگروه تخصصی اشتغال، کارگروه تخصصی امور زیربنایی 
و شهرســازی، کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی وخانواده، 
کارگروه تخصصی آمایش ســرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار، 
کارگــروه تخصصی پژوهش، فــن آوری و تحــول اداری، کارگروه 
تخصصی ســامت و امنیت غذایی،کارگــروه تخصصی درآمدها و 
تجهیز منابع استانی و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری در همه استان های کشور تشکیل می شود.
در سال 94 هیأت وزیران این مصوبه را اصاح و هشت کارگروه را به 

سیزده کارگروه افزایش  و این اصاحات را انجام داد.
کارگروه تخصصی آمایش ســرزمین، آمار، محیط زیســت و توسعه 
پایدار ، کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک ، کارگروه 
تخصصی توســعه روستایی و عشایری ، کارگروه تخصصی آموزش، 
پژوهش، فناوری و نوآوری  و کارگروه تخصصی استانداردســازی و 

ارتقای کیفیت کاال و خدمات.
3- روز پنج شــنبه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از اباغ آیین 
نامه اجرایی شــورای برنامه ریزی و توسعه اســتان که توسط هیأت 

وزیران در پنجم خرداد ماه به تصویب رسیده است، خبر داد.
نکته قابل توجه در این اصاحیه این است که در آیین نامه جدید  13 
کارگروه زیر مجموعه شــورای برنامه ریزی در چهار کارگروه ادغام 

شده است. 
این کارگروه های تخصصی شامل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه 
گذاری، کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش 
سرزمینی و محیط زیست، کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سامت ، زنان 

و خانواده و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری است.
4- درباره این اصاحیه و موضوع ادغام کارگروه ها که در یک فرایند 
2 ساله بررسی شده است، پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر 
تشــکیل 7 کارگروه بوده است اما در نهایت ادغام کارگروه ها تصمیم 
دولــت بوده و به شــورای برنامه ریزی اجازه داده شــده در صورت 
صاحدید کمیته ها را تشکیل دهد و در متن قانون نیز آمده که شورای 

برنامه ریزی می تواند تفویض اختیار کند
همچنین در بندی قید شــده کــه تصمیمات کارگــروه صرفاً جنبه 

پیشنهادی دارد و کسی نمی تواند ممانعت حقوقی ایجاد کند 
5- کاهش کارگروه های زیر مجموعه شــورای برنامه ریزی اســتان 
موافقان و مخالفانی داشته و دارد اما استثثناهایی که برای برخی استان 
ها قائل شــده اند، نشــان می دهد که این آیین نامه چندان پشــتوانه 
محکمی ندارد و به همین دلیل استثناپذیر شده است. مثا با توجه به 
شرایط استان تهران، اجازه داده شده کارگروه اشتغال استان تهران  به 

فعالیت خود ادامه دهد.
همچنین مخالفین این اصاح بر این باورند که کوچک سازی هر چند 

قدرت تصمیم گیری را بیشتر می کند اما نباید نمایشی باشد.
در این زمینه انوشیروان محسنی بندپی ،استاندار تهران گفته است؛» 
این آیین نامه بدون در نظر گرفتن بدنه کارشناســی دســتگاه های 
اجرایــی انجام شــده و از باال به پایین تدوین شــده اســت، اگر 
برنامه ای ســیکل مشــارکت کارشناســان را با خود همراه نکند با 
مشکل روبه رو می شود. این طرح در مدتی که در استانداری بودم 
چرخش پیــدا نکرد و آیین نامه ای بوده که تنهــا معدودی از افراد 
نســبت به آن نظر داده اند تا محوریت کارها را به ســازمان برنامه 
بدهند و دبیری از دســتگاه ها گرفته و به ســازمان برنامه تفویض 
شــود.هر چند کوچک کــردن کارگروه ها مزایایــی دارد اما نباید 

انعطاف پذیری و وظیفه مندی آن ها را زیر سوال ببرد.«
وی در عیــن حال تصریح کرده این آیین نامه مصوبه هیأت وزیران 
اســت و باید جهت اثربخشــی آن اقدام کرد تا نتایج بهتری کسب 

کنیم.
6- در همدان به نظر می رسد توسعه استان با اجرای این آیین نامه 
با مشــکل حرکتی مواجه شود و حداقل الزم است در دو کارگروه 
تخصصی یعنی کارگروه اشتغال و کارگروه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، استان همدان استثنا شود وگرنه افتخاراتی که 
امروز مســئوالن در حوزه اشتغال و میراث فرهنگی به آن می بالند 

با اجرای این آیین نامه به زودی از دست خواهد رفت.
7- به نظر می رســد سازمان مدیریت پس از احیا، دوباره راه را برای 
انحصــار طلبی و یکه تــازی و محدود کردن دســتگاه ها در ایفای 
ماموریتهای خود، باز دیده و در این مسیر گام برمی دارد که قطعا این 
نوع حرکات از چشم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 
دور نخواهد ماند و باز هم به احتمال زیاد انحال ســازمان مدیریت، 

وعده برخی داوطلبان ریاست جمهوری خواهد بود.
امــا جدای از ایــن رویه قابل توجه، الزم اســت در اســتان کار 
کارشناســی جدی بر روی این آیین نامه صورت گرفته و در ابتدا 
بر روی برگشــت به آییــن نامه قبلی تمرکز شــود و اگر موفقیتی 
حاصل نشد استثناها پیگیری شود تا استان از انحصارطلبی سازمان 
مدیریــت و کوچک کردن نقش دســتگاه هــا در برنامه ریزی و 

توسعه، بیش از این زیان نکند.

1- درگیری لفظی نماینده مردم همدان با مجری بخش خبری شــبکه 
استانی بازتاب منفی برای وی داشته است. گویا این درگیری به دلیل 
برداشــت  حمیدرضا حاجی بابایی از سخنان مجری به عنوان تبلیغ 
برای دیگر نماینده همدان بوده اســت. گفتنی است اطاع رسانی از 
اقدامات اجرایی و تاش و ســرعت برای ثبت آن از سوی نمایندگان 

در مواردی با حاشیه هایی در استان همراه بوده است.
2- پخش زنده جلســه کنکور از شاهکارهای شبکه خبر در روزهای 
برگزاری آزمون سراســری بوده اســت. گویا شــبکه خبر رویدادی 
مهمتر از آزمون سراســری برای پخش زنده یا تصویر دوم در این ایام 
نیافته است. گفتنی اســت به دلیل کاهش دانشجویان و صندلی مازاد 

دانشگاه ها کنکور به لحاظ خبری از اهمیت سابق برخوردار نیست.
3- ســفر وزرا به استان تنها نمایندگانی که وزیر به حوزه انتخابیه آنها 
ســفر کرده را راضی می کند. گویا دیگــر نمایندگان پس از اطاع از 
ســفر از وزیر گایه می کنند و استفاده از ابزارهای نظارتی را یادآور 

می شوند. 
گفتنی اســت پیش بینی می شود سفر وزرا و مسئوالن از این پس به 
اســتان دو روزه و به منظور حضور در هر ده شهرســتان و به دست 

آوردن دل نمایندگان تا انتخابات انجام شود.

نداشتن برنامه ریزی برای اوقات فراغت 
تهدیدی علیه جوانان است

 مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان عدم برنامه ریزی مناسب 
در حوزه اوقات فراغت را تهدیدی علیه جوانان دانست.

مهرداد نادری فر، در جلســه ســتاد ســاماندهی امور جوانان و 
شــورای هماهنگی ورزش جوانان اســتان با اشــاره به اهمیت 
واالی توجه بــه اوقات فراغت در بین جوانــان، گفت: حضور 
65 درصد جمعیت جوان در سن اشــتغال یک پنجره طایی در 
ایران بوده که آرزوی اکثر کشــورهای پیشرفته است؛ از این رو 
اهمیت به زمــان و برنامه های اوقات فراغت باعث می شــود تا 
نهایت اســتفاده مفید را از ظرفیت جوانان کشــور به ویژه استان 

باشیم. داشته 
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه اســتاندار همدان توجه ویژه ای 
نســبت به جوانان داشته است، مطرح کرد: تشــکیل هیأت اندیشه 
ورز جوانان مهم ترین و بزرگ ترین دســتاورد استان در حوزه مهم و 
اثرگذار جوانان بوده است؛ اهمیت و اثرگذاری فعالیت این هیأت در 
جامعه به قدری واال و پویا است که با استقبال معاون رئیس جمهور 
روبه رو و به عنوان یک الگو ویژه در شورای اجتماعی کشور مطرح 

شده است.
نادری فــر توجه و فعالیت مســئوالن و ادارات اســتان در اعطای 
وام های ازدواج به جوانان و جذب و ترویج خیرین در امر تســهیل 
سازی ازدواج را بسیار مناسب دانست و بیان کرد: جوانان بازیگران 
اصلی نقش های اجتماعی و بهبود شــرایط جامعه هستند از این رو 
اهمیــت و توجه به این قشــر پویا و تاثیر گذار عاملی برای رشــد 

جامعه خواهد بود.
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان مهارت آموزی را الزمه 
فعالیت و برنامه های ویژه اوقات فراغت خواند و خاطرنشــان کرد: 
باید دقت داشــت که عدم توجه و نبــود برنامه ریزی در این حوزه 
مهم باعث شکل گیری تهدیدی جدی علیه جوانان و کشاندن آن ها 

به راه های نادرست خواهد بود.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه های مربوطه در استان 
فعالیت های خوب و مناســبی را در حوزه ورزش همگانی داشته اند، 
گفت: ورزش محات یکی از چشمگیرترین اقدامات صورت گرفته 
در این حوزه بوده است، به گونه ای که در نخستین سال اجرایی این 
ورزش تنها آقایان در یک رشته فوتبال توانایی شرکت را داشتند این 
درحالیســت که اکنون تمامی اعضای جامعه می توانند در رشته های 

متعددی فعالیت کنند.
نادری فــر با تأکید براینکه بانوان نســبت به آقایــان از فقر حرکتی 
بیشتری برخوردار هستند، افزود: متاسفانه فضاهای ورزشی کمتری 

در ساعات مرده در اختیار خانم ها قرار می گیرد.

بهره مندی از قرآن کاربردی شود

 رئیس دارالقرآن کشورگفت: امروز باید متناسب با شرایط روز، نیاز 
مــردم و تحوالت موجود در دنیا؛ بهره مندی از قرآن کریم کاربردی و 

تأثیرگذار باشد تا اثر تعالیم آن در زندگی روزمره مردم نمایان شود.
به گزارش فارس، مهدی قره شیخلو در نشست با رؤسای ادارات امور 
قرآنی منطقه غرب کشــور اظهار کرد: 38 سال است که ادارات امور 
قرآنی در کشــور فعال  است و امســال تصمیم گرفتیم نشست های 

منطقه ای را در 31 استان برگزار کنیم.
وی برگزاری این نشســت ها را در تبادل تجربیات مهم عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر در 6 منطقه کشــور جلسات قرآنی به صورت 

فصلی برگزار می شود.
رئیس دارالقرآن کشــور با اشــاره به اینکه در حوزه قرآن نیاز به کار 
فرا اســتانی است افزود: برخی از برنامه های استانی می تواند در سطح 
منطقه و کشــور برگزار شود، مانند مسابقات قرآنی ماه رمضان استان 

همدان که امروز در سطح کشوری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه اگر کار قرآنی نیت خالص داشته باشد خداوند موانع 
سر راه آن را برمی دارد یادآور شد: چهار دهه در کشور فعالیت قرآنی 
در حال انجام است و خوشبختانه در این سال ها اتفاقات بسیار خوبی 

افتاده است.

89 درصد واحدهای تولیدی همدان فعال است

 89/9 درصــد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری همدان فعال و کمتر از 11 
درصد واحدها راکد است.

فرماندار همدان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان همدان با بیان اینکه فضای 
حاکم بر اســتان و شهرســتان جدی و حاکی از همبســتگی و وحدت است اظهار کرد: 

طرح هایی که در دست اقدام است، طرح های جان دار، خوب و راهگشایی است.
به گزارش فارس، حســین افشاری با بیان اینکه برخی از طرح ها استان را متحول می کند 
اما باید پایمردی کنیم تا این پروژه ها به نتیجه برسد افزود: تسهیات روستایی در اختیار 

بانک ها شــناور است که نسبت به جمعیت روستا و نسبت به بیکاران ارزیابی می شود اما 
هرچه طرح بهتر و توجیه دارتری باشــد، سقف و میزان اعطای تسهیات نیز مورد توجه 

خواهد بود.
فرماندار همدان در خصوص واحدهای تعطیل شده نیز گفت: در بحث واحدهای تعطیل 
با جزییات وارد شــدیم تا اشــتغال و تولید رونق یابد به طوری که اکنون از صد درصد 
واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری شهرســتان همدان 89/9 درصد فعال بوده و 

کمتر از 11 درصد واحدها راکد است.
وی با بیان اینکه در موضوع تولید و رونق سه محور مهم است بیان کرد: استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی اهمیت دارد و فضا ابتدا باید برای اینها فراهم باشــد، ســپس تسهیات 

بانکی و منابع دولتی اهمیت دارد. افشــاری با تأکید بر اینکه وضعیت انجام تعهدات بهتر 
است تصریح کرد: انجام تعهدات در مرکز استان همدان در حال جهش است که این نگاه 
خوشــبینانه بنده نیست بلکه نگاه واقع بینانه است و در همه شاخص ها استان همدان در 
حال جهش اســت. فرماندار همدان با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه ها از میزان اجرای 
تعهد ایجاد اشتغال عقب هستند گفت: امیدواریم مابقی تعهدات در تابستان به نتیجه برسد، 

هرچند باید هدفگذاری بیشتری صورت گیرد و تاش ها مضاعف باشد.
وی میزان تعهد ایجاد شــغل در استان همدان را 19 هزار و 800 نفر در سال 98 دانست 
و افزود: ســهم شهرستان همدان از این میزان 6 هزار و 211 نفر است که یک سوم استان 

را شامل می شود.

 در بخش اعتبارات هزینه ای برای اســتان 
328 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده، 
که نســبت به سال گذشــته 20 درصد رشد 
داشته اســت بنابراین ادارات نگران پرداخت 

حقوق و مزایا کارمندان نباشند.
رئیس ســازمان برنامه وبودجه همدان با بیان 
این مطلب در شــورای برنامه ریزی اســتان 
اظهار داشــت: اعتبــارات و منابــع موجود 
محدود بوده اما نیازها بســیار هستند بنابراین 
ما برای رســیدن به اهداف خود باید شرایط 

موجود را درک کنیم.
به گزارش تســنیم اســکندر صیدایی گفت: 
اعتبارات اســتان در سال جدید در دو بخش 
تملک و هزینه ای تعریف شــده اســت که بر 
اســاس وضعیت شهرســتان ها و پروژه های 

موجود در استان این بودجه تقسیم می شود.
وی بیان کــرد: در بخش اعتبــارات تملکی 
و 3 درصــد نفت و گاز کــه باید صرفًا برای 
محرومیت زدایی صرف شود، درمجموع 420 
هزار نفر از جمعیت استان که در مناطق کمتر 
توسعه یافته هســتند می توانند از این ظرفیت 

استفاده کنند.
صیدایی با اعام اینکه در بین شهرستان های 
استان کبودراهنگ بیشــتر اعتبار را در بخش 
3 درصــد نفت و گاز به خود اختصاص داده 
اســت چراکه بیشــترین محرومیت را دارد، 
عنوان کــرد: از محل 3 درصــد نفت و گاز 
3 میلیــارد و 100 میلیون تومــان به همدان، 
4/2میلیارد تومان به مایر، 3/9 میلیارد تومان 
به نهاوند، 1/2 میلیارد تومان به تویســرکان، 
1.7 میلیارد تومان به اســدآباد، 17/9 میلیارد 
تومان بــه کبودراهنگ، 9.5 میلیــارد تومان 
ه رزن، 4/6میلیارد تومــان به در گزین، 5/4 
میلیارد تومان به بهار و 1/2 میلیارد تومان نیز 

به فامنین اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: اعتبارات تملکی استان و مبنای 
توزیع آن در شهرستان ها بر اساس فصل های 
موجــود در برنامه تهیه شــده اســت یعنی 
اعتبارات موجود بر اســاس تعداد برنامه هر 

شهرستان توزیع شده است.
رئیس ســازمان برنامه وبودجه همدان گفت: 
امسال قانون به ما اجازه داده برای پروژه هایی 
که تمامی اســتان را پوشش داده و منحصر به 
یک شهرستان نیستند بودجه جداگانه در نظر 
بگیریــم  و عاوه بر آن نیز 18 میلیارد تومان 
برای تعمیر و تجهیز ادارات در استان در نظر 

گرفته شده است.
وی بیان کرد: در بخش اختصاص اعتبار برای 

پروژه های استانی 1 میلیارد تومان اعتبار برای 
توســعه دولت الکترونیــک، 2 میلیارد تومان 
پوشــش برنامه های رادیویــی و تلویزیونی ، 
تعمیر تجهیز و نگهداری اردوگاه های اســتان 
در دیگر اســتان ها،  تدوین دانشــنامه استان، 
تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی استان 500 
میلیون تومــان، اجرای طرح کاداســتر 500 
میلیون تومان، بازنگری طرح جامع استان 500 
میلیون تومان، تعمیر و تجهیز آموزشگاه های 
اســتان 200 میلیون تومــان، بازنگری طرح 
آمایش اســتان 200 میلیون تومــان، تکمیل 
و تجهیز باغ موزه دفــاع مقدس 500 میلیون 
تومان، تکمیل کانتری هــا 1 میلیارد تومان، 
تکمیل و تجهیز حوزه های علمیه 1 میلیارد و 
500 میلیون تومان و جانمایی و ساخت مرکز 
دفن پســماند 1 میلیارد تومان اختصاص یافته 
است. صیدایی در بخش اعتبارات متوازن نیز 
استان هایی که ســطح متوازن آنها از میانگین 
کشوری پایین باشــد بر اساس 21 شاخص 
موجــود  که مبنای توزیــع اعتبارات در این 
بخش است می توانند از این اعتبارات بهره مند 
شــوند که البته ارقام آن از سوی وزارتخانه ها 

به ما اعام شده است.
وی تصریــح کــرد: ازنظــر ما بســیاری از 
شهرســتان های اســتان ســطح متوازنشــان 
پایین تر از میانگین کشــوری است اما تابلوی 
که ســازمان  رو به روی ما قرار داده اســت 
این گونه نیســت  چــرا این آمار بر اســاس 
اطاعاتی که شــما مدیران به وزارتخانه های 

خود ارســال می کنید شکل می گیرد و ما هم 
باید براساس این اطاعات حرکت کنیم.

رئیــس ســازمان برنامه وبودجه همــدان با 
اعام اینکــه در بخش اعتبارات متوازن 211 
میلیــارد تومــان اعتبار برای اســتان در نظر 
گرفته شده اســت ابراز کرد: ما این اعتبارات 
را خــارج از قاعده نمی توانیــم هزینه کنیم 
بنابراین درخواســت داده ایم تا یک بار دیگر 
شــاخص های ارائه شــده توســط ســازمان 
برنامه وبودجه کشــور موردبررسی قرار گیرد 
تا میانگین شهرســتان های استان تغییر کند و 

بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند.
وی اعام کــرد: درمجموع اعتبــارات برای  
همدان 56 میلیارد تومان، مایر 37 میلیارد و 
431 میلیون تومان، نهاوند 37 میلیارد و 571 
میلیون تومان، تویســرکان 17 میلیارد و 323 
میلیــون تومان،  اســدآباد 21 میلیارد و 320 
میلیون تومان، کبودراهنگ 32 میلیارد و 556 
میلیون تومان، رزن 16 میلیارد و 271 میلیون 
تومان، در گزین 12 میلیــارد و 957 میلیون 
تومان، فامنین 19 میلیارد و 340 میلیون تومان 
و بهار 14 میلیارد و 163 میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
 اختصاص 82 میلیارد تومان اعتبار 
بالعوض برای جبران خسارت سیل به 

همدان 
اســتاندار همدان نیز از اختصاص 82 میلیارد 
تومان اعتبار باعوض برای جبران خســارت 
سیل در بخش کشــاورزی خبر داد و گفت: 

بــه زودی این اعتبــار در چارچوب قانون به 
کشــاورزانی که در این عرصه آسیب دیده اند 

پرداخت می شود.
ســید سعید شاهرخی با بیان اینکه 85 درصد 
بودجه ها در تهــران و در اختیار وزارتخانه ها 
است اظهار داشت: اعتباراتی که برای استان ها 
در نظر گرفته می شــود رقم بســیار ناچیزی 
اســت در نتیجه این مدیران هســتند که باید 
با حضــور در وزارتخانه ها و ارائه برنامه های 

مناسب از اعتبارات ملی استفاده کنند.
وی بــا بیان اینکه امروز اســتان همدان یک 
کارگاه تمام عیار کار، تاش و فعالیت است، 
افزود: وضعیت کنونی اســتان نتیجه پیگیری 
مســئوالن، مداومت و جدیت آنها در انجام 

کارها است.
اســتاندار همدان با اعام اینکه ســهم استان 
همــدان در بودجه ســه برابــر افزایش یافته 
است، ابراز کرد: کمتر اســتانی مانند همدان 
داریم که تمامی راه های آن تبدیل به بزرگراه 
شــده و یا چهار بانده شــده باشند، به همین 
دلیل اســت که امروز ما رســیدگی به برخی 
راه های فرعی را نیز در دستور کار قرار دادیم.

وی خطاب به مدیران با تاکید بر اینکه از آغاز 
هر گونه پروژه جدید جــدا خودداری کنند 
اظهار داشــت: هم اکنون دو هزار پروژه نیمه 
تمام از ســال های گذشته در استان به یادگار 
مانده است که باید ما حداقل پروژه های با85 
درصد پیشــرفت فیزیکــی را تمام کرده و به 

مردم تحویل دهیم.

