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نماز جمعه 
در گام دوم انقالب

 1-این روزها به مناســبت فرا رسیدن 
چهلمین ســالروز اقامه اولین نماز جمعه 
تهران پس از پیروزی انقاب اســامی در 
ارتبــاط با نماز جمعه مطالب بســیاری از 

سوی صاحبنظران و...

چشم های منتظر برای آبادانی
5

2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

طی  همدان  پگاه  دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 
آورد  می  بعمل  دعوت  حمل  پیمانکاران  از  ای  مناقصه 
جهت جابجایی 12000تن کود از دامداری پگاه همدان 
واقع در آورزمان مالیر به مقصد اراضی این شرکت در 

محدوده فامنین همکاری نمایند  .
از  مناقصه  در  شرکت  جهت  توانند  می  متقاضیان  لذا 
مناقصه  محل  به  هفته  یک  مدت  به  آگهی  چاپ  تاریخ 
واقع در مالیر روستای آورزمان شرکت کشت و صنعت و 

دامپروری پگاه همدان مراجعه نمایند.
 اطالعات بیشتر: آدرس اینترنتی

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

پذیرش نمایندگی بیمه 
شرکت بیمه کوثر سرپرستی استان همدان در نظر دارد به منظور توسعه شبكه فروش 
تعداد محدودی نماینده فعال حائز شرایط را در شهر همدان و شهرستان های نهاوند- 

مالیر- رزن و فامنین از طریق مصاحبه حضوری پذیرش نماید.
متقاضیان می توانند جهت تكمیل فرم ثبت نام به صورت حضوری به امور نمایندگان این 

سرپرستی مراجعه کنند.
آدرس: همدان، میدان جهاد، خیابان طالقانی، خیابان بهداشت، پالک 24

شماره تماس: 08138279261

شاخص اصلی انتخابات تأکید استاندار بر4 
■ شاهرخی می گوید انتخابات امسال با مشارکت حداکثری،رقابتی،قانونمند و سالم برگزار می شود

قرار بودآمارسازي نکنیم

منتقدان 
آمار را قبول ندارند
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لزوم به روز شدن 
آژانس های گردشگری 

در همدان 

فناوری 
گردشگران همدان 

را می برد

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

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

  خدمات تكمیلی) طال، دایكات، لمینت، پوشال گیری و ...(
جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا

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

HI TECH

ب، دفاتر مدارس، 
روزنامه، مجله و کتا

چاپ 

ر و ...
کاتالوگ، بروشو

مقوا، 
جعبه و 

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

چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

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

اطالعات خود نباشید.

@bazarehamedan

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

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفًا عدد 5 را به شماره 09035157351 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 

هرروز 

استان همدان

جادویی نهفته در نهاوند

گیاه معجزه آسا در انتظار معجزه
■ فرصت صادراتی »گشنیز« را دریابیم

 رئیــس مرکــز ملی خشکســالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی با بیان 
اینکه امسال گرما در برخی شهرها رکورد 
زد، گفــت: تعدادی از شــهرها از جمله 
تهران و خراسان رضوی با موج گرمایی 
مواجه بوده اند همچنین در برخی شهرها 

با افزایش دمای شب مواجه بوده ایم.
صادق ضیائیان در گفت وگو با ایســنا، با 
تاکید بر اینکه در تیرماه امسال دمای همه 
استان ها بدون اســتثنا باالتر از حد نرمال 
عددهای  بررسی   اســت،اظهارکرد:  بوده 
ثبت شــده در ایســتگاه های هواشناسی 

نشــان می دهد که در تیرماه امسال دما در 
تعدادی از شهرها و ایستگاه ها رکورد آمار 
سال های گذشــته را زده است، به طوری 
که در زرقان اســتان فارس در تاریخ ۲۵ 
تیرماه دما به ۴۵ درجه رســید درحالی که 
باالترین دمای ایــن منطقه مربوط به ۲۲ 
اردیبهشت ماه ســال 1۳۷۲، با عدد ۴۳.۷ 

بوده است.
وی ادامه داد: در ۲۲ تیرماه امسال سرخس 
استان خراسان رضوی دمای ۴۸.۶ درجه 
سلســیوس را تجربه کــرد در حالی  که 
باالترین دمای ثبت شده در این ایستگاه، 

مربوط به 1۲ تیرماه ســال 1۳۹۰ با ۴۷.۶ 
درجه سلســیوس بوده اســت همچنین 
امسال در ۲۸ تیرماه در نهاوند همدان، دما 
به ۴۰.۲ درجه سلســیوس رسید و قبل از 
این باالترین دمای ثبت شده در این منطقه 
در تیرماه سال گذشته بوده است که دما در 

حد ۴۰ درجه سلسیوس بود.
رئیس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناســی با بیان اینکه 
از ابتدای تابستان تاکنون کرمان و اردبیل 
به عنوان گرم ترین و خنک ترین استان ها 
شناخته می شــوند، گفت: در تیرماه سال 

جاری ایستگاه شهداد استان کرمان دمای 
۵۳ درجه سلسیوس را ثبت کرد که با این 
دما عنوان گرم ترین شــهر کشور را از آن 
خود کــرد اما در مقابل پایین ترین دما در 
ایستگاه زواره استان اردبیل ثبت شده که 

در حد ۲.۹ درجه سلسیوس بوده است.
به گفتــه ضیائیــان در اســتان تهران 
امســال بیشــترین دمــای ثبت شــده 
مربــوط به ایســتگاه مهرآبــاد با عدد 
۴1.۷ درجه سلســیوس بود و کمترین 
دما در ایســتگاه فیروزکوه با عدد ۷.۲ 

است.   ثبت شده  درجه سلسیوس 

وزیر کشور خبر داد: 

برخورد پلیس 
با باندهای 

کودکان کار و 
خیابان

 وزیــر کشــور از برخــورد پلیس با 
باندهای کودکان کار و خیابانی خبر داد.

 عبدالرضــا رحمانی فضلی در حاشــیه 
یکصد و بیستمین جلسه شورای اجتماعی 
که با موضوع )طرح ســاماندهی کودکان 
کار( برگزار شــد، اظهار کرد: دو ســال 
پیش درباره این موضوع در یک جلســه 
ای تصمیم گیری و مقرر شــد با رویکرد 

ســاماندهی ، حفاظــت و صیانت از این 
کودکان دستگاه های متولی مجموعه ای از 
اقدامات را انجام دهند.  متاسفانه گزارش 
هایی که ما از کودکان کار خیابانی داریم 
نشان می دهد در وضعیت های نامناسب 

و در جاهای نامطلوبی زندگی می کنند. 
به گــزارش ایســنا،وزیر کشــور تاکید 
کــرد: باندها و افــرادی هســتند که از 
اینهــا سوءاســتفاده می کننــد و نوعی 
استثمارشــدگی درباره آنها احساس می 
شــود. بــا ارزیابی های صــورت گرفته 
مشخص شد که بخش زیادی از آنها اتباع 
خارجی و تعدادی از آنها نیز از هموطنان 

مان هستند. 
وی عنــوان کــرد: کماکان بــا مواردی 
افغانســتان و  از  ازجمله ورود کودکان 
حضور آنها در خیابانها، مواجه هســتیم 

که مقرر شــد شــرایط را با ســفارت 
افغانســتان درمیان بگذاریــم اکثر اینها 
غیرقانونی هســتند و اگــر همکاری از 
طرف آنها صورت بگیرد حتما باید این 

کودکان را ساماندهی کنیم. 
وزیر کشور توضیح داد: در غیر اینصورت 
آنهــا به عنــوان افرادی که بــه صورت 
غیرمجاز وارد کشــور شــده اند با عدم 
رعایــت تعهدهایی که دارنــد، ما مجبور 
می شــویم اینها را عــودت دهیم که این 
کار را خواهیــم کرد . این به نفع آنها هم 
هست زیرا در شــرایط نابسامان زندگی 
آنها بخصوص وقتی در دســت باندهایی 

گرفتارشوند،  بسیار بد خواهد بود. 
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مقرر شد 
نیروی انتظامی با این باندها برخورد جدی 
داشته باشــد و قوه قضاییه هم هماهنگی 

هــای الزم را انجام دهد. شــهرداری در 
تامین مکان نگهداری باید تاش بیشتری 
داشته باشد و بهزیســتی به عنوان متولی 
اصلی این موضوع بایــد تمام هماهنگی 
الزم را به عمل بیاورد و استاندارتهران نیز 
با برگزاری جلســاتی موضوع را پیگیری 

کند. 
وزیر کشور تاکید کرد: هیچکدام از مردم 
و مسئوالن راضی نیســتند تا افرادی در 
خیابان هــا به جای اینکه درس بخوانند و 
مشغول حرفه آموزی و یا در کنار خانواده 

خود باشند در خیابان ها باشند.
بــه گفته وی؛ البته در گزارشــی که به ما 
ارائه شد حدود ۸۰درصد این افراد ، اتباع 
بیگانه هســتند و امیدواریم شئونات این 
افراد حفظ شــود و از حقوقشان صیانت  

و به نوعی ساماندهی شوند .

گرمای امسال رکورد زد
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 ویراستاری

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 نظارت مسئول صفحه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 ویراستار پرینت/عکاس

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

 صفحه آرایی

 ساعت ورود:  1۸:۴۵

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

يادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

نماز جمعه در گام دوم انقالب
 1-این روزها به مناســبت فرا رسیدن چهلمین سالروز اقامه اولین 
نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقاب اســامی در ارتباط با نماز 
جمعه مطالب بسیاری از سوی صاحبنظران و متولیان امر بیان می شود.

از مهمترین دستاورد انقاب اسامی بودن نماز جمعه ها تا تاثیر نیامدن 
برخی مسئوالن به نماز جمعه در کاهش جمعیت نمازگزار ، از جمله 

سخنانی است که  درباره آنها بحث می شود.
۲- نماز جمعه شاید مهمترین رســانه در انقاب اسامی است زیرا 
زمان و مکان مشــخص و مخاطبانی عاقه مند دارد که این رسانه را 

برای دریافت اطاعات ، اخبار و تحلیل در کنار عبادت برگزیده اند.
این ویژگی نماز جمعه هــا را همواره در کانون توجه قرار داده و در 
مواقع حســاس این نماز جمعه ها بــوده اند که موضع اصلی نظام از 

تریبون عبادی و سیاسی آنها اعام شده است.
۳- نمــاز جمعــه نیازمند بهره گیری از روش هــای نوین در جذب 
مخاطب است. باید بررسی شود که دلیل موفقیت برخی از ائمه جمعه 
در جذب مخاطب چیســت و چگونه می توان شیوه های آنها را در 

تمام نماز جمعه ها پیاده کرد.
۴- در اســتان همدان در قریب ۳۰ شهر نماز جمعه اقامه می شود و 
همدان در این زمینه نیز اســتانی پیشتاز است اما واقعیت آن است که 
هنوز مشکات مساجد جامع برطرف نشده و اکثر مکانها و محل های 

برگزاری نماز جمعه در استان از استاندارد الزم برخوردار نیستند.
در این زمینه حتی محل اسکان ائمه جمعه نیز چندان مطلوب نیست و 
برخی محل ها نیز در مواقعی  مشاهده شده که به راحتی مورد تعرض 

آشوبگران قرار گرفته است. 
۵- نماز جمعه همدان که زمانی  در مســجد جامع و ورزشگاه قدس 
برگزار می شــد،  اکنون در حسینیه حضرت امام )ره( برگزار می شود 
که دارای مشکات بســیاری است البته امام جمعه سابق حسینیه باغ 
بهشت را با توجه به امکانات پارکینگ و... برای برگزاری نماز جمعه 

پیشنهاد داده و بدان عمل هم کرده بود که تداوم نیافت
به نظر می رسد تسریع در ساخت مصلی همدان که ساخت آن بسیار 

طوالنی شده گزینه ای است که مسئولین به آن رسیده اند.
۶- نماز جمعه برای جذب مخاطب بیشــتر باید رسانه ای فراجناحی 
باشد، تبدیل نماز جمعه ها به رسانه ای برای یک جناح ، خدشه جدی 
به منافع و وحدت ملی وارد خواهد کرد. نماز جمعه ای موفق اســت 
که مسلمانان از هر جناح سیاســی درون نظام، در آن شرکت کرده و 

پیگیری مطالبات عمومی و منافع ملی را از این نهاد انجام دهند.
۷- نقش نماز جمعه ها در گام دوم انقاب بســیار مهمتر است زیرا 
فضا برای ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی نماز جمعه ها بیش از قبل 
فراهم شــده اســت و اکنون ائمه جمعه می توانند با عمل به توصیه 
های رهبر معظم انقاب به آنها، این ســنگر انقاب اسامی را پویاتر 

از قبل پیش ببرند.

1- احزاب از انتصاب رئیس خانه احزاب اســتان به عنوان مدیر کل 
پدافند غیر عامل اســتقبال کردند. گویا احزاب اســتفاده از نیروهای 
حزبی را رویکرد به کارکردهای حزب ارزیابی می کنند. گفتنی اســت 
خاورزمینی در انتخابات شوراها با قرار گرفتن در لیست امید به عنوان 

عضو علی البدل شورای شهر همدان انتخاب شد
۲- وضعیت تقســیمات کشوری روســتاهای نزدیک به همدان ابهام 
دارد. گویا فقیره را اکثر دســتگاه ها روستا می دانند اما شهرداری در 
آنجا دفتر و ناحیه شــهرداری دائر کرده و آن را با نام کوی می خواند. 
گفتنی اســت ارائه خدمات شــهرداری ها باید بــا توجه به محدوده 

مشخص شده شهری باشد.
۳- همدانی ها در انتخابات شورایاران تهران نقش آفرین بوده اند. گویا 
ســید حمید طهائی دبیر ستاد اجرایی انتخابات شورایاری های تهران 
بوده اســت.طهائی که اصلیتی همدانی دارد، در آخرین سمت دولتی 

،استاندار البرز بود که بازنشسته شد.

همدان خوب، همدان بد
فیض ا... مظفرپور  «

 این روزها خبرهای خوب و بد درباره همدان نقل مجالس گشــته 
اســت و هر از چند گاهی نظرات مخالف و گاهی متناقض از طرف 
کارشناسان در خصوص مســائل اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی و 

محیط زیستی همدان ارائه می شود. 
برخی از آنها جنبه مثبت همدان را نشــان می دهند و برخی نیز نگران 
کننده بوده و از بدی های زندگــی در همدان حکایت دارد.خبرهایی 
نظیر کاهش بیکاری در همدان که رتبه دوم را در کشور به دست آورده 
و به ۶/1 رسیده خبر خوب در زمینه اجتماعی و اقتصادی همدان بود. 
به این دلیل گفتم اجتماعی زیرا که اشتغال و بیکاری تأثیرات بسیاری 
در میزان آســیب های اجتماعی از قبیل طاق و... دارند. و با افزایش 
و یا کاهش بیکاری این آســیب ها نیز در اســتان و شهر کاهش و یا 

افزایش می یابند. 
خبر دیگری که هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی آن در رســانه ها و از 
زبان کارشناســان به آن پرداخت شده است موضوع الحاق سه روستا 
به همدان و به نوعی تصویب کانشــهری همدان بود. که وزارت از 
طرف راه و شهرســازی تأیید شد و مشاور طرح نیز اعام کرد الحاق 
این روســتاها درســت بوده و تحت هیچگونه فشاری نبوده است و 
قرار است مطالعات و بررســی ها برای الحاق روستای رباط شورین 
نیز در آینده پیگیری می شــود کانشهر شــدن همدان هم خبر مثبت 
اســت و هم جنبه های منفــی آن را باید در نظر گرفت. زیرا که منجر 
به افزایش بی رویه وســعت و جمعیت شهر می شود. و به دنبال خود 
مشکات اجتماعی دیگری را نیز ایجاد می کند ولی به لحاظ دریافت 
برخی امکانات و بودجه ها برای ایجاد زیر ســاخت کان شــهر نقاط 

مثبت آن می باشد.
خبــر مهم دیگر در خصــوص همدان اظهارنظر دبیــر کارگروه ملی 
مخاطرات طبیعی در خصوص تهدید زلزله در شــهرهای نهاوند و به 
ویژه همدان اســت و افزایش فروچاله ها در دشت های کبودراهنگ و 
فامنین و قهاوند به علت استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و وجود 
نیروگاه شهید مفتح در آن منطقه که به علی بیت اللهی نظرات خاصی 
در این زمینه ارائه کرده اســت که جای تأمل است. تاکنون در اذهان 
عمومی اینگونه جا افتاده بود که در همدان زلزله شدید اتفاق نمی افتد. 
ولی هشدار وی در این زمینه همه نظرات قبلی را زیر سوال برده است.

موضوع دیگر هشدار عیســی کانتری رئیس سازمان محیط زیست 
کشــور در خصوص مشکات محیط زیستی در همدان است وی در 
شورای اداری اســتان همدان گفته است اگر وضعیت مصرف آب به 
همین منوال ادامه پیدا کند تمدن چند هزار ســاله همدان در 1۵ سال 
آینده با مرگ محیط زیستی مواجه خواهد شد و به ناچار باید مردمان  

این دیار کوچ کنند.
کانتری شاخص های محیط زیستی همدان را خوب نمی داند.

وی می گوید: با این اوضاع نمی توانیم محیط زیست ناب و پرنشاط را 
برای نسل بعد به یادگار گذاریم.

خبرهایی نیز هر از چندگاهی در خصوص تخریب بناهای تاریخی در 
همدان و اســتان به گوش می رسد که این روزها بحث تخریب بنای 

نورمحال بیش از همه سر و صدا کرده است.
در اســتانی که 1۸۰۰ بنای تاریخی طبیعی و گردشگری دارد نباید 
مسئولین نســبت به ظرفیت های باالی گردشــگری این استان که 
می تواند بخشــی از عقــب افتادگی های آن در حــوزه صنعت و 
کشــاورزی را نیز جبران نماید. بی تفاوت باشند بلکه باید صنعت 
درآمدزای گردشگری استان روز به روز تقویت شود. همدان یکی 
از 1۰ اســتان برتر در حوزه گردشگری است ولی تاکنون نتوانسته 
از این ظرفیت باال به درســتی و در حد مطلوب استفاده نماید. در 
هــر حال آب و هــوای خوب و جاذبه های گردشــگری از جمله 
غار بی نظیر آبی علیصدر و... جز ء همدان خوب می باشــند که باید 
خوبی های همدان تقویت و بدی های آن کم شــده و همدان خوب 

خوب خوب شود.

حذف واسطه ها در اولویت تنطیم بازار 
قیمت مرغ با فاکتور و درج در تابلوها 

بایدانجام شود 
 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان در کمیسیون 
تنظیــم بازار اســتان گفت: قانــون باید رعایت شــود و اتحادیه ها، 

تولیدکننده ها و نهادهای مرتبط با بازار باید قوانین را رعایت کنند
ظاهر پورمجاهد افزود: حذف واسطه ها از بازار به خصوص در بازار 
مرغ باید انجام شود، نباید شــاهد فشار به تولیدکننده و مردم توسط 
واســطه ها در بازار باشــیم.وی با بیان اینکه  نظارت بیشتری شود تا 
تولیدات مرغ اســتان در بازار استان مصرف شود ادامه داد: در جنگ 
اقتصادی نباید با همراه کنندگان تحریم ها در بازار، مماشــات کرد و 

باید واسطه ها شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند
پورمجاهد با تاکیید بر اینکه  قیمت نهایی مرغ در تابلو مرغ فروشی ها 
درج و فاکتور ارائه شــود افزود: انتظار داریم سیستم جهاد کشاورزی 

مرغ استان را تامین کند.

مدیر جهاد کشاورزی بهار :
250 هزار تن سیب زمینی در شهرستان بهار 

برداشت می شود
 مدیر جهاد کشاورزی بهـار بابیان اینکه ۶۰۰۰ هکتار از زمین های 
زراعی این شهرســتان به کشت ســیب زمینی اختصاص دارد، گفت: 

امسال بیش از ۲۵۰ هزار تن سیب زمینی در بهـار  برداشت می شود.
هوشــنگ کرمی با بیان اینکه در ســال زراعی جــاری ۲۵۰ هزار تن 
سیب زمینی از سطح زمین های کشاورزی بهار برداشت می شود، ابراز 
داشت: عمده ســیب زمینی های تولیدی در شهرستان بهار به صورت 

تازه خوری بوده که پس از تولید روانه بازار مصرف می شود.
وی با اشــاره به اینکه برداشت سیب زمینی تابستانه از اواخر تیر آغاز 
و تا پایان شــهریور ماه ســال جاری ادامه دارد، اضافه کرد: میانگین 
برداشت این محصول از هر هکتار ۴۳ تن است افزود با ورود محصول 
تولیدی شهرســتان قیمت آن در بازار مصرف تا حدود زیادی تعدیل 
خواهد شــد .کرمی ارقام محصول تولیدی سال جاری را عمدتاً آگریا 
- بانبا - جیلی - ســانته - مارفونا و ... عنوان نمود و گفت بخشی از 

محصول تولیدی جهت بذر سال آتی نگهداری میگردد .
وی در پایان اظهار داشــت : اســتفاده از ارقام اصاح شده ، استفاده 
مناســب از کودهای دامی ، شــیمیائی و ریز مغذی و مبارزه بموقع با 
آفات و بیماریها سبب گردیده در سال جاری محصول تولیدی از نظر 

کمی و کیفی در وضعیت مناسبی باشد .

ارزیابی ۱۳ هزار و ۸00 نوآموز 
در پایگاه های سنجش همدان

 1۳ هزار و ۸۰۰ کودک از آغاز طرح ســنجش دانش آموزان نوآموز همدان در پایگاه 
های سنجش آموزش و پرورش این استان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیــس آموزش و پرورش اســتثنایی همدان در گفت و گو بــا  ایرنا گفت: از این تعداد 
ســامت بیش از 11 هزار و ۳۶۵ نوآموز تایید شــده که پس از انجام معاینات و ثبت در 

سامانه سنجش به مدارس عادی معرفی شدند.
پرویــن قربانیــان ادامه داد: ۲ هــزار ۴۳۵ نوآموز نیز جهت ارزیابــی های تخصصی به 

کارشناسان مربوط معرفی شدند.
وی افزود: پذیرش نوآموزان از ۲۰ خرداد ماه در مدارس ابتدایی استان آغاز شده است که 

پس از پذیرش به پایگاه های سنجش نوآموزان معرفی می شوند.
قرانیان با اشــاره به اینکه پایگاه های سنجش نوآموزان از یکم تیرماه فعالیت خود را آغاز 
کرده اند، اظهار داشــت: والدین می توانند پس از ارائه مدارک سنجش به مدارس، ثبت نام 

فرزند خود را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه پایگاه های سنجش تا هشتم شهریور ماه فعال هستند، عنوان کرد: استان 
همدان ۲۲ پایگاه سنجش دارد که با هدف تشخیص جایگاه دقیق آموزشی دانش آموزان 
برای اســتفاده از خدمات آموزشی متناسب با اســتعدادها و توانمندی های آن ها تشکیل 

شــده اند. قربانیان اضافه کرد: نوآموزان دختر و پسر در زمینه های بینایی، شنوایی، آمادگی 
تحصیلی، مراقبت های بهداشــتی و پزشکی در پایگاه های مستقر در تمامی شهرستان های 

استان مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی با اشــاره به اینکه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ حدود 1۸ هزار تن برای شرکت در دوره 
پیش دبستانی مورد سنجش قرار گرفتند، گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۹ نوآموز در پایه 

اول ابتدایی نیز در دوره سنجش شرکت کردند.
قربانیــان هدف از اجــرای این طرح را کمک به بهبود کیفی ســطح آموزش و یادگیری 
نو آموزان و همچنین ســامت روانی و جســمانی آنان به منظور استفاده در برنامه ریزی 

آموزشی و بهداشتی متناسب با استعداد کودکان برشمرد.

 همه باید زمینه مشــارکت حداکثری مردم 
را با رعایت قانون درانتخابات پیش رو فراهم 

کنیم.
استاندار همدان با بیان این مطلب در نشستی 
بــا امام جمعه همــدان به ســالروز عملیات 
مرصاد اظهار داشت: ماک بررسی صاحیت 
داوطلبان ، قانون و براساس استعام ازمراجع 
چهارگانه در هیات های اجرایی خواهد بود. 

داد:  ادامــه  شــاهرخی  ســعید  ســید 
چهارمحورمشارکت حداکثری،رقابتی،قانونمند 

و سالم در انتخابات امسال در اولویت است
شــاهرخی در ادامه افزود: رزمندگان اســتان 
همدان در عملیات مرصاد نقش برجســته و 

تأثیرگذاری داشتند.
 ناکامی دشمن در برابر وحدت جامعه  
وی همچنین بــه تأثیر گــذاری تریبون نماز 
جمعه اشــاره کرد و گفــت: تریبون های نماز 
جمعه در ۴۰ ســال اخیر وحدت بخش بوده 
اســت. شــاهرخی با یادآوری اینکه دولت به 
تعهدات خود در حوزه سیل عمل کرد و ۹۳۸ 
میلیارد تومان اعتبار به استان همدان اختصاص 
داده شــد، گفت: همدان دومین استان کشور 
در بیشترین دریافت اعتبارات این حوزه بوده 

است
 راه انــدازی کمیته مطالعاتی اقتصاد 

مقاومتی با هدف کمك به دولت
نماینــده ولی فقیــه در اســتان و ائمه جمعه 
استان نیز با اشــاره راه اندازی کمیته مطالعاتی 
اقتصاد مقاومتی در دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
استان گفت: هدف اصلی این کمیته انجام کار 
مطالعاتی به منظور یاری رسانی به دولت است.

حجت االسام  حبیب ا... شعبانی خاطرنشان 

کرد: در برنامه های بعدی نیز به دنبال آن هستیم 
تا در شهرســتان ها با ایجاد چنین کارگروهی 
گام های مثبتــی را در زمینه رفع مشــکات 
کشور و جامعه برداریم البته این به معنای آن 
نیســت که دفاتر به دنبال کار اقتصادی هستند 
بلکه هدف اصلی این اســت که با انجام کار 
مطالعاتی یاور دولت باشــیم. وی با تاکید بر 
لزوم رســیدگی به مشــکات مردم خواستار 
توجه بــه امیدآفرینی در جامعه شد.شــعبانی 
ادامه داد: موضوع ایجاد اعتماد در بین مردم و 
امیدوار بودن مردم به آینده آن قدر مهم است 
که رهبر معظم انقــاب نیز در بیانیه گام دوم 
انقاب به آن اشاره فرمودند و آن را از وظایف 

مسووالن برشمردند.وی تصریح کرد: همه ما 
امیدواریم دولت در مسیر انجام خدمت موفق 
باشد چراکه موفق بودن دولت تاثیر بسیاری در 

افزایش امیدبخشی مردم و جامعه دارد.
شــعبانی موفقیــت دولــت را آرزوی همه 
دلسوزان نظام دانست و گفت: قطعا اگر دولت 
در عرصه اقتصادی با وجود همه مشــکات 
و تحریم ها موفق شــود، این موفقیت را باید 

موفقیت نظام بدانیم.
وی با تشــکر از عملکرد دولت در کمک به 
مردم سیل زده اظهار کرد: به گفته مسئوالن در 
سه ماه اول امســال ۴۰ درصد نارضایتی های 
مردم نسبت به سال گذشته کمتر شده بود که 

این به دلیل وحــدت و هماهنگی بود که در 
بحث سیل شاهد آن بودیم.

وی در پایان با اشــاره به اینکه مردم عیال ا... 
هستند، بیان داشت: امیدواریم همه ما در کسب 
رضایت مردم موفق باشیم چرا که مردم امانت 

پروردگار در نزد ما و عیال ا... هستند.
گفتنی است در این مراسم استاندار همدان به 
مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل نماز جمعه از 
خدمات و تاش های حجت االسام شعبانی 
و سایر ائمه جمعه استان که در سنگر مقدس 
نمازجمعه خدمــت می کنند تقدیر و بر حفظ 
وحــدت و همدلی در جامعه با هدف تقویت 

خدمت رسانی بیشتر به مردم تاکید کرد.

تأکید استاندار 
بر 4 شاخص اصلی انتخابات

■ شاهرخی می گوید انتخابات امسال با مشارکت حداکثری،رقابتی،قانونمند و سالم برگزار می شود

 رئیس شــورای اسامی شــهر همدان با 
تقدیر از برگزاری برنامه »تابستانه های شاد« در 
همدان آن را ابتکار عمل خوبی به منظور انتقال 
مفاهیم شهروندی دانست و گفت: جای چنین 

برنامه هایی در همدان خالي بود.
کامران گردان با بیان اینکه یکی از برنامه های 
مدیریت پسماند آموزش های شهروندی است 
اظهار کرد: آموزش هایــی در زمینه قرار دادن 
زباله در ساعت مقرر، بازیافت زباله و تفکیک 
زباله از مبدأ به عناوین مختلف صورت گرفته 

است.
وی در گفت و گو با فارس با اشــاره به اینکه 
ایــن آموزش ها به صورت چهره  به چهره در 
درب منازل، مدارس مقاطع تحصیلی مختلف، 
مجامع و فرهنگسراها انجام می شود  تصریح 
کرد: یکی از اقدامات مهم ســازمان پســماند 
شــهرداری همدان در این حــوزه برگزاری 
برنامه »تابستانه های شاد« است که تاثیرگذاری 

فراوانی در انتقال مفاهیم دارد.
رئیس شورای اسامی شهر همدان با بیان اینکه 

در برنامه »تابســتانه های شاد« عاوه بر ایجاد 
نشاط اجتماعی در شــهر از طریق هنرمندان 
حاضر در مراســم آموزش های شــهروندی 
نیز ارائه می شــود افزود: امیدواریم این اقدام 
مجموعه مدیریت پسماند شهرداری به کاهش 
تولید زباله و هزینه های وارده بر اثر تولید زباله 

در سطح شهر منجر شود.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته اقدامات 
مشــابهی در زمینه آموزش شــهروندی انجام 
می شــد، اما »تابستانه های شاد« برای نخستین 

بار برگزار می شــود و جای چنین برنامه هایی 
خالی بود خاطرنشــان کرد: تاکنون این برنامه 

در مناطق مختلف شهر  برگزار شده است.
گــردان تأکید کــرد: با توجه به اســتقبال 
خــوب مردم همدان این جشــن امشــب 
در پیــاده راه اکباتان با حضور شــخصیت 
عروســکی جناب خان برگزار می شــود تا 
هم فضای شــادی را ایجــاد کند و هم از 
در خوری  فرهنگســازی  بتوان  طریق  این 

را انجام داد.

تاکسی های همدان 
به نرم افزار 

پرداخت کرایه 
مجهزمی شوند

 رئیس سازمان مدیریت بار و مسافر کاالی 
شــهرداری همــدان گفت: با هــدف کاهش 
اختاف نظر بین رانندگان و مسافران تا یک ماه 
آینده نرم افزاری برای پرداخت کرایه در ۳ خط 
ثابت تاکسیرانی همدان به صورت آزمونه اجرا 

برخط خواهد شد.
سید محمد پور وخشوری در گفت   وگو با تسنیم، 
اظهار داشت: برنامه ها و پیشنهاد های مختلفی را 
ارزیابی و سرانجام به این نرم افزار برای پرداخت 
کرایه در خطوط تاکسیرانی همدان رسیدیم تا 
برای نخســتین بار طرح پرداخت الکترونیکی 

کرایه تاکسی در همدان اجرا شود.