رشد 20 درصدی
 اعتبارات هزینه ای همدان 

 امسال 80 درصد از پول کشاورزان در 24 
ساعت بعد از واگذاری گندم به مراکز خرید 

پرداخت می شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتاندار همدان در جلســه کمیسیون 
خریــد گندم شهرســتان رزن با بیــان اینکه 
خوشــبختانه کمترین نارضایتی را در بحث 
خرید گندم در شهرستان رزن داشته ایم اظهار 
کرد: باید با تمهیدات صورت گرفته امســال  
به بهترین شکل، گندم کشاورزان استان را در 

خود استان ذخیره سازی کنیم.
ظاهر پورمجاهد با اشــاره بــه اینکه گرفتن 
هرگونه وجه در مراکــز خرید با هر عنوانی 
از کشاورزان همچون باسکول و تخلیه گندم 
و... غیرقانونی است افزود: سیلوها و مراکزی 
که اقدام به خرید گنــدم می کنند باید محلی 
برای استراحت و تکریم کشاورزان پیش بینی 

کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتاندار همدان گفت: اداره تعاون روستایی 
شهرســتان رزن از لحاظ ایجاد زیرساخت و 

روند خرید گندم موفق عمل کرده است.
بــه گــزارش فــارس، وی اظهــار کــرد: 
کمیســیون های خرید گنــدم باید به صورت 
24ساعته محصوالت کشــاورزان را تحویل 

بگیرند.
پورمجاهــد از پرداخــت 80 درصــد پول 

کشــاورزان 24 ساعت بعد از واگذاری گندم 
به مراکز خرید خبر داد و تصریح کرد: روند 
خرید گندم و پراکنش مراکز خرید به نحوی 
است که کشــاورزان در کمترین زمان ممکن 
بتواننــد محصول خــود را بــه مراکز خرید 

تحویل دهند.
وی با بیان اینکه مشکلی برای حمل محصول 
کشاورزان به مراکز خرید وجود ندارد افزود: 
در صــورت کمبود کامیون برای حمل گندم، 
کامیون هایی از دیگر اســتان ها تأمین خواهد 

شد.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتاندار همدان با اشــاره بــه اینکه 
کشــاورزان همیشه حامی کشــور و انقاب 
بوده و خواهند بود گفت: از کشاورزان تقاضا 
داریــم محصوالت خود را بــه مراکز خرید 

تحویل دهند.
وی اظهار کرد: اگر محموله های گندم  به هر 
دلیلی از شهرســتان خارج می شود باید حتما 
مجوز اداره غله اســتان را داشته باشد در غیر 
این صورت باید محموله به نزدیک ترین مرکز 

خرید برای تحویل هدایت شود.
مدیرکل اداره غله اســتان با اشاره به قیمت 
گندم در ســال جاری گفت: امسال دولت 
گنــدم را با قیمت یک هــزار و 700 تومان 
با افت چهار به یــک که چهار درصد افت 
مفیــد و یک درصد غیرمفید بوده خریداری 

خواهد کرد.
علــی رحمانی فر افــزود: برای رفــاه حال 
کشــاورزان مرکز مباشــر را در نظر گرفتیم 
کــه در دو مرحله از روند خرید گندم بازدید 

صورت می گیرد.
وی تأکیدکــرد: از ایجــاد انبــار و شــرایط 
نگهــداری و فعالیت هایی که در حوزه تعاون 
روســتایی رزن صورت گرفته رضایت کامل 

را داریم.
 گرفتن هرگونه وجه از کشــاورزان 

بابت تخلیه و بارگیری ممنوع است
مدیرکل اداره غله اســتان به خروج گندم از 
چرخه مصرف استان اشاره و اضافه کرد: اگر 
شرایط را تســهیل کنیم تا کشاورزان بتوانند 

گنــدم خود را به موقع و بــا کمترین دغدغه 
تحویل دهند احتمال خروج گندم کاهش پیدا 

می کند.
ــرای  ــته ب ــال گذش ــت س ــزود: دول وی اف
نخســتین بــار موفــق شــد 50 درصــد بهــای 
گنــدم را در کمتریــن فرصــت پرداخــت 
کنــد و امســال نیــز 80 درصــد بهــای گنــدم 
ــدم  ــه گن ــتان هایی ک ــایر اس ــاورزان س کش
خــود را بــه دولــت داده انــد پرداخــت شــده 

ــم. ــبی داری ــت مناس ــه وضعی ک
رحمانی فر با اشاره به تکریم کشاورز بیان کرد: 
گرفتن هرگونه وجــه بابت تخلیه و بارگیری 

باسکول از کشاورزان ممنوع است.
فرمانــدار شهرســتان رزن هــم بــا اشــاره بــه 
ــتان های  ــد در شهرس ــز خری ــه 9 مرک اینک
رزن و درگزیــن فعــال خواهــد شــد اظهــار 
کــرد: از ایــن مراکــز، ســه مرکــز اصلــی و 6 

مرکــز فرعــی اســت.
اصلی  مراکز  افزود:  ســامتی  ســیدرضا 
ذخیره ســازی طوالنی مدت در شهرستان، 
آرد  رزن،کارخانه  گندمــداران  ســیلوی 
تــن ظرفیت  70 هزار  بوده که  رخشــان 

دارد.
ــس  ــان و کرف ــز چای ــه داد: دو مرک وی ادام
هــم بــه مجموعــه  مراکــز ذخیره ســازی 
ــای  ــه انباره ــده ک ــه ش ــدت اضاف ــل م طوی

ــتند. ــزه هس مکانی

پرداخت 80 درصد مطالبات گندم کاران 24 ساعت بعد از واگذاری
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هیأت اندیشه ورز از فعاالن قرآنی تشکیل شود

 مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان همدان از برگزاری دوره تخصصی تربیت اساتید 
تفسیر قرآن کریم برای نخستین بار در همدان خبر داد و گفت: باید هیأت اندیشه ورزی از 

بچه های قرآنی تشکیل شود تا بتوانیم برای همه آنها مأموریتی را کشف کنیم.
حجت االسام محمدهادی نظیری در نشســت رئیس دارالقرآن کشور با رؤسای ادارات 
امور قرآنی منطقه غرب کشور اظهار کرد: امروز میزبان آیت ا...علم الهدی، آیت ا... میرکتولی 
و دکتر بهرامی از اعضای مجمع عالی تفسیر قرآن کریم بودیم که خوشبختانه دستاوردهای 

خوبی برای استان داشت.

به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه مجمع عالی تفسیر قرآن کریم برای انسجام بخشی 
و تعالی فعالیت های تفسیر قرآن کریم کشور شکل گرفته است گفت: خوشبختانه نخستین 
سفر استانی این مجمع امروز در همدان تشکیل شد که البته چند سفر به کشورهای دیگر 

نظیر عراق را داشته اند.
مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان با بیان اینکه مجمع عالی تفسیر قرآن کریم تصمیم 
دارد نهضت همگانی قرآن کریم را در کشــور آغاز کند افزود: این مجمع به دنبال تربیت 
اساتیدی در فضای تفسیر قرآنی است که با سفر به همدان تصمیم  عملیاتی در این زمینه 
گرفته شد.وی با اشاره به اینکه در همدان به عنوان نخستین استان، دوره تخصصی استاد 
تفسیر قرآن برگزار می شود خاطرنشان کرد:  ابتدا گفته شد مخاطب این دوره ها برای طاب 

ســطوح عالی حوزه های همدان و مجمع طاب در قم باشــند اما خوشبختانه به اساتید 
دانشگاه و جمعی از اساتید مجموعه دارالقرآن توسعه یافت.

نظیری با بیان اینکه جامعه آماری برگزاری این دوره 100 نفر هستند یعنی 50 استاد زن و 
50 استاد مرد، تأکید کرد:  امروز خوشبختانه در تمام محافل و مجلس سطح کشور سنت 
حسنه اتصال به قرآن و انس با قرآن کریم ایجاد شده و این دوره نیز ظرفیتی برای اقدامات 

گسترده تر است.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تأکید بر توجه به بطن قرآن کریم دارند و باید در 
این راســتا حرکت کرد گفت: امیدوارم به سرعت ظرفیت های موجود در استان شناسایی  

شود تا دوره های مؤثر و اثرگذاری را در زمینه تفسیر قرآن برگزار کنیم.

کتابخانه مریانج امسال افتتاح می شود
 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان گفت: افتتاح کتابخانه 

مظاهری مریانج امسال در برنامه قرار دارد.
عاطفه زارعی در انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان همدان با 
تشریح برنامه های سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر در همدان 
27 بــاب کتابخانه وجود دارد که قرار اســت تا پایان برنامه ششــم 

توسعه به 36 باب برسد.
وی افزود: ســال گذشته ســرانه کتابخانه های عمومی در همدان به 
ازای هر 100 هزار نفر 4.6 درصد اســت که باید تا پایان امســال به 

4.89 درصد برسیم.
به گــزارش فارس، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان با 
اشاره به اینکه افتتاح کتابخانه مظاهری مریانج امسال در برنامه است 
ادامــه داد: این کتابخانه با یک هزار و 408 مترمربع در مراحل پایانی 

افتتاح قرار دارد.
وی با بیان اینکه توســعه کتابخانه شهید مدرس با زمین 500 متری 
و زیربنای 360 مترمربعی در صورت صاحدید فرماندار در دستور 
کار است گفت: سرانه کتاب در شهرستان همدان 70.06 به ازای هر 
100 نفر اســت که در پایان برنامه ششم توسعه باید به 127 به ازای 

هر 100 نفر برسد.
زارعــی در خصوص عضو فعال کتابخانه هــای عمومی همدان بیان 
کرد: در حــال حاضر 30 هزار و 929 نفر عضــو کتابخانه عمومی 
در همدان داریم که باید این تعداد تا پایان ســال به 33 هزار و 724 

نفر برسد.
فرماندار همدان نیز با بیان اینکه 55 پروژه اولویت دار امســال برای 
شهرســتان همدان تعریف شده اســت، افزود: که  طی سه ماه پنج 
پروژه در همدان شــامل ســاخت اســتخر بانوان و کلینیک امید به 
بهره برداری رسیده است.حسین افشاری اضافه کرد: افتتاح کتابخانه 
مریانــج جزو اولویت های فرمانداری همدان اســت که بخشــی از 

نقدینگی آن تخصیص یافته است.

چهار بقعه مالیر
 مجری طرح نشاط معنوی تابستان

و  اوقــاف  اداره  رئیــس   
ــان  ــا بی ــر ب ــه مای ــور خیری ام
ــاط  ــرح نش ــرای ط ــه اج اینک
معنــوی در 4 بقعــه و یــک 
ــاز  ــر آغ ــی مای ــز تفریح مرک
شــده اســت، گفــت: در همیــن 
راســتا امامــزاده عبــداهلل)ع(، 
علــی  ســید  امامــزاده 
حســین)ع(، آســتان مقــدس 
و  اکبــر)ع(  علــی  امامــزاده 
ــوی در  ــه حضــرت ابوالفضــل)ع(، مجــری طــرح نشــاط معن تکی

هســتند. مایــر  شهرســتان 
پژمان جعفری در گفت و گو با ایســنا، افزود: اجرای هوشــمندانه " 
طرح نشاط معنوی"، جذب نسل جوان و نوجوان به بقاع متبرکه برای 
کادرســازی برای مدیریت بقاع متبرکه، تعامل و مشارکت با نهاد های 
فرهنگی همســو برای همپوشــانی و وحدت رویــه در انجام امور 
فرهنگی، ترویج معارف اســامی و غنی کردن اوقات فراغت دانش 
آموزان از محور های اصلی برنامه ریزی برای طرح تابســتانی اوقاف 

و امور خیریه است .
ــل  ــزادگان و تبدی ــت امام ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ایــن اماکــن بــه قطــب فرهنگــی و تأثیر گــذاری بقــاع بــر روحیــه 
ــود  ــات موج ــان از امکان ــان و نوجوان ــوص جوان ــه  خص ــراد ب اف
ــا  ــوی ب ــا طــرح نشــاط معن ــن اماکــن اســتفاده مــی شــود ت در ای

ــی اجــرا شــود. ــت خوب ــت و کمی کیفی
جعفــری بــر لــزوم بهینــه  ســازی اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانان 
ــا هــدف تقویــت بنیــه اعتقــادی، دینــی و ارزش هــای  در تابســتان ب
انقــاب اســامی، ســوق دادن نســل جــوان بــه فعالیت هــای قرآنــی 
و فرهنگــی در آســتان مقــدس امامــزادگان و بقــاع متبرکــه وبرنامــه 
 ریــزی برنامه هــای فرهنگــی، آموزشــی و تفریحــی در فضــای 

معنــوی امامــزادگان بــا شــور و نشــاط جوانــی تأکیــد کــرد.

بهار در انتظار احداث پروژه  درمانگاه تأمین اجتماعی 
 پــروژه تأمین اجتماعی یکی از پروژه هایی اســت که مردم بهار 
ســال ها چشم انتظار احداث آن می باشــند.پس از دو سال کلنگ زنی 
توســط وزیر وقت مربوطه به دالیل و بهانه های مختلف و کم کاری 
مســئوالن به پیش نرفته اســت این در حالی است که شهرستان بهار 
دارای 6 هزار دفترچه درمانی و بیمه شده این سازمان است اما دریغ از 
یک مرکز درمانی، لذا با عنایت و پیگیری مستمر اعضا شورا پیمانکار 
نســبت به آواربرداری زمین مذکور اقدام نموده اســت .متأسفانه کار 
تعطیل و تنها عایدی این پروژه خطر احتمال ســقوط کودکان در این 
زمین گودبرداری شــده است نکته جالب این داستان این می باشد که 
زمین پروژه  مذکور قبل از شهرســتان های دیگر خریداری شــده در 
حالی که در اکثر شهرســتان ها پروژه مشابه بهره برداری شده و مردم 
از خدمات آن بهره مند شده اند.اما بهار هنوز اندر خم یک کوچه است.

دســت اندر کاران تاکسیرانی همدان به قیمت کرایه رانندگان نظارت 
بیشتری داشته باشــند قانون مصوب اداره تاکسیرانی برای مسیر های 
کوتاه عادالنه نیست برای مثال از فلکه پاسداران تا ایستگاه شریعتی که 

نیازمند بازنگری مجدد است.
شهروندانی در خیابان های میرزاده عشقی و پاسداران 

 شهرستان کبودراهنگ متأسفانه چند وقتی است که سونوگرافی 
ندارد و حتی سونوگرافی بیمارستان هم به دلیل نبود سونوگرافیست 
تعطیل است و مردم مجبور هستند به خاطر یک سونوگرافی مسافت 
طوالنــی کبودراهنــگ - همدان را طی کنند و عــاوه بر پرداخت 
هزینه های سنگین ســونوگرافی باید برای کرایه و... نیز کلی هزینه 
کنند و فشــار اقتصادی بســیاری را متحمل هســتند از مســئوالن 
درخواســت داریــم  به خاطر خدا کمی به فکر مردم باشــند و این 

مشکات را مرتفع کنند.
یک شهروند

 متأسفانه برخی از افراد در کبودراهنگ اقدام به کشتار )گوسفند( 
در منزل شــخصی نموده اند و آن را در بین برخی از قصابی ها توزیع 
می کننــد و از آنجایی که ســامت این کشــتارها از جانب ارگان  یا 
اشخاص تأیید نشده ممکن است برای مصرف کنندگان نیز مشکاتی 
را ایجاد کند و یا دچار بیماری های مشــترک بین انسان و دام شوند از 
مســئوالن مربوطه تقاضامندیم  از این گونه اقدامات از طرف برخی 

سودجویان ممانعت بعمل آورند.
تماس تلفنی

 کبودراهنــگ- اکرم حمیــدی مجذوب- 
خبرنگار همدان پیام: ساختمان مرکزی سازمان 
اوقاف کشور در 2 بلوک هر کدام 4 طبقه و در 
6 هزار مترمربع زیربنا واقع در تهران متعلق به 

کبودارهنگ است.
رئیــس اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان 
کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: ساختمان 
مرکزی سازمان اوقاف کشــور که بزرگترین 
موقوفه مرحــوم امیرنظام می باشــد در حال 
تعمیر اســت و پیش بینی می کنیــم در حوزه 
ســرمایه گذاری 30 میلیارد ریال هزینه شــود 
که با مراجعات مکرر پرســنل شهرســتان به 
تهران و برگزاری جلســات متعدد با معاونان 
سازمان اوقاف کشــور در حال انجام است و 
طی صورت جلسه ای مقرر گردیده که پس از 
تعمیر اجاره ســاختمان به قیمت روز محاسبه 
و پرداخت شــود که این موضوع تأثیر بسیار 
زیادی در فقرزدایی شهرستان خواهد داشت. 

احمــد زارعــی افزود: بــا توجه بــه اینکه 
ایــن موقوفــه مقید به شــهر کبودراهنگ و 
روستاهای شاوه، احمدآباد، نوآباد و ازوندره 
و چهار روســتا در رزن می باشد طبق نیات 
واقف امکان هزینه در سایر روستاها وجود 
ندارد چرا که این موقوفه نزد ما امانت است 
و نه قانون و نه شرع مقدس هیچ یک اجازه 
نمی دهنــد ما حتی ریالــی را در جای دیگر 

هزینه کنیم.
وی ادامه داد: در ســال های گذشــته عایدات 
این ساختمان ساالنه حدود 700 میلیون تومان 
بود که پیش بینی می کنیم پس از تعمیر بتوانیم 
ساالنه حدود 2 میلیارد تومان از این ساختمان 

درآمد کسب کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: موقوفات کبودراهنگ 

از بزرگتریــن موقوفات 
کشور اســت و در دو 
ســال اخیــر در حوزه 
عوایــد موقوفــات 52 
میلیــارد و 900 میلیون 

ریال درآمد داشتیم.
و در راســتای اجــرای 

نیات موقوفات
■  4 میلیــارد ریال در 
حوزه خوراک و پوشاک 
)اهــدا ســبد غذایی به 
و 500  هــزار  تعداد 3 

نفر(
■   کمــک بــه ایتام 1 

میلیارد ریال 
■   جهیزیه 350 میلیون 

ریال 
■   کمک به بیماران 2 میلیارد ریال 

■   کمک به مدارس 2 میلیارد و 500 ریال 
■   حمام فقرا یک میلیارد و 230 میلیون ریال 
■   کمک به مساجد 8 میلیارد و یکصد میلیون 

ریال هزینه شده است.
زارعی در ادامه به دیگر موقوفات در شهرستان 
کبودراهنگ اشاره کرد که این موقوفات شامل 

■   موقوفه حاج علــی محمد حدادی حدود 
صد هکتار اراضی کشــاورزی در روســتای 
طاســران با تمــام ادوات و تجهیــزات مانند 
امور  وقــف  کــه  چــاه آب 
خیریه در همان روســتا شده 
اســت نیات موقوفه شــامل: 
روضه خوانی،  افطار،  جهیزیه، 
مدرســه  نیازمندان،  به  کمک 
دانش آموزان بی سرپرســت  و 

می باشد.
■ موقوفه محبعلیی یک واحد 
منزل مسکونی با نیت واگذاری 
به نیازمندانی که قادر به اجاره 

کردن منزل نیستند.
■    موقوفــه غامی یک فقره 
زمین به مســاحت دو هکتار 
در روســتای آق باغ با نیات 
مســجد و روضه خوانی که از 
موقوفــات منفعتــی و دارای 

درآمد می باشد.
■   در ســال 96 حدود 12 موقوفه جدید در 
شهرستان داشتیم که موقوفات انتفاعی می باشد 

)برای مسجد و حسینیه(
■   در مجمــوع 20 موقوفــه منفعتی و 250 

موقوفه انتفاعی در این شهرستان وجود دارد.
وی همچنین به برنامــه فرهنگی اوقاف و 
اشاره  کبودراهنگ  شهرســتان  خیریه  امور 

کرد و افزود: در راســتای عینیت بخشیدن 
به منویــات مقام معظم رهبــری و تبدیل 
بقــاع متبرکه به قطب فرهنگی اداره اوقاف 
در مناســبت های مختلف برنامه هایی در 

قبیل: از  کند  برگزار می  بقاع 
 طرح آرامش بهاری 

ویژه برنامه ی نوروز با هدف خدمت رسانی 
به مســافرین نوروزی که با برنامه های متنوع 
از قبیل برپایی خیمه معرفت و برگزاری نماز 

جماعت در بقاع متبرکه برگزار می گردد. 
 طرح نشاط معنوی

- ویــژه برنامه ایام تابســتان و اوقات فراغت 
آموزشــی  برگزاری کاســهای  با  نوجوانان 

تفریحی و مذهبی در بقاع 
متبرکه.

- برنامــه دهــه کرامت و 
که  امامزادگان  بزرگداشت 
هر ســال در یک امامزاده 

برگزار می گردد.
عاشــورایی  بصیــرت   -
برنامه محرم و صفر  ویژه 
به  نیــاز مربوط  و اجرای 

روضه خوانی
- برنامــه جشــن والیت 
علوی اکمال دین نبوی در 

عید غدیر
فاطمیه  ایام  برنامه  ویژه   -
با عنوان ســوگواری یاس 

نبوی 
-برنامه ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان 

- برگزاری نشســت های دینــی و انقابی در 
بقاع متبرکه

-محافل انس با قرآن 
 طرح تربیت حافظان قرآن 

ساالنه قریب به 800 نفر در کاس های حفظ 
قرآن کریم زیر نظر ســازمان اوقاف با مربیانی 
که از ســوی این سازمان در قم دوره آموزش 

مربیگری را گذرانده اند در حسینیه ها مساجد 
و اماکن دارای ظرفیت برگزار می شود شرکت 
می نمایند  و در پایان هر سال پس از برگزاری 
آزمون به کســانی که حد نصاب قبولی نمره 
70 را دریافت نموده اند گواهینامه پایان دوره 

آموزشی اهداء می گردد.
 برگزاری مسابقات قرآن

مرحله شهرستانی مســابقات سراسری قرآن 
کریم هر ســاله در رشــته های حفظ قرائت 
ترتیل اذان دعــا خوانی و مفاهیم قرآن کریم 
برگزار می گــردد و نفرات برتــر به مرحله 

استانی معرفی گردیده و تقدیر می شوند.
زارعی در پایان به مهمترین موانع و مشکات 
امــور خیریــه  اوقــاف و 

شهرستان اشاره کرد:
■   عدم تخصیــص اعتبار 
الزم بــه مســاجد از طریق 

دولت 
■   با توجه به اینکه حدود 
70 درصــد شــهر موقوفه 
اســت متأســفانه مردم در 
بهــای  اجــاره  پرداخــت 
موقوفات کوتاهی می کنند و 
در این زمینه با ما همکاری 
ندارند و فقط 5 درصد افراد 
حقوق موقوفات را پرداخت 

می کنند.
■   بــا توجه بــه اینکه نظر 
صریح مقــام معظم رهبری 
مبنی بر عدم تغییر جواز مبتنی بر تغییر، تبدیل، 
فروش موقوفات است انتظار می رود اشخاصی 
که می خواهند در هر نوع انتخاباتی شــرکت 
کنند برای جمع آوری آراء وعده های نشــدنی 

به مردم ندهند.
■   مسئوالن شهرستان از اوقاف خاف اجرای 
نیات واقف انتظار نداشته باشد، که این مسأله 

در بسیاری از موارد مشکل ساز بوده است.