وی با بیان اینکه سامانه پرداخت کرایه در تاکسی 
با اتوبوس تفاوت های زیادی دارد، افزود: ۳ خط 
تاکسی ثابت مورد نظر هم سعیدیه، پردیس و 
هنرســتان اســت و به هیچ یــک از رانندگان 
هزینه ای برای اجرای این طرح تحمیل نمی شود 
و رایگان است و بر اساس نرم افزاری  مبتنی بر 

تلفن اجرا می شود.
پور وخشوری با اشاره بر اینکه همدان حدود۳ 
هزار دستگاه تاکسی دارد، تاکید کرد: ابتدا باید 
طــرح به صورت آزمونه اجرا شــود تا مزایا و 
معایب طرح مشــخص و بعد معایب به نقطه 
قوتی برای اجرای طرح تبدیل شود و کمترین 

مشکل را در زمان اجرا داشته باشد.
بار و مســافر  رئیــس ســازمان مدیریت 
در همدان  کاالی شهرداری همدان گفت: 
۷۲ خط تاکسیرانی داریم که با موفق اجرا 
شــدن این طرح در ماه اگر مشکلی ایجاد 
به سایر خطوط  اجرایی  نشود سپس طرح 
هم تســری داده می شــود تا رانندگان و 
ارایه و بهره مندی از خدمات  مسافران در 

تاکســی دیگــر دغدغه تامیــن پول خرد 
باشند. داشته 

وی افزود:  نرم افزار شــرکتی که برای این کار 
انتخاب شــد حدود ۳۰ میلیــون کاربر در کل 
کشور دارد و شهروندان با فعال کردن کیف پول 
خود  و شــارژ آن به حد نیاز به سرعت هزینه 
استفاده از خدمات تاکسی را می پردازند در این 
مرحله آزمایشی در ۳ خط یاد شده حدود 1۰۵ 

دستگاه تاکسی آزمایشی از این نرم افزار استفاده 
خواهند کرد.

پور وخشوری گفت: به محض ایجاد تراکنش در 
بستر نرم افزار پیامکی برای راننده و مسافر ارسال 
می شود که مقدار مبلغ کسر شده را نشان خواهد 
داد و این شرکت از سامانه بانکی شاپرک برای 
تراکنش های خود استفاده می کند و اگر اعتراضی 

هم باشد به سرعت قابل بررسی است.

»تابستانه های شاد« 

ابتكار خوبی برای انتقال مفاهیم شهروندی است

 عدالت، گفت و گو و اخاق محوری 
از مولفه های مــورد تاکید مدیرکل زندان 
های همدان در نشست تخصصی روسای 

اندرزگاه های این استان بود.
پژمان پروین در نشست تخصصی روسای 
اندرزگاه های همدان بیان کرد: نخســتین 
وظیفه روســای اندرزگاه ها متحد کردن 

کارکنان و بهره گرفتن از نیروهای موجود 
در راســتای اداره امور ایــن مجموعه ها 

است.
وی تصمیم گیری و اقدام در مسیر عدالت 
و تفهیم عدالت محوری به زندانیان با رفتار 
و عمل، استفاده از فنون، شناخت، تجربه و 
تئوری در امورات و گفت و گو با زندانی 

به دور از حب و بغض، شنیدن  مسائل و 
مشــکات زندانی  و داشتن روحیه انتقاد 
پذیری را از وظایف روســای اندرزگاهها 
برشمرد.مدیرکل زندان های همدان احاطه 
کامل بر شــرح وظایف، اقدام براســاس 
سلسله مراتب، داشــتن عدالت در گفتار، 
تصمیم گیری و ایفای نقش، پشــتیبانی از 

افراد فعال و کارا ،اخاق محوری و توجه 
به آرامش در زندان را مورد تاکید قرار داد.

پروین موضوع تخلیــه روانی مددجویان 
بــا بهره گیــری از وجــود مــددکاران، 
روانشناســان، بهداشــت و درمان، رئیس 
زنــدان و  اجرای احکام، نظارت و احاطه 
کامل بر کلیه امورات داخلی بند را از دیگر 

وظایف روسای اندرزگاهها بیان کرد.
وی همچنین خواســتار ارتقای سامت و 
سطح بهداشت زندانیان، ایجاد آرامش در 
اندرزگاه ها، ایجاد اشتغال و حرفه آموزی، 
پیگیری وضعیت قضایی، صرفه جویی در 
هزینه ها، کنترل و رصد قیمت فروشگاه ها 

و رسیدگی به امور تغذیه شد.

اخالق محوری، 
اولویت رفتار با 
زندانیان همدان
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خبر يادداشت

خبر

همایش بانوان فعال اسدآباد 
در حوزه کسب و کار برگزار می شود

 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد از برگزاری 
همایش بانوان فعال در حوزه کســب و کار این شهرســتان در آینده 

نزدیک خبر داد.
رحیم قربانــی با اعام این مطلب اظهارکرد: ایــن همایش به منظور 
تجلیل از بانوان فعال در عرصه اقتصادی و اشــتغال در شــهریورماه 
سالجاری با همکاری دستگاه های متولی از جمله اداره صمت برگزار 

خواهد شد.
وی همچنیــن با اشــاره به وضعیت ذوب آهن اســدآباد بیان کرد: با 
پیگیری های نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اسامی و با 
توجه به اینکه مناقصه ذوب آهن برگزار شده است، به زودی شرکت 
صبانور فرد برنده را اعام می کند تا تولید فرومنگنز در دســتور این 

کارخانه قرار بگیرد.
قربانی در گفت وگو با ایســنا، در ادامه خاطرنشان کرد: اداره صنعت، 
معدن و تجارت اســدآباد به عنوان عضو کوچکی از تولید، از تمامی 
طــرح ها و ایده های که به امر تولید و اشــتغال در روســتاها توجه 

دارد، حمایــت کرده و زمینه اجرایی شــدن این طــرح و ایده ها را 
فراهم می کند.

وی  یادآور شد: از همه صاحبان فکر و ایده تقاضا داریم اداره صنعت، 
معــدن و تجارت اســدآباد را در زمینه های گوناگــون یاری کرده و 
افرادی کــه تمایل به فعالیت در طرح های صنعتی دارند می توانند با 

مشاوره رایگان طرح های خود را به ثبت برسانند.
قربانی در پایان عنوان کرد: متقاضیان کسب و کار در شهرستان اسدآباد 
می توانند همه روزه با شــماره تلفن های ۳۳1۲۳۴۳۳- ۳۳1۲۵۹۹۹ 

برای راهنمایی و مشاوره تماس بگیرند.

جشنواره شهروند برگزیده می تواند 
به ارتقای فرهنگ عمومی کمک کند

 »و لقد کّرمنا بنــی آدم و حملنا هم 
فی البّر و البحــر و رزقناهم من طیبات 
و خلصناهــم علــی کثیر مّمــن خلقنا 

تفضیا«- سوره اسراء؛ آیه ۷۰
تکامل انسانی و ســعادت اجتماعی در 
گرو تکامل ســازنده و مســئوالنه بین 
افراد جامعه با یکدیگر و محیط پیرامون 
آنهاست. انسان های فاضل، قانون مدار و 
مسئولیت پذیر، زمینه ایجاد مدینه فاضله، 

پویا و توسعه یافته را فراهم می نمایند و شهر برتر، متوازن و توسعه یافته 
عامل مهم برای پرورش انسان های متعالی خواهد بود.

اهمیت مشــارکت گسترده مردم در تمامی فعالیت سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی به عنوان یکی از ملزومات دســتیابی به توســعه 
پایدار امروزه کامًا مشــخص و کاســیک شــده اســت. از طرفی 
فراهم آوردن زمینه های مشــارکت مردم نیز خود نیازمند تحقق پیش 
شــرط هایی است که تأمین این پیش شرط ها بر عهده نهادهای دولتی، 
احزاب، ســازمان های غیردولتی و از همه مهم تر خود مردم است. به 
عبارتی هر چقدر توانمندی های فردی و جمعی مردم یک جامعه باالتر 
باشــد یا به عبارتی هر چقدر شاخص های فرهنگ شهروندی در یک 
جامعه بیشتر رشد کرده باشد، زمینه های مشارکت مردم در فعالیت های 

مختلف و در نتیجه دستیابی به رشد پایدار سریع تر فراهم می شود.
جشنواره شــهروند برگزیده یکی از برنامه هایی است که می تواند در 
راستای ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم با برجسته نمودن الگوهای 
موفق شــهروندی و معرفی آن به سایر افراد جامعه موثر باشد. از آنجا 
که جوامع بشری همواره تحت تأثیر آموزشی و سایر عوامل تأثیر گذار 
پیرامونی در حال تغییر و تحول هســتند، برای دســتیابی به اهداف و 
رعایت روزافزون حقوق متقابل شهروندی، اجرای اینگونه جشنواره ها 
از جمله برنامه های ارتقــای فرهنگی مردم و ضرورتی غیرقابل انکار 

است.
ایجاد روحیه مشــارکت جویی، مسئولیت پذیری، حس تعلق خاطر به 
شــهر، قانون پذیری و اخاق مداری شهروندان مهمترین گام در مسیر 
پیشــبرد اهداف مدیریت شــهری اســت که برگزاری این جشنواره 
می تواند در رسیدن به این اهداف بزرگ، مدیران را یاری نماید. تجلی 
شــعار امسال جشنواره با عنوان »همدان؛ شهر برتر با شهروندان برتر« 
صرفاً با ایجاد حس تعلق خاطر شهروندان نسبت به شهر خواهد بود 
که در صورت ظهور و بروز آن شاهد افزایش سرمایه های اجتماعی و 

فرهنگی در سطح شهر خواهیم بود.
شهروند برگزیده به فردی اطاق می شود که عاوه بر داشتن سجایای 
اخاقی، تعلق خاطر به شــهر داشته و کنشــگر اجتماعی در عرصه 
شــهری و عامل به وظایف شهروندی باشــد. یقیناً چندین شهروند 
نسبت به حقوق شهروندی آگاهی کامل دارد و در راستای تکالیف و 
حقوقی که بر گردن دارد، حداکثر تاش خود را برای توســعه شهری 
به کار می گیرد. از طرفی برگزاری این جشنواره می تواند با الگوسازی 
برای شهروندان، یاری گر مدیریت شهری و جلب روزافزون مشارکت 

شهروندان در این بخش باشد.
اینجانب از تمامی افرادی که در این مســیر گام برداشــته اند قدردانی 
می نمایم و برای این عزیزان و ســایر دســت اندرکاران این جشنواره، 

آرزوی سامتی و توفیق دارم./ و من ا... التوفیق

ورودی های شیرین سو ساماندهی 
می شوند

 شــهردار شیرین سو در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی سطح 
شهر از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه بلوار شهید بهشتی با اعتبار بالغ بر 

ده میلیارد ریال خبر داد.
 ســیدمصطفی موســوی با اعام این خبر گفت: شهر شیرین سو سه 
ورودی اصلی دارد که ساماندهی همه ورودی های شهر از برنامه های 
شهرداری اســت و اولین ساماندهی ورودی شهر را محور علیصدر-

شــیرین ســو قرار دادیم و عملیات عمرانی آن از ابتدای سال جاری 
آغاز شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ســاماندهی ورودی های شــهر گفت بلوار 
بهشتی، ورودی شهر شیرین سو از سمت غار علیصدر است و روزانه 
تعداد باالی گردشــگران از این بلوار تردد میکنند و ساماندهی آن از 

الزامات مدیریت شهری است.
موســوی ادامه داد: عملیات اجرایی ســاماندهی این بلوار از ابتدای 
امسال آغاز شده و در حال حاضر تملک اراضی، عملیات بیس ریزی، 

زیرسازی و جدولگذاری این معبر انجام شده است.
شهردار شیرین سو با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه ها در عین 
رعایت اصول فنی و شهرســازی گفت تمامی پروژه های پیش بینی 

شده شهرداری با تمام تنگناهای مالی در حال اجرا هستند.
به گفته موسوی ورودی های شــهر شناسنامه هر شهری است 
و نقش بســزایی را در توقف و ماندگاری مســافر و توســعه 

میکند. ایفا  شهر 
شــهردار شیرین سو افزود: شهر شــیرین سو به عنوان دورازه 
ورودی استان از شــمالغرب کشــور و قرارگیری آن در بین 
دو غــار بزرگ جهانی، علیصــدر و کتله خور، دارای موقعیت 
جغرافیایی ویژه ای اســت و روزانه شــاهد تردد مســافران 
و گردشــگران زیــادی از شــهر هســتیم که برنامــه محوری 
شــهرداری در این بخش، میتواند توســعه اقتصادی شــهر را 

باشد. داشته  دنبال  به 

بیش از 55 هزار هکتار از اراضی همدان 
حدنگاری می شود

 معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان همدان گفت: ۵۵ هزار و ۴1۰ هکتار از اراضی ملی این استان 

امسال حد نگاری می شود.
رضا الوندی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: برای اجرای طرح کاداستر 
اراضی ملی و دولتی در ســال جاری سه میلیارد و ۴1۰ میلیون ریال 

اعتبار تصویب و اباغ شده است.
وی هدف از اجرای طرح کاداســتر در اراضی ملی را تثبیت مالکیت 
دولت بر اراضی ملی و تشــخیص اراضی ملی با حدود و ثغور معین 
دانســت و افزود: با توجه به اجرای طرح هــای آبخیزداری از محل 
صندوق توسعه ملی، طرح کاداســتر نیز همزمان در همه حوزه های 

آبخیزداری استان به اجرا درآمده است.
معــاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان همدان اضافه کرد: نخســتین گام برای مبارزه با زمین خواری، 
اجرای کاداستر اســت چراکه تهیه نقشه های دقیق، اجرای کاداستر و 
أخذ اســناد تک برگی به نام دولت، امکان سودجویی از اراضی ملی 
را به حداقل می رســاند.الوندی یادآوری کرد: تا پایان سال ۹۷ طرح 
کاداستر اراضی ملی و دولتی استان در سطح ۲۵۰هزار هکتار اجرا شد 

که در این باره شاهد پیشرفت 1۰۰ درصدی هستیم.
وی بیان کرد: طرح کاداستر از ابتدای سال جاری در سطح ۶۸ هزار و 
۷۰۵ هکتار از اراضی ملی استان در ۹حوزه آبخیز صورت گرفته است.
الونــدی با بیان اینکه طرح کاداســتر با انعقاد قرارداد با مشــاوران و 
پیمانــکاران دارای صاحیت صورت گرفته اســت، افزود: ۲ هزار و 
۸1۰ میلیون ریال برای اجرای طرح کاداستر از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملی در استان همدان اختصاص یافت.

رئیس ستاد دیه استان همدان:
2۶ زندانی مهریه در استان همدان دوران 

حبس را سپری می کنند
 ۲۶ زندانی مهریه در استان همدان دوران حبس را سپری می کنند

رئیس ستاد دیه استان همدان از وجود ۲۶ زندانی مهریه در زندان های 
این استان خبر داد.

یدا... روحانی منش در جمع خبرنگاران با اشــاره به دســتورات اخیر 
رئیــس قوه قضائیــه مبنی بر تســهیل در آزادی زندانیــان مهریه از 
اردیبهشت ماه سال جاری، عنوان کرد: تنها زندانیانی شامل این دستور 
می شــوند که به دلیل مهریه در زندان هســتند و زندانیانی که در کنار 
مهریه ســایر جرایم دیگری را در پرونده خود دارا باشــند شامل این 
دســتور نمی شوند.وی با تأکید بر دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی 
بر مشخص شدن اوضاع زندانیان مهریه در مدت زمان کوتاهی، عنوان 
کرد: در گذشــته برای پرداخت مهریه، اصل بر تمکن مالی بود اما در 
حال حاضر بر اســاس قوانین جدید اصل بر اعسار زوج شناخته شده 

مگر اینکه زوجه خاف آن را در دادگاه اثبات کند.
به گزارش مهر روحانی منش از آزادی ۴۹ نفر از زندانیان مهریه در مدت 
زمان ۲ ماهه خبر داد و گفت: قبل از اباغ دستور رئیس قوه قضاییه، ۷۵ 
نفر در زندان های استان همدان تنها به علت عدم توانایی در پرداخت 
مهریه حضور داشتند؛ اما از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون بر اساس 
دســتورات رئیس قوه قضائیه، ۴۹ نفر آزاد شده و در حال حاضر تنها 

۲۶ نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند.

نماز جمعه رمز ماندگاری انقالب اسالمی 
است

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: در ۹۰۰ نقطه کشور نماز جمعه 
برگزار می شــود و ما این اجتماع را مدیون خون شهدا و نظام اسامی 
هســتیم.امام جمعه کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: حضور مردم 
در تریبون هــای نماز جمعه رمز ماندگاری انقاب اســامی و عامل 

شکست های دسیسه های مختلف دشمنان علیه این ملت است.
حجت االســام و المسلمین نقی باقری با تقدیر از زحمات ستاد نماز 
جمعه جهادی و بســیجی بــرای برپایی نماز تــاش می کنند و این 
زحمات خالصانه جای تقدیر دارد.وی در ادامه با اشــاره به ســالگرد 
عملیات مرصاد بیات داشت هر بار در تاریخ این نظام دشمن مقصور 
بــر ضعف و عــدم حمایت مردم از نظام بوده و مــردم ما با حمایت 
حیدری پــوزه آن را بر خاک مالیدند و عملیــات مرصاد نمونه بارز 
این تحلیل های دشــمن نسبت به مردم ایران بود که با حماسه آفرینی 

جوانان و غیور مردان این سرزمین با شکست مواجه شد.

 اصالحیه 
آگهي تجدید مناقصه تأمین خودروي استیجاري 

سبك)سواري / وانت( - نوبت اول
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ــورخ  ــت اول م ــماره 10-97 نوب ــي ش ــرو آگه پی
ــره  ــورخ 98/04/29 منتش ــت دوم م 98/04/26 ، نوب
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 در حالــی نهاوند تولیــد کننده ۶۵ درصد 
گیاه معجزه آسای »گشــنیز« در کشور است 
که در نبود صنایع تبدیلی فرصت صادراتی را 
یکی پس از دیگری از دست می دهد تا سود 

زحمت کشاورزان عاید دالالن شود.
با پیشــرفت روز افزون علــم قدرت درمانی 
انواع گیاهان دارویی به عنوان ساحی مؤثر در 
برابر بیماری ها آشــکار شده به طوری که طی 
سال های اخیر کشت برخی گونه های گیاهان 
دارویی در نقاط مختلف کشور تقویت شده و 
در حال حاضر نیز بیشــتر گیاهان دارویی هم 
به صورت تازه و هم خشــک شــده در نقاط 

مختلف در دسترس هستند.
طبق تحقیقات صورت گرفته تعداد گونه های 
گیاهی شناخته شــده در ایران حدود ۸ هزار 
گونه برآورد می شــود که از این تعداد حدود 
۲۳۰۰ گونه دارای خــواص دارویی، عطری، 

ادویه ای و آرایشی و بهداشتی است.
ایــران دارای غنی ترین منبــع و تنوع گیاهان 

دارویی در دنیاست
بر اســاس بررسی ها یک هزار و ۷۲۸ گونه از 
ایــن گیاهان به طور خــاص در ایران رویش 
دارنــد و از این حیث ایران به همراه کشــور 
ترکیــه دارای غنی ترین منبــع و تنوع گیاهان 
دارویی در دنیاســت که به عنوان یک ظرفیت 

انحصاری محسوب می شود.
طبق ســند ملی گیاهان دارویی دولت مکلف 
است کشت این گیاهان را تا پایان سال 1۴۰۴ 
و برنامه ششــم توســعه به ۵۰۰ هزار هکتار 
برســاند که انقابی در کشت گیاهان دارویی 

است.
اســتان همدان نیــز از این امتیــاز بی بهره 
نبوده و یکی از اســتان های مطرح در زمینه 
تولید برخی گیاهان دارویی اســت تا جایی 
کــه ورق زدن تاریخ نشــان می دهد همدان 
از گذشــته های دور از قطب های تولید انواع 
گیاهان دارویی در کشــور بوده و طب سنتی 
به طور خاص در آن رواج داشته و با فرهنگ 
مردم عجین بوده و حتی از ســایر شهرهای 
کشور برای درمان ســنتی بیماری به همدان 

مراجعه می کرده اند.
حدود ۲۰ قلم گیاه دارویی در اســتان همدان 
کشت می شــود که گل گاوزبان، سنبل الطیب، 
بابونه، آویشن، خاکشیر، نعناع فلفلی، ختمی، 
به لیمو و اســطوخودوس، آرتیشــو یا کنگر 
فرنگی، گل همیشــه بهار و کاسنی از جمله 
آن هاســت اما از انواع گیاهان دارویی که در 
جای جای اســتان همدان کشت می شود که 
بگذریم به گیاهی خوش بو که سهم عمده ای 
از سطح زیرکشت گیاهان دارویی را به خود 
اختصاص داده می رســیم که با نام گشــنیز 

شناخته می شود.
گشــنیز گیــاه خــوش عطری اســت که به 

شکل های برگ، ســاقه و تخم گشنیز استفاده 
می شود و به واســطه داشتن ویتامین ها و مواد 
معدنی فراوان سرشار از خواص درمانی است.

 »گشنیز« گیاه معجزه آسا
فواید گشنیز به قدری زیاد است که لقب گیاه 
معجزه آسا را به آن داده اند چراکه برای کاهش 
کلســترول، درمان التهاب و مشکات پوستی 
و تنظیم فشار خون کاربرد دارد و یک سبزی 

درمانی و همه فن حریف است.
در اســتان همدان که به قطــب تولید برخی 
گیاهان دارویی شهره اســت نهاوند امتیازدار 
کشت گشنیز اســت به طوری که ۹۰ درصد 
تولید گشنیز استان همدان و حدود ۶۵ درصد 
تولید گشــنیز کشــور در این منطقــه انجام 

می شود.
کارشناس کشاورزی استان همدان در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه متوسط تولید گشنیز 
۲ تا ۳ هزار کیلوگرم در هر هکتاراست، گفت: 
گشنیز در حال حاضر خام فروشی می شود در 
حالی می تواند ارز آوری چشــمگیری داشته 

باشد.
 بیشــترین ســود حاصل از تولید 

گشنیز عاید دالالن می شود
نسرین دانشــمند با بیان اینکه صنایع فرآوری 
این گیاه در اســتان همدان وجود ندارد و به 
همین علت گشنیز به صورت خام به پاکستان 
ارسال می شود، گفت: بیشترین سود حاصل از 

تولید گشنیز عاید دالالن می شود.
وی بــا بیان اینکــه به گفته کشــاورزان این 
محصــول کیلویی ۵ هزار تومــان به فروش 
می رســد که مبلغ قابل توجهی نیست، گفت: 
اگر گشــنیز به قیمت مناسب و بدون حضور 
واســطه و دالل از کشاورز خریداری شود به 

نفع دولت و کشاورز خواهد بود.

وی گشــنیز را گیاهی کم آب بر دانست و با 
بیان اینکه در شــرایط حال حاضر که کشور 
با مشــکل کم آبی روبروست کشت این نوع 
محصوالت ضمن اشــتغالزایی در حفظ منابع 
آبی و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 
مؤثر است، گفت: باید صنایع تبدیلی گشنیز در 

استان همدان راه اندازی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نهاوند نیز 
در این خصوص گفت: نهاونــد با دارا بودن 
آب و هــوای معتدل کوهســتانی، زمین های 
حاصلخیز و شــرایط آبی مناســب به عنوان 
قطب کشاورزی استان همدان شناخته می شود 
و حــدود ۵۰۰ گونــه گیاه دارویــی در این 

شهرستان رشد می کند.
۵ هــزار هکتار از اراضی کشــاورزی نهاوند 
زیرکشت گشنیز رفته و ۲ هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم مشغول کار در این حوزه 

هستند
حســین خردمند با اشــاره به اهمیت کشت 
گشــنیز به عنوان گیاه کم آب بر در شــرایط 
خشکســالی و بحران آب عنوان کرد: ۵ هزار 
هکتار از اراضی کشــاورزی نهاوند زیرکشت 
گشنیز رفته و ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم مشغول کار در این حوزه هستند.
خردمند بــا بیان اینکــه گشــنیز نهاوند در 
خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی شناخته 
شده و به محصولی جهانی تبدیل شده است، 
افزود: نهاوند بیشترین سطح زیرکشت گشنیز 
را دارد و بیشترین میزان تولید گشنیز کشور در 

نهاوند انجام می شود.
خردمند بابیــان اینکه شهرســتان نهاوند ۶۵ 
درصد گشــنیز تولیــدی کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت، گفــت: این محصول 
نسبت به قیمت نفت ارزآوری چند برابری را 

برای کشور به همراه دارد.
وی بابیــان اینکه گشــنیز در صنایع مختلف 
صنعتی، پزشــکی و آرایشــی و بهداشــتی 
کاربرد دارد و ســاالنه به صورت سنتی توسط 
کشاورزان نهاوند کاشته می شود ولی سودی که 
از فروش این محصول باید نصیب کشاورزان 
شــود به دلیل نبود صنایــع تبدیلی به جیب 
دالالن می رود، گفت: متأســفانه نبود صنایع 
تبدیلی و بســته بندی مانع توسعه و پیشرفت 
در این حوزه اســت و با وجود ظرفیت های 
باالی شهرستان نهاوند سود حاصل از تاش 

کشاورزان به جیب دالالن می رود.
 نبــود تكنولوژی روز و برداشــت 

سنتی از چالش ها است
خردمند نبــود تکنولوژی روز و برداشــت 
ســنتی را از چالش های این بخش دانســت 
و بابیــان اینکه این اقدامــات منجر به افت 
کیفیــت محصول می شــود، گفــت: بخش 
اعظــم تولیدات بدون فــرآوری به خارج از 
کشــور صادر می شــود در حالی که با ایجاد 
کارخانجات فرآوری گیاهان دارویی می توان 

به ایجاد اشتغال در منطقه نیز کمک کرد.
خردمند افــزود: نهاوند قطب تولید گشــنیز 
کشور محسوب می شود و ایجاد صنایع تبدیلی 
این محصول در کشور به خصوص در استان 

همدان و شهرستان نهاوند ضروری است.
ارز  پیداســت فرصــت صادراتی و  ناگفته 
آوری حاصل از آنکه به واسطه پرداختن به 
گیاه گشــنیز عاید کشور می شود آنقدر قابل 
توجه اســت که لزوم توجه بیشــتر به آن را 
مــورد تاکید قرار می دهد که در این راســتا 
می توان از توان سرمایه گذاران استفاده کرده 
و زمینه فرآوری این محصول را در کشــور 

مهیا کرد.

جادویی نهفته در نهاوند

گیاه معجزه آسا در انتظار معجزه
■ فرصت صادراتی »گشنیز« را دریابیم

 فرماندار اســدآباد گفت: بر اســاس سند 
راهبردی ۳ ساله استان تا پایان سال 1۴۰۰ باید 

۴ هزار شغل در اسدآباد ایجاد شود.
مجید درویشــی در کارگروه اشتغال و سرمایه 
گــذاری اظهارداشــت: برای تحقق ســهمیه 
پیش بینی شده در سند راهبردی سه ساله استان 
همدان ، باید برای جذب ســرمایه گذار  تاش 
کنیم  چرا که جذب ســرمایه گذار در ایجاد و 
راه اندازی واحدهای تولیدی  و صنعتی  مختلف 
در سطح شهرستان و ایجاد اشتغال پایدارنقش 
موثری دارد.وی با بیان اینکه تحقق اشــتغال ۴ 
هزار  نفری در اســدآباد تا سال 1۴۰۰ با فرض 
حفظ مشاغل موجود،راه اندازی، احیا و افزایش 
ظرفیت واحدهای تولیدی از اهداف این سند 
برای شهرســتان اســت، تصریح کرد: سهمیه 
امسال شهرستان اسدآباد در سند راهبردی سه 
ساله برای ایجاد  اشتغال تعداد 1۳۷1 نفر، سال 
۹۹ تعــداد 1۳۸۹ نفر و در ســال 1۴۰۰ تعداد 

1۴۰۷ نفر پیش بینی شده است.
فرمانداراسدآباد با اشاره به اینکه در سال 1۴۰۰ 
باید نرخ بیکاری اسدآباد از 1۲.1 درصد به ۷.1 
درصد کاهش یابد، بیان کرد: برای تحقق این امر 
11۸1 میلیارد تومان ســرمایه گذاری  و ۴ هزار 

شغل  پیش بینی شده است.
پیــش بینی  تحقق ۲۰ هزار شــغل در ســند 

راهبردی ۳ ساله استان همدان تا سال 1۴۰۰
به گزارش  تســنیم ، مدیرکل تعــاون ،کار و 
رفاه اجتماعی استان همدان نیز گفت: در سند 
راهبردی تدوین شــده  ۳ ســاله استان همدان 
تحقــق ۲۰ هزار نفر شــغل تا ســال 1۴۰۰ با 
میانگین 1۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

پیش بینی شده است.
احمد توصیفیان اظهار داشت: در سند راهبردی 
۳ ساله استان همدان ســهم امسال اسدآباد از 
اشتغال پیش بینی شده  تعداد 1۳۸۹ نفر  شغل با 

سرمایه گذاری11۸1 میلیارد تومان خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه از ابتدای ســال تاکنون ۵1۶ 
نفر اشــتغال جدید در شهرســتان اسدآباد به 
ثبت رسیده اســت گفت: این میزان اشتغال به 
ثبت رسیده شــده معادل ۳۷.۶ درصد سهمیه  
شهرستان در ســال۹۸ بوده که تاکنون محقق 

شده است.
توصیفیان  با اشــاره به تســهیات روستایی 
نیز افزود: ســهم تسهیات اشــتغال روستایی 
شهرستان اسدآباد با جمعیت روستایی ۴۲ هزار 
و ۵۸ نفری امســال بیش از ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان بوده که تا ســوم مرداد ماه امسال  

توانسته با 1۲۵ طرح با اعتبار 1۶ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان جذب کند.

مدیــر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدانعنوان کرد: در مجموع 1۸۷ طرح با اعتبار 

۲1 میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان در 
کمیته فنی مربوط به شهرستان اسدآباد 
مصوب شده که از این تعداد تسهیات  
1۲۵ طــرح با اعتبار 1۶ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیــون تومان با اشــتغال زایی ۲۷۸ 
نفر  توســط بانک های عامل پرداخت 
گردیــده و ۵ میلیارد تومان از طرح ها 

نیز هنوز پرداخت نشده اند.
توصیفیان گفت: در رابطه با مشــاغل 
خانگی اسدآباد نیز تاکنون 1۳۹ طرح 
با بیش از 1۰۰ میلیون تومان در سامانه 
به ثبت رسیده که این موقعیت فرصت 
مناســبی برای پیگیــری و  پرداخت 

تسهیات به متقاضیان است.
وی با اشــاره به طرح کارورزی بیان 
کرد: ۵.۵ درصــد از کارورزان که بعد 
از ۶ ماه در بنگاه های اقتصادی جذب 
شــده اند مربوط به استان همدان بوده 

است.

۴ هزار شغل تا سال ۱۴۰۰ در اسدآباد ایجاد می شود

  حسین افشاری
 فرماندار شهرستان همدان
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سفیر روسیه در ایران:
برای رابطه با ایران از آمریکا اجازه 

نمی گیریم

 سفیر روسیه در ایران گفت: ما همواره خروج ترامپ از برجام را 
محکــوم کرده  و از آمریکا انتقاد می کنیم. می گوییم ما دیگر چگونه 
می توانیم به شما اطمینان کنیم که یک دولت توافقی را امضا می کند 
و دولت دیگر از آن خارج می شــود. من چندیــن بار نیز به عنوان 
سفیر روسیه اعام کردم که مسکو هیچگاه برای همکاری با ایران و 

اقداماتش از آمریکا درخواست مجوز نخواهد کرد.
لوان جاگاریان ســفیر روسیه در ایران در گفت وگو با ایلنا در پاسخ 
به این ســوال که در ماه های اخیر و پس از نامه رئیس جمهور ایران 
خطاب به ســه کشــور اروپایی و چین و روســیه در اعام کاهش 
تعهدات، شاهد تحرکات و اقدامات متفاوت کشورهای طرف برجام 
برای حفظ این توافق هستیم؛ مسکو مشخصا اقدامات خود در این 
رابطه را چگونه ارزیابی می کند، گفت: الزم است به این نکته تاکید 
کنم که من در جلســه هشــتم ماه می حضور داشتم و آنجا به آقای 

عراقچی گفتم ما از اروپا جدا هستیم.
وی ادامــه داد: ما همواره خروج ترامپ از برجام را محکوم کرده  و 
از آمریکا انتقاد می کنیم. می گوییم ما دیگر چگونه می توانیم به شما 
اطمینان کنیم که یک دولــت توافقی را امضا می کند و دولت دیگر 

از آن خارج می شود.
  چندین بار به عنوان ســفیر روســیه اعام کردم که مسکو هیچ گاه 
برای همکاری بــا ایران و اقداماتش از آمریکا درخواســت مجوز 

نخواهد کرد.
تاش می کنیم تحریم های آمریکا را دور بزنیم

وی تاکید کرد: درست اســت که تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 
آمریکا تاثیر خیلی منفی دارد و مشکاتی را برای شرکت های روس 
به خصوص شرکت های خصوصی ایجاد می کند؛ این حقیقت است 
اما ما تاش می کنیم که این تحریم ها را دور بزنیم و روی این مساله 

کار می کنیم.
ســفیر روسیه در ایران گفت: یک ماه پیش جلسه کمیسیون مشترک 
در تهران و اصفهان برگزار شد و ما دو پروژه خیلی مهم برق رسانی 
اینچــه بــرون و نیروگاه حرارتی ســیریک را داریم کــه اگرچه با 
مشــکات فنی روبرو شدیم اما تاش می کنیم که این مشکات را 
برطرف کنیم. در همین راستا هم از یک هیات ایرانی دعوت کرده و 
به وزارت امور خارجه ایران هم اطاع داده ایم تا برای حل مســائل 

فنی سیریک به مسکو سفر کنند.