ساختمان مرکزی سازمان 
اوقاف کشور متعلق به کبودراهنگ است 

عواید موقوفات باید طبق 
نیات واقف هزینه شــود 
شهرستان  مســئوالن 
از اوقاف خــالف اجرای 
نیات واقف انتظار نداشته 

باشند

اعتبار  تخصیــص  عدم 
دولتــی در کمیته برنامه 
ریزی شهرســتان برای 
مساجد و بقاع متبرکه که 
مشکالتی را در این حوزه 

به وجود آورده است

موقوفات کبودراهنگ جز بزرگترین موقوفات کشور است 

 نهاوند- معصومه کمالوند- خبرنگار همدان پیام: 
با جدی شــدن اجرای پیاده راه سعدی و ساماندهی 
این خیابان و مسیرهای اطراف آن که از پرترددترین 
مراکز شهر بدلیل مرکزیت قرار گرفتن، به شمار می 
رود موضوع دستفروش ها و سد معبر هم تا حدودی 
به نتیجه رسیده است، دستفروش هایی که سه خیابان 
اصلی و مرکزی شــهر را در احاطه بساط خود قرار 

داده بودند.
یکی از مزایای عمده ساماندهی خیابان سعدی، رونق 
گرفتن بازار روز جدید اســت که این روزها شاهد 
استقبال دستفروش ها از غرفه های این بازار و استقرار 

در آن هستیم.
تا پیش از این بساط چینی در پیاده روها و خیابان های 

مرکزی شهر بویژه سعدی معضل بزرگی در مدیریت 
شهری نهاوند شده بود که همین موضوع پس از پلمب 
بازار قدیم میوه، کاســبان این بازار را به بازار جدید 
ســوق نداد و دستفروشی در سعدی بساطی گسترده 
تر شد و بازاری با هزینه شخصی سرمایه گذار بخش 

خصوصی در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود.
بــازار روز با ظرفیت 100غرفه حاال تقریبا 95درصد 
غرفه ها فعال و قابل گســترش و افزایش هستند. در 
این بازار روزانه یک هزار مراجعه کننده و 20تن میوه 
عرضه و نظارت آن بطور مستقیم توسط مدیریت بازار 

آن هم روزانه انجام می شود.
مردم هم از اینکه این بازار رونق گرفته و کســب 
و کاری ایجاد شــده اســتقبال می کننــد و اینکه 

دستفروش ها و وضعیت آشفته قیصریه )سعدی( 
هم ساماندهی شده شهر وضعیت بهتری پیدا کرده 

است.
مدیر بازار روز نهاوند می گوید: در رونق این بازار از 
فرماندار و شــهردار گرفته تا دستگاه قضایی و.. به ما 
کمک کردند و حاال شرایط از یک ماه پیش بهتر شده 
اما باز به حمایت ها و تعامل بیشتر نیاز مندیم تا بتوانیم 

رونق بازار را تامین و تضمین کنیم.
رضا نهاوندی با بیان اینکه اســتقبال مردم با افزایش 
غرفه های عرضه مواد غذایی، میوه، گوشت و مرغ و.. 
افزایش یافته است .از دستگاههای خدماتی انتظاراتی 
مانند توسعه مسیر ورودی بازار برای کنترل ترافیک و 
تسهیل در تردد ها و آسفالت محدوده ورودی بازارا 

داریم.
نهاوندی می گوید: محدوده پشــت بازار امکان 
پوشش و ساماندهی وانت دستفروش های سیار 
در شهر را دارد اگر حمایت کنند می توانیم همه 
دســتفروش های سیار را هم در این مکان مستقر 

کنیم.
نهاوندی نقش رسانه ها را در رونق این بازار و جذب 

دســتفروش ها و استقبال مردم موثردانست و گفت: 
رسانه ها در احیای این بازار کمک بزرگی به ما کردند.
به گفته وی، با انتقال دستفروش های شهر زیباسازی 
ســیمای شــهری، افزایش کیفیــت خدمات،رونق 
بازار،تقویت کســب و کار، ایجاد اشتغال مطمئن، و 
عرضه کاالی باکیفیت به مشتری برای همیشه تضمین 

خواهد شد.

بازار روز نهاوند رونق گرفت

دستفروشی های سیارشهر را 
به محوطه بازار روز انتقال دهید

مراسم های آیینی اسدآباد معرفی شود
 رئیــس اداره میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی 
اســدآباد گفت:برای پیگیری  ثبت   مراســم آیینی شهرستان در  
آثار ناملموس کشــور  معرفی این مراســم هــای آیینی از طریق 

مردم ضرورت دارد.
کامــران اکبری شــایگان در گفت و گو با ایســنا،اظهار کرد:  میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشــگری متولی اصلی حفظ ، نگهداری 
، ثبــت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی بوده و برای اینکه هویت 
فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم دستخوش آسیب نگردد و در کوره 
راه زمان به بوته فراموشــی سپرده نشود همکاری  مردم  در این راستا 

از نقش موثری برخوردار است .
وی افزود:  به منظور ثبت ملی مراســم های آیینی شهرســتان مانند 
حنابندان ، روزعلفه ، جشن خرمن ، جشن شکر گزاری ، پشم چینی 
گوســفندان ، ترانه های قالی بافی ، شــب یلدا ، مراسمهای  خاص 
مذهبــی و نوروزی ، عید قربــان ، بازی های محلــی و ...  از مردم 
شهرســتان می خواهیم  این مراســم ها را به میراث فرهنگی   جهت 

اقدام  و پیگیری برای ثبت در آثار ناملموس کشور معرفی کنند.

خدمات دهی به 9۵ کودک 
مبتال به اُتیسم در همدان

 معاون امور توانبخشی بهزیستی همدان گفت: 95 کودک مبتا به 
اُتیسم از مراکز توانبخشی این استان خدمات دریافت می کنند.

فرید الدین حجت االسامی در جمع خبرنگاران افزود: استان همدان 
دارای دو مرکز اُتیســم است که مرکز روزنه در همدان با ظرفیت 65 

تن و مرکز تابان در شهرستان نهاوند با ظرفیت 30 تن فعال هستند.
وی اظهار داشــت: هر ماه به تعدادی از کودکان مبتا به اختال طیف 
اتیسم در مراکز استان خدماتی از قبیل روانشناسی، کاردرمانی، گفتار 
درمانی، بازی درمانی، شــن درمانی، تیچ، ماســاژ درمانی، سفاگری، 
آمــوزش خانواده و همچنین یک وعده غــذای گرم و هزینه ایاب و 

ذهاب ارائه می شود.
حجت االســامی با بیان اینکه مهمترین دغدغه این مراکز مشارکت 
بیشــتر خانواده ها در آموزش اســت، عنوان کــرد: نقش خانواده در 
حمایت و همکاری نقش ثابتی است و البته در دیدگاه خانواده محور 

سعی می شود نیازهای همه افراد خانواده در نظر گرفته شود.
وی ادامــه داد: جدید ترین اقدام مراکز طراحی کتاب کار اســت که 
منجر به ثبت روزانه اهداف درمانی، رسم نمودار و همچنین مشارکت 
بیشتر خانواده ها در آموزش شده است. حجت االسامی اضافه کرد: 
کودکان اُتیســم نباید در مرکز شبانه روزی نگهداری شوند و به همین 

دلیل بهزیستی مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان اُتیسم ندارد.
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آگهي حصر وراثت
خانم اکرم عسگری دارای شماره شناسنامه  5029463732 به شرح دادخواست کالسه 
112/157/98ح از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان افســر محمدی به شماره شناسنامه  3517 در تاریخ 1393/10/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
1-رستم عسگری فرزند کرمعلی به شــماره شناسنامه 36 متولد1340 صادره از فامنین 
پسر متوفی 2-محسن عســگری فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 7251 متولد1348 
صادره از فامنین پسر متوفی 3-امیر عسگری فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 7252 
متولد1350 صادره از فامنین پســر متوفی 4-اکرم  عســگری فرزند کرمعلی به شماره 
شناســنامه 7253 متولد1353 صادره از فامنین دختر متوفی 5-اعظم عسگری فرزند 
کرمعلی به شــماره شناسنامه 7754 متولد1354 صادره از فامنین دختر متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف103(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنین

آگهي حصر وراثت
خانم مینا رحمتی دارای شــماره شناسنامه  1040 به شرح دادخواست کالسه 98/74 از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانی رحمتی ترکاشوند 
به شــماره شناســنامه  146 در تاریخ 91/5/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-رمضان رحمتی فرزند عباس رضا به شــماره 
شناسنامه 727 پسر متوفی 2-حســین رحمتی فرزند عباس رضا به شماره شناسنامه 741 پسر 
متوفی3-ارســالن رحمتی فرزند عباس رضا به شماره شناســنامه 1041 پسر متوفی 4-ریزه گل 
رحمتی فرزند عباس رضا به شــماره شناســنامه 662 دختر متوفی 5-گل پسند رحمتی فرزند 
عباس رضا به شماره شناسنامه 663 دختر متوفی 6-شا پسند رحمتی فرزندعباس رضا به شماره 
شناسنامه 1037 دختر متوفی 7-شاصنم رحمتی فرزند عباس رضا به شماره شناسنامه 1038 دختر 
متوفی 8-مینا رحمتی فرزند عباس رضا به شماره شناســنامه 1040 دختر متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 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 الف106 (
رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسرکان 

آگهي حصر وراثت
آقای محمود قلی پور دارای شــماره شناســنامه  4051546195 به شرح دادخواست کالسه 
98/193ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان میرزاعلی قلی پور به شماره شناسنامه  226 در تاریخ 1398 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 1-محمود قلی پور 
فرزند میرزاعلی به شماره شناسنامه 4051546195 متولد1335 فرزند متوفی 2-هاجر قلی پور 
فرزند میرزاعلی به شماره شناســنامه 8 متولد1330 فرزند متوفی 3-امامعلی قلی پور فرزند 
میرزاعلی به شــماره شناســنامه 1229 متولد1343 فرزند متوفی 4-اقامعلی قلی پور فرزند 
میرزاعلی به شماره شناسنامه 15 متولد1342 فرزند متوفی  5-شیدا قلی پور فرزند میرزاعلی 
به شــماره شناســنامه 1230 متولد1334 فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 126(
رئیس حوزه شماره 112شوراي 

حل اختالف اللجین

آگهــی تغییــرات شــرکت پوشــش راه هگمتانــه شــرکت ســهامی 
ــتناد  ــه اس ــی 10820058824 ب ــه مل ــت 5840 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/01/27 

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــه  ــخ 1399/02/02 ب ــا تاری ــرای الباقــی مــدت ت ــره ب ــأت مدی  1 - اعضــاء هی
ــی  ــارزاده باکدمل ــادی معم ــان محمده ــد: آقای ــاب گردیدن ــل انتخ ــرار ذی ق
3873842300 ، بابــک رنجبــران باکدملــی 3860361201 ، احمــد حجــارزاده 

ــی 3873844079  باکدمل
ــوان  ــه عن ــی 3873484692 ب ــی باکدمل ــای محمدجعفرهمایون 2 - آق
ــه  ــی 3871593923 ب ــری باکدمل ــین اکب ــای حس ــی و آق ــازرس اصل ب
ــاب  ــی انتخ ــال مال ــک س ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ــوان ب عن

ــد.  گردی
ــه ســال 97 مــورد  ــان شــرکت منتهــی ب 3 - ترازنامــه و حســاب ســود و زی

ــت.  ــب قرارگرف تصوی
)520200(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت پوشــش راه هگمتانــه شــرکت ســهامی خــاص به 
شــماره ثبــت 5840 و شناســه ملــی 10820058824 بــه اســتناد صورتجلســه 

هیــأت مدیــره مــورخ 1398/01/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 
ــن  ــل تعیی ــرح ذی ــه ش ــره ب ــأت مدی ــی هی ــای اصل ــمت اعض 1 - س
 4031714505 گردیــد: آقــای بابــک رنجبــران بــه شــماره ملــی 
ــارزاده  ــادی معم ــای محمده ــره آق ــأت مدی ــو هی ــل و عض مدیرعام
ــد  ــای احم ــره آق ــأت مدی ــس هی 3873842300 رئی ــی  ــماره مل ــه ش ب
ــأت  ــس هی ــب رئی 3873844079 نای ــی  ــماره مل ــه ش ــارزاده ب حج

ــره  مدی
2 - دارنــدگان حــق امضــاء : حــق امضــای مجــاز کلیــه اســناد و اوراق بهــادار 
ــود  ــا و عق ــروات، قرارداده ــفته، ب ــک، س ــل چ ــرکت از قبی ــدآور ش و تعه
ــارزاده(  ــادی معم ــای محمده ــره )آق ــأت مدی ــس هی ــاء رئی ــا امض ــالمی ب اس
یــا آقــای محمــود رنجبــران )ســهامدار( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی 

باشــد.
)520212(  

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

خبر
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مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور:
نگران حضور و مشارکت مردم 

در انتخابات آتی نیستیم

 مدیرکل دفتر امور سیاســی وزارت کشــور تأکید کرد: احزاب و 
تشکل های سیاسی، عقانیت سیاسی را در جامعه تقویت کنند.

به گزارش ایلنا، حمید مانوری، با اشاره به اهمیت احزاب در توسعه 
سیاسی کشــور، افزود: خوشــبختانه در دولت تدبیر و امید به بحث 
احزاب و مشــارکت فعاالنه جریان های سیاســی در تصمیم سازی و 

تصمیم گیری ها بیش از پیش توجه شده است.
ــگان  ــوان نخب ــه عن ــاالن سیاســی و اعضــای احــزاب ب وی از فع
سیاســی کشــور نــام بــرد و ادامــه داد: احــزاب یکــی از پایه هــای 
اساســی در مدیریــت سیاســی کشــور محســوب می شــوند 
و اقداماتــی همچــون ایجــاد خانــه احــزاب در بســیاری از 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــه اس ــور ب ــه وزارت کش ــل توج ــتان ها دلی اس

ــت. ــزاب اس اح
مانوری با بیان اینکه باید بسترهای الزم برای افزایش مشارکت 
فعاالن سیاســی و اعضــای احزاب در تصمیم گیری ها اســتمرار 
یابد، ادامه داد: انتخابات آتی از اهمیت بســیار ویژه ای برای ما 
برخوردار اســت و بنا به نظر بســیاری از کارشناسان، انتخابات 
امســال، میدان کارزار و تسویه حســاب جمهوری اسامی ایران 

آمریکاست. با 
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در همین راستا ادامه داد: نگران حضور 
و مشــارکت مردم در انتخابات آتی نیســتیم و بیان مطالبی همچون 
احتمال کاهش مشــارکت مردم در انتخابات، عملیات روانی دشمنان 

است.
مانوری در ادامه از فعالیت موقت احزاب در ایام منحصر به انتخابات 
نیز انتقاد کرد و اظهار کــرد: فعالیت احزاب نباید محدود به بازه های 
زمانــی خاص باشــد و تمام احزاب باید در طول ســال و در تمامی 

حوزه ها فعالیت کنند.
وی، معیار مؤثر بودن احزاب را میزان تاش برای افزایش مطالبه گری 
و خدمــت به مردم دانســت و اظهــار کرد: نباید مســائلی همچون 
اصاح طلبی و اصول گرایی شــاخصه عملکرد احزاب باشد و به رغم 
احترام به تمام جریان ها و تفکرات سیاسی، ماک فعالیت و اثرگذاری 

احزاب باید در میزان خدمت به مردم باشد.
مانــوری در بخش دیگری از ســخنان خــود از تمام احزاب 
و تشــکل های سیاســی اســتان برای تشــویق مردم به حضور 
حداکثــری در انتخابــات دعوت کرد و ادامه داد: خوشــبختانه 
خانه احزاب در 17 اســتان کشور تأســیس شده و امیدواریم با 
تأسیس این خانه ها، شاهد افزایش و ســاماندهی فعالیت تمامی 

باشیم. در کشور  احزاب 

قرار است بر دشمنانمان غلبه کنیم
 فرمانده کل ســپاه خطاب به بســیجیان گفت: ما همــه امکانات را برای 
حرکت به ســمت اهداف بزرگ در اختیار شــما می گذاریم زیرا قرار است ما 

بر دشمنانمان غلبه کنیم.
به گزارش ایســنا،  حسین ســامی با بیان اینکه »ما حتمًا قادر نیستیم ابعاد 
عظیم پدیده شــگفت انگیز و با شــکوه بسیج را توصیف کنیم«، اظهار کرد: 
می توان بســیج را نماد و تجســمی زمینــی از آیات آســمانی قرآن عظیم 

توصیف کرد.
وی افزود: بسیج مجمع مردان و زنانی است که پاکیزگی را دوست دارند؛ بسیج 
محیط حضور مجمع مردان و زنانی است که هیچ یک از جذابیت های ظاهری 
دنیا آنها را مجذوب خود نمی کند و می توانند به راحتی از این زیبایی های دنیا 

دل بکنند.

انگلیس نفتکش ایران را توقیف کرد
 خبرگزاری رویترز مدعی شــد که یک نفتکش حامل نفت ایران توســط 

نیروی دریایی انگلیس توقیف شده است.
به گزارش ایســنا، دولت محلی جبل الطــارق در بیانیه ای اعام کرده 
اســت که تفنگداران نیروی دریایی انگلیس یــک نفتکش را که حامل 
نفت خــام به مقصد ســوریه بود در ســواحل این ســرزمین توقیف 

ند. کرده ا
در این بیانیه آمده است که شواهد کافی نشان می داده که مقصد نفتکش گریس 

1، پاالیشگاه بانیاس در سوریه بوده است.
خبرگزاری رویترز بر اســاس اطاعات "رفنیتیو ایکون" )وب سایتی که مسیر 
کشتی ها را ثبت می کند( مدعی شــده که این نفتکش از سوی ایران به مقصد 

سوریه در حال حرکت بوده است.

اینستکس تنها بخشی از تعهدات اروپا در برجام است
 سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه معتقد است: حتی اگر اینستکس در 
عالی ترین سطح به کار خود ادامه دهد، پول نفت هم به آن واریز شود و ایران 
به راحتی بتواند بر اساس آن خرید و فروش انجام دهد، باز این کار تنها بخشی 
از تعهدات فراوان اروپا در برجام است. »رامین مهمانپرست«برداشته شوند. در 
گفت وگو با ایرنا، با اشاره به بیانیه وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی درباره 
ضرورت اجرای کامل برجام از ســوی ایران و راه اندازی اینســتکس گفت: بر 
اســاس برجام ایران و گروه 1+5 با یکدیگر توافقاتی کردند که در چارچوب 
آن، ایران برای اثبات حسن نیت خود و نشان دادن صلح آمیز بودن فعالیت های 
هســته ای اش محدودیت هایی را در فعالیت هــای اتمی خود پذیرفت و طرف 
مقابل نیز متعهد شد ضمن لغو و متوقف ساختن تحریم ها، زمینه را برای فعالیت 

و همکاری های مالی و تجاری فراهم کند.

ایران مراقب تهدیدهای خود باشد
 رئیس جمهوری آمریــکا در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری 
ایــران درباره گام دوم تهران برای تعلیــق اجرای برخی از تعهدات 
برجامــی، آن را »تهدید« ارزیابی کرده و مدعی شــد که ایران باید 

مراقب تهدیدهای خود باشد.
ــکا در  ــد ترامــپ« رئیس جمهــوری آمری ــا، »دونال ــه گــزارش ایلن ب
واکنــش بــه اظهــارات »حســن روحانــی« همتــای ایرانــی خــود در 
ــدات  ــق اجــرای برخــی از تعه ــرای تعلی ــران ب ــورد گام دوم ته م
برجامــی، طــی مواضعــی بی اســاس مدعــی شــد کــه ایــران بایــد 
ــه  ــن تهدیدهــا در نهایــت ب مراقــب تهدیدهــای خــود باشــد و ای

خــود ایــن کشــور بــاز خواهــد گشــت.
وی در ایــن توئیت مدعی شــد: »ایران تهدید تــازه ای مطرح کرده 
است. روحانی می گوید که اگر توافق هسته ای تازه ای در کار نباشد، 
آن هــا اورانیوم را " تا هر میزانی که بخواهیــم"، غنی خواهند کرد. 
ایــران، مراقب تهدیدهای خود باش. ممکن اســت این تهدیدها به 
خــودت برگردد و تو را طوری آزار دهد که تا کنون کســی اینطور 

آزار ندیده باشد«.
حســن روحانــی صبــح روز چهارشــنبه  هفتــه گذشــته بــا اشــاره 
ــام  ــای برج ــوی طرف ه ــی از س ــدام عمل ــر اق ــه اگ ــن ک ــه ای ب
انجــام نشــود، ایــران از 16 تیــر اقدامــات بعــدی را انجــام خواهــد 
ــران دیگــر 3.67  ــاه ســطح غنی ســازی ای ــت: »در 16 تیرم داد، گف
نخواهــد بــود و ایــن تعهــد را کنــار گذاشــته و بــه هــر مقــداری که 

ضــرورت و نیــاز مــا باشــد، ارتقــاء خواهیــم داد.«
حسن روحانی خطاب به آمریکایی ها افزود: »در این منطقه یک سال 
اســت که آتش و آتش بازی را آغاز کردید، شما که می گویید بازی 
با آتش خطرناک اســت چرا آتش را روشن کردید؟ خاموش کردن 

آن دست شماست«.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:
راهبرد "مقاومت فعال" 

پادزهر همه تهدیدات است
 ســخنگوی شــورای عالی امنیت ملی در واکنش به تهدید اخیر 
ترامپ گفت: »دیپلماســی و َگِزش« گزاره های متضادی است که تنها 

در مکتب ترامپیسم مفهوم پیدا می کند.
کیوان خسروی در واکنش به تهدید اخیر ترامپ اظهار داشت: آمریکا 
پیــش از این با اتخــاذ راهبرد یکجانبه گرایی وخــروج از پیمانهای 
بین المللی، منطق گفت وگو و دیپلماســی را "َگزیده" و امنیت جهانی 

را مجروح کرده است.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: 40 سال است که آمریکا، 
ملت ایران را گزیده اســت اما پادزهر »مقاومت فعال« همچنان ایران 

اسامی را استوار وامیدوار به پیش می برد.
خســروی اظهار داشــت: 16 تیرماه گام دوم کاهــش تعهدات 
برجامــی بر اســاس پاراگرافهای 26 و 36 و بــا چارچوبی که 
صرفــًا جمهوری اســامی ایــران در مــورد آن تصمیم خواهد 

گرفت آغاز می شود
دونالــد ترامپ در واکنش بــه اظهارات رئیس جمهــوری ایران در 
خصوص آغاز گام دوم کاهش تعهــدات برجامی از 16 تیرماه، گفته 
اســت: ایران، مراقب تهدید کردن باش. ممکن است برگردند و تو را 

طوری بگزند که تا االن کسی اینطور گزیده نشده است.