نمی گذاریم آمریکا و انگلیس کنترل 
تنگه هرمز را در اختیار بگیرند

تشــخیص  مجمع  دبیــر   
مصلحــت نظام در دیــدار با 
وزیر بیــن الملل حزب حاکم 
چین با تاکید بر سابقه تاریخی 
روابط دو تمدن ایران و چین، 
خواستار مشــارکت دو کشور 
در توســعه اقتصــاد و امنیت 

منطقه شد.
محســن رضایــی در دیــدار 
ســونگ تائو، وزیر بین الملل 
حزب حاکم چیــن گفت: از همکاری های حــزب حاکم چین با 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشــکر می کنیم. دیدگاه های شما 
خیلی صریح و دوستانه بود. سفر شما از نظر تاریخچه روابط ایران 

و چین و نیز اوضاع منطقه ای  وبین المللی بسیار مهم است.
به گزارش ایلنا، وی با اشــاره به سفر اخیر رئیس مجلس کشورمان 
بــه چین گفت: ما و شــما در حال ورود بــه مرحله ی جدیدی از 
روابط راهبردی با یکدیگر هســتیم. رهبر انقاب آقای الریجانی را 
مامور کردند تا پیام ارتقا وگســترش روابط ایران وچین را به رهبر 
شــما برسانند و پیام رهبر شما نیز به رهبر انقاب منتقل شد. وبنای 

جدیدی از روابط گذاشته شد.
 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت:ســفر شما پس از این 
تبادل پیام میان رهبران دو کشــور صورت گرفته و ما این ســفر را 
مهم و در همان راستا می دانیم. امیدواریم که بعد از این سفر، سطح 
تعامات دو کشــور افزایش چشمگیری داشته باشد. ما از سفر شما 

و هیات همراه، انتظار باالیی داریم.
اســتاد دانشگاه جامع امام حســین )ع( گفت: حوادث منطقه هم به 
نوعی سفر شما اهمیت داده است. ما در منطقه انرژی جهان زندگی 
می کنیم. هرگونه نا امنی و آتش جنگ در منطقه ما به اقتصاد وصلح 
وامنیت  جهان ضربه می زند. آمریکایی ها و انگلیس مرتبا در منطقه 
واخیــرا در خلیج فارس اتش افروزی مــی کنند و می خواهند این 
طور وانمود کنند که امنیت تنگه ی هرمز و کنترل جابجایی شناورها 
را در اختیار خود بگیرنــد. البته ما نمی گذاریم چنین اتفاقی بیافتد 
اما به همکاری دوســتانمان در چین چشم دوخته ایم. آمریکایی می 
خواهند درگیری و تنش را افزایش دهند. ما بدنبال جنگ نیســتیم 
ولــی از خود دفاع می کنیم . امنیت خلیج فارس امنیت ماســت و 
مجبور هســتیم به تعرضات ونا امنی های انها پاسخ دهیم تا امنیت 
حفظ شــود.   ما خواستار حمل و نقل آزاد و حفظ امنیت در خلیج 

فارس هستیم.
در این دیدار ســونگ تائو، وزیر بین الملــل حزب حاکم چین 
گفــت:  امروز خیلی خوشــحال هســتم که با مدیــران مجمع 
تشــخیص علی الخصوص دکتر رضایی دیدار می کنم. بسیار از 
اینکه در شهر زیبای تهران هستم، خوشنودم. دوستی مردم ایران 
و چین را بارها احساس کردم و تمایل شما برای گسترش روابط 

دو کشور قدردانی می کنم.

 مخالفت ژاپن با پیوستن به ائتالف آمریكا در تنگه هرمز
■ تسنیم: دولت ژاپن به نظر عاقه ای به پذیرش پیشنهاد آمریکا برای 

پیوستن به ائتاف دریایی در تنگه هرمز ندارد.
دولت ژاپن اولویت خود را البی کردن با تهران برای کاهش تنش در 
خلیج فارس و در عین حال بررسی گزینه  همکاری با واشنگتن بر سر 
پیوســتن به ائتاف پیشنهادی آمریکا برای تامین امنیت آبهای نزدیک 
به تنگه هرمز قرار داده اســت.دولت ژاپن محتاطانه  گزینه پیوستن به 
این ائتاف بین المللی را مورد بررســی قــرار خواهد داد زیرا توکیو 
هنوز از انگیزه های واقعی دولت ترامپ مطمئن نیست و در عین حال 
ژاپن همچنان به دنبال کمک به کاهش تنش بین دو کشــور از کانال 
دیپلماتیک اســت. دولت ژاپن معتقد اســت که نیازی به اقدام فوری 
درخصــوص طرح ائتافی جدید ندارد. عاوه بــر این جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در جریان ســفر به ژاپن در دوشنبه هفته 
گذشته اصراری به پیوستن توکیو به این ائتاف نداشته است. از این رو 
دولت قصد دارد در آرامش پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن 
به ائتاف را مورد بررســی قرار داده و زمان بیشتری برای بررسی این 

پیشنهاد صرف کند.
 ریابكوف: اینستكس و رآکتور اراک در کمیسیون برجام 

مطرح خواهند شد
■ تســنیم :معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت که در نشســت 
کمیسیون مشترک برجام در وین مکانیزم پرداخت اینستکس و رآکتور 
آب سنگین اراک مطرح خواهند شــد.به نقل از اسپوتنیک، »سرگئی 
ریابکوف« ،اعام نمود که مکانیزم پرداخت »اینســتکس« و موضوع 
رآکتور آب ســنگین اراک در ایران موضوعات اصلی دیدار کمیسیون 

مشترک برجام در وین خواهند بود.
وی در ادامه افزود که موضوع اینســتکس نیز مطرح خواهد شد، اما 
موضوعات بســیار دیگری نیز بررسی خواهند شــد. تمام طرح ها و 
پروژه هایی که اجرای آن ها ادامه دارد و با مشــکاتی روبه رو هستند 
از جمله آنچه با تهدیدهای آمریکایی ها و کاربرد مســتقیم تحریم ها 
ـ و باقی مسائل از این نوع موضوعات  ـ فردو و اراکـ  مرتبط اســتـ 

مطرح خواهند شد.
کمیسیون مشترک برجام قرار اســت در وین برگزار شود.وی که در 
آستانه نشســت کمیسیون مشــترک برجام در وین صحبت می کرد، 
گفت:»آنچه به تولید آب ســنگین در ایران مربوط می شود، سطح آن 
آن قدر باال نیســت که بتواند به یک مشکل حاد و داغ مبدل شود و به 

تصمیم گیری فوری نیاز داشته باشد«.
 ماکرون و پوتین 28 مرداد درباره ایران گفت وگو می کنند

■ فارس: رؤسای جمهور روسیه و فرانسه قرار است ۲۸ مردادماه در 
اقامتگاه تابستانی »امانوئل ماکرون« در فرانسه با یکدیگر در خصوص 
طیف وسیعی از موضوعات از جمله ایران و اوکراین گفت وگو کنند. 
روزنامه اســپانیایی »ال پائیس« در پیام توییتری خــود به دیدار آتی 
»امانوئل ماکرون« و »والدیمیر پوتین« رؤسای جمهور فرانسه و روسیه 
اشاره کرد و نوشت که ایران و اوکراین محور اصلی مذاکرات رهبران 

دو کشور است.
وی در ایــن پیــام توییتری نوشــت: »پوتین و ماکرون بــرای دیدار 
1۹ آگوســت )۲۸ مردادمــاه( در »فو دی بگنکان« آماده می شــوند. 
رئیس جمهور روسیه با همتای روس خود در اقامتگاه تابستانی وی در 
»بوقمی لی میموزا« دیدار خواهند کرد تا در خصوص مســئله ایران و 
تحوالت اوکراین با یکدیگر گفت وگو کنند. رئیس جمهور فرانسه این 
خبر را در شــبکه تلویزیونی »بی اف ام« اعام کرد و گفت: »من برای 
نشست با رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین آماده می شوم که قرار 
اســت در چند هفته آینده در فو دی بگنکان و در تاریخ 1۹ آگوست 

برگزار شود«.
 خنثی شدن گسترده ترین عملیات تروریستی در عراق

یک مسئول نظامی عراقی از خنثی شدن بزرگترین عملیات تروریستی 
در این کشور خبر داد.

به نقل از روســیا الیــوم، »ابوعلی البصری« رئیس یــگان اطاعاتی 
»الصقور« از خنثی شــدن بزرگترین عملیات تروریســتی علیه بغداد 
طی ســال ۲۰1۹ خبر داد.وی افزود: قرار بود در جریان این عملیات 
تروریستی بغداد و برخی از استان های جنوبی و اقلیم کردستان هدف 
قرار بگیرند.البصری تصریح کرد: نیروهای عراقی با همکاری نیروهای 
اطاعاتی توانســتند مواضع تروریســت ها را مشخص کرده و آنها را 
هدف قرار دادند.وی افزود: در جریان این عملیات 1۶۰ عنصر مسلح 
در نینوا و ۴۰ عنصر دیگر در بغداد بازداشت شدند. برخی از آنها خود 

را برای اجرای عملیات انتحاری آماده می کردند.
 تعلل انگلستان درپیوســتن به ائتالف دریایی آمریكا، 

نگران کننده است
■ ایلنا: یک کارشناس امنیت بین المللی، تعلل انگلستان در پیوستن به 
ائتاف دریایی را نگران کننده دانســت. به نقل از هیل، »جان آلترمن« 
کارشناس امنیت بین المللی در اندیشکده »مرکز مطالعات استراتژیک و 
بین الملل« در مورد جدایی انگلستان از آمریکا گفت که تعلل انگلیس 
در پیوستن به ائتاف دریایی آمریکا نشان دهنده فاصله روزافزون بین 
واشنگتن و متحدانش بر ســر موضوع ایران است و این نگران کننده 
اســت.وی در این باره گفت: بخشــی از این تصمیم به دلیل ترس از 
ورود بــه جنگ آمریکا علیه ایران و بخشــی دیگر به دلیل نگرانی از 
انتقام گرفتــن ایران به خاطر همراهی آنها با ایاالت متحده و همچنین 
عدم حمایت واشنگتن است. در واقع این یک وضعیت باخت-باخت 

است.

عراقچی: مذاکرات وین سازنده بود
ــت  ــران، نشس ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام ــی وزی ــاون سیاس  مع

ــد. ــازنده خوان ــن را س ــام در وی ــترک برج ــیون مش کمیس
ــرز گفــت: فضــای  ــه رویت ــان مذاکــرات ویــن ب ســید عبــاس عراقچــی  پــس از پای

ــود.۹1۰۹ ــی ب ــای خوب ــرات(، ســازنده و گفــت وگوه )مذاک
وی افــزود: نمــی توانــم بگویــم کــه همــه مــوارد را حــل کردیــم، مــی توانــم بگویــم 

کــه تعهــدات بســیاری وجــود دارد.
ــران کل  ــان و مدی ــاده کمیســیون مشــترک برجــام در ســطح معاون نشســت فوق الع
ــن   ــورگ وی ــل کوب ــا در هت ــه اروپ ــده اتحادی ــروه 1+۴ و نماین ــران و گ ــی ای سیاس

برگــزار شــد. معــاون وزیــر امــور خارجــه و مذاکــره کننــده ارشــد هســته ای ایــران 
و »هلــگا اشــمید« معــاون مســؤول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا ریاســت ایــن 

نشســت را برعهــده داشــتند.
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه پیــش از ایــن نشســت، دیدارهــای دو جانبــه  و 

جداگانــه ای را بــا هلــگا اشــمید و نماینــدگان روســیه و چیــن انجــام داد.
ــادی ســفیر و نماینــده دائــم  ــر عراقچــی، کاظــم غریب آب در هیــات ایــران عــاوه ب
ــر  ــری مشــاور وزی ــزاد صاب ــن، به ــی مســتقر در وی ــران در ســازمان های بین الملل ای

امــور خارجــه و نماینــده ســازمان انــرژی اتمــی حضــور داشــتند.
بررســی کاهــش تعهــدات برجامــی ایــران و همچنیــن ســازوکار مالــی اروپــا موســوم 

ــل طــرح در نشســت کمیســیون مشــترک  ــن مســائل قاب ــه »اینســتکس« از مهمتری ب
برجــام بــود.

یکــی از مســائل نگــران کننــده بــرای غربــی هــا، دو اقدامــی اســت کــه تهــران در مســیر 
ــه  ــر یکســاله انجــام داده اســت؛ مرحل کاســتن از تعهــدات خــود آن هــم پــس از صب
نخســت افزایــش ذخایــر اورانیــوم غنــی شــده از مــرز مشــخص شــده ۳۰۰ کیلوگــرم و 

مرحلــه دوم افزایــش غنــای اورانیــوم از ۳.۶۷ بــه ۴.۵ درصــد بــوده اســت.
بــه گفتــه مقامــات ســازمان انــرژی اتمــی، در صــورت عــدم پایبنــدی طــرف هــای 
ــه احتمــال زیــاد افزایــش غنــی ســازی تــا مــرز ۲۰ درصــد و راه انــدازی  مقابــل ب

برخــی ســانتریفیوژها نیــز در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.