بدینوســیله به آقای ذوالفقار شــیری فرزند حیدرتاریخ تولد1362/2/17 شــماره 
شناسنامه2 شــماره ملی 3933389801 ابالغ می شــود که خانم پگاه بنشاخته جهت 
وصول مبلغ 5/146/400/000 ریــال )مبلغ ریالی مهریه به نرخ روز( به اســتناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 8917-1397/1/23 دفترخانه ازدواج11 شهر مالیر استان 
همدان  علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800085 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مأمور اداره پست مالیر، محل اقامت شما به شرح متن سند 

و اعالمی شناخته نشده اید.
 لذا بنا بر تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامــه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

یافت. اجرایی جریان خواهد  ننمایید، عملیات 
)م الف 104(

انتشار: 1398/4/15 تاریخ 
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی مالیر 
پری الوندی

آگهی دعوت به افراز 
چون آقای رضا جاللوند به شــماره ملی 396069322 نام پدر ملک حسین برابر یک فقره سند 
19999 مورخ 97/6/26 فتر اســناد رسمی شماره 50 مالک چهاردهم سهم مشاع از 96 سهم از 
هفت و یک دوم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ تای دو چشمه پالک 35 اصلی بخش 2 نهاوند 
می باشد و برابر تقاضانامه شــماره 1765/ن/98 مورخ 98/4/12 تقاضای افراز مقدار مذکور را 
از این اداره نموده که متقاضی مدعی می باشــد که به بقیه مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا 
به اســتناد ماده 3 آیین نامه افراز و برابر ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی به کلیه مالکین 
مشاعی افراد حقیقی و حقوقی ابالغ می گردد که در تاریخ 98/5/22 ساعت 9:00 صبح در محل 
وقوع ملک واقع در روســتای جعفرآباد باباقاسم حضور یابند بدیهی است عدم حضور مالکین 
مانع از انجام عملیات افراز نمی گردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج 

و مدت اعتراض آن 10 روز می باشد.
)م الف 75(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقای رضا روســتایی دارای شــماره شناســنامه  22 به شــرح دادخواســت کالسه 
980356ح111 از این حوزه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان کرم روستایی به شماره شناسنامه  817 در تاریخ 1396/10/8 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر اســت به: 
1-رضا روســتایی فرزند کرم به شماره شناســنامه 22 فرزند متوفی 2-باقر روستایی 
فرزند کرم به شــماره شناســنامه 3979693546 فرزند متوفی 3-کرم خدا روستایی 
فرزند کرم به شماره شناســنامه 3979695514 فرزند متوفی 4-زهرا روستایی فرزند 
کرم به شــماره شناســنامه 1591 فرزند متوفی 5-طاهره روستایی فرزند کرم به شماره 
شناســنامه 3979698025 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 باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. )م الف 107(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسرکان

مهدی آقایانی «

 فردا پایان مهلت 60 روزه ایران به اعضای 
) 4+1(  بــرای عملی کردن وعده های خود در 

قبال برجام است. 
دو ماه پیش بود که رئیس جمهور کشــورمان 
به شــرکای اقدام جامع مشترک ،پیامی ارسال 
کرد و در آن پیام به اعضای برجام هشــدار داد 
کــه در صورتی که در مــدت 60 روز ، منابع 
اقتصادی ایران در قالب سازو کار مالی موسوم 
به اینســتکس ، برطرف نشود، ایران به کاهش 
تعهدات خود در ساختار برجام دست خواهد 
زد و در گام نخست از محدوده 300 کیلوگرم 
اورانیوم عبور و تا بیشتر از 130 تن آب سنگین 
نگهــداری خواهند کــرد و در گام های بعدی 
دیگر غنی ســازی خود را در سطح 3/67 نگه 
نخواهد داشت و در واقع در هر سطحی که الزم 

داشته باشد غنی سازی خواهد کرد.
الزم به ذکر اســت که در طــول مدت دو ماه 
گذشته، کمیسیون مشــترک برجام با معاونان 
وزرای خارجــه 4+1 نشســتی را برگزار کرد. 
در این جلســه اعضا، بر اجرا شدن ،اینستکس 
تأکید کردند .اما عباس عراقچی پس از پایان این 
نشست نتایج حاصل از آن را برای ایران کافی 
ندانســت . حال پس از گذشت دو ماه از این 
موضوع، حسن روحانی، چهارشنبه هفته گذشته 
در جلسه هیأت دولت با کشورهای غربی اتمام 

حجت کرد.
رئیس جمهور کشورمان در این جلسه با توجه 
به نمایشــی بودن ســاز و کار مالی اینستکس 
، آن را یک ســاختار توخالــی و به درد نخور 
دانست .حســن روحانی عنوان کرد: که ما از 
فردا اقدامات بعدی که همانا کاهش گام به گام 
در برجام است را انجام خواهیم داد و در ادامه 
خطاب به اروپایی ها گفت ،که از هم اکنون هر 
گونه بیانیه یا اظهار تأسفی در مورد این قضیه 
داریــد ،اعام کنید. ما طبق زمان بندی از پیش 
گفته شده عمل می کنیم و در صورتی که اروپا 
به تعهدات خود برگردد بافاصله به شرایط قبل 

باز خواهیم گشت.
ایــن در حالی اســت که وزیر امــور خارجه 
جمهوری اســامی ایران ، عنوان کرده اســت 
که در قالب اینســتکس ، یازده تعهد از طرف 
اروپایی ها اعام شــده است که از جمله این 
تعهدها، فروش نفت ایران، بازگشت پول نفت 
،مســائل حمل و نقل کشــتیرانی و همچنین 
ســرمایه گذاری از طرف آنها بــوده  که تا هم 

اکنون ، اقدام عملی صورت نگرفته است.

نگاهی  نیم  بخواهیــم  اگر 
ساز و کار مالی )اینستکس( 
دید  خواهیــم  بیاندازیــم 
که ایــن ســاز و کار مالی 
که بــرای فــروش نفت و 
باز گشــت پول حاصل از 
فــروش نفت می باشــد به 
هیچ عنوان به نتیجه نرسیده 
است . ،اینستکس بعد از 14 
ماه، هنوز از طرف شرکای  
اروپایی برجام عملی نشده 
اســت و یک ساختار کامًا 
نمایشی داشته است به علت 
اینکــه نه پولــی درون آن 
وجود دارد و نه اینکه نفت 
ایران توسط این ساز و کار 
خریداری می شود. نگارنده 

معتقد اســت که اروپا قــادر به عملیاتی کردن 
این سازو کار مالی نیست چون ایاالت متحده 
آمریــکا در ادوار  مختلف، به  اتحادیه اروپا به 
ویژه شــرکت های خصوصی اعام کرده است 
در صورت مبادله و ارتباط اقتصادی با ایران با 
آمریکا مواجه خواهند  تحریم های سرسختانه 
شد . اروپایی ها نیز  با توجه به این شرایط سعی 
دارند تا ایران را در این ساز و کار مالی محدود، 
نگه دارند. این در صورتی اســت که ایران نیاز 
دارد برای دســتیابی به کاالهای مورد نیاز خود 
به راحتی با کشورهای جهان مبادرت ورزد، با 

توجه به این مسائل اینگونه 
به نظر می رسد که اتحادیه 
اروپا و ایاالت متحده آمریکا 
در مورد رابطه با ایران دست 
به یک تقســیم کار زده اند. 
از طرفــی آمریکا با فشــار 
ایران  می خواهد  حداکثری 
را کامًا ضعیف کند و اروپا 
نیز  در نگه داشتن ایران در 
برجام بدون هیچ گونه امتیاز 

و نفعی پافشاری می کند .
بــا توجه بــه ایــن گونه 
اقدامات، جمهوری اسامی 
ایران گرفتار در هر دو مسأله 
شده اســت. در صورتی که 
طبق صحبت های گفته شده 
،16 تیر ماه ایران به تعهدات 
برجامی خود یعنی باال بردن سطح غنی سازی 
و آب ســنگین دســت بزند، این موضوع از 
طرف اروپایی ها پایان برجام طلقی می شــود. 
به همین خاطر اتحادیــه اروپا در کنار ایاالت 
متحده آمریکا قرار خواهد گرفت و به دنبال آن 
مجددا پرونده ایران با توجه به مکانیسم ماشه به 
شورای امنیت برده می شود و ایران ذیل فصل 7 

منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت .
در غیر این صورت اگر ایــران بخواهد بدون 
هیچ گونه امتیازی و بــه صورت یک جانبه ، 
این توافق نامه را ادامه دهد هیچ گونه دســت 

آوردی برای ایران نخواهد داشت و تحریم های 
وضع شده از اطرف آمریکا روز به روز شرایط 
را سخت تر خواهد کرد.از هر سو که جمهوری 
اســامی ایران دســت به اقدام بزند برای کاخ 

سفید خوش حال کننده خواهد بود.
با توجه به شــواهد موجود ،جمهوری اسامی 
ایــران، فردا گام بعدی خــود را با توجه به بد 

عهدی اروپا به برجام بر خواهد داشت.
اما باید به این نکته توجه داشت که هنوز مسیر 
هایی برای وادار کردن اروپا به انجام تعهداتش 
وجود دارد. اما در صورتی که ایران به صورت 
گام به گام از برجام خارج شود همان طور که 
گفته شد ایران مجددا به شورای امنیت می رود .
بایــد به این نکته توجه داشــت که هنوز یک 
سال از تحریم های ایران نمی گذرد که ایران با 
مشکات معیشتی و اقتصادی رو به رو است و 
حال اگر حق تمام کشور های جهان مقابل ایران 
قرار گیرند،فشار ها قطعا بسیار بیشتر خواهند 
شــد .هم اکنون هیچ قطع نامه ای علیه ایران در 
شورای امنیت وجود ندارد و با توجه به پایبند 
بودن ایران به برجــام حتی متحدان آمریکا،در 

کنار ایران قرار گرفته اند.
اما اگر جمهوری اســامی ایران ســطح غنی 
سازی را باال ببرد این شرایط برعکس می شود 
و دوباره ایران در شــرایط انــزوا قرار گرفته و 
تنش بین ایران و اتحادیه اروپا  نیز به آن اضافه 

خواهد شد.
* کارشناس ارشد روابط بین الملل

آغاز یک ماجرا

واکنش به بدعهدی اروپایی ها

وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایــران ، عنوان 
قالب  در  که  اســت  کرده 
اینســتکس ، یازده تعهد 
اعالم  ها  اروپایی  طرف  از 
شده است که از جمله این 
تعهدها، فروش نفت ایران، 
بازگشت پول نفت ،مسائل 
حمل و نقل کشــتیرانی و 
از  همچنین سرمایه گذاری 
طرف آنهــا بوده  که تا هم 
اکنون ، اقدام عملی صورت 

نگرفته است

معاون سیاسی وزیر کشور:

داور نهایی 
در انتخابات 
رأی و خواست 
مردم است

 بایــد بــه صنــدوق رأی بــه عنــوان نمــاد 

مردمســاالری دینــی در نظــام جمهــوری 
ــرد. ــاد ک ــران، اعتم ــامی ای اس

معــاون سیاســی وزیــر کشــور و رئیس ســتاد 
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــور ب ــات کش انتخاب
و  مــردم  آحــاد  همــه  میــان  گفت وگــو 
ــو  ــت وگ ــا کاهــش گف ــدان ی مســئوالن، فق
ــوءتفاهم ها  ــا و س ــروز ابهام ه ــب ب را موج
دانســت و افــزود: از مهم تریــن اهــداف 
ســفرهای اســتانی معاونــت سیاســی، گفــت 
ــزای  ــا اج ــطه ب ــی واس ــوی رودررو و ب وگ

جامعــه مدنــی یعنــی نماینــدگان گروه هــا و 
ــه اســت. ــف جامع اقشــار مختل

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت 
کشــور، جمــال عــرف همچنیــن بــا اشــاره 
ــال  ــاز س ــی در آغ ــت اله ــارش نعم ــه ب ب
ــای  ــش فشــارها و تهدیده ــز افزای 98 و نی
 98 ســال  نظــام،  دشــمنان  و  امریــکا 
انتخابــات  برگــزاری  بــه  توجــه  بــا  را 
ــرد  ــی ک ــژه ارزیاب ــالی وی ــاه، س ــفند م اس
و اظهــار داشــت: در چنیــن شــرایطی، 

برگــزاری انتخابــات و مشــارکت مــردم، از 
ــت و در  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
ــرای  ــاش ب ــا ت ــمنان ب ــه دش ــی ک موقعیت
ــات نظــام و  ایجــاد نارضایتــی عمومــی، ثب
انســجام ملــی کشــور را هــدف گرفته انــد، 

معنــای متفاوتــی دارد.
ــاره  ــا اش ــور ب ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــده  ــن کنن ــی و تعیی ــه داور نهای ــن ک ــه ای ب
در انتخابــات، رأی و خواســت مــردم اســت، 
ــه  ــدوق رأی ب ــه صن ــد ب ــرد: بای ــد ک تاکی

ــام  ــی در نظ ــاد مردمســاالری دین ــوان نم عن
ــرد و  ــاد ک ــران، اعتم ــوری اســامی ای جمه
بــه پشــتوانه مــردم و بــر اســاس قانونمداری 

ــید. ــدرت بخش ــه آن ق ــی، ب و بیطرف
عــرف  ضمــن تاکیــد بــر اینکــه رأی و 
ــی در  ــاس و امانت ــردم، حــق الن خواســت م
ــار  ــت، اظه ــات اس ــان انتخاب ــار مجری اختی
ــدوق  ــدرت صن ــردم، ق ــه م ــد ب داشــت: بای
رأی در نظــام مردمســاالری دینــی را منتقــل 

ــرد. ک
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نیش و نوش

خبر

برای فرار از مشکالت اداری 
چه بهتر که در خانه بمانی

مهدی ناصرنژاد  «

 تا وقتــی هیچ کاری نداری و توی خانــه راحت آرمیده ای و 
احتماالً توی کارهای خانه به کدبانــو کمک می کنی، خبر نداری 
بیــرون چه می گذرد و در این ادارات شــلوغ و پــر رفت و آمد 
چه غوغایی برپاســت و خیل ارباب رجوع در ادارات با چه حال 
و هوایی برای گرفتن یک امضــاء و ثبت یک نامه در دبیرخانه و 
جیب به جیب شــدن برای کارت عابربانک و پرداخت های ریز و 
درشــت از این اتاق به آن اتاق و ایــن طبقه به آن طبقه اداری که 
احتماالً آسانســور هم ندارند و یا صف نوبت آسانسور آنها شلوغ 

است، چه می کشند!!!
این روزهــا به برکت دولت الکترونیــک و واگذاری خدمات که 
همان انجام کار مردم می باشــد، بــه دفاتر خدماتی عاوه بر اینکه 
قیمــت یک برگ فتوکپی A4 حداقل به 600 تومان افزایش یافته، 
هر برگ فرم و دســتور و امضاء و پاراف هم برای ارباب رجوع که 
البته همان مردم می باشــد، پول باید بپردازی در حالی که مشخص 
نیســت میلیاردها تومان اعتبارات دولتی بــه نام بودجه چگونه و 
برای چــه مصارفی ماه ها و هفته های طوالنی وقت مجلس محترم 

شورای اسامی را می گیرد!
این روزها با گذشــت بیش از دو قرن از بنیان تشــکیات اداری 
و شــکل گیری روال بروکراســی اداری در کشــورمان، هنوز که 
هنوز اســت هیچ تحــول جدیدی برای ســرعت دادن به مراحل 
انجام کارهای مردمی اتفاق نیفتاده، مگر ســرمایه گذاری هنگفت 
و تکراری و ساالنه برای مجهز ساختن سازمان ها، ادارات و نهادها 
به ســامانه  رایانه ای و برنامه نویسی سال به سال آن که متأسفانه آن 
هم به لحاظ برنامه ریزی های ناکارآمد در بســیاری ادارات مزید بر 
علت اســت حتی اگر برق همیشه دایر باشد و قطعی خلق الساعه 

برق پیش نیاید!
غافل از اینکه با چنین روند ناکارآمد و نه، به روز اداری، ســهم و 
بخش غیرقابل محاســبه ای از وقت و سرمایه و منابع ملی جامعه 
مــا هدر می رود، مثل آن بار گندم تازه برداشــت شــده ای که در 
جوال های پاره و مندرس بارگیری شــود اما تا به مقصد برســد، 
چیزی از گندم در جوال های سوراخ سوراخ باقی نماند! یا می شود 
گفــت، ضرر و زیان اطاله زمان رســیدگی بــه پرونده و کارهای 
مردمی در ادارات ناکارآمد بســیار بیشتر از آن است که 80 میلیون 
جمعیت ایرانی بخواهند هر یک روزی سه پاکت سیگار دود کنند 

و به هوا بفرستند!!!
قطعاً عوارض ســو ء ناشــی از تعویق کار ارباب رجوع در ادارات به 
لحاظ جلسه های موردی یا مرخصی های اجباری و استعاجی کارکنان 
محترم، نظیر حدود سه ماه زمان برای تعویض یک برگ سند ملکی از 
قدیم به جدید و تک برگی، بسیار سنگین تر و غیرقابل جبران تر از آمار 

تلخ تمام حوادث رانندگی در سطح کشور می باشد. 
نظیــر این اتفاقات روزمره تنها بخشــی از مصائــب اجتماعی و 
پایمالی حقوق شهروندان ما اســت که مشغولمان ساخته است و 
اندک دلخوشــی زودگذر برای گرفتن نتیجه از یک دوره دوندگی 

سه ماه و بیشتر!

 مجوز داروخانه، فروشی نیست
 به دنبال انتشــار اخباری مبنی بر مجوزفروشی داروخانه ها و رد و 
بدل شدن ارقام میلیاردی در این زمینه، نایب رئیس انجمن داروسازان 

ایران، توضیحاتی در  این زمینه ارائه کرد. 
به گزارش ایسنا،علی فاطمی گفت: در این زمینه بحث هایی به وجود 
آمــده و برخی می گویند مجوز تاســیس داروخانه هــا مورد خرید و 
فــروش قرار می گیرد؛ در حالی که قانون به صراحت اعام می کند که 
پروانه داروخانه قابل واگذاری و خرید و فروش نیست. او افزود: البته 
ممکن است گاهی یک داروخانه در محلی شلوغ و پر رفت  و آمد قرار 

داشته یا نزدیک مراکز پزشکی باشد. 
در ایــن صــورت ایــن داروخانه، ماننــد همه صنــوف دیگر نظیر 
طافروشان، فرش فروشان و... دارای سرقفلی است و در نتیجه قیمت 
سرقفلی این داروخانه از داروخانه ای که در محله ای معمولی قرار دارد، 

بسیار باالتر است.
فاطمی با بیان اینکه ســرقفلی داروخانه ها می تواند واگذار شده و به 
فروش برســد، ادامه داد: بنابراین داروخانه داران می توانند ســرقفلی 
داروخانــه خود را به فــرد دیگری واگذار کــرده و در ازای آن پول 
دریافــت کنند. این درحالی اســت که داروخانه هایــی که در مناطق 
کم جمعیت یا محروم قرار دارند، مطالبه ای برای واگذاری شان وجود 
ندارد. در عین حال تاکید می کنم که مجوز تاســیس داروخانه فقط و 
فقط از ســوی وزارت بهداشت صادر می شــود که آن هم بر اساس 
نوبت بندی و امتیازبندی مشــخصی اســت. به این ترتیب داروسازان 
باید چند سال انتظار بکشند تا نوبت شان برای دریافت مجوز تاسیس 

داروخانه فرا برسد.
 ضوابط وزارت بهداشــت به گونه ای اســت که داروسازان به راحتی 
نتوانند در شــهرهای بزرگ، پرجمعیت و مراکز اســتان ها داروخانه 
تاســیس کنند.  او در ادامه اظهار کــرد: بنابراین مبالغی که این حوزه 
مطرح شــده برای خرید و فروش سرقفلی داروخانه است نه فروش 
مجــوز داروخانه. داروخانه هایی که برای فروش سرقفلی شــان مبالغ 

باالیی پیشنهاد می کنند، در مناطق خاصی قرار دارند. 
بنابراین خرید و فروش ســرقفلی تخلف نیست، اما خرید و فروش 

مجوز تخلف است.

همدان پیام: کشتی نهاوند در خواب زمستانی 
 حتمًا اونجا هوا خنکه !!

ایرنا: تولید اسپری های ضدعفونی کننده هوا توسط محققان کشور 
 توشون چی ریختن؟!

اطاعات: ارز دیجیتال در کشاکش بودن یا نبودن 
 لطف کنید دیجیتال را وارد جنگ نکنید دیگه!

همدان پیام: اصاح طلبان در بن بست قرار گرفته اند
 دارن کوچه ها روبهســازی می کنن بن بست باز بشه! نگران 

نباشید
ایسنا: فیس بوک آگهی های سیاسی را حذف می کند 

 چون براش پول ساز نیست
همدان پیام: هویت گمشده درد اصلی دختران جامعه امروز

 گم نشده گذاشتن تو جیب مانتوشون 
اطاعات: ما و آینده هوش مصنوعی 

 با هم می شین یه روبات!
ایران: 66 الیحه دولت در بهارستان خاک می خورد 

 دستمال جادویی گرون شده 
همدان پیام: 50 خانه ورزش روستایی در استان تجهیز می شود 

 بیشتر بشه صلوات..!
شرق: بنیاد ملی مد و لباس! رسانه ها شیپورچی نیستند

 ممنون.
همدان پیام: خطرنابینایی در سیگاری ها دو برابر دیگران است 

  عجب!حاال هی مصرف کنید
شرق: در جستجوی زندگی خوب 

 تو شکرستان به خواستت می رسی!! 
ایران: مزه مأمور ویژه بودن 

 همه بهت تعظیم می کنند 
شرق: میلیاردها تومان به جیب ریخته گران ریخته شد 

  خوبه حداقل جیب اینهاخالی نیست
ایران: دیه زن و مرد برابر شد 

 خسته نباشد

طرح جامع پیشگیری از سرقت اجرا می شود

 مدیرکل پیشــگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، 
گفت: به زودی طرح جامع پیشــگیری از سرقت با همکاری پلیس 

اجرا می شود.
به گزارش مهر، نشســت مشترک دو جانبه رئیس پلیس آگاهی ناجا 
و معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور 
تعدادی از مدیران مربوط با دســتور کار ارتقاء، تعامل و هماهنگی 
اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش جرایم نخستویتی کشور برگزار 

شد.
مدیرکل پیشــگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقــوع جرم قوه قضائیه در این نشســت گفت: بزودی »طرح جامع 
پیشگیری از سرقت« با هماهنگی و همکاری رؤسای پلیس آگاهی و 

پلیس پیشگیری ناجا به مرحله اجرا درخواهد آمد.
علیرضا ســاوری افزود: افزایش هزینه های مــادی و معنوی جرم، 
ضــرورت اجرای برنامه های مشــترک پیشــگیرانه در حوزه جرایم 
نخســتویتی، ارتقای تعامل و هماهنگی و هم سطح کردن اطاعات 
از طریــق چرخش و تبادل هدفمند اطاعات، ضرورت رفع موانع و 
نارســایی های مرتبط با مباحث حقوقی و قضایی در راستای اجرای 
مأموریت های پیشگیرانه پلیس آگاهی ناجا به ویژه در حوزه جرایم 
خشــن و مســلحانه از جمله موضوعات محوری نشست با پلیس 

آگاهی ناجاست.
وی ادامــه داد: در ایــن نشســت بــر ضــرورت بازنگــری در 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــم ب ــا جرای ــورد ب ــه و برخ ــوه مواجه نح
ــرورت  ــی، ض ــی و قضای ــع انتظام ــه مراج ــای ورودی ب پرونده ه
اســتفاده از فنــاوری و تکنولوژی هــای نویــن در پیشــگیری از 
جرایــم نخســتویتی کشــور، الــزام دســتگاه ها بــه اجــرای وظایــف 
و تکالیــف پیشــگیرانه خــود در حــوزه پیشــگیری از جریئــم 
وزارت  شــهرداری ها،  خودروســازان،  جملــه  از  نخســتویتی 
کشــور، شــورای تأمیــن اســتان ها و شهرســتان ها و ضــرورت 
ــلحانه و  ــرقت های خشــن، مس ــا س ــط ب ــم مرتب ــر جرای ــز ب تمرک
ــزاری در  ــوان اب ــه عن ــودرو ب ــرقت های خ ــه آزار و س ــرون ب مق

ــت. ــده اس ــد ش ــم، تاکی ــایر جرای ــن س تکوی
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــوه قضائی ــی ق ــگیری های وضع ــرکل پیش مدی
نشســت هــای مشــترک دو جانبــه در 2 ســطح مدیریتــی و 
کارشناســی هــر 45 روز یکبــار در ســطح مدیریتــی و هــر 15 روز 
ــای  ــت و ارتق ــد. تقوی ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــطح کارشناس در س
ــز و  ــا و تمرک ــرقت ناج ــا س ــارزه ب ــای مب ــرارگاه ه ــرد ق عملک
ــات  ــتور کار جلس ــم در دس ــم مه ــی روی جرای ــتویت بخش نخس

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق آت

وجود 8 میلیون بی سواد در ایران
 مدیرکل دفتر دوره های آموزش ســوادآموزی وزارت آموزش وپرورش با بیان این که در ایران حدود هشت میلیون بی سواد وجود 

دارد، گفت: تاش می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه در پایان هر سال 600 هزار نفر تحت پوشش سوادآموزی قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، لیا رضایی، آموزش را محور توسعه نامید و آموزش بزرگساالن را برخاف تصور عامیانه کاری سخت و تخصصی عنوان 
کرد که الزم است متناسب با مقتضیات و نیازهای روز انجام شود.وی با اشاره به این نکته که وجود افراد بازمانده از تحصیل مانند افراد کم توان 
ذهنی در هر جامعه ای امری طبیعی است، افزود: این موضوع باعث می شود همواره درصدی از بی سوادی در جامعه داشته باشیم، اما جامعه 
مخاطبین ما میانگین سنی 10 تا 49 سال است که چیزی در حدود 2.5 تا سه میلیون نفر را در کشور در برمی گیرد و امر سوادآموزی در مورد 
آن ها صدق می کند.رضایی با بیان این نکته که در ایران حدود هشت میلیون بی سواد وجود دارد، اضافه کرد: اساس کار ما منویات بنیان گذار 
انقاب اسامی ایران و رهبر معظم انقاب است که نقشه راه بوده و بر این اساس تاش می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه در پایان هر سال 

600 هزار نفر تحت پوشش سوادآموزی قرار گیرند و در این زمینه هم آموزش و هم تعمیق سوادآموزی مدنظر است.