 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
انــرژی اتمی ایران صبح دیروز در جلســه 
فراکسیون مستقلین مجلس حضور یافت و 
گفت: ایران بعد از برجام ۳۰۰ کیلو اورانیوم 
را غنی ســازی نکرد بلکه ۲۴ تن اورانیوم را 

غنی سازی کرده است.
بــه گزارش اداره کل دیپلماســی عمومی و 
اطاع رســانی ســازمان انرژی اتمی، »علی 
اکبــر صالحــی« در این جلســه، مهمترین 
عامل اختافات غرب با ایران را در تفاوت 
دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک و خارج شدن 
ایران از مدار غرب دانست و گفت: به طور 
کلی حتی اگر ایران موضوع هسته ای را نیز 
حذف کند، باز هم مشــکل غــرب با ایران 
حل نمی شــود و ادامه دار خواهد بود و در 
بیان علت این موضوع به این مســاله اشاره 
کرد که غربی ها با ایران مشــکل سیاسی و 

ایدئولوژیک دارند.
وی صنعت هســته ای و تعلــق این صنعت 
به نســل های آینده را حائز اهمیت دانست 
و اظهار داشــت: هنگامی که ذخایر فسیلی 
تمام شود، انرژی هسته ای نقش خود را ایفا 

می کند.
صالحی افزود: صنعت هسته ای باعث اقتدار 
علمی، فناوری و صنعتی می شــود که نتیجه 

آن اقتدار و غرور ملی است.  
معاون رئیس جمهوری با اشــاره به ســهم 
انرژی هســته ای در سبد انرژی و اینکه این 
ســهم قابل توجه خواهد بود، تصریح کرد: 
هر یک هزار مگاوات برق هســته ای، باعث 
صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 

به میزان 11 میلیون بشکه نفت در سال است 
و سبب عدم انتشار حداقل هفت میلیون تن 

گازهای آالینده خواهد شد.
نگرانــی صالحی از سوءاســتفاده برخی 
افــراد از عدم اطاع کافی مردم نســبت 
ابعــاد تکنولوژیکی صنعت هســته ای  به 
کشــور محــور دیگــر ســخنان وی را 
زمینه  ایــن  در  که وی  برمی گرفــت  در 
خاطرنشــان کرد: برخی بــا ارائه عمدی 
اطاعــات غلط اهداف سیاســی خود را 
تشویش  باعث  کار  این  که  می کنند  دنبال 

می شود. افکارعمومی  نگرانی  و 

در ادامه ســخنرانی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی گزارشــی از پیشــرفت های کشــور 
در حوزه هــای مختلــف هســته ای مانند 
اکتشــاف، بیمارســتان های یون درمانــی، 
و  غنی سازی  هســته ای،  بیمارســتان های 
تولیــد و توســعه ماشــین های پیشــرفته 
ادامه  به اطــاع نمایندگان رســاند و در 
از  ایران  از صنعت هســته ای  تاریخچه ای 
پیش از انقاب اســامی تاکنون و اهمیت 
این صنعــت در حوزه های مختلف انرژی 
را بــرای نمایندگان فراکســیون مســتقل 

بیان کرد. به تفصیل  مجلس 

صالحی به بحث غنی ســازی اورانیوم پس 
از برجــام و توافــق هســته ای پرداخت و 
ابراز داشــت: ایران بعد از  برجام ۳۰۰ کیلو 
اورانیوم را غنی ســازی نکــرد، بلکه بعد از 
توافق هسته ای ۲۴ تن اورانیوم را غنی سازی 

کرده است.
وی ادامــه داد: هــر نیــروگاه فســیلی، 
گاز آالینــده فســیلی تولیــد می کنــد و 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــت اس ــن جه ــه همی ب
ــر و  ــاک، تجدیدپذی ــای پ ســمت انرژی ه
هســته ای برویــم و از روش هــای فســیلی 

ــویم.   ــارج ش ــد خ بای

معاون رئیس جمهوری:

پس از برجام 24 تن اورانیوم را 
غنی سازی کردیم

 ســخنگوی دولت یادآور شــد که امروز 
پشــت تخریب چهــره های نظام ســازمان 

منافقین حضور دارد.
علی ربیعی در ابتدای این نشســت خبری با 
اشــاره به سالروز عملیات مرصاد اظهار کرد: 
یاد شهید صیاد شیرازی را گرامی می داریم. 
امروز ما ، با روزهای مرصاد بســیار شباهت 

دارد.
وی ادامــه داد: منافقین فکر مــی کردند به 
روش نظامــی و کمک  غربی ها می توانند از 

مهران تا تهران حرکت کنند.
ربیعــی گفت: آن زمان شــعار " از مهران تا 
تهــران " را مطرح کردند، زیرا باور داشــتند 
یک نهاد مدنی در ایران وجود ندارد و رژیم 

تنها است.
 مردم در مقابل تحریم ها ایستادگی 

خواهند کرد
به گزارش ایسنا، وی افزود: امروز هم همین 
مسئله وجود دارد و فکر می کنند با تحریم ما 
تنها هستیم. باید بدانند مردم در مقابل تحریم 

ها ایستادگی خواهند کرد.
ربیعی مجدد تاکید کرد: این روزها بســیار به 
مرصاد شــباهت دارد و پشت تخریب چهره 

های نظام سازمان منافقین حضور دارد.
وی گفت: فشــارهای تحریمی با این تحلیل 
صورت گرفت که مردم پشــت نظام نیستند، 
اما صف های طوالنی مردم ســاالری را رقم 
زد.امروز هم ما در تنگه زبر جد هســتیم و با 

همان مقاومت ایستادگی خواهیم کرد.
 پمپئــو می تواند بــا خانم مرضیه 

هاشمی گفت وگو کند
ربیعی با اشاره به سفرهای اخیر وزیر خارجه 
کشــورمان گفت: ســفر به ۶ کشور صورت 
گرفت و باید گفت خوشبختاته گفت وگوی 
ظریف با رســانه ها، پمپئو را به آن وا داشت 
که با مــا گفت وگو کند ، ما هــم می گوییم 
ایشــان می تواند با خبرنگار ما خانم مرضیه 

هاشمی گفت وگو کند.
وی گفــت: کاری که با خبرنــگاران ایرانی 
در آنجا کردنــد نوعی بی احترامی به فضای 

رسانه بوده است.
 هرجــا که امریكایی ها خواســتند 

مرزی را ببندند ظریف ایستاد

سخنگوی دولت گفت: هرجا که امریکایی ها 
خواســتند مرزی را ببندنــد مقامات وزارت  
خارجه ما بخصوص دکتر ظریف جلوی آنها 

ایستاد و خط شکنی کرد.
 نیاز داریم کام مردم  شیرین شود

ربیعی در ادامه به پیــروزی تیم ملی والیبال 
زیر ۲1 کشــورمان و قهرمانی این تیم اشاره 

کــرد و گفــت: دولت و ما ایــن پیروزی را 
تبریک می گوییم، متأســفانه بــه دلیل برخی 
کارشکنی ها نتوانســتیم این مسابقه را ببینیم. 
باشــد؛  ادامه دار  پیروزی ها  ایــن  امیدواریم 
چراکه  ما نیاز داریم این پیروزی ها کام مردم 

را شیرین کند.
 ســفر وزیر امور خارجه عمان به 

ایران به منزله میانجیگری نیست
ســخنگوی دولت درباره سفر وزیر خارجه 
عمــان بــه ایــران نیز گفــت: مــا از اینکه 
دیدگاه  خواهانه  خیر  بخواهند  کشــورهایی 
های خود را با ما در خصوص مسائل منطقه 
مطرح کنند اســتقبال می کنیم، ولی این قبیل 

سفرها به منزله میانجیگری نیست.

پشت تخریب چهره های نظام سازمان منافقین است
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مدرک گرایی یا مهارت آموزی

 رکن اصلی اشــتغال در کشورهای توســعه یافته مهارت آموزی 
اســت و جوانانشان با آموزش های کوتاه مدت می توانند به بازار کار 
بپیوندند، در حالی که در کشور ما این فرآیند مورد غفلت واقع شده 

بود و بیشتر اشخاص به دنبال کسب مدرک هستند.
همواره این جمله را می شــنویم که »درس بخوان تا شــغل مناسبی 
به دســت بیاوری« حال این روند تغییر کرده اســت و کارشناسان 
معتقدند، بازار کار آینده متعلق به کســانی اســت که مهارت داشته 

باشند نه مدرک.
در گذشته تابســتان برای دانش آموزان و دانشجویان فرصتی بود تا 
فارغ از آموزش های دوران تحصیل، مهارتی بیاموزند. دختر و پســر 
تفاوتی نداشــت. در این ایام به دنبال یادگیری مهارت هایی همچون 
مکانیکی، تراشکاری، بنایی، کشاورزی، گلدوزی، خیاطی و بافندگی 
می رفتند تا در کنار یادگیری مهارتی مبلغی را هم به عنوان دســتمزد 

دریافت کنند.
اما این روزها همه چیز تغییر کرده، والدین ترجیح می دهند اوقات 
فراغــت فرزندان خود را با کاس هــای تقویتی، آموزش زبان و 
ورزشــی پر کنند. دانشــجویان نیز ترجیح می دهند ترم تابستان 
چند واحد بیشــتر انتخاب کنند تا دانشگاه را زودتر سپری کنند. 
بنابراین آموزش مهارت بین دانش آموزان و دانشــجویان کمرنگ 

شده است.
 به این شرایط باید پدیده مدرک گرایی را هم اضافه کنیم. طی این 
چند ســال جوانان دیگر به دنبال کســب علم و مهارت به معنای 
واقعی نیستند و تنها هدف آنها از ادامه تحصیل دستیابی به مدرک 
است و کسب نمره قبولی جای خود را به علم آموزی داده است.
با توجه بــه اینکه یکی از گروه های هدف جامعه در حوزه ورود 
به بازار کار فارغ التحصیان دانشــگاهی هســتند؛ بر اساس آمار 
بخش قابل توجهی از فارغ التحصیان بعد از پایان دوره تحصیلی 
نمی توانند جذب بازار کار شــوند. گواه آن داده های آماری مرکز 
آمار و مرکز آمار و اطاعات راهبردی وزارت کار است که نشان 
می دهد در ســال 1۳۸۷ نرخ بیکاری فارغ التحصیان دانشگاهی 
حــدود 1۶.۵ درصد بوده و طی 1۰ ســال اخیر بــا افزایش ۲.۹ 

درصدی به 1۹.۴ درصد در سال 1۳۹۷ رسیده است.
بســیاری از کارشناســان و صاحبنظران معتقدند افراد در دوران 
تحصیل متناسب با نیاز بازار کار تربیت نمی شوند و استانداردهای 
الزم بــرای ورود به بازار کار را ندارند و در واقع فقر مهارتی در 

بین فارغ التحصیان به شدت دیده می شود.
بررســی های جدیــد بیانگر آن اســت که مدرک دانشــگاهی و 
تحصیــات عالی در آینده برای بــازار کار اهمیتی ندارد و حتی 
کشــورهای متقاضی جــذب نیــروی کار نیز به دنبــال افراد با 

مهارت های فنی و حرفه ای هستند.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور هفته گذشته در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشــت: بازار کار آینده، بازار کار مهارت محور است 
و بازار کار متحول شونده ای است. سرعت تغییرات در مشاغل و 
مهارت های مورد نیاز برای اســتقرار در مشاغل، به اندازه ای زیاد 
اســت که نظام آموزشی بلندمدت کشور نمی تواند با آن هماهنگ 

شود.
ــرض  ــته ف ــه در گذش ــح داد ک ــت، توضی ــاک سرش ــلیمان پ س
بــر ایــن بــود کــه هرچــه مــدرک تحصیلــی باالتــر، بــه همــان 
ــار  ــن انتظ ــر آن ای ــاوه ب ــتر و ع ــتغال پذیری بیش ــزان اش می
ــی  ــاغل دولت ــرده در مش ــراد تحصیلک ــه اف ــم ک ــاد کردی را ایج

مســتقر می شــوند.
بــا توجه بــه اظهارنظــر و اصــرار کارشناســان و صاحبنظران 
حوزه اشــتغال بر مهــارت و نقش آن در افزایــش نرخ بیکاری 
فارغ التحصیــان، الزم اســت که در سیاســتگزاری های کان و 

آموزشی توجه بیشتری به این امر شود.
البته رئیس ســازمان فنی و حرفه ای کشــور خبر امیدوارکننده ای 
داده و اعام کرده که ۴۰ درصد از متقاضیان آموزش های مهارتی 
ســازمان فنــی و حرفه ای کشــور از فارغ التحصیــان و دانش 

آموختگان دانشگاهی هستند.
پــاک سرشــت دربــاره اقدامــات ســازمان فنــی و حرفــه ای نیــز 
ــات و  ــوم تحقیق ــا وزارت عل ــی را ب ــه همکاری های ــت ک گف
فنــاوری آغــاز کردیــم بــه طــوری کــه در ۲۸ دانشــگاه مراکــزی 
تحــت عنــوان مراکــز مدیریــت مهارت آمــوزی و مشــاوره 
ــورد  ــجویان در م ــه دانش ــه ب ــت ک ــده اس ــاد ش ــغلی ایج ش
ــی  ــته تحصیل ــا رش ــب ب ــا متناس ــغلی آنه ــتگی های ش شایس
ــه طــوری کــه در ســال گذشــته ۴1 هــزار  ــد ب مشــاوره می دهن
ــد. و ۵۸۷ نفــر از دانشــجویان مشــاوره شــغلی دریافــت کرده ان
در طول ســال های گذشــته فرهنگ مدرک گرایی در ذهن مردم 
نهادینه شــده است و جایگاه افراد در جامعه براساس مدرک بوده 
است نه مهارت. حال امیدواریم با اهمیت دادن به موضوع مهارت 
اشخاص بتوانیم گام مؤثری در زمینه مهارت آموزی کسب کنیم، 
چرا که از این طریق افراد براســاس میــزان مهارتی که دارند به 
مقام و جایگاه مناســب خود دست می یابند و براساس مهارت در 
مشــاغل مختلف فعالیت خواهند کرد و رفاه اقتصادی جامعه در 

گرو کسب مهارت خواهد بود.

اقتدار کردستان: نسبت به شفاف سازی آمار معتادین اقدام می کنیم
 با این آمار ها چه مشکالتی که از کشور حل شده است!!

ایرنا: موانع اداری مانع دفع اصول پسماند پزشکی است 
 باعث تاسف است پسماند را الی پرونده برده اند  

ایران: دستگیری سارق در کانال کولر 
 محل گذراندن اوقات فراغتش بوده خوب

مهر: انباشت ۳۶۰ هزار رأس دام در کشور 
 می خوان جمعیتشون زیاد بشه 

همشهری: مراجعه روزی 1۵ هزار نفر به کانتری ها 
 شغل ندارن میرن وقت گذرانی 

همدان پیام: شریان حیات تیم پاس با تنفس مصنوعی 
 مصنوعیش هم انگیزه می خواد 

اطاعات: پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی 
  درجامعه گل و بلبل زندگی کنید!!

ایرنا: بساط پهن و بی دردسررمالی در فضای مجازی 
 چند شنبه بازاره؟؟

همدان پیــام: بیم و امیدهای پرواز حجاج از فرودگاه همدان خاتمه 
یافت

 فعأل پنچری چرخای هواپیما رو گرفتن !!
اطاعات: با کودکان بیش فعال چه کنیم؟

 بفرستید بوکس!!
همدان پیام: راه آهن با این سرعت، دیر به ایستگاه همدان می رسد 

 ولی بهتر از زود رسیدن هوایپماست شاید موندگار بشه
ایران: آموزش و پرورش گران اداره می شود 

 بدون شرح!!
اطاعات: رشد طاق را گردن اشتغال زنان می اندازند 

 حاال یک بار زنان ایران مستقل شدنا
نقد حال: در حال غرق شدن در پاستیک هستیم 

 هنرشو دارید نجات غریق آموزش بدید 
همشهری: آمریکا:  تحریم می کنیم چون دوست تان داریم 

 نمیره هوادارش !!!

طرح سازمان ثبت برای کوتاه کردن 
دست بنگاه های امالک

 رئیس ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور از تهیه طرحی خبر داد 
که بر اساس آن هرگونه معامله نسبت به اماکی که دارای سابقه ثبتی 
هستند، فقط و فقط به صورت تنظیم سند رسمی انجام شود و بنگاه ها 

اجازه تنظیم سند عادی برای این دسته از اماک نداشته باشند.
ذبیح اهلل خدائیان در گفت وگو با تسنیم درباره تعیین تکلیف بنگاه های 
مشــاور اماک که مبادرت به انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشــنده 
می کنند، اظهار کرد: یکی از معضات جامعه ما بحث "اســناد عادی" 
است که درصد باالیی از اختافات و منازعات مردمی و طرح دعاوی 

در دادگستری ها را دعاوی ناشی از اسناد عادی تشکیل می دهد.
رئیس سازمان ثبت اســناد و اماک کشور افزود: به دنبال این هستیم 
که ان شاءاهلل طرحی تهیه شــود که آن دسته از اماکی که سابقه ثبتی 
دارند، هرگونه معامله نســبت به آنها به صورت رسمی اتفاق بیفتد که 

با این اقدام به طور طبیعی زمینه بسیاری از اختافات از بین می رود.
خدائیــان افزود: امروز ملک هایی که در گذشــته به صورت رســمی 
سندشان به ثبت رســیده، در بنگاه های معامات اماک با تنظیم سند 
عادی مورد معامله قرار گرفته و اجاره یا رهن گذاشته می شود؛ هدف 
ما این است که معامات این دسته از اماک، به صورت رسمی انجام 

شود.
وی از طریق انعقاد اســناد رســمی تاکید و تصریح کــرد: مردم باید 
بدانند موقعی که معامله ای را با سند عادی انجام می دهند، چه عواقب 

ناگواری در انتظارشان است.
خدائیان خاطرنشــان کرد: بنگاه های معامــات ملکی فقط باید در 
چارچوب وظیفه خود که داللی و واســطه گری است عمل کنند و 
طرفیــن یک معامله اعم از خرید، فــروش، رهن و اجاره را وقتی 
طبق قانون با داللی و واســطه گری به هم می رسانند، به دفاتر اسناد 
رســمی هدایت کنند تا از طریق تنظیم سند رســمی معامله انجام 

شود.
وی، اضافه کرد: تمــام قراردادهایی که در بنگاه های معامات اماک 
نوشته می شود عادی است و حتی دریافت کدرهگیری برای مبایعه نامه 
تنظیمی در بنگاه معامات ملکی، باعث رسمیت سند تنظیمی نمی شود 
و ســند عادی در مقابل سند رســمی اعتباری ندارد مگر به موجب 

حکم دادگاه.
خدائیان ادامه داد: برای رسیدن به هدف و مقصود و کاهش اختافات 
ناشی از اسناد عادی تنظیمی در بنگاه های معامات اماک، بخشی نیاز 
به قانون است که ســازمان ثبت پیگیری می کند و بخشی نیز مستلزم 
فرهنگ سازی اســت که به طور قطع در این ارتباط، رسانه ها نقش و 

جایگاه ویژه ای دارند.

تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 
 مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1۳۹۸ دانشگاه آزاد اسامی تا روز شنبه 1۲ مرداد تمدید شد.

به گزارش ایلنا، متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد دانشگاه آزاد اسامی که در سال ۹۸ و در آزمون این مقطع که توسط 
ســازمان سنجش آموزش کشــور برگزار شده شرکت کرده اند، می  توانند تاساعت ۲۴ روز شــنبه 1۲ مرداد ماه با مراجعه به سامانه 
https://azmoon.org نســبت به انتخاب رشته اقدام کنند.هر داوطلب می تواند متناســب با کد رشته امتحانی خود در آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا 1۰۰ کد رشته، محل را در فرم انتخاب رشته ثبت کند. داوطلبانی که عاوه بر کد رشته امتحانی 
اول در کد رشــته امتحانی دوم نیز ثبت نام و در آزمون شــرکت کرده اند می توانند رشته، محل های متناسب با کد رشته امتحانی دوم 
خود را براســاس اولویت موردنظر در میان 1۰۰ رشته،  محل انتخابی درج کنند.دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسامی 
همزمان با شروع ثبت نام از طریق سامانه https: azmoon.org قابل دریافت خواهد بود. به داوطلبان اکیداً توصیه می شود قبل 

از تهیه کارت اعتباری انتخاب رشته نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام کنند.

ثبت بیش از ۸ هزار برند کود کشاورزی در چهارسال
 رئیس موسســه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشــاورزی گفت: از سال ۹۴ تا تیرماه سال ۹۸، هشت هزارو ۷۸۲ برند کود 

کشاورزی از این موسسه شماره ثبت دریافت کرده اند.
به گزارش ایرنا، هادی اسدی رحمانی، افزود: در مدت مذکور یک هزار و 1۰۹ شرکت با 1۰ هزار و ۹۶۶ برند کودی در پایگاه جامع 

مواد کودی این موسسه تقاضای خود را ثبت کردند.
وی، گفت: تاکنون ۲۰ درصد برند کودهای کشــاورزی یعنی دو هزارو 1۸۴  مورد رد شــده انــد و عمده دالیل رد این برندهای 
کــودی به عدم تطابــق ادعاهای متقاضیان ثبت با درصد عناصر غذایی موجود و یا در موارد نــادر به آلوده بودن کودها به فلزات 

سنگین باز می شود.
اسدی رحمانی ادامه داد: تا پایان سال ۹۷ هشت هزار و ۴۹۵ برند کود شیمیایی، یک هزارو ۸۹۸ برند کود آلی و 1۲۸ برند کود زیستی 

برای ثبت به این موسسه ارسال شده است.

 همانطــور که بهجت خانــم لیوان خنک 
شربت داخل ســینی را به سمتم تعارف می 
کند در کنارم می نشــیند، عطر شربت داخل 
سینی و گرمای تابستان مرا برای  سرکشیدن 
لیوان پراز شــربت و پریخ و تگرگی بهجت 
خانم بیش از پیش وسوسه کرده، خوش آمد 
مــی گوید و این بار قاچــی از هندوانه را به 
چنگال زده و به دســتم می دهد، طاقچه پر 
از گلدان های شــمعدانی و پنجره باز شــده 
به ســمت طبیعت و کوهساران خانه بهجت 
خانم حــس و حال زیبایی را به ســلولهای 

وجودم تزریق می کند.
به گزارش ایسنا، برگه های قیسی پهن شده 
در برابر آفتاب در پشــت بام همسایه بهجت 
خانم که از پنجره اتاق نمایان اســت، تجربه 
ای از خانــه هــای بوم گــردی را در ذهنم 
تداعی کرده اســت، در همیــن حال و هوا 
گویی بهجت خانم از آمــدن خبرنگاران به 
روستایشان ســراز پا نمی شناسد و از اینکه 
میهمان منزل وی هســتیم بر سر ذوق آمده، 
دردهــا و گایه هــا دارد و مــی خواهد تا 
فرصت هست از دردهای روستایش بگوید، 
به دخترش برای به راه انداختن بساط چای 
اشــاره می کند،  گویی میهمان نوازی هایش 
انتها ندارد، از او خواهش می کنیم که زحمت 
نکشــد، به گلهای قالی چشم می دوزد و در 
حالیکه ســر به زیر دارد از بارش های سیل 
آســای اوایل امسال و تخریب بیشتر مساکن 

روستایش می گوید.
بهجت خانم اظهار کرد: در بارش سیل آسای 
اوایل امسال بیشتر منازل روستای قره باغ به 
علت مقاوم نبودن تخریب شــدند که البته با 
تســهیات درنظر گرفته شده بسیاری از این 

مساکن در حال پیگیری و بازسازی هستند.
وی بیکاری، اعتیاد و مشــکات بهســازی 
روستایی، راه روســتایی و مهاجرت جوانان 
از قره باغ را از جمله مشــکات این روستا 
عنــوان کرد و افزود: وجود انبــوه  زباله در 
سطح روستا یکی دیگر از دردهای این روستا 
بــوده که البته این امر را بایــد از کوتاهی و 
عدم مشارکت و همکاری الزم اهالی روستا 
با دهیار روستا در رابطه با پاکسازی روستا از 

زباله ها دانست.
الهــام خانم دختر خوش مشــرب و خوش 
صحبت همســایه که ما را بــه خانه بهجت 
خانم همراهی کرده، گفت: مشــکل بیکاری 
موجب شــده بســیاری از جوانان روستا به 
ســمت اعتیــاد روی آورده و غصــه و درد  

بزرگی برای خانواده های خود باشند.
وی نبود امکانات تفریحی و ورزشــی برای 
جوانــان را از دیگر کمبودهــای موجود در 
روســتای قره باغ برشــمرد و افزود: زنان 
روســتای قره باغ دارای هنرهای دســتی 
بســیاری چون قالیبافی، بافندگی و گلدوزی 
هستند و در صورت حمایت و توانمندسازی 
زنان این روستا به راحتی می توانند به عنوان 
یک شغل جانبی از هنرهای خود درآمدزایی 

کرده و به اقتصاد خانواده کمک کنند.
الهام با اشاره به نان و آش های سنتی روستا 

خاطرنشــان کرد: به اتفاق برخی از دختران 
و زنان روســتا در راستای اشتغال تصمیم به 
پخت و فروش نان سنتی داشتیم اما به علت 
عدم آگاهی الزم از بازاریابی و حمایت الزم 

این طرح زنان روستا ابتر باقی ماند.
وی با بیان اینکه بیشــتر اراضی کشــاورزی 
روســتای قره باغ دیم و اکثریت محصول 
کشت شده این روستا را گندم و جو تشکیل 
می دهــد، گفت: این روســتا دارای باغات 
مختلفی همچون زردآلو، گردو و بادام بوده و 
محصــوالت جالیزی نیز چون خیار و گوجه 
به وفور در اراضی کشاورزی روستا مشاهده 

می شود.
الهام خاطرنشان کرد: امســال خانواده ام به 
صورت آزمایشی کشــت زعفران و پسته را 
اجرا کرده اند که  نتیجه این کشت آزمایشی 

نیازمند پروسه خاص خود است.
درادامه با خداحافظی از بهجت خانم و الهام 
دختر همسایه در کوچه روستا سرسخن را با 

دهیار روستا باز می کنیم .
این دهیار با اشــاره به روستای قره باغ  از 
توابع بخش پیرسلمان واقع در ۲۰ کیلومتری 
شــهر اســدآباد، گفت: این روســتا دارای 
۴۸۰ نفــر جمعیت و 1۲۰ خانــوار بوده که 
محوریت اشتغال اکثریت روستا را دامداری 

و کشاورزی تشکیل داده است.
حمید رضایی میزان اراضی زراعی این روستا 
را افزون بر ۵۰۰ هکتار برشمرد و خاطرنشان 
کرد: یک ســوم از اراضی کشــاورزی این 

روستا آبی و مابقی اراضی دیم هستند.
رضایی با اشــاره به بارش های سیل آسای 
اوایل امسال گفت: در بارش های سیل آسای 
اوایل سالجاری ۶۰ درصد از منازل روستا به 
علت کم دوام و بی دوام بودن تخریب شدند 
که در حال حاضر بازســازی این منازل یکی 
از مهمترین موضوعات مهم روســتا به شمار 
می رود و در صورتی که حمایت های دولت 
در این رابطه وجود نداشــته باشــد بسیاری 
از خانوارها با مشــکل بی ســرپناهی مواجه 
خواهند بود که البتــه در این رابطه اقداماتی 

نیز آغاز شده است.
در ادامــه این گفت و گو مشــکل تخریب 
منازل روســتایی قره بــاغ را از مدیر بنیاد 
مســکن انقاب اسامی اسدآباد جویا شدیم 
که گفــت: ۶۴ درصد مســاکن روســتایی 
اسدآباد غیرمقاوم هستند که امیدواریم مردم 
با اســتفاده از تسهیات بازسازی و بهسازی 
نسبت به مقاوم سازی مساکن روستایی این 

شهرستان همت کنند.
 محمدکــرم معصومی اظهار کــرد: از اوایل 
روز بارندگی در 1۳ فروردین بحث ارزیابی 
واحدهای خسارت دیده شهری و روستایی 
اسدآباد شروع شد و از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد 
ارزیابی شــده تعداد 111۵ واحد احداثی و 

۶۵۶ واحد تعمیری تشخیص داده شدند.
وی افزود: بافاصله نسبت به واحدهای آسیب 
دیده توسط بنیاد مســکن شهرستان در سامانه 
پایش بنیاد مسکن و تشکیل پرونده برای واحدها 
اقــدام کردیم و به محض ابــاغ تخصیص و 
سهمیه شهرستان واحدهای پرونده تشکیل شده 

به بانکهای عامل معرفی شدند.
معصومی با بیان اینکه شهرســتان اسدآباد در 
سطح روستاها دارای 1۳ هزار و ۴۰۰ واحد 
مســکن روستایی اســت که از این تعداد ۷ 
هزار واحد غیرمقاوم هســتند، خاطرنشــان 
کرد: در مرحله اول ۳۰۸ فقره تســهیات به 
شهرستان تخصیص یافت که همه این تعداد 
از ۳۰۸ فقره به بانکها معرفی شدند و بانکها 

همکاری خوبی در این راستا داشته اند.
وی در رابطه با روســتای قره باغ نیز گفت: 
در بارندگی ها و ســیل اوایل سالجاری ۶۰ 
درصد منازل مســکونی روســتای قره باغ 
تخریب شــد که همه این منــازل به عنوان 
منازل تخریبی ناشــی از ســیل وارد سامانه 

پایش بنیاد مسکن شد.
وی با بیان اینکه در این روســتا در مجموع 
۵۰ واحد مسکن روســتایی از ابتدای طرح 
مقاوم ســازی مساکن روســتایی با استفاده 
از تســهیات ارزان قیمت مقاوم سازی شده 
اســت، تصریح کــرد:در رابطه بــا تخریب 

مســکن های روســتای  قره باغ  تا کنون 
۲۶ پرونده برای بازسازی مسکن های خود 
مراجعه کــرده و در حال پیگیری بوده و ۲۲ 
واحد نیز مشــغول ســاخت و ساز هستند و 
تسهیات مرحله اول و دوم خود را دریافت 

کرده اند.
معصومی با اشــاره به پرداخت تســهیات 
بازســازی و نوسازی مســکن تا سقف ۴۰ 
میلیــون تومان به متقاضیان با نرخ ســود ۴ 
درصــد و کمک باعوض از حســاب 1۰۰ 
امــام)ره( و ســتاد بازســازی تصریح کرد: 
همت مردم روستاها در بازسازی و نوسازی 
مساکن روســتایی این شهرستان با توجه به 
این فرصــت پیش آمده در رابطه با پرداخت 
تســهیات بهسازی و نوســازی موجب آن 
خواهد شــد که تا افق سال 1۴۰۴ حدود ۷۰ 
درصد مساکن روستایی این شهرستان مقاوم 
سازی شوند که روستای قره باغ نیز از این 

امر مستثنی نیست.
وی اولویت امســال بنیاد مسکن در روستای 
قره باغ را بازسازی مســکن های تخریبی 
روســتا ناشی از ســیل عنوان کرد و یادآور 
شد: تا کنون در ۴۰ درصد روستای قره باغ 

بهسازی و طرح هادی اجرا شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد در رابطه 
با بحث ســنگفرش روستا نیز اظهار کرد: به 
علت وجــود خانه های قدیمی و عدم عقب 
نشینی مساکن روستا، بر اساس وضع موجود 
در ۴۰ درصد روســتا ســنگفرش اجرا شده 

است.
نا گفته پیداست خواسته های به جای بهجت 
خانم، الهام خانم و مردمان و اهالی خون گرم 
روستای قره باغ نیازمند پای کار آمدن تمام 
دســتگاه ها بوده تا به نحــوی مطلوب و در 
خور با توجه به فراهم بودن زیرساخت های 
الزم روستا، توسعه هر چه بیشتر را برای این 
روســتا فراهم ســازند و با برنامه ها و طرح 
های مختلف خدمات بهتری را به آنان ارائه 
دهند چرا که مردمان ما بهترینند و شایســته 

بهترین ها هستند.

چشم های منتظر برای آبادانی

 مدیرکل بیمه ســامت اســتان همدان 
از پرداخــت ۲۴۰ میلیارد ریــال از مطالبات 
مؤسســات طرف قرارداد بیمه سامت خبر 
داد و گفــت: با تخصیص اعتبار از ســوی 
سازمان بیمه سامت ایران ۲۴۰ میلیارد ریال 
از مطالبات مؤسسات طرف قرارداد این اداره 

کل به حساب آنان واریز شد.
سعید فرجی در گفت وگو با ایسنا، افزود: با 
وجود اینکه شرایط خاص اقتصادی سال ۹۸ 
پرداختی سازمان بیمه سامت به مؤسسات 
طرف قرارداد نســبتاً مرتب و مناسب بوده و 
امیدواریــم با مدیریت هزینه های درمانی که 
با کمک همه مراکز طرف قرارداد دانشگاهی 
و غیردانشــگاهی صــورت می گیــرد و با 
استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش موارد 
غیرضروری شــاهد تداوم روند پرداخت به 
موقع مطالبات مراکــز درمانی طرف قرارداد 

باشیم.
وی با اشــاره به مطالبات مؤسســات طرف 

قــرارداد ایــن اداره کل ادامــه داد: از میزان 
مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، ۲۶ میلیارد 
ریال مربوط به ســطح یک روستایی و 1۹۵ 
میلیارد ریــال مربوط به مراکز دانشــگاهی 
طرف قرارداد این اداره کل به حســاب آنها 
واریز شــد به طوریکه برای نخســتین بار 
است که قبل از تحویل اسناد تیرماه پرداخت 

خردادماه داروخانه ها صورت می گیرد.
 اعطــای ۱۱ هــزار دفترچه بیمه 

سالمت به مددجویان کمیته امداد
فرجی در ادامــه از اعطای 11 هزار دفترچه 
بیمه سامت به مددجویان کمیته امداد استان 
همــدان خبرداد و گفت: در اســتان همدان 
بــرای 11 هزار مددجوی کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( دفترچه بیمه سامت صادر شده 

است.
وی خاطرنشان کرد: در استان همدان صدور 
دفترچه درمانی 1۹ هــزار و ۵۰۰ مددجوی 
کمیته امداد به بیمه سامت واگذار شده بود 

که از این تعــداد برای 11 هزار نفر صادر و 
تحویل داده شده است .