تخصیص ۵ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
 وزیر رفاه از تخصیص 5 هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت:صندوق بازنشستگی حق ورود در 

سرمایه گذاری که سود آور نباشد را ندارد و باید سبدی را اداره کند که به بازنشستگان سود برساند.
به گزارش فارس، محمد شــریعتمداری  در مراسم گردهمایی رؤسای کانون های بازنشستگی گفت: مسیر شفافیت و اطاع رسانی به 
مردم در تمام ابعاد وزارتخانه ادامه دارد و دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه نظارت بر دستگاه های اجرایی باید با نظارت مردمی و 

برای شفاف سازی امور باشد را سر لوحه تمام کارهای خود قرار داده ایم.
وی با تاکید بر اینکه درحوزه بنگاه داری  باید ســبدی از ســهام اداره شــود که برای مخاطبان سودآور باشد گفت: مجمع کانون های 
بازنشستگی کشور عصاره فضائل قوا و دستگاه های مختلف کشور است و بازنشستگان جزو متفکران و متخصصان دولت های گذشته 
هستند.شــریعتمداری اضافه کرد: حضور و نقش آفرینی کانون های بازنشستگی نشان می دهد که نسبت به سرنوشت بازنشستگان و 

همچنین صندوق بازنشستگی حساسیت ویژه ای دارند و تمایل دارند که این روند روبه رشد ادامه داشته باشد.

قدسیه عظیمی «

 فضاهای ســبز و بوســتان ها در زندگی 
پرحاشیه امروز و اقامت در قوطی کبریت هایی 
به عنوان خانه، نقشــی مهــم دارند. مهم از آن 
جهت که پــس از اتمام روز کاری و پشــت 
سرگذاشتن دغدغه های رنگارنگ، ساعتی را 
بــا فراغ بال به این مــکان ها می رویم و قصد 
داریم تا با پیاده روی در مســیرهای سنگچین 
و تعیین شــده عضات خود را رها کنیم و یا 
گوشــه ای دنج یافته و لحظاتی روی نیمکتی 
چوبی یا سنگی یا فلزی ونشسته و هوای پاک 

را به درون ریه ها بکشیم و به هیچ بیندیشیم.
اما حضور در فضای سبز و بوستان و مشاهده 
صحنه هایی تاسف بار معادالت ذهنی مان را 
بر هم می زند. دیدن زنان و دخترانی که همگی 
قلیان هایی با انواع مختلف شکل ها و رنگ ها 
و طعم ها در دست دارند و هوایی ناسالم را به 
درون خود فرو می برند، توجه به پوشش و نوع 

آرایش غیر قابل باور آنان را کمرنگ می کند. 
در گوشه گوشه بوســتان ارم، زنان و دختران 
روی زمین نشســته انــد و هرکــدام قلیانی 
اختصاصی دســت گرفته اند و مسابقه دود راه 
انداخته اند.  هرکس بیشــتر بکشد و نگه دارد 
برنده اســت و یا هرکس حلقه های زیباتری 

ایجاد کند خاق تر است.
نمیدانم زنان و دختران ســرزمینم را چه شده 
اســت که اینگونه بی پروا شانیت و شخصیت 
خودشــان را به دود سپرده اند آن هم به حد و 
گونه ای که گویی قبح آن  شکسته شده و کسی 

خرده ای به ایشان نمی گیرد.
تنها قســمت بوســتان که از گزند این رفتار 
ناهنجار فرهنگی در امان مانده، قسمتی است که 
به بازی های کودکان تعلق دارد و حتی اغذیه 

فروشی آنجا هم هیچ قلیانی ندارد.
گشتی در بوستان زدم و تعدادی انگشت شمار 
فرهنگی و کارمند دیدم که گوشــه ای پاک را 
یافته و پناه برده بودند هرچند در گفت و گویی 
که با آنها داشتم، دغدغه مندی را در نگاهشان 

دیدم. 
خانــم دبیر با نام مســتعار بهار دربــاره رفتار 
ناهنجار زنان و دختران در بوســتان می گوید: 
این وضعیت هشدارهای جدی به همراه دارد، 
این رفتارها فقر فرهنگی است که متاسفانه روز 
بروز بیشــتر در جامعه بویژه در حوزه زنان و 

دختران نمود پیدا می کند.
این حرف را از قول همه همکارانم در آموزش 

و پرورش میگویم: تمــام عمر خود را صرف 
آمــوزش و پرورش همین نســل هایی کرده 
ایم که امروزه اینجا جلوی چشــمان ما نشسته 
اند و فرهنگ و آموزش های داده شــده را در 

حلقه های دود قلیان و سیگار هوا می دهند.
خانم فرهنگی دیگری که به صحبتهایمان گوش 
می دهد می گوید، خودزنی است اما با صراحت 
می گویــم که بروز چنین رفتارهایی ناشــی از 
اشتباه در سیستم آموزشی است. در مدارس تنها 
به آموزش دروس توجه می شود و به پرورش 
مهارت های زندگی و اجتماعی توجهی نمی 
شــود که نتیجه آن، همین رفتارهای پرخطر و 

ناهنجار است که شاهد آن هستیم.
والدین نیز وارد مذاکره می شــوند و هر کدام 
نظرات خود را بیان می کنند که جمع بندی آن 

شامل موارد زیر می شود.
■ گنجاندن مهارت آموزی در سیستم آموزش 

و پرورش
■  توجه به آموزش مهارت های زندگی برای 

گروه های مختلف سنی
■  لــزوم ترغیــب خانواده ها بــه جمع های 

دورهمی
■  انجــام بازی های خانوادگی مانند پانتومیم، 
اسم و فامیل، توپ بازی و حتی انجام بازی های 

اندرویدی
■  اجرای طرح های فرهنگ سازی 

■  ساخت و نمایش برنامه های مبارزه با مواد 

مخدر در رسانه های دیداری و شنیداری
■  لزوم نظارت بیشتر نیروهای انتظامی بر اماکن 

 دود کردن هنر در حلقه های دود
 زنان و دختران که می بایســت خالق اثرهای 
هنری زیبا و منحصر به فرد باشند و دستانشان 
را به قلمو و رنگ و چوب بسپارند و تابلوهای 
خیره کننــده به یادگار بگذارنــد، لوله ای در 
دستشــان گرفته اند و هنرشــان را در درست 

کردن حلقه های قلیانی دود می کنند.
بارها و بارها از نبود امکانات و فضا برای زنان 
صحبت شده، فضاهای فرهنگی، ورزشی برای 
زنان بویژه در شهرستان ها محدود و انگشت 
شمار است و از طرفی نبود برنامه های جذاب 
فرهنگی نیز مزید علت است تا زنان و دختران 
به ســوی رفتارهای پرخطر و ناهنجار رفته و 
بدالیل مختلف همچون دردسترس بودن قلیان 
ها و طعم های مختلــف و مهیج آن و آزادی 
در نوع پوشش های نامتعارف در سطح جامعه 
حضور پیدا کرده و قبح این رفتارهای پرخطر 

شکسته شده است.
در محدوده وســط بوســتان گروهی از زنان 
و دختران با پوشــش های باز و آرایش های 
رنگارنگ فضای بیشتری را به خود اختصاص 
داده اند. نزدیکشــان می شوم اما روی خوش 
نشــان نمی دهند. یکی از آنان با نام مستعار 
»الی که گویا مخفف الهام است« با اشتیاق سر 
صحبت را باز می کند و می گوید: من از طرف 

همه دوســتانم صحبت می کنــم. ما گروهی 
هســتیم که بیشــتر وقت را باهم میگذرانیم، 
باشگاه ورزشی، استخر، دورهمی دوستانه و 
فیلم دیدن، ســفر از برنامه های ماست. اینکه 
چرا با خانواده هایمان نیستیم شخصی است 
و یا اینکه چرا اینطور پوشــش داریم یا حتی 
قلیان میکشــیم هم شخصی است و به کسی 
مربوط نمی شــود. اما چرا هیچکس به دنبال 
این نیست که بپرسد چرا؟ چرا فضای فرهنگی 
مناســب برای بانوان وجود ندارد؟ چرا برنامه 
های متنوع فرهنگی و ورزشــی برای بانوان 
وجود ندارد؟ چرا در همدان مکان مناســبی 
برای اجرای تئاتر و نمایش عمومی آن وجود 
ندارد؟ چرا زنان نمی توانند و اجازه ندارند در 
فضای بوستان ها ورزش هایی مانند والیبال، 
بدمینتون، دوچرخه ســواری انجام دهند؟ و 
چراهای دیگری که گویا هیچ پاســخی برای 

آن وجود ندارد.
من به شــخصه کتاب هم می خوانم اما نه به 
روش قدیمی ها. کار هنری هم انجام می دهیم 
اما جایی بــرای عرضه و نمایش آثار هنریمان 

وجود ندارد و در گوشه خانه می ماند. 
برای آرامش خاطر به بوســتان ارم رفته بودم 
اما دیدن و شــنیدن دغدغه های مردم، سوال 
بسیاری برایم ایجاد کرد. امیداست مسئوالن و 
متولیان امور، توجه و اهتمام بیشتری به حوزه 

زنان و دختران جامعه داشته باشند.

بوستان ِارم در حصار قلیان ها

 رانندگی، سفر و مسافرت یکی از بهترین 
لذت های زندگی اســت البته سفری خوش 
و ایمن کــه با آرامش و هیــچ گونه رخداد 
بدی همراه باشــد، این در حالی اســت که 
همه ســاله جمعی از خانواده های ایرانی در 
سفرهای جاده ای اعم از برون شهری و درون 
شهری دچار حادثه می شوند و جان خود یا 

عزیزانشان در تصادفات به مخاطره می افتد.
همواره گفته می شود سه عامل، جاده، خودرو 
و انسان در تصادفات رانندگی نقش دارد و به 
گفته کارشناسان، عامل انسانی مهم ترین عامل 
در تصادفات به شمار می رود به گونه ای که 
گفته می شــود بیش از 70 درصد تصادفات 
مربوط به عامل انسانی است و عامل جاده و 

خودرو در ردیف بعدی قرار دارند.
البته برخی کارشناسان نیز معتقدند با ارتقای 
ایمنــی خودروها، تلفات انســانی به نصف 
کاهش مــی یابد چرا که اگر فــردی در اثر 
خطا در رانندگی و عدم رعایت احتیاط دچار 
سانحه شد، نباید در اثر ایمن نبودن خودرو و 

جاده، محکوم به مرگ شود.
در شــرایطی که میزان کشــته های ناشی از 
تصادفــات رانندگی در ایران با کشــته های 
ناشی از جنگ قابل مقایسه است، کارشناسان 
معتقدند با اصاح هر کدام از عوامل سه گانه 
تصادف یعنی جــاده، راننده و خودرو ایمنی 

مسافران افزایش می یابد.
بر اســاس گزارش ســازمان پزشکی قانونی 
کشــور، 17 هزار و 183 نفر در سال 1397 
قربانی تصادفات رانندگی شده اند. همچنین 
بر اساس آمار ســال 2018 سازمان بهداشت 

جهانــی درباره تصادفات جــاده ای، به ازای 
هر 100 هزار نفر در کشــورها، سهم سوئد 
از تصادفات تنها 2.49 و ســهم هلند 2.81 و 
آلمان نیز 3.54 است در حالی که این رقم در 

ایران 32.30 است.
همچنین در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو 
ســاالنه حدود 9 نفر در تصادف ها کشــته 
می شــوند، در حالــی که در ایــران به ازای 
این تعداد خودرو، 37 نفر کشــته می شوند. 
براساس برخی آمارها، ســاالنه حدود 800 
هزار تصادف رانندگی در کشور رخ می دهد 
که منجر به کشته شــدن روزانه 43 نفر می 
شــود. این رقم برای هــر 71 دقیقه یک نفر 
اســت و در واقع حوادث رانندگی در کشور 
ما پس از آلودگی هوا بیشترین قربانی را دارد.
کمال هادیان فر رئیس پلیــس راهور درباره 
تاثیر کیفیت خــودرو در تصادفات و تلفات 
جاده ای به ایرنا گفته است: حتماً آسیب های 
خودرو به سرنشینان به دلیل ناایمنی تا چند 
ســال آینده افزایش می یابد و مشکاتی در 

پی دارد.
وی افــزود: اکنون واردات خودروهای ایمن 
خارجی منع شده است. قطعات این خودرو 
ها نیز به درســتی وارد نمی شــود همچنین 
قطعــات خودروهای داخلی هــم به خوبی 
تامین نمی شود. این روند در آینده زیان های 
بسیاری برای تصادفات در پی خواهد داشت.

رئیــس پلیس راهور اضافه کــرد: اگر ایمنی 
خودرو باال باشــد میزان جراحت و آســیب 
افراد هــم کمتر می شــود در واقع، هر قدر 
ایمنی خودروها باالتر باشد، تصادف فوتی به 

تصادف خسارتی تبدیل می شود و از سویی 
دیگــر از تعداد فوتی ها کاســته و به تعداد 

مجروحان افزوده می شود.
رئیس پلیــس راهور گفت: خودروســازان 
محدودیت ها و مشــکات خــود را دارند؛ 
شــرایط کشــور هم به گونه ای نیست که 
واردات خودرو آزاد شود زیرا شورای اقتصاد 
به دلیل مشکات ارزی این واردات را ممنوع 
اعام کرده اســت اما به هــر روی این روند 
آنگونه که پیش می رود در چند ســال آینده 

آسیب هایی در پی خواهد داشت.
»تحقیق و توسعه« بخش فراموش 

شده است
عضــو هیأت رئیســه کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس در ایــن رابطه گفت: صنعت 
خودروســازی ما در طول چند دهه فعالیت 
رشــد کافی را نداشته و از استانداردهای دنیا 
عقب است.جواد حسینی کیا از سرمایه گذاری 
نکردن خودروســازها در حــوزه تحقیق و 
توسعه انتقاد کرد و گفت: تحریم ها، مدیریت 
ناکارآمد و دخالت های دولتی در تمام دوران، 
مانع از رشــد صنعت خودروسازی کشور به 

نسبت دیگر کشورها شده است.
وی به وجود نیروی مازاد در شــرکت های 
خودروسازی اصلی کشور اشاره کرد و گفت: 
به طور مثال شرکت خودروسازی سایپا، 11 
هزار نفر نیروی مــازاد دارد که این موضوع 
ســبب افزایش هزینه تمام شده خودروهای 

تولیدی می شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس، وجود نیــروی مــازاد و باال بودن 

هزینه های تولید را مانع از ســرمایه گذاری 
شرکت های خودروســازی در حوزه تحقیق 
و توســعه دانست و گفت: این هزینه ها باید 
صرف ارتقای ایمنی خودروها شود و به طور 
مثال خودرو طوری طراحی شود که به جای 

داشتن یک ایربگ، 10 ایربگ داشته باشد.
حسینی کیا به ســهام 17 درصدی دولت در 
ایران خودرو و 14 درصدی دولت در ســایپا 
اشاره کرد و گفت: امیدواریم که صحبت های 
اخیر وزیر صنعت، معــدن و تجارت درباره 
واگــذاری ســهام دولت در شــرکت های 

خودروسازی تحقق یابد.
وی اضافه کرد: اگر دولت نقش تصدی گری 
در حوزه خودروســازی را رها کند خود به 
خود صنعت خودرو کشور رشد خواهد کرد.

 پلفت فرم های قدیمی از رده خارج 
شوند

یک کارشــناس صنعت خودرو در این زمینه 
نیز، گفت: توســعه نیافتگــی در حوزه های 
مختلف مرتبط با رانندگی یکی از دالیل باال 
بودن آمار، تلفات جاده ای است. باید بپذیریم 
که در جامعه ای زندگی می کنیم که اصطاحًا 
توســعه نیافته است.حسن کریمی سنجری ، 
نوع مواد استفاده شــده در ساخت جاده ها 
در کنار شــیوه طراحی پیچ ها حتی در جاده 
های جدید را از جمله مــوارد تاثیرگذار در 
وقوع تصادفات رانندگی عنوان کرد و افزود: 
در کنار جاده، خودروها هم ایمن نیســتند و 
راننده هــا هم ایمن رانندگــی نمی کنند.وی 
معتقد است نقش همه عوامل موثر در تصادفات 
رانندگی باید در کنار هم بررسی شوند و ریشه 
مشکات در همه این حوزه ها توسعه نیافتگی 
کشور اســت.وی خواســتار ترویج فرهنگ 
رانندگی درست در مدارس شد و گفت: گویا 
رعایــت نکردن قوانین برای بعضــی از افراد 

جذاب تر از رعایت کردن آنهاست.

سهم خودروها در تصادفات جاده ای چقدر است؟

مرگ پایان تصادف نیست
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افزایش چشمگیر قاچاق لوازم خانگی

 ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزایش قاچاق لوازم خانگی 
خبــر داد و گفت کــه دولت باید اقدام مؤثری برای بهبود فضــای صنعت لوازم خانگی 

انجام دهد.
محمدرضــا غزنوی با بیان اینکه تخمینی از میزان قاچاق لوازم خانگی وجود ندارد، 
بیان کرد: به نظر می رســد قاچاق این کاال نســبت به ماه های پیش به مراتب بیشــتر 
شده است.وی از جمله دالیل افزایش قاچاق لوازم خانگی را ممنوعیت کامل واردات و 
کاهش برندهای کره ای در بازار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قاچاق فرصت مناسبی 

برای حضور مؤثر در بازار یافته است.
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشــاره بــه اینکه آمارها گویای 
کاهش نســبی تولید لوازم خانگی است، به خبرآناین گفت: در حالیکه بازار بهتری برای 
تولیدکنندگان فراهم شده، شرایط تولید سخت تر شده و نیاز است که دولت اقدام مؤثری 

برای بهبود فضای صنعت لوازم خانگی انجام دهد.
وی افزود: از طرف دیگر افزایش قیمت لوازم خانگی باعث شــده که واردات غیر قانونی 

این محصول برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی داشته باشد.
غزنــوی با بیان اینکه عرضه کنندگان لوازم خانگی به ســرمایه در گردش و متقاضیان به 
تسهیات ارزان قیمت نیاز دارند، اظهار کرد: در شرایط فعلی تقاضای لوازم خانگی ثابت 

بوده اما عرضه این محصول کاهش نســبی داشــته، در حالیکه هزینه های سربار تولید در 
جای خود باقی است و به دلیل نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، امکان افزایش 

تولید وجود ندارد.
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامــه تصریح کرد: قاچاق در 
زمان هــای مختلف نقش خود را تغییر می دهد و حتــی در زمان هایی قاچاق از داخل به 

خارج انجام می شود، اما در حال حاضر شاهد واردات غیرقانونی لوازم خانگی هستیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال های گذشته 
اقدامات خوبی در زمینه ایجاد کد رهگیری برای کشــف کاالی قاچاق انجام داده که باید 

سرانجام آن از این وزارتخانه پیگیری شود.

طال یا بیت کوین؟ 
■ کدام برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟

 بیت کویــن ارز الکترونیکــی اســت کــه به کمــک ماینرها یا 
دســتگاه های تولید کننده ارز دیجیتال استخراج می شوند که امروزه 
در جهان و در سال اخیر به خصوص در ایران توجه مصرف کنندگان 

را به خودش جلب کرده است.
به گزارش خبرآناین، افزایــش روز افزون قیمت طا و بیت کوین 
این ســوال را پیش می کشد که کدام یک از آنها برای سرمایه گذاری 

مناسب تر است؟
یک کارشــناس اقتصادی در این مورد در مصاحبه ای با خبرگزاری 
راشــاتودی می گوید:" اگر بیت کوین نبود وضعیت طا نیز اینگونه 
نمی شــد چرا که بیت کوین باعث شــده تا پول سخت دوباره وارد 

بازار شود."
 پول سخت چیست؟

ــک  ــه ارزش ی ــور مســتقیم ب ــه ط ــه ارزش آن ب ــی ک ــردش پول گ
کاالی خــاص مرتبــط اســت و معمــوال ایــن پــول در حجــم زیــاد 
ــول  ــد. پ ــی آی ــردش در م ــه گ ــی ب ــای دولت ــازمان ه ــط س توس
ســخت دارای پشــتیبانی اســت کــه در اینجــا ایــن پــول هــا دارای 

ــال هســتند. پشــتیبانی ارز دیجیت
منظور از پول ســخت در این گزارش طا اســت که با پشــتیبانی 

بیت کوین دوباره وارد بازار شده است.
بیت کوین ها اســتفاده از پول های ســخت را افزایش می دهند و هر 
فــرد برای تولید بیت کوین باید حســابی باز کنــد و همه چیز باید 
مرتب و حسابرسی شده باشد و قوانینی که برای بیت کوین در حال 
حاضر وجود دارد به مانند قوانینی اســت که در سال های دور برای 

طا وجود داشت.
 کدام یک بهتر است طال یا بیت کوین؟

ــد:" در  ــورد می گوی ــن م ــادی در ای ــور اقتص ــناس ام ــن کارش ای
حــال حاضــر بیت کویــن 10 برابــر بهتــر از طــا اســت چــرا کــه 
اســتفاده از آن روز بــه روز در حــال افزایــش اســت در هــر دقیقــه 
ــه  ــن اضاف ــده بیت کوی ــراد دارن ــاب های اف ــه حس ــاب ب 10 حس
ــال صــورت  ــه ده انتق ــر ده دقیق ــر حســاب در ه ــود و از ه می ش
می گیــرد کــه تمــام ایــن انتقال هــا و حســاب ها حسابرســی 

ــرل اســت." شــده و تحــت کنت
وی در آخر افزود:" در واقع ما در جامعه امروز حساب های منظم و 

تحت کنترلی را خواهیم داشت."
مایــکل نووگراث ســرمایه گذار پروژه گلکســی در مصاحبه ای با 
خبرگزاری بلومبرگ در این خصــوص  می گوید:" احتمال افزایش 
قیمت بیت کوین ها در چند سال پیش رو بسیار زیاد است و احتمال 
دارد قیمت این ارز دیجیتال به چندین برابر االن برســد و به همین 
دلیل سرمایه گذاری روی بیت کوین خیلی بهتر از سرمایه گذاری در 

حوزه طا است."
سدریک جنسون مدیر اجرایی و بنیان گذار رمزنگاری ماینرها در این 
خصوص می گوید:" احتمال دارد که رشــد قیمت بیت کوین از سال 
2017 که قیمت هر ارز دیجیتال به 19000 دالر رســید در سال های 

پیش رو بیشتر شود."
وی در ادامــه افــزود:"در حــال حاضــر تجــارت واقعــی یعنــی اینکه 
بخریــد و نگــه داریــد چــرا کــه افزایــش قیمــت بیت کوین هــا در 

است." راه 

سرمایه گذار باشیم نه سپرده گذار
 سرمایه گذاری واژه ای است که در لغت نزد ما ایرانی ها شناخته شده 
است، اما در مفهوم صرفا به معنای دریافت سود سپرده بانک هاست که غالبا 

عاقه وافری هم به حساب های سپرده کوتاه مدت داریم!
این نوع تفکر در ایران از زمانی آغاز شد که در سال 1266 بانک "شرق 
جدید" بدون داشــتن هیچ مجوزی در عمارت شرق میدان امام)ره( 
)توپخانه قدیم( دایر شــد. درســت از همان زمان بــود که این بانک 
انگلیسی با افتتاح حساب جاری و پرداخت بهره به آن آغازگر مفهومی 

جدید در تاریخ ایران شد.
متأسفانه در پس این ســال ها و از پی حوادث مختلف هرروز عاقه 
عامه مردم به بانک ها بیشــتر از قبل شــده، چراکه بدون هیچ اقدامی 
نسبت به پولی که در بانک نهاده بودند بهره دریافت می کردند. سودی 
که بدون زحمت به دســت می آید، ســودی که هیچ ریسکی ندارد و 
... جمات اغواکننده ای اســت که باعث ترغیب عامه مردم به سمت 

سپرده گذاری در بانک می شود.
امــا نکته ای که در پس پرده نهفته اینجاســت که ایــن نگاه به تدریج 
از دوران ناصرالدین شــاه تا به امروز باعث شــد ایران از یک کشور 
تولیدکننده به یک کشــور مصرف کننده تبدیل شــود؛ چرا پول های 
ســرگردان به جای آنکه در تولید و بازار هزینه شود به سمت بانک ها 
رفته و باعث عقب ماندگی کشــور در تولیدشــده است. جالب است 
بدانید که ایرانیان از 1200 سال قبل از میاد مسیح با صنعت ذوب آهن 
آشنایی داشتند، و از سنگ آهن تولید می کردند؛ آن چنانکه در شاهنامه 
هم فردوسی به آن اشاره کرده است. اما درست از همان سال های آغاز 
به کار"بانک شرق جدید" از تولید آهن به واردکننده قراضه آهن تبدیل 

شدیم و این آغاز یک روند فرسایشی در چرخه تولید ایران شد.
برای اینکه بتوانیم از فرهنگ ســپرده گذاری به سرمایه گذاری و تولید 
دست یابیم باید آغاز به صورت صحیح و مفهومی با کلمه سرمایه گذاری 
آشنا شویم، چراکه تا زمانی که از تفاوت سرمایه گذاری و سپرده گذاری 

آگاه نباشیم در مسیر سپرده گذاری مسیر را ادامه خواهیم داد.
سرمایه گذاری به مفهوم کسب سود قطعی و ماهیانه نیست، سرمایه گذار 
با بررســی موارد مختلف و ورود به سرمایه گذاری موردنظر آغازگر 
راهی می شــود تا در سایه تولید و تأمین نیاز جامعه به کسب درآمد و 
سود برسد و این بسیار متفاوت از سپرده گذاری است؛ سرمایه گذاری 
و ورود در روند تولید یعنی به نســبت صنعتی کــه بدان ورود کرد؛ 
خواب پولی را برای خود متصور شــود! خواب پول برای طی کردن 
مراحل مختلف تولید که بدون شک برای کسب درآمدهای پایدار در 
آینده باید با وســواس و دقت نظر بیشتری به آن ها بپردازی تا بتوانی 
در سال های بعد یک درآمد پایدار برای سرمایه گذاری خود در چرخه 

تولید دست پیدا کنید.
در ســپرده گذاری شما تنها به یک ســود بی چون وچرا و بدون تأخیر 
می اندیشید اما همیشه از سطح متوســط جامعه عقب تر خواهید بود 
برخاف ســرمایه گذاری که شاید ســرمایه گذار در سال های ابتدایی 
آغاز فعالیت هیچ درآمدی را کسب نکند اما در سال های بعد صاحب 

درآمدی خواهد شد که بسیار بیش از سود بانکی است.
برخی مدعی هستند سرمایه الزم را برای ورود به عرصه تولید ندارند؛ 
به نظر برای دوســتانی که در خود چنین توانــی را نمی بینند بهترین 
جایگاه بورس اســت، بازار بورس با مقیاس کوچک یا بنگاه واسطه 
برای ورود سرمایه گذاران به چرخه تولید و تجارت است. جالب است 
بدانید در تمام سال های گذشته بازار بورس پرسودترین بازار در ایران 
بوده است و ســرمایه گذاران در این بازار با خرید سهام شرکت های 
تولیدی صنعتی و بازرگانی به اندازه دارایی خود وارد چرخه تولیدشده 
و از سپرده گذاران صرف به سرمایه گذارانی هوشمند تبدیل می شوند.

بــرای ورود به این بازار هم باید نــکات مهمی را موردنظر قرار 
داد که مهم ترین آن عبارت اند از: بررســی ارزش ذاتی شرکت ها، 
بررســی برنامه های اجرایی آینده شرکت ها، بررسی میزان فروش 
شرکت ها. ســه اصل مهمی است که بدون شــک باعث پیروزی 
در یک ســرمایه گذاری هدفمند در بورس خواهد شــد. که بدون 
شــک بورس در مقیاس کوچک می توانــد ذهن ها را آماده ورود 
به چرخه تولید کرده و آغاز جایگزینی فرهنگ ســرمایه گذاری بر 

بود. سپرده گذاری خواهد 
* سیدعلی عباسی
  کارشناس بازار سرمایه

بیمه نامه کوثر وکارت ماشین و گواهینامه رانندگی پایه یک خودرو سمند 
ال ایکس به نام اصغر جامه بزرگی فرزند علی به شماره شناسنامه 1333 و 
شماره بیمه نامه 1397/1010/236142 به شماره پالک 682ب38 ایران18 

به شماره موتور 12486169023 و شماره شاسی 73290995 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ریزش قیمت خودرو ادامه دارد
 سیتروئن سی۳ به ۳۷۴ میلیون تومان رسید

 براســاس مشــاهدات میدانی قیمت خودروهای داخلی همچنان 
روند کاهشی در پیش گرفته است.

 به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان، احتمال ادامه این روند در آینده 
به دنبــال تکمیل و عرضه خودروهای ناقص موجود در کارخانه های 

خودروسازی وجود دارد.
به گزارش خبرنگاران جوان، اکنون در بازار محصوالت ایران خودرو 
پژو پارس دوگانه ســوز با مبلغ 105 میلیون و 800 هزار تومان، پژو 
GLX 405 دوگانه ســوز بــا مبلغ 80 میلیــون و 400 هزار تومان، 
 سمند EF۷ با مبلغ 86 میلیون و 100 هزار تومان، پژو 207. دنده ای 
)تیپ 1( با مبلــغ 126 میلیون تومان، هایما اس 5 توربو با مبلغ 264 
میلیون تومان، پژو GLX 405 با مبلغ 79 میلیون و 200 هزار تومان، 
پــژو 206. صندوقدار با مبلغ 101 میلیون تومــان و رانا LX با مبلغ 
83 میلیون تومان معامله مي شــود.همچنین  ســاینا با مبلغ 59 میلیون 
و 900 هــزار تومان، ســایپا 111 )تنوع رنگ( با مبلــغ 51 میلیون و 
200 هزارتومان،  چانگان CS۳۵ بــا مبلغ 180 میلیون تومان، آریو 
)اتوماتیــک( با مبلــغ 131 میلیون تومان و ســیتروئن C۳ )گرمکن 

صندلی( با مبلغ 374 میلیون تومان در بازار خرید و فروش مي شود.

از  تجلیــل  و  صنعــت  همایــش  در   
تولیدکنندگان و صنایع برتر استان به مناسبت 
هفته صنعت و معــدن از 15 واحد صنعتی و 
تولیدی برتر استان تقدیر شد. در این مراسم پایا 
بسپار، کشــت و صنعت خزل، کارگاه صنعتی 
طراحــان، آهن و ســیلیس آذرخش، همبرگر 
محبوب، فاران شیمی، توسعه معدنی و صنعتی 
صبانور، چینی آالت، قطعه ســازان رزن، تیزرو 
پرش ماماهان، گروه ســنگ الیاسی و الماس 

ماسه هگمتان به عنوان نمونه شناخته شدند.
خوشه صنعتی انگور مایر و کنترل گاز اکباتان 
نیز بــه تازگی به عنوان واحد برتر ملی معرفی 
و تجلیل شــده اند که در ایــن آیین از آنها نیز 

قدردانی  شد.
استاندار همدان در این مراسم با اشاره به عزم 
دولت برای حل و فصل مشکات بخش تولید 
گفت: رضایتمندی تولیدکنندگان استان برای ما 

اصل و اساس است.
سید سعید شــاهرخی راه دست یابی به رونق 
تولید را نگاه ویژه به تولیدکنندگان و کارآفرینان 
دانســت و افزود: توجه به ســرمایه گذاری و 
ارتقای ظرفیت صنایع در دست مسئوالن استان 

قرار دارد.
وي به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اشــاره کرد و گفت: هیچ مدیــری حق ندارد 

مصوبات این ستاد را اجرا نکند.
وی یــادآوری کــرد: معاون امــور اقتصادی 
استانداری وظیفه نظارت بر مصوبات این ستاد 
را دارد و هیچ عذری برای ســرپیچی مدیران 

دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست.
اســتاندار همدان تأکید کرد: برای حل و فصل 
مشــکات بخش تولید برنامه ریزی منظمی 
صورت گرفته و تحت هیچ شرایطی رسیدگی 

به امور صنایع تعطیل نمی شود.
وی گفت: رضایتمندی تولیدکنندگان برای ما 
اصل و اســاس اســت و در این زمینه از هیچ 

کمکی دریغ نمی کنیم.
 مشــکالت تولیدکنندگان شناسایی 

شود
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان و امام 
جمعه همدان بــا تأکید بر اینکه تولیدکنندگان 
جهادگــران اقتصادی هســتند، گفــت: باید 

مشکات تولیدکنندگان شناسایی شود .
حجت االســام حبیب ا... شعبانی افزود: کاش 
در روز صنعــت فرصتی به تولیدکنندگان داده 
شــود تا به عنوان کســانی که در میدان عمل 
فعالیت می کنند مسائل و مشکات گفته شود 

و مسئوالن به دنبال حل مسأله بروند.
وی با بیان اینکه غالب مشکات تولیدی ها با 
بانک هاست، تصریح کرد: وقتی سخنان بانک ها 
را می شنویم آنها می گویند در چارچوب قانون 
عمل می کنند بنابراین باید بررســی شــود که 

مشکل کار کجاست.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با تاکید 
براینکه شناســایی مشــکات تولیدکنندگان 
وابســته به این است که کســانی که در میدان 
عمل کار می کنند مســائل را بیان کنند، افزود: 
یکی از مشکات اساسی  تولیدکنندگان مسائل 

اداری و معطلی در ادارات است.
شــعبانی با اشــاره بــه اینکــه ادارات هم در 
چارچوب قانون عمل مــی کنند، عنوان کرد: 
در تزاحماتی قرار گرفته ایم که اگر نشناســیم 

نمی توانیم مشکل را حل کنیم.
وی گفــت: قانون بایــد با حــرف و تجربه 

تولیدگران نوشته و ویراستاری شود.
 تولیدگــران از فرصت به وجود آمده 

استفاده کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 

از اختصــاص 500 میلیارد تومان تســهیات 
بانکی به صنایع استان خبر داد و گفت: صاحبان 
واحدهای تولیدی از این فرصت استفاده کنند.

حمیدرضا متیــن افزود: از محل تبصره 18 در 
راســتای حمایت از تولید استان 500 میلیارد 

تومان تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: این تسهیات در بخش سرمایه 
گردش، نوســازی و بهسازی و احداث واحد 
جدید در 7 بانک استان به واحدهای متقاضی 
پرداخــت می شــود.رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان خاطرنشــان کرد: این 
تسهیات از نوع ارزان قیمت و یارانه دار است 
و تنها تسهیات ســرمایه در گردش یارانه ای 

پیش بینی نشده است.
وی همچنین از آغاز طرح بخشــودگی جرائم 
تأمیــن اجتماعی خبــر داد و گفــت: فعاالن 
اقتصادی مشکل دار در نخستین فرصت برای 
برخورداری از این طرح ارزشمند دولت اقدام 
کنند.رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همدان با تبریک هفته صنعت به فعاالن عرصه 
تولید یــادآوری کرد: در هفتــه صنعت چهار 

واحد تولیدی در استان به بهره برداری رسید و 
در هفته دولت طرح های بزرگ تری با اشتغال 

بیشتر وارد چرخه تولید می شوند.
 به کشاورزی صنعتی در همدان توجه 

کنید
 مشــاور وزیر صمت در امــور بین الملل با 
بیان اینکه استان همدان یک استان کشاورزی 
است گفت: اســتان همدان در زمان هایی که 
می بایست به مباحث صنعتی به عنوان موتور 
توســعه بپردازد توجه کمتری به آن شــده، 
نمونه این امر کشاورزی صنعتی است که در 
استان  آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته 
اســت.  محمدرضا فیاض با تأکید براینکه باید 
کشاورزی این استان از نوع صنعتی باشد، اظهار 
کرد: باید از این فرصت به خوبی استفاده شود 
که قدم های خوبی هم در این امر برداشته شده 

است. وی با تأکید بر اینکه بهره گیری درست 
از معادن موجود در اســتان همدان راهی برای 
توسعه استان است،تصریح کرد: واحد صنعتی 
و صنعتگــر باید 46 حرفه و علــم را بداند و 

نسبت به آن آگاه باشد. 
وی با بیان اینکه 60 واحد برتر از اســتان های 
مختلف کشور به عنوان واحد برگزیده کشوری 
انتخاب و معرفی شــده اند، خاطرنشــان کرد: 
یکی از این واحد ها مربوط به اســتان  همدان 

بوده است.
فیاض در بخش دیگری از ســخنانش تصریح 
کرد: طبق برنامه در وزارت صمت، در دو سال 
آینده 21 واحد قابل توجه که برخی در سطح 
ملی اســت به خط تولید می آید تا به توسعه 

استان و کشور کمک کند.
 بانک ها مانع رونق تولید هستند

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسامی 
با تأکیــد براینکه نقدینگی در صنعت و معدن 
مساله جدی است، گفت: بانک ها یکی از موانع 

رونق تولید هستند.
امیر خجسته اظهار کرد: بانک ها با تولیدکنندگان 

برخورد و جریمه می کنند 
و حتی در مواردی تملک و تصاحب می کنند.

وی با بیان اینکه باید یک فرقی بین تولیدکننده 
و دالل قائل شــویم، افزود: تولیدکنندگان هر 
آنچه مد نظر دارند با مدیران اســتان و مجمع 
نمایندگان مطرح کرده تــا مجمع نمایندگان 
پیگیری کنند.نماینده مردم همدان در خانه ملت 
بــا بیان اینکــه صنعتگران عــزت جمهوری 
اسامی را حفظ می کنند، یادآور شد: حاضریم 
هر پیشــنهادی که تولیدکنندگان  درباره رونق 
تولید و کسب و کار دارند را در مجلس مطرح 

کنیم.
مدیران  بــا  کارشناســی  بدنــه   

همراه نیستند
رئیس اتاق بازرگانی اســتان همدان گفت: اگر 
دســتگاه های داخلی همــراه بخش صنعت و 
تولیدکنندگان باشــند و روان سازی کنند بدون 

شک تحریم ها کمترین تاثیر را خواهد گذاشت.
علی اصغر زبردست با اشــاره به اینکه در هر 
کجا که بخش خصوصی وارد کار شــده نتایج 
مثبتی را به دنبال داشته است؛ بر اعتماد به بخش 
خصوصــی تاکید کرد و گفت: دســتگاه های 

دولتی بخش خصوصی را اذیت نکنند .
زبردســت با بیان اینکه متأســفانه در چند ماه 
گذشته صدور برخی بخشنامه ها و تصمیمات 
غلــط در مجموعه دولت تأثیــرات مخربی بر 
روند فعالیــت صادرکنندگان و تولید کنندگان 
گذاشته اســت ، تصریح کرد: درست زمانی که 
بازاریابــی یک کاال انجام  می شــود یک دفعه 

بخشنامه ممنوعیت صادرات می زنند.
زبردســت با تاکید بر اینکه دولــت مردان پا 
در کفش تولیدکننــده و صادرکنندگان نکنند، 
تصریح کرد: مســأله بانک  ها یک مسأله جدی 
در کشور اســت که باید مورد توجه مسئوالن 

قرار بگیرد.
زبردست با بیان اینکه بروکراسی های اداری 
و دوندگی هــای اخذ وام، تأمین اجتماعی و 
بیمه کارکنان تولیدکنندگان را خسته می کند، 
گفــت: اگر مدیر واحدهــای تولیدی مدت 
زمان زیادی را برای گرفتن وام، مشــکات 
تامین اجتماعی و مســائل مالی دوندگی کند 
پس چه کســی می خواهد چرخــه تولید را 

اداره کند.
وی با اشاره به اینکه امروز تولیدکنندگان نباید 
دغدغه داشته باشــند، ادامه داد: مسأله ما فقط 
مدیران قســمت های اصلی نیستند بلکه بدنه 

کارشناسی همراه با مدیران نیست.
زبردســت با تاکید بر اینکه خوشبختانه هیچ 
یــک از کارخانه جات بــزرگ ما به تعطیلی 
کشــیده نشده اســت، خطاب به مدیر ارشد 
اســتان گفت: بدنه کارشناســی را با مدیران 

همراه کنید.
وی خاطرنشان کرد: تنها 2 ونیم 
درصد بخش بازرگانی عراق را 
در دســت داریم این در حالی 
اســت که باید فعالیت تجاری 
و فنی مهندســی ما در عراق به 

بیش از 70 درصد برسد.
رئیــس اتاق بازرگانی اســتان 
همدان یادآور شد:  با بخشنامه 
وزیــر صنایــع و کشــاورزی 
محصوالت  واردات  راه هــای 
از پاکســتان به ایران بسته شده 
و پاکســتان نیز برای صادرات 
محصول سیر تعرفه سنگینی را 

قرار داده است.

استاندار در همایش صنعت و تجلیل از تولیدکنندگان و صنایع برتر استان:

روان سازي امور بانکي مشکل استان است
■ مشاور وزیر صمت در امور بین الملل: بهره گیری از معادن همدان راهی برای توسعه استان است

■ از 15 واحد صنعتی و تولیدی برتر استان تقدیر شد

طال باال رفت 
دالر ریخت
 قیمت طا در معامات روز چهارشنبه 
بــازار جهانی در پی افــت ارزش دالر و 
تجدید نگرانی ها نسبت به تجارت جهانی، 
به باالترین حد در بیش از یک هفته اخیر 

صعود کرد.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید اظهار 
کرد مذاکــرات تجاری آمریکا با چین در 

مسیر صحیحی حرکت می کند و رسیدن 
به توافق مناسب، زمان خواهد برد.

اتحادیه اروپا نیز اعام کرد آماده مذاکره با 
واشنگتن درباره اختاف بر سر یارانه های 
هواپیما است و همزمان در واکنش به اقدام 
آمریکا بــرای افزودن زیتون، پنیر ایتالیا و 
ویسکی اسکاچ به فهرست وضع عوارض 
ســنگین، اقدامات تافی جویانه را آماده 
می کند.از سوی دیگر، لورتا مستر، رئیس 
بانک فدرال کلیولند روز سه شنبه نسبت 
به اینکه کاهش نرخ های بهره اقدام درستی 

باشــد، ابراز بدبینی کرد.انتظارات باالیی 
برای کاهش نرخ های بهره از سوی بانک 
مرکــزی آمریکا وجود دارد که از افزایش 
قیمت طا پشتیبانی کرده است.بر اساس 
گزارش رویترز، بازار منتظر آمار اشــتغال 
غیرکشاورزی آمریکا است که روز جمعه 
منتشر می شود و به سرمایه گذاران کمک 
می کند به ارزیابی اقدامات سیاست پولی 

احتمالی بانک مرکزی آمریکا بپردازند.
موجــودی طای "اس پــی دی آی گلد 
تراســت" که بزرگترین صندوق سرمایه 

گذاری تحت پشتوانه طا در جهان است، 
روز ســه شنبه 22/. درصد رشد کرد و به 

800/20 تن رسید.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره برای تحویل فــوری ثابت بود و به 
15 دالر و 31 ســنت رســید هر اونس 
پاتین برای تحویل فوری با 0/2 درصد 
کاهش، به 826 دالر و 15 ســنت رسید. 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 0/1 
درصد رشد کرد و 1559 دالر و 45 سنت 

معامله شد.

نماینده ولی فقیه در استان: به مشکالت تولیدکنندگان رسیدگي کنید

رئیس سازمان صمت: تسهیالت یارانه اي پرداخت مي شود

خجسته: بانک ها مانع ایجاد مي کنند

زبردست: دولت مردان پا در کفش تولیدکننده و صادرکنندگان نکنند

استاندار همدان: رضایت تولیدکنندگان برایم اصل است
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آغازمسابقات تورایرانی 
هوپس دختران ایران

 دور نخســت مسابقات هوپس دختران ایران در سال 98 با حضور 
112 بازیکن از 27 استان کشور در سالن برنا همدان آغاز شد .

این مســابقات طبق روال برگزاری مســابقات قهرمانی کشور تورهای 
ایرانی در دو دور ، جدول دوره ای و جدول حذفی برگزار می شود پس 
از پایان یافتن دور نخست 64 بازیکن راه یافته از جدنخست دوره ای در 

جدول حذفی به رقابت می پردازند. 
از 10 بازیکن راه یافته استان همدان در این مسابقات ثنا قشمی، نازنین 
مرتضایی ،کوثره فتاحی ضعیم و ســتایش ایلوخانی به مرحله جدول 
حذفی راه یافتند در تیم همدان ســتایش ایلوخانی یکی از چهره های 
برتر مسابقات می باشد مربیان همدان در این مسابقات زهره ابوطالبیان، 

معصومه یعقوبی و راضیه و مرضیه احمدی هستند .

قاضی القضات هیأت کشتی استان

از نظر کمی با کمبود داور مواجه هستیم 
 داریــوش چلوئیــان رئیس کمیته 
داوران هیأت کشتی استان پس از چند 
سال دوری با انتخاب حمیدرضا یاری 
در رأس هیأت کشــتی دوباره سکان 
هدایت داوران اســتان را در دســت 
گرفت. چلوئیان که از داوران بین المللی 
استان می باشد برای سر و سامان دادن 
اســتان دغدغه های زیادی  به داوران 
دارد و با مشکات زیادی روبروست 
او نگران کمبود داور کشــتی در استان است و به خبرنگار ما گفت: در 
برخی از شهرستان ها حتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست داور داریم 

و به غیر از مرکز استان همه شهرستان با کمبود داورمواجه هستند.
وی از نداشتن انگیزه در نزد داوران خبر داد و گفت: اکثر داوران جذب 

مربیگری می شوند ودیگر رغبتی برای قضاوت ندارند.
چلوئیان به ضعف آموزش در هیأت اشــاره کرد و گفت: در سال های 
اخیر نســبت به آموزش بی تفاوت بودیم و نتوانستیم داوران خوبی را 
پرورش بدهیم و اگر هیأت ها آنقدر که به کشتی قهرمانی می پردازند از 
فدراسیون نسبت به ارتقاء و کاس های آموزش داوران درخواست کنید 

می توان به آینده داوری کشتی امیدوار شد.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم تا با تشــکیل کاس های داوری و با 

حمایت هیأت کشتی بتوان سطح کیفی و کمی داوران را ارتقاء بدهیم.

تیم ملی والیبال با ترکیب کامل
 به آمریکا می رود

 تیم ملی والیبال ایران بدون نگرانی در مورد ویزای آمریکا به شیکاگو 
می رود.

تیم ملی والیبال ایران با قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله گروهی لیگ 
ملت های 2019 به مرحله نهایی مسابقات در شیکاگو صعود کرد.

ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای سفر به شیکاگو، 
سعید معروف، سید محمد موسوی، میاد عبادی پور، فرهاد قائمی، پوریا 
فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیعی، مسعود غامی، 
علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، محمدرضا موذن و محمدرضا 
حضرت پور را انتخاب کرده تا برای رسیدن به یکی از سکوهای قهرمانی 

به مصاف حریفان بروند.
ویزای همه بازیکنان برای ســفر به آمریکا صادر شــده و به گفته امیر 
خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال، مشکلی از این بابت وجود ندارد. 
او پیش از این و به خاطر سخت گیری هایی که سفارت آمریکا همواره در 
مورد تیم ملی ایران به کار گرفته، اعام کرده بود که اگر حتی ویزای یک 

بازیکن هم دچار مشکل شود، تیم به آمریکا نخواهد رفت.
تیم ملی ایران در مرحله نهایی لیگ ملت ها به ترتیب روزهای 20 و 21 

تیر به مصاف لهستان و برزیل می رود.

جمشیدیان از پاس جدا می شود 

 احمد جمشیدیان سرمربی فصل گذشته پاس همدان احتماالً از این 
تیم جدا خواهد شد.

سرمربی فصل گذشته پاس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی از جدایی 
خود از پاس خبر داد.

جمشــیدیان که با پاس فصل موفقی را ســپری کرده بود و علی رغم 
نامایمتی ها و کمبودها با این تیم تا روز آخر از مدعیان صعود به شمار 

می رفت نزد هواداران از محوبیت خاصی برخوردار است.
این مربی محجوب و محبوب که در نخســتین تجربه مربیگری خود 
کارنامه قابل قبولی ارائه داد گویا از امروز و فردا کردن مسئوالن به تنگ 

آمده و به دنبال جدایی از پاس است.
پس از پایان مســابقات لیگ متولیان پاس به دنبال خرید امتیاز دســته 
نخســتی برای پاس همدان هستند و گویا جمشیدیان برای آنکه دست 
مسئوالن را برای انتخاب مربی باز بگذارد آهنگ جدایی سر داده است.

دو هاکی باز همدانی در تیم ملی

 تــدو بانوی هاکی باز همدانی به تیم ملی هاکی کشــورمان دعوت 
شدند.تیم ملی هاکی کشورمان که خود را برای شرکت در مسابقات جام 
ملت های آسیا آماده می کند تمرینات آماده سازی خود را در تهران دنبال 
می کند از ســوی مربیان تیم ملی دو هاکی باز دختر از استان همدان به 

اردوی تیم ملی دعوت شدند.
سمیرا یادگاری و ســاناز بهرامی هاکی بازان استان هستند که تیم ملی 

هاکی کشورمان را در مسابقات جام ملت های آسیا همراهی می کنند.
رقابت های جام ملت های آســیا در روزهای 20 الی 31 تیرماه در چون 

یوری تایلند برگزار می شود.

همدان آماده میزبانی نوجوانان آسیا
 همدان که از ســوی کنفدراسیون فوتبال آســیا به عنوان میزبان 
مرحله مقدماتی فوتبال نوجوانان آســیا انتخاب شــده است خود را 

مهیای میزبانی این رقابت ها می کند.
روز گذشته به همین منظور جلسه هماهنگی بین مسئوالن فدراسیون 
فوتبال، هیأت فوتبال همدان و تهران برگزار شد و مقدمات چگونگی 

برگزاری این رقابت ها اعام شد.
در این نشســت ابراهیم شــکوری سرپرســت دبیر کلی فدراسیون 
فوتبال، مســئوالن و نمایندگان کلیه کمیته هــا، صوفی رئیس هیأت 
فوتبال همدان و شــیرازی رئیس هیأت فوتبال تهران شرکت داشتند 
کــه آخرین اقدامــات و برنامه های میزبانــی از بازی های مقدماتی 

نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا تجزیه و تحلیل کردند.
الزم به ذکر است که همدان میزبان قهرمانی نوجوانان و تهران میزبان 
قهرمانی جوانان گروه ایران هســتند. این رقابت ها شهریور ماه سال 
جاری در شــهرهای تهران و همدان برگزار می شود و استان همدان 
میزبان تیم های ملی نوجوانان افغانستان، فلسطین ، مالدیو وتیم ملی 

نوجوانان جمهوری اسامی ایران است.

قضاوت داوران استان در لیگ کشوری

 3 نفر از داوران اســتان این هفته در دیدار لیگ کشوری قضاوت 
می کنند.

با اعام دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال در هفته نخست از لیگ 
برتر فوتسال باشگاه های کشــور دیدار دو تیم مس سونگون مقابل 
اهورا بهبهان را که امروز در ورزشــگاه علی بن ابوطالب)ع( شــهر 
بهبهان برگزار می شــود را حمیدرضا قدسی داور خوب همدانی به 

عنوان داور نخست سوت می زند.
همچنین امین تیموری دیگر داور اســتان امروز در هفته ســیزدهم 
لیگ ساحلی دیدار دو تیم شهریار ساری مقابل موج سواران ساحلی 

نوشهر را در ورزشگاه حسینی نوشهر قضاوت خواهد کرد.
حامد عبدی دیگر داور ســاحلی اســتان نیز امروز در دیدار دو تیم 

شهدای شلمچه و آبفا اردکان در شلمچه وقت نگه دار می باشد.

پاس یک میلیارد جریمه شد

 کمیتــه اعــام وضعیــت فدراســیون فوتبــال تیــم فوتبــال پــاس 
همــدان را بیــش از یــک میلیــارد ریــال جریمــه کــرد.

بــه دنبــال شــکایت مختــار جمعــه زاده بازیکــن اســبق تیــم فوتبــال 
پــاس همــدان ،کمیتــه اعــام وضعیــت فدراســیون فوتبــال پــس از 
بررســی محتویــات پرونــده ،تیــم فوتبــال پــاس همــدان را محکــوم 
ــال در  ــه پرداخــت 900/000/000 ری ــف ب ــن باشــگاه را مکل و ای
حــق ایــن بازیکــن و 180/000/000 ریــال هزینــه دادرســی نمــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه پــاس و شــهرداری همــدان بــرای آغــاز 
ــب  ــون خــود را نســبت ه ــد دی ــا یاب ــت قرارداده ــا و ثب رقابت ه
ــا را  ــور در رقابت ه ــوز حض ــا مج ــد ت ــت نماین ــاکیان پرداخ ش

ــد. ــت کنن دریاف

تاریخ آغاز لیگ  های استانی اعالم شد

 تاریخ آغاز مسابقات لیگ در رده های مختلف اعام شد.
مدیــر روابط عمومــی هیأت فوتبال اســتان با اعام ایــن خبر به 
همدان پیام گفت: ســال فوتبالی اســتان از هفته آینده آغاز می شود 

وفصل پرباری را پیش رو داریم.
میثم فتاحی ادامه داد: هفته گذشته جلسه هماهنگی لیگ برتر فوتسال 
اســتان برگزار شد این رقابت ها با شرکت 8 تیم از نخست مرداد ماه 

آغاز خواهد شد.
وی همچنین از قرعه کشــی لیگ دســته نخســت خبر داد و گفت: 
هفته نخســت مرداد ماه این رقابت ها قرعه کشی خواهد شد و آغاز 
رقابت ها نیز آخر مرداد ماه خواهد بود همچنین لیگ امیدهای استان 
چهارم مرداد ماه انجام خواهد شــد و آغاز رقابت ها نیز هفته ســوم 

مرداد ماه پیش بینی شده است.
فتاحی افزود: لیگ جوانان اســتان نیز هفته آینده قرعه کشی خواهد 

شد و لیگ نوجوانان هم از هفته آینده استارت خواهد خورد.
وی همچنین گفت: مســابقات فوتبال زیر 15 سال استان نیز از هفته 

سوم مرداد ماه آغاز خواهد شد.

فوتبال نوجوانان استان به تعویق افتاد

ــه  ــان اســتان ب  مســابقات فوتبــال قهرمانــی نونهــاالن و نوجوان
تعویــق افتــاد.

ــگاه های  ــی باش ــان قهرمان ــاالن و نوجوان ــگ نونه ــای لی رقابت ه
اســتان کــه قــرار بــود در ایــن هفتــه آغــاز شــود بــه زمــان دیگــر 

موکــول شــد.
کمیتــه مســابقات هیــأت فوتبــال اســتان اعــام کــرد بــا توجــه بــه 
ــده در مســابقات  عــدم همــکاری برخــی از تیم هــای شــرکت کنن
ــدارک  ــه م ــتان در ارائ ــی اس ــان قهرمان ــاالن و نوجوان ــگ نونه لی
ــن  ــابقه ای ــرکت در مس ــده و صــادر نشــدن کارت ش ــته ش خواس
رقابت هــا کــه قــرار بــود ایــن هفتــه آغــاز شــود لغــو و بــه زمــان 

دیگــری موکــول شــد.
ــدارک  ــل شــدن م ــرای تکمی ــاره ای را ب ــه فرصــت دوب ــن کمیت ای
ــرکت  ــای ش ــت تیم ه ــن فرص ــته آخری ــرد و روز گذش ــن ک تعیی
کننــده در ایــن رقابت هــا بــود کــه مــدارک خــود را تکمیــل کننــد.

ایــن کمیتــه یــادآور شــد چنانچــه بــاز هــم تیم هــا بدقولــی کننــد 
مســابقات بــا تیم هایــی کــه مدارکشــان تکمیــل شــده باشــد انجــام 
ــار  ــابقات کن ــدارک از دور مس ــد م ــای فاق ــد و تیم ه ــد ش خواه

ــوند. ــته می ش گذاش
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پیشخوان
افتتاح تمرینات کشتی بانوان در سالن کشتی 

مصطفی جوکار
 به مناســبت گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر تمرینات 
کشتی الیش بانوان طی مراسمی در سالن کشتی مصطفی جوکار افتتاح 

و مورد بهره برداری کشتی گیران بانوی شهرستان مایر قرار گرفت.
مراسم افتتاح تمرینات کشــتی بانوان در سالن کشتی مصطفی جوکار 
به همت هیأت کشــتی و مســئول امور ورزش بانوان و همکاری اداره 
ورزش وجوانان و هیأت ووشو شهرستان مایر به مناسبت گرامیداشت 

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار و سالن کشتی مصطفی جوکار 
در سانسهای مختلف زیر نظر مربیان این رشته ورزشی در اختیار بانوان 

قرار گرفت
ووشــو کاران دختر مایری با برنامه ای از پیش تعیین شــده با اجرای 
حرکات نمایشــی ووشــو جلوه خاصی را به این مراســم دادند که از 

استقبال بی نظیری از سوی شرکت کنندگان برخوردار بود
رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مایر نیز ضمن تشکر از عوامل 
اجرایی این مراســم آن را اقدامی مهم در ورزش بانوان دانست و اظهار 
داشــت :با توجه به زیرساختهای ورزشی این شهرستان می توان رشته 

های ورزشــی دیگری را بــرای بانوان با توجه به پتانســیلهای باالی 
شهرستان فعال و با همکاری هیأت های ورزشی مربوطه در اختیار آنان 
قرار دادوی در ادامه صحبتهای خود ورزش را ابزاری برای پیشــگیری 
و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد دانست و از پدران و مادران خواست تا 
با فرهنگ سازی این امر مهم در خانواده ها فرزندان خود را تشویق به 
ورزش و راهی اماکن ورزشی کنند تا در آینده شاهد زدودن گرد و غبار 
مواد مخدر و اعتیاد در جامعه باشــیم و بالعکس قهرمانانی را پرورش 
دهیم که پرچم مقدس جمهوری اســامی ایران را در میادین ورزشی 

ملی و فراملی به اهتزاز بکشند.

درجام جهانی فوتبال زنان 
هلند برای نخستین بار 

به فینال رسید 
 هلند با شکست سوئد در نیمه نهایی 
جام جهانی فوتبال زنان، به فینال صعود 

کرد و حریف آمریکا شد.
دومیــن دیدار از مرحله نیمه نهایی جام 
جهانی فوتبال زنان بین هلند و ســوئد 
برگزار شــد. در پایان این دیدار هلند با 
یک گل سوئد را شکست داد و حریف 

آمریکا در فینال این رقابت ها شد.
تیم های انگلیس و ســوئد نیــز امروز 
در دیدار رده بنــدی برابر هم به میدان 

می روند.

در کوپا آمه ریکا
 پرو حریف برزیل شد

 تیم ملی فوتبــال پرو در نیمه نهایی 
رقابت هــای کوپا آمه ریکا با ســه گل 
شــیلی را در هم کوبید و بــه فینال راه 

پیدا کرد.
مرحله نیمــه نهایی رقابت های کوپا آمه 

ریکا با انجام یک دیدار به پایان رسید.
در این دیدار دو تیم پرو و شــیلی به 
مصــاف هم رفتند کــه در نهایت این 
پرو بود که توانست به شگفتی سازی 
خود ادامه دهد و با سه گل به پیروزی 

برسد.
شــیلی در حالی در این دیــدار تن به 
شکســت داد که در دو دوره قبلی این 
رقابت ها توانسته بود که عنوان قهرمانی 

را به دست آورد.
به این ترتیــب دیدار فینــال را برزیل 
میزبان برابر پرو شــگفتی ســاز برگزار 
خواهند کــرد تا تکلیف تیــم قهرمان 

مشخص شود.
دو تیم آرژانتین وشــیلی نیز دیدار رده 

بندی را برگزار می کنند.

موفقیت داوران ایرانی 
در آزمون آکادمی داوری 

AFC
دوره  در  حاضــر  ایرانــی  داوران   
آکادمی داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا 
آزمون های خود را با موفقیت ســپری 

کردند.
امیر عرب براقی، میثم حیدری و مرتضی 
منصوریان کــه در دوره آکادمی داوری 
کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور یافته اند 
آزمون های آمادگی جسمانی را به خوبی 

سپری کردند.
بر این اساس داوران ایرانی خود را برای 
حضــور در دوره بعدی آزمون ها که در 
پاییز ســال جاری برگزار خواهد شــد 

آماده می کنند.

آمریکا حریف مکزیک در 
فینال جام طالیی شد

 تیم ملی فوتبــال آمریکا با پیروزی 
برابر جامائیکا در نیمه نهایی جام طایی 

حریف مکزیک در فینال شد.
در نیمــه نهایــی جــام طایــی )جام 
ملت هــای فوتبال آمریکای شــمالی و 
مرکزی( یک دیدار برگزار شــد. در این 
دیدار تیم ملی فوتبال آمریکا به مصاف 
جامائیکا رفت و توانست با نتیجه 3 بر 

یک به پیروزی برسد.
آمریکا با پیــروزی حریف مکزیک در 

فینال شد.

لمپارد رسما سرمربی 
چلسی شد

 اسطوره باشگاه چلسی با قراردادی 
3 ســاله هدایت این تیم را در لیگ برتر 

انگلیس بر عهده گرفت.
فرانــک لمپــارد اســطوره باشــگاه 
چلســی و ســرمربی فصل قبل دربی 
کانتی انگلیس با عقد قراردادی ســه 
عنوان سرمربی چلسی  به  رسمًا  ساله 
در  و جایگزین ساری  انتخاب شــد 

تیم شد. این 
اســطوره باشگاه چلســی فصل قبل 
به  را  کانتــی  داربــی  بود  توانســته 
پلی آف لیگ برتــر بیاورد و حتی به 
فینــال این مســابقات نیز صعود کرد 
اما با شکســت برابر اســتون ویا از 

بازماند. برتر  لیگ  به  صعود 

 مســابقات فوتبــال لیگ برتر 
استان هفته گذشته قرعه کشی شد 
و تیم های شــرکت کننده حریفان 

خود را شناختند.
رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبال 
قهرمانــی باشــگاه های اســتان با 
شرکت 8 تیم هفته گذشته در محل 
هیأت فوتبال استان قرعه کشی شد.

در این رقابت ها تیم های شهرداری 
ســامن، علم و ادب همدان، خانه 
جوان مایر، ذوالفقار تویســرکان، 
مهــر همدان،  نهاوند،  پاســارگاد 
هال احمــر تویســرکان و گرین 
کشــاورز نهاوند شرکت دارند که 
از هفته نخست مرداد ماه مسابقات 

خود را آغاز می کنند.
با توجه به قرعه  تیم های شــرکت 
کننده، هفته نخســت هفته دربی ها 
شد و تیم های همشهری به مصاف 

هم می روند.
با وجود گذشت یک هفته از قرعه 
کشی هنوز برخی از تیم ها مدارک 
خود را تکمیــل نکرده اند و کمیته 
اجرایی مســابقات پس از تکمیل 
مدارک برنامه مســابقات را اعام 

خواهد کرد.
این رقابت ها بــه صورت رفت و 
برگشــت برگزار خواهد شد و در 
پایــان تیم قهرمان بــه رقابت های 
لیگ دسته سوم کشور جام آزادگان 

راه پیدا خواهد کرد.
در لیــگ برتر اســتان تنها چهار 
شهرســتان نماینــده دارند و قلب 

لیگ در شــهرهای مایر، نهاوند، 
تویســرکان و همــدان مــی تپد 
و شهرســتان هایی چــون بهــار، 
و  فامنیــن  رزن،  کبودراهنــگ، 
اســدآباد هیچ نماینده ای در لیگ 

برتر ندارند.
در این رقابت ها تیم های شــهدای 
ادب همــدان،  و  علــم  ســامن، 
هال احمــر تویســرکان، گریــن 
نهاوند،  پاسارگاد  نهاوند،  کشاورز 
مهر همدان  تویســرکان،  ذوالفقار 
و خانه جــوان مایر به ترتیب در 

قرعه های یک تا 8 قرار گرفتند.
ــال  ــأت فوتب ــی هی ــه اجرای کمیت
تــا  اســت  صــدد  در  اســتان 
تیم هــای  بــا تکمیــل مــدارک 
ــابقات  ــن مس ــده ای ــرکت کنن ش
کلیــد  مردادمــاه  نخســت  از  را 
کــه  نخســت  هفتــه  در  بزنــد 
گرفتــه  لقــب  دربی هــا  هفتــه 
را  همشــهری ها  جــدال  اســت 
دیــدار  بــود  خواهیــم  شــاهد 
شــهدای ســامن بــا خانــه جوانــان 
و  پاســارگاد  جــدال  مایــر، 
ــازی  ــد، ب ــاورز نهاون ــن کش گری
مهــر و علــم و ادب همــدان و 
ذوالفقــار  و  بــازی هال احمــر 
تویســرکان دیدنــی و تماشــایی 

خواهــد بــود.
8 تیم شــرکت کننده در لیگ برتر 
در ماه های گذشــته تمرینات خود 
را آغــاز کرده اند و خــود را برای 

آغاز رقابت ها آماده نموده اند.

 کارشناسان ارزیابی دفتر توسعه آموزش های 
پایه و استعداد یابی وزارت ورزش و جوانان با 
حضور جهانشــیر مدیر کل ورزش و جوانان 
اســتان از روند اجرایــی کاس هیأت های 

ورزشی استان بازدید کردند.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانان ،محســن ســمیع زاده 
،امیــر ثابتی و فاطمه امیری کارشناســان 
ارزیابی دفتر توســعه آموزش های پایه و 
اســتعداد یابی وزارت ورزش و جوانان 
با حضــور در دفتر مدیــر کل ورزش و 
جوانان وبا حضور هیأت های ورزشــی 

بدنســازی ،شــنا ،بوکس وگلف از روند 
اجرایی کاس هیأت های ورزشی استان 
مطلع و ســپس از کاس ها بازدید کردند 
.در آغــاز صالــح نیا به نحــوه برگزاری 
کاس هــای تئوری و عملی در اســتان 
همــدان توضیحاتی ارائــه نمود و هیأت 
هــای حاضر از نحوه اجرایی کاس های 
آموزشــی و مشــکات و موانع مطالب 

خود را بیان نمودند .
در این جلســه جهانشــیر مدیر کل ورزش 
و جوانان ضمن ابراز خرســندی از پیگیری 
وزارت ورزش بیــان کــرد :اولویت کار ما 

آموزش اســت و امید بر آن داریم با تربیت 
مربیان ،داوران و ورزشکاران در یک سطح 
قابل قبول بتوانیم گام های موثر برای ورزش 

استان برداریم .
وی افزود :به طور قطع آموزش ســبب رشد 
ورزش خواهد بــود و ما باید حیطه آموزش 
را بســیار جدی برشــماریم .در این جلسه 
ثابتی ازکارشناســان ارزیابــی وزارت ورزش 
گفت :ورزش کشــور فقط آموزش اســت و 
منابع علمی ما مســتلزم بازنگری است و ما 
باید به سمت کلینیک های آموزشی برویم و 

آمادگی های الزم را با آموزش بوجود آوریم .

قهرمانی احسان قائم 
مقامی در مسابقات 
شطرنج فیالدلفیا

 احســان قائــم مقامی عنــوان قهرمانی 
مسابقات بخش برق آســای آمریکا که در 

فیادلفیا برگزار شد را بدست آورد.
مســابقات بخش بــرق آســای آمریکا در 
فیادلفیا برگزار شــد و احسان قائم مقامی 
نماینده شــطرنج ایران عنوان قهرمانی را به 

خود اختصاص داد.
در ایــن بخــش، بازیکنان 10 مســابقه )5 
رقابــت در دور رفت و 5 مســابقه در دور 

انجام  برگشــت( 
دادند و قائم مقامی 
با کســب 9 امتیاز 
 2 و  پیــروزی   8(
عنوان  تســاوی( 
قهرمانی را به خود 

اختصاص داد.
قائــم مقامــی در 
بــدون  شــرایطی 

عنــوان  کســب  بــه  موفــق  شکســت 
ــزرگ ارمنــی  ــی شــد کــه اســاتید ب قهرمان
ــا  ــان ب ِــس گابوزی ــیان و ُهوان زاِِون آنِدراس
یــک امتیــاز کمتــر عناویــن دوم و ســوم را 

ــد. ــت آوردن ــه دس ب

احســان قائم مقامی نخســتین استاد بزرگ 
شــطرنج ایران هفته گذشته با کسب عنوان 
قهرمانی مســابقات غرب آســیا، ســهمیه 
حضور در جام جهانی 2019 را به دســت 

آورد.

لیگ برتر استان قرعه کشی شد

هفته نخست هفته دربی ها

برنامه کامل دور رفت لیگ برتر 
هفته نخست 

شهدای سامن..............................................  خانه جوان مایر 
علم و ادب همدان ...............................................  مهر همدان 
هال احمر تویسرکان...............................  ذوالفقار تویسرکان 
گرین کشاورز نهاوند....................................  پاسارگاد نهاوند

هفته دوم
.......................................................  شهدای سامن  مهر همدان
......................................  خانه جوان مایر ذوالفقار تویسرکان
پاسارگاد نهاوند........................................  علم و ادب همدان 
گرین کشاورز نهاوند............................. هال احمر تویسرکان 

هفته سوم 
شهدای سامن............................................  ذوالفقار تویسرکان 
....................................................  پاسارگاد نهاوند  مهر همدان
خانه جوان مایر................................... گرین کشاورز نهاوند
علم و ادب همدان ...............................  هال احمر تویسرکان

هفته چهارم
پاسارگاد نهاوند................................................  شهدای سامن 
گرین کشاورز نهاوند................................  ذوالفقار تویسرکان 
............................................  مهر همدان  هال احمر تویسرکان
علم و ادب همدان......................................  خانه جوان مایر 

هفته پنجم 
شهدای سامن......................................... گرین کشاورز نهاوند 
پاسارگاد نهاوند.....................................  هال احمر تویسرکان 
...................................  علم و ادب همدان  ذوالفقار تویسرکان
.................................................... خانه جوان مایر  مهر همدان

هفته ششم 
......................................... شهدای سامن هال احمر تویسرکان

علم و ادب همدان ............................... گرین کشاورز نهاوند 
خانه جوان مایر...........................................  پاسارگاد نهاوند
................................................  ذوالفقار تویسرکان مهر همدان

هفته هفتم
شهدای سامن...........................................  علم و ادب همدان 
هال احمر تویسرکان.................................  خانه جوان مایر 
گرین کشاورز نهاوند......................................... - مهر همدان 
پاسارگاد نهاوند.........................................  ذوالفقار تویسرکان
شایان ذکر است نام تیم هایی که نخست آمده میزبان هستند.

بازدید کارشناسان وزارت ورزش از کالس هیأت های ورزشی
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زباله  به انرژی تبدیل می شود
 یک شرکت دانش بنیان با بومی سازی فناوری و طراحی مشعل های 
پاسمایی، امکان تجزیه زباله ها و تبدیل به انرژی را فراهم کرده است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، تولید کاالها و 
محصوالت گوناگون، فناوری های پیشرفته ای را به خدمت گرفته و رشدی 
شتابان یافته است. اما همین اندازه از تولیدات موجب ایجاد ضایعات شده 
اســت. کار از بین بردن اصولی و غیر مخرب این پسماندها اگر بیش از 
تولید فناورانه دشوار نباشد به همان میزان سختی دارد.فناوری های از بین 
بردن زباله با توجه به شــناخت تازه از قابلیت های طای کثیف، دست 
خوش تحول شده است. بر همین اساس، یک شرکت دانش بنیان، طراحی 
و ساخت »مشعل پاسما« به عنوان یکی از فناوری های مورد استفاده در 

از بین بردن زباله و تبدیل آن به انرژی را دنبال می کند.

تاکسی های لندن پاکسازی می شوند
 قرار اســت طی یک طرح آزمایشی دستگاه های فیلتر پیشرفته در 
تعدادی از تاکســی های لندن نصب شوند تا هوای داخل خودرو را 
پاکسازی کنند.به گزارش مهر تعدادی از تاکسی های لندن از این پس 

آلودگی هوا را خنثی می کنند.
10 تاکســی لندن به نوعی دستگاه های فیلتر پیشرفته مجهز می شوند 
که بخش اعظم مواد ســمی شــیمیایی و ذرات آالینده هوا را از بین 
می برند. این سیســتم فیلتر 10 دقیقه پس از روشن شدن، 97 درصد 
ذرات آالینده و 95 درصد دی اکسید نیتروژن درون خودرو را از بین 
می برد. همچنین سیستم مذکور سبب می شود هوای درون تاکسی پاک 
و طبیعی شود.تجهیز تاکســی ها به این سیستم در حقیقت بخشی از 

آزمایش پاک کننده های هوا در لندن است.

آینه نانویی خودرو تولید شد
 محققان موفق به تولید آینه های خودرو با فناوری نانو شدند که در 

آن از نانوپوشش های ضد بازتاب نور استفاده شده است.
به گزارش ایســنا ، آینه ها در صنعت خــودرو کمی متفاوت با دیگر 
آینه ها هستند و ویژگی های خاص خود را دارند. از جمله ویژگی های 
شیشــه آینه های جانبی خودرو، کوژ )محدب( بودن آن اســت. این 
ویژگی باعث می شود بیننده، در مقایسه با زمانی که از آینه های تخت 
و کاو )مقعر( استفاده می کند، زاویه دید بیشتری داشته باشد و گستره 
وســیع تری را ببیند.منسوخ شدن پوشــش جیوه ای به علت معایب و 
مشکات زیست محیطی و اســتفاده از ماده کروم برای تبدیل شیشه 
به آینه نیز از دیگر مواردی اســت که در صنعت تولید آینه های جانبی 

خودرو حائز اهمیت است.

رتبه نخست صنعت فضایی ایران در منطقه
 رئیس ســازمان فضایی ایران در خصــوص وضعیت صنعت 
هوافضا در کشــور، تصریح کرد: خوشــبختانه ســازمان فضایی 
ایــران در یک دهه گذشــته توفیقات خوبــی در عرصه فضا در 
دانشــگاه ها رقم زده به طوری که در آخریــن گزارش در هفته 
گذشــته، کشور ما در منطقه با اقتدار رتبه نخست و در دنیا رتبه 
11 را به خود اختصاص داده و کشــوری هســتیم که به چرخه 

کرده ایم. پیدا  فضایی دست  فناوری  کامل 
به گزارش ایسنا؛ مرتضی براری 12 تیر ماه در نشست تخصصی کسب 
و کارهای فضا پایه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اســتفاده از 
فناوری های جدید و پیشرفته در توسعه کشور و استان و رفاه اجتماعی 

جامعه بسیار حائز اهمیت است.

دانشگاه لرستان؛ میزبان کنفرانس ملی 
»ماهی شناسی ایران«

 هفتمین کنفرانس ملی »ماهی شناســی ایران«، هشتم و نهم آبان ماه 
امسال به میزبانی دانشــگاه لرستان برگزار می  شود.  به گزارش ایسنا، 
دانشگاه لرســتان هشتم و نهم آبان ماه امسال میزبان هفتمین کنفرانس 

ملی »ماهی شناسی ایران« است.
 ایــن کنفرانس که با همکاری انجمن ماهی شناســی ایــران برگزار 
می شــود، مهم ترین رویــداد علمیـ  تخصصی کشــور در ارتباط با 
علم ماهی شناســی و علوم مربوطه اســت که میزبان حضور اساتید، 
پژوهشگران، دانشجویان و عاقه مندان به علم ماهی شناسی از سراسر 
ایران جهت ارائه آخرین یافته های پژوهشــی علم ماهی شناسی و در 

ارتباط با محورهای کنفرانس است.

قوی ترین گذرنامه های جهان 
اعالم شد

 تازه ترین رده بندی گذرنامه ها نشان می دهد سه 
اژدهای آســیایی گوی رقابت را از سایر کشورها 
ربوده اند و به صدر جدول قوی ترین پاســپورت ها 
صعــود کرده اند، درحالی که قــدرت گذرنامه های 
ایاالت متحده آمریکا و انگلیس بیشترین افت را در 
یک دهه اخیر تجربــه می کند. جایگاه ایران نیز در 
رده بندی جدید نسبت به سال گذشته تغییر چندانی 

نداشته است.
به گزارش ایسنا، شــرکت مشاوره »هنلی و شرکا« با 
آغاز نیمه دوم سال 2019، گزارشی را از قدرتمندترین 
و ضعیف ترین گذرنامه های جهان منتشر کرده است 
که رقابت ســختی را بین سه کشــور آسیایی ژاپن، 
سنگاپور و کره جنوبی برای به دست آوردن قوی ترین 

پاسپورت نشان می دهد.
ژاپن و ســنگاپور با دسترســی آزاد به 189 کشور، 
درحال حاضر قوی ترین پاسپورت های جهان را دارند 
و به طور مشترک در جایگاه نخست این رده بندی قرار 
گرفته اند. کره جنوبی نیز با فناند و آلمان به رتبه دوم 
صعود کرده اند و شهروندان هر سه کشور می توانند به 

187 کشور دسترسی آزاد داشته باشند.
فناند که سال گذشته در جایگاه سوم این رده بندی 
قرار داشــت اکنون رتبه دوم این فهرست را به دست 
آورده که قــدرت گذرنامه اش را مدیون سیاســت 
درهای باز پاکســتان است. دولت پاکستان به تازگی 
سیســتم ویزای الکترونیکــی )ETA( را راه اندازی 
کرده که به شــهروندان بیش از 50 کشور از جمله 
فناند، ژاپن، مالت، اسپانیا، سوئیس و امارات متحده 
عربی در کنار انگلیس و ایاالت متحده آمریکا اجازه 

دسترسی آزادتر را داده است.
سومین رتبه جدول قوی ترین گذرنامه را کشورهای 
اروپایــی تصاحــب کرده انــد؛ دانمــارک، ایتالیا و 
لوکزامبورگ با دسترســی آزاد و بــدون ویزا به 186 

کشور، این جایگاه را به دست آورده اند.

به بهانه روز قلم برگزار شد 
بازدید خبرنگاران استان همدان از 

غارعلیصدر

 شــگفت انگیزترین غار آبی جهان »علیصدر« در آســتانه روز قلم 
و بــه پاس تجلیل از تاش هــای خبرنگاران میزبان اصحاب رســانه 
اســتان همدان بود. غار علیصدر زیباترین و شگفت انگیزترین غار آبی 
جهان اســت که همانند نگینی در بین جاذبه های توریستی ایران زمین 
می درخشد و گردشگران داخلی و خارجی، محققان و غارشناسان دنیا را 

مجذوب زیبایی منحصر به فرد خود کرده است.
پنجم مهرماه 1342 شمســی گروه 14 نفره از اعضای هیأت کوهنوردی 
همدان، پس از پی بردن به وجود چنین غاری با وســایل ابتدایی، مانند 

فانوس و تیوپ الستیکی، مسافتی از غار را طی کردند.
در ســال 1346 با انتشار خبر کشف این غار شگفت انگیز و بی انتها در 
سطح رسانه های ملی، محققان، کوهنوردان و عاقه مندان به آثار طبیعی 
به این غار سرازیر شــدند و در سال 1352 کوه نوردان همدان دهانه و 
ورودی غار را به قطر 50 ســانتی متر تعریض کردند و از ســال 1354 

استفاده عمومی از غار علیصدر آغاز شد.
غار شگفت انگیز علیصدر تنها غار تاالبی ایران و از معدود غارهای آبی 
جهان اســت که در ارتفاعات "ساری قیه" در حوالی روستای علیصدر 
شهرستان کبودراهنگ )اســتان همدان( واقع شده و یکی از آثار دیدنی 

جهانگردی استان همدان است.
زمین شناســان قدمت سنگ های این غار را به دوره ژوراسیک از دوران 
دوم زمین شناسی )190-136 میلیون سال قبل( نسبت می دهند، ارتفاع 
این غار از سطح دریا 2 هزار و 100 متر است و در محوطه غار داالن های 
پیچ در پیچ و دهلیزهای متعددی وجود دارد و از مجموعه رشته آب ها، 
دریاچه بزرگی در درون غار به وجود آمده و از این رو نفوذ به عمق غار 

تنها با قایق میسر است.
سنگ ها و قندیل های زیبا و تماشایی این غار گاهی به شکل مجسمه هایی 
همانند پنجه عقاب، شیر دوسر و کبوتر در نظر بیننده تداعی می شوند که 
این شــباهت ها موجب شده بخش هایی از این غار به این نام ها خوانده 

شوند.
غار زیبای علیصدر با برخورداری از مسیری شناخته شده با طول حدود 
2 هزار و 700 متر از مهمترین و زیباترین آثار گردشگری استان همدان 
محسوب می شود که همه ساله و به ویژه در ایام نوروز و فصل تابستان 

گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به سوی خود فرا می خواند.
ســهولت بازدید و رفاه حال گردشگران هدف مهمی برای متولیان این 
غار اســت که موجب شده در طول سالیان گذشته و هم اکنون اقدامات 
بسیاری در درون این غار انجام دهند و عاوه بر افزایش طول مسیر آبی 
برای قایقرانی، مسیرهایی در خشکی برای بازدید گردشگران مهیا کنند تا 
مناظر جدید و بدیعی را در مقابل دیدگان مشتاق گردشگران قرار دهند.

وجود راهنمایان گردشگری به 2 زبان فارسی و انگلیسی، افزایش ساعات 
کاری بازدید از غار در چند ســال گذشــته، ایجاد بازارچه های فروش 
سوغات همدان، احداث مجتمع ها و واحدهای اقامتی و ساماندهی خانه 
مسافر روستایی از جمله اقدامات متولیان شرکت سیاحتی علیصدر برای 

رفاه حال گردشگران از این غار است.
قائم مقام شرکت سیاحتی علیصدر در جمع خبرنگاران گفت: اصحاب 
رسانه محور توسعه هستند و نقش مؤثری در توسعه صنعت توریسم در 
این اســتان دارند چراکه با قلم خود می توانند آثار تاریخی و گردشگری 

را برای مردم معرفی کنند.
سید احمد حسینی افزود: رسالت شما اهل قلم این است که گردشگری 
حرفه ای را توســعه دهید و در این حوزه به صورت حرفه ای قلم بزنید 
تا گردشــگری را از حالت سنتی خارج و به سمت حرفه ای شدن پیش 
ببرید. بیش از 80 خبرنگار استان همدان از قسمت های مختلف این غار 
شگفت انگیر دیدن کردند. این بازدید همزمان با تغییر مدیر داخلی غار 
علیصدر نیز همراه شــد. از این پس غامی کارشناس ارشد مدیریت و 
بازنشسته ارتش که اصالتا اهل کبودرآهنگ است مسئولیت مدیریت غار 

را بر عهده دارد.
 درحاشیه برگزاری این تور مهرداد حمزه مدیرعامل خانه مطبوعات به 
نمایندگی از جامعه رسانه ای استان به پاس زحمات حمید امامی مدیر 

روابط عمومی شرکت سیاحتی علیصدر از وی تقدیر کرد.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

همه شیعیان من با شفاعت او )فاطمه معصومه علیهاالسالم( وارد بهشت خواهند شد        

بحاراالنوار ج 60 ص 216

■ دوبیتي:
اگر رویت بوینم غم نمانی بیته یکدم دلم خرم نمانی  

دلی بی غم درین عالم نمانی اگر درد دلم قسمت نمایند  

عکس روز

دختران همدان پیام در روز والدت حضرت معصومه)س( گرد هم جمع شدند. این برنامه توسط ثریا جاللی مدیر اجرایی روزنامه همدان پیام در سالن جلسات دفتر روزنامه برگزار شد

باباطاهر

 مدیر روابط عمومی دهکده فرهنگی، ورزشــی 
و گردشــگری گنجنامه همدان با بیان اینکه امنیت 
و ایمنی نخســتویت این مجموعه است گفت:  در 
کنار تعریف کردن محورهای ایمنی در این مجموعه 
به محض باالرفتن ســرعت بــاد فعالیت تله کابین 

گنجنامه به صورت اتوماتیک متوقف می شود.
بهار سرایوند با اشاره به شرایط خاص بیان کرد:  به 
عنوان مثال در روزهای اخیر  به دنبال شدت گرفتن 
ســرعت باد به صورت اتوماتیک فعالیت تله کابین 
متوقف شــد و باالفاصله پس از 1 ساعت حرکت 

کابین ها از سر گرفته شد. 
مدیــر روابط عمومی دهکده فرهنگی، ورزشــی و 

گردشگری گنجنامه همدان اظهار داشت: 
 امنیت و ایمنی نخستین هدف در ساخت و توسعه 
مجموعه های گردشــگری و تفریحی اســت و در 
ســال های اخیر بابت راه اندازی واحد اورژانس و 
پایگاه های امداد و نجات کوهســتان به منظور ارائه 

خدمات عمومی در منطقه هزینه باالیی شده است.
وی ادامه داد: هر ســاله دریافت استانداردهای الزم 
از اداره استاندارد در برنامه های اصلی مجموعه قرار 
دارد و 10 میلیارد ریال برای اســتاندارد سازی تله 

کابین گنجنامه هزینه شده است.

مدیــر روابط عمومی دهکده فرهنگی، ورزشــی و 
گردشــگری گنجنامه همدان بیان کرد: این شرایط 
موجب شــد تا افــراد متعدد در قالــب گروه های 
مختلف مردمی با آســودگی خاطر در نیمه شبهای 
قدر به صورت رایگان برای برگزاری مراســم راهی 

میدان میشان شوند.
ســرایوند تاکید کرد: تله کابین گنجنامه به سیستم 
»دبل چک« به منظور ارتقای امنیت مســافران مجهز 
بوده و در صورت عمل نکردن قفل نخســت قفل 

دومی نیز وجود دارد.
وی گفــت: تله کابیــن گنجنامه همــدان یکی از 
ســازه های منحصر به فرد در غرب کشــور با طول 
خط رفت و برگشــت سه هزار و 400 متر و ارتفاع 
حداقل یک هــزار و 900 و حداکثر 2 هزار و 800 
متر از سطح دریا است، که فرآیند ساخت آن در سال 
1380 توسط مهندســان آلمانی آغاز شد و در سال 

1387 به بهره برداری رسید.
مدیــر روابط عمومی دهکده فرهنگی، ورزشــی و 
گردشــگری گنجنامه همدان اضافه کــرد: مبدا تله 
کابین، گنجنامه و مقصد آن دشــت میشان است و 
زمان رفت و برگشت بین هفت تا 15 دقیقه به طول 

می انجامد، که وابسته به سرعت باد متغییر است.

سرایوند ادامه داد: در صورتی که سرعت باد بیشتر 
از 40 کیلومتر بر ســاعت باشد با هشدار دستگاه 
مســافرگیری متوقف گشــته و در صورت وجود 
مسافر در مســیر زمان رفت و برگشت طوالنی تر 

می شود.
وی توضیح داد: این تله کابین دارای 18 پایه اســت 
که بلندترین پایه ی آن پایه دهم در دره کیوارستان به 
ارتفاع 33 متر و کوتاه ترین آن پایه هجدهم و آخرین 

پایه به ارتفاع چهار متر است.
مدیــر روابط عمومی دهکده فرهنگی، ورزشــی و 

گردشــگری گنجنامه همدان با بیان اینکه تله کابین 
گنجنامه تنها تله کابین دارای فراز و فرود در کشور 
اســت گفت: به علت دارا بودن سیســتم دبل چک 
امن ترین تله کابین در ایران به شمار می رود که در 
صورت بروز هر گونه حادثه ایی امکان سقوط کابین 

در حد صفر است.
سرایوند بیان کرد: تله کابین گنجنامه دارای 35 کابین 
بوده که بر حســب شــرایط آب و هوایی و تعداد 
مســافر متغیر بوده و امکان افزایش و یا کاهش آن 

وجود دارد.

  تلفیق دو مناسبت روز والدت حضرت 
معصومــه )س( و هفتــه صنعت و معدن 
همراه با شعار سال "رونق تولید" موجب 
شده است در بازدید از این مکان آموزشی 
تخصصی به آینده روشن در حوزه کسب و 

کار به ویژه بانوان امیدوار باشیم .
 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
شــهر همدان همزمان بــا بازدید از مرکز 
آموزشــی هتلداری مریانج گفت : تولید 
ثروت یک ارزش در اســام محســوب 

می شود و این مجموعه که یک مرکز آموزشی در زمینه 
گردشگری است می تواند نقش تاثیرگذاری ایفا کند 
حجت االسام حبیب ا... شعبانی عنوان کرد : به لحاظ 
اینکه در گردشگری از صنعت های برتر استان همدان 
است آموزش تخصصی در این حوزه می تواند عامل 

سرعت بخشیدن به محورهای توسعه باشد .
و ی همچنین افزود : یکی از کارهای خوبی که اینجا 
اتفاق می افتد آموزش به خانواده ها و جوان ها اســت 

چرا که اشتغالزایی را موجب میشود .
شــعبانی گفت : به ویژه در بحث صنایع دســتی که 
می تواند در برخی از بخش ها ارزش افزوده های خیلی 
خوبی داشته باشد آموزش توسط استادکاران حرفه ای 
تاثیرگذارتر است .پس از بازدید از مجموعه الزم است 
هم از متولیان امور در مرکز آموزش هتلداری مریانج 
و فنی و حرفه ای اســتان تقدیر و تشکری کنم و هم 
عنــوان کنم این عمل مصداق کامل آتش به اختیاری 

است که مقام معظم رهبری فرمودند .
وی اظهــار امیدواری کرد در این مرکز زمینه آموزش 
گردشگری و صنایع دستی و رونق تولید پویا بماند  و 
در سطح استان جا بیفتد و همچنین تبلیغ خوبی برای 

فعاالن هنری و اقتصادی باشد و همچنین مورد توجه 
مســئوالن قرار بگیرد.امام جمعه شهر همدان گفت : 
توصیه من به هم اســتانیها این است که اگر به دنبال 
اشتغال هستند بیایند اینجا و آموزش ببینند و خودشان 

در عرصه های تولید ورود پیدا کنند.
وی در پایــان گفت : امیدوارم در این مرکز حرفه ای 
زمینه و شــرایطی را برای رونق تولید در سطح استان 
؛  توســعه اقتصادی و حل معضات اشــتغال ایجاد 
کنند. گفتنی است ، مجموعه آموزشی گردشگری و 
هتلداری غرب کشور مستقر در سایت آموزشی فنی و 
حرفه ای شهرستان همدان 19 تیرماه سال جاری آغاز 
به کار خواهد کرد . مســاحت این مجموعه آموزشی 
با متــراژ 6000 متر مربع یکــی از بزرگترین مراکز 

تخصصی در کشور است.
بــا مذاکرات گســترده با مراکز آموزشــی داخلی و 
بین المللی ســاختاری بی نظیر در کشور پایه گذاری 
شده است که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، منطبق 
بر وظایف قانونی خویش به عنوان متولی اصلی ارائه 
آموزش های مهارت محور، برنامه راهبردی دقیقی را 

برای این موضوع تدوین کرده است.

درباره ی مردی 
که قانون دردناک 
عتیقه را لغو کرد
 رئیس پژوهشکده باستان شناسی گفت:  فیروز 
باقرزاده به عنوان نخســتین رئیــس کمیته میراث 
جهانی یونسکو، طرح تشکیل مرکز باستان شناسی 
ایران با هــدف قانونمندکردن، ضابطه مند کردن و 
ساماندهی کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی 
ایران را عملی کرد، کســی کــه دوران کاری اش 
در این حوزه، دوران طایی باســتان شناسی ایران 

نامیده شد.
به گزارش ایســنا، روح ا... شــیرازی در آیین »فّر 
فیروز - مفاخر میراث فرهنگی 5« که بزرگداشــت 
»فیروز باقر زاده« را در دســتور کار خود داشــت، 
و در شــرایطی که به جز چند دوست قدیمی وی، 
تعداد انگشــت شــماری از باستان شناسان در این 
آیین بزرگداشت شرکت داشتند، یکی از مهمترین 
اقدامــات فیروز باقــرزاده را تدوین ســاختار و 
تشکیات جدیدی دانست که باعث تحول بنیادی 
در حوزه مطالعات باستان شناسی شد و بیان کرد: 
اغلب افراد، دوران مســئولیت باقــرزاده را دوران 

طایی باستان شناسی ایران می دانند.
او انضبــاط کاری و اعتماد به دیگر همکاران خود 

را از مهمترین موضوعات دوران مسئولیِت باقرزاده 
دانست و ادامه داد: تکریم و صحبت درباره کسی 
که برای نخســتین بار رویکردهای نوین و علمی 
را در باستان شناسی ایران مرسوم کرد، کارِ سختی 

است.
وی با اشــاره به این که باقرزاده نخســتین رئیس 
کمیته میراث جهانی یونسکو بود، به طرح تشکیل 
مرکز باستان شناســی ایــران با هــدف قانونمند 
کردن، ضابطه مند کردن و ســاماندهی کاوش ها و 
پژوهش های باستان شناســی ایران که توســط او 
تشــکیل شد، اشــاره کرد و ادامه داد: اغلب افراد، 
دوران مســئولیت باقرزاده را دوران طایی باستان 

شناسی ایران می دانند.

تله کابین گنجنامه به سیستم »دبل چک« مجهز است

امنیت و ایمنی 
اولویت در تله کابین 
گنجنامه

نماینده ولی فقیه در استان: 
مجموعه آموزشی گردشگری و هتلداری غرب کشور 

عامل توسعه گردشگری است