فرجی با اشاره به همپوشانی بیمه ای، تصریح 
کرد: تا کنون ۳۰۰۰ همپوشــانی در بیمه این 
افراد وجود داشــته که رفع شده و پیش بینی 
می شود ۳۵۰۰ نفر همپوشانی بیمه ای داشته 

باشند.
وی با بیــان اینکه هنوز برخی از مددجویان 
کمیته امداد بــرای دریافــت دفترچه های 
درمانی خــود مراجعه نکردنــد، ادامه داد: 
سازمان بیمه سامت مهلت دریافت دفترچه 
های بیمه مددجویــان کمیته امداد را تمدید 
نکرده است و با توجه به اینکه نمی خواهیم 
مددجویان دچار مشکل شوند از مددجویانی 
که هنوز برای دریافت دفترچه درمانی خود 
اقدام نکرده اند، درخواســت داریم در اسرع 

وقت به دفاتر بیمه سامت مراجعه کنند.
مدیرکل بیمه ســامت اســتان همــدان با 
اشــاره به اینکه ممکن است هنوز برخی از 

مددجویان از انتقال دفترچه های درمان خود 
به بیمه سامت اطاع پیدا نکرده باشند، بیان 
کرد: پوشــش بیمه ای 1۰۰ درصدی در هر 
جمعیتی ســخت اســت و انتظار داریم 1۵ 
درصد از این افراد به بیمه ســامت مراجعه 

نکنند.
وی با بیــان اینکه با کمیته امــداد مکاتباتی 
در زمینه اطاع رســانی و ترغیب مددجویان 
برای دریافت دفترچه بیمه سامت صورت 
گرفته اســت، تصریح کــرد: از کمیته امداد 
خواســته ایم به مددجویان تأکید شــود که 
دفترچه های خود را عوض کنند و به تمامی 
سرپرست های خانوار مددجویان نیز پیامک 

ارسال کرده ایم.
مدیرکل بیمه سامت اســتان همدان تأکید 
کرد: در بیمه هرچــه آمار جمعیت دقیق تر 
باشــد ســرانه و هزینه های درمان نیز بهتر 
مشخص شده و برنامه ریزی بهتری صورت 

می گیرد.

پرداخت بیش از 2۴۰ میلیاردی بیمه سالمت به طلبكاران
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اقتصـاد

گفت و گو

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

رکود گریبان بازار آهن را گرفت

 رییس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد گفت: در پــی کاهش تقاضا در بازار آهن، 
قیمت فوالد و آهن کاهش قابل توجهی داشته و این موضوع به ایجاد رکود در این بازار 

منجر شده است.
حمیدرضــا رســتگار با تأکید بر این که بعد از ســال ها زحمت ایــران در تولید فوالد به 
خودکفایی رسیده اســت، بیان کرد: طبق چشم انداز 1۴۰۴ تولید فوالد باید به ۵۵ میلیون 

تن در سال برسد که به نظر می رسد با رکود حاکم در بازار این پیش بینی محقق نشود.
وی یادآور شــد: قیمت فوالد در حال حاضر به شــدت کاهش یافتــه و این موضوع به 

ضرر تولیدکنندگان اســت و این موضوع به آن معنا نیست که فروشندگان خواهان رشد 
غیرمنطقی قیمت فوالد هستند.

رســتگار به ایســنا گفت: قیمت فوالد در بازار به صــورت غیرمنطقی کاهش یافته 
و ایــن قیمت از هزینه تمام شــده تولیدکنندگان فوالد کمتر اســت و بررســی ها 
حکایــت از آن دارد که قیمت آهن و فوالد متناســب با شــرایط اقتصادی و تورم 

است. نکرده  پیدا  افزایش 
رییس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد با اشــاره به تضعیف تولیدکنندگان و 
بازارهای مولد در پی کاهش قابل توجه قیمت فوالد یادآور شــد: شرایط بازار 
صادراتی فوالد آنچنان مناســب نیســت و متاســفانه فعالیت در بازار صادراتی 

کاما دســتخوش تغییر شــده و با توجه بــه بخشــنامه های متعدد صادرات در 
می شود. انجام  بازار  این 

وی ادامه داد: زمانی که نیازی در بازار وجود نداشــته باشــد، رفتــه رفته حجم تولید و 
فعالیت های واحدهای صنعتی کاهش می یابد.

رستگار تأکید کرد: پروژه های مصرفی فوالد همچون مسکن به شدت کاهش یافته و این 
موضوع تاثیر چشمگیری بر میزان تقاضای فوالد دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد در پایان گفت: اواخر سال گذشته و ابتدای سال 
جاری قیمت هر کیلو فوالد ۵۴۰۰ بوده که در حال حاضر به قیمت ۴1۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان 

رسیده است.

به بهانه واگذاری بخش بازرگانی حوزه کشاورزی به 
وزارت صمت

قیمت گوشت و سیب زمینی کاهش مي یابد؟!
 روز شــنبه وزارت جهاد کشــاورزی رســماً وظیفه تنظیم بازار 
محصوالت کشــاورزی را با کارنامــه  قیمت های نجومی برای برخی 
از کاالهای اساســی همچون گوشــت بیش از 1۰۰ هــزار تومانی و 
ســیب زمینی بیش از 1۰ هزار تومانی تحویل وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت )صمت( داد؛ حال باید دید این وزارتخانه چه کارنامه ای در 

این حوزه از خود به جای می گذارد.
به گزارش ایسنا، روز شنبه رسماً اعام شد که با مصوبه سران سه قوه 
تمام امور سیاســت گذاری و نظارت بازرگانی در حوزه محصوالت 
کشــاورزی که تحت عنــوان قانون انتزاع در ســال 1۳۹1 از وزارت 
صنعت جدا و به وزارت جهاد کشــاورزی سپرده شده بود، مجدداً بر 

عهده وزارت صنعت گذاشته شده است.
اجرای قانون انتزاع در ســال 1۳۹1 به مدت دو ســال تعلیق شد و از 
ســال 1۳۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد و براساس آن تمام اقدامات در 
حوزه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض 
گمرکی و حتی نظارت بر قیمت کاالهای کشاورزی؛ برعهده وزارت 
جهاد کشــاورزی قرار گرفت اما روز گذشــته اعام شد که براساس 
مصوبه اخیر شــورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این 
بخش بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشــت. در ادامه نظر 

برخی کارشناسان در رابطه با این تغییر و تحوالت را می خوانید:
 ساختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر داشت

محمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی کشور می گوید که افزایش 
قیمت محصوالت کشاورزی در ماه های گذشته نشان داد که ساختار 
مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد، بنابراین بررســی این مشــکات و 

برنامه ریزی برای بهبود آن ها می تواند جنبه مثبت داشته باشد.
همچنین این عضو اتاق بازرگانی طــرح احیای وزارت بازرگانی که 
بتوانــد در کوتاه مدت ترین زمان ممکن، بهترین تصمیم ها را بگیرد را، 
مثبت ارزیابی می کند چراکه به گفته وی مدیریت بازرگانی در شرایط 

فعلی باید چاالک و تخصصی باشد.
  ابهام در واردات گوشت قرمز مشكل ساز شد!

اما سید محمد میرمحمدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، یکی 
از دالیل جابجایی دوباره وظایف تنظیم بازاری بخش کشــاورزی و 
واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت را وجود ابهاماتی در 

این حوزه، به ویژه در حوزه واردات گوشت می داند.
وی معتقد است که مشکل حوزه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی این 
نیســت که وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی در کدام وزارتخانه 
است، بلکه مسئله اصلی عدم شفافیت برخی آمارها و پاسخگو نبودن 

برخی از مسئوالن در این زمینه است.
  به جای انتقال وظایف، نظارت ها را افزایش دهیم

علی قنبری، معاون اســبق وزیر جهاد کشــاورزی نیــز می گوید که 
جابجایی وظایف و ســاختارهای تنظیم بازاری بخش کشــاورزی از 
وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلی 
در زمینه بازار و بهبود معیشــت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حل 
نمی کند و بهتر بود که به جای این انتقال، تسهیاتی برای اجرایی شدن 
قانون و بهتر شــدن اوضاع بازار محصوالت کشاورزی فراهم شود و 

نظارت ها افزایش یابد.
  بی ثباتی؛ بالی جان فعاالن اقتصادی

مهدی معصومی اصفهانی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیلی اتاق بازرگانی نیز معتقد اســت کــه کوتاه  بودن مدت اجرای 
قوانین و بی ثباتی جدی در این عرصه بیشــترین ضربه را در سال های 

گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده است.
به گفته این کارشــناس، تا زمانی که قوانین به شکل بلندمدت اجرایی 
نشوند و یک ثبات قطعی در عرصه اقتصادی ایجاد نشود، جابه جایی 
مسئولیت های یک وزارتخانه دردی را دوا نخواهد کرد، چراکه با تغییر 
وزارتخانه، مبنای اصلی چالش ها ادامه خواهد داشــت و تنها نام نهاد، 

تغییر می کند.

چطور می توان بیت کوین را به پول تبدیل کرد؟
گفت وگو با یک استخراج کننده ارز مجازی

 تب اســتخراج بیت کوین این روزها داغ اســت و اگرچه هنوز این 
فناوری مبتنی بر باک چین برای بسیاری مانند یک هندوانه دربسته است 
که معایب و مضرات آن را نمی دانند، اما سودی که می توان از آن کسب 
کرد، حتی کســانی که اطاعات زیادی درباره  ماهیت ارزهای مجازی 
ندارند، هم مشــتاق کرده اقبال خود را در زمینه  استخراج بیت کوین که 

این روزها ارزش  متغیری دارد، بسنجند.
بنابراین درحالی که بســیاری از افراد هنوز از چند و چون اســتفاده و 
ماهیت بیت کوین اطاعات دقیقی ندارند، در گوشه و کنار کشور اخباری 
از اســتخراج بیت کوین شنیده می شود. برای آگاهی از این که استخراج 
بیت کوین با چه هدفی انجام می شــود و در ایــران چگونه به این کار 
می پردازند، با یکی از این استخراج کنندگان که البته اطاعاتی بیش تر از 

یک استخراج کننده ی صرف داشت، گفت وگو کردیم.
او می گویــد: بیت کوین یک ارز دیجیتــال غیرمتمرکز و هم چنین یک 
شبکه جهت پرداخت های مستقیم و بدون واسطه است. در واقع اساس 
بیت کوین بر مبنای باک چین است. استفاده بیت کوین از باک چین حتی 
دســت سازنده آن را بر کنترلش کوتاه کرده اما با وجود این، سازنده آن 

مالک پنج درصد بیت کوین های جهان است.
 بالک چین چیست؟

وی درباره  ماهیت باک چیــن هم توضیح می دهد: در باک چین هیچ 
سرویس دهنده مرکزی وجود ندارد و تمام افرادی که به شبکه باک چین 
وصل هستند، کنترل آن را در دست دارند. به زبان ساده تر یک دیتابیس 
را در نظر بگیرید که به جای نصب روی یک سیســتم، روی میلیون ها 
سیستم نصب است و هر لحظه کل این دیتابیس ها با هم همسان سازی 
می شوند.به گفته او هرکسی می تواند به شبکه باک چین وصل شود و 
یک کپی را در اختیار بگیرد. هرچه تعداد افراد بیش تری به شبکه وصل 
شوند، پایداری شبکه بیش تر می شــود. در این میان اگر فرد یا افرادی 
بخواهند سیستم را تغییر دهند با توجه به ر أی گیری میلیون ها سیستم، 

تغییرات این افراد پذیرفته نخواهد شد.
وی درباره  فرآیند استخراج توضیح می دهد که در بیت کوین برای حفظ 
و بقای شــبکه باید تعداد افراد متصل به شبکه دائما بیش تر شود و به 
همین منظور در پروتکل بیت کوین، استخراج، این نقش را ایفا می کند. 
در عملیات استخراج برای ثبت یک باک در باک چین، کامپیوترها باید 
طی فرایندی یک سری معادالت ریاضی را که فقط با حدس زدن اعداد 
امکان پذیر است، حل کنند. در نتیجه هر کس که زودتر به جواب برسد، 

بیت کوین تولیدشده و به عنوان پاداش به او تعلق می گیرد.
او درباره دستگاه هاي استخراج کننده یا ماینرها هم به ایسنا پاسخ می دهد: 
در گذشته استخراج بیت کوین با کامپیوتر معمولی انجام می شد و پس از 
آن با کارت گرافیک. اما هم اکنون دیگر با این سیستم ها استخراج مقرون 
 ASIC به صرفه نیست و دســتگاه های مخصوص این کار که ماینر یا

خوانده می شوند، عملیات استخراج را انجام می دهند.
در واقع ماینر یک کامپیوتر خیلی ساده است که می تواند میلیون ها عدد را 
در ثانیه حدس بزند. در عملیات استخراج، ماینرهایی که قدرت کمتری 
دارند، شانس بسیار کمتری هم برای موفق شدن دارند. یعنی ممکن است 
یــک ماینر و حتی چند ماینر که قدرت کمی دارند هیچ وقت به پاداش 
نرسند! برای رفع این مشکل هزاران ماینر از سرتاسر جهان قدرت خود 
را در یک مرکز به اشــتراک می گذارند تا شانس بیشتری برای به دست 
آوردن پاداش داشــته باشــند و در نهایت پاداش در میان همه با توجه 
به قدرتشان تقسیم می شــود. اصطاحا به این مراکز، استخر استخراج 

می گویند.
این فرد درباره  این فرآیند، با تشریح استفاده از کیف پول مجازی برای 
این کار، توضیح می دهد: بیت کوین همانند سایر ارزهای رسمی نیازمند 
یک شماره حساب است که اصطاحا به آن کیف پول می گویند و قابل 
انتقال و تبدیل اســت. در بیت کوین فقط آدرس کیف پول فرستنده و 
گیرنده و مقدار تراکنش ضروری است اما با وجود این، بیشتر صرافی ها 
برای جلوگیری از عملیات مجرمانه، برخی اطاعات هویتی شــخص 
را دریافت می کنند. در یک کلمه بیت کوین همانند پولی اســت که در 
حساب بانکی شــما وجود دارد و در صورت نیاز با موبایل یا اینترنت 
انتقال می یابد و از اعتبار حساب شما کم و به طرف مقابل اضافه می شود.

وي درباره  مزایایی که ارزهای دیجیتال دارند، پاسخ می دهد: در بیت کوین 
انتقال به صورت تقریباً رایگان و بدون حد و مرز انجام می شود، عاوه بر 
آن بیت کوین قابل تحریم، توقیف و مصادره نیست. از همه مهم تر ساالنه 
بسیاری از افراد جهان بر اثر تحریم های ناجوانمردانه دولت ها می میرند، 
اما بیت کوین این قدرت را از آن ها می گیرد و دســت حکومت ها را از 

دخالت در آن کوتاه می کند.
در حال حاضر در جهان صرافی های بســیاری با ارزهای دیجیتال کار 
می کنند. حتی در ایران نیز صرافی های آناین و حتی سنتی برای تبدیل 
بیت کوین وجود دارد و می توان با انتقال بیت کوین به کیف پول دوست 

خود، معادل آن را ریال یا حتی کاال گرفت.
 بیت کوین ها چه زمانی تمام می شوند؟

یکی دیگر از مناقشــات این اســت که اســتخراج بیت کوین که از آن 
تحت عنوان طا هم یاد می شــود، باالخره روزی به پایان می رسد، این 
استخراج کننده درباره  این که عملیات استخراج تا چه سالی ادامه دارد؟ 
می گوید: طبق پیش بینی ها تا سال ۲1۴۰، اما در واقع تا حدود 1۳ سال 
دیگر پاداش هر باک بیش از یک واحد اســت و پس از آن پاداش ها 
زیر یک واحد خواهد بود و عمًا ناچیز اســت. تقریبا هر چهار ســال 
پاداش استخراج نصف می شــود. االن این عدد 1۲/۵ است؛ اما تا سال 
۲۰۲۰ به ۶/۲۵ می رســد و هرچه پاداش کمتر شود، ارزش بیت کوین 

بیش تر می شود.
او درباره  این که پس از ســال ۲1۴۰ و اســتخراج همه بیت کوین ها چه 
اتفاقی می افتد؟ گفت: اگر پروتکل تغییر نکند، دیگر اســتخراج انجام 
نمی شود و فقط کارمزد تراکنش ها به عنوان پاداش پرداخت می شود. البته 
انتقال بیت کوین بدون کارمزد است اما وقتی تعداد تراکنش ها باال رود، 
اول تراکنش هایی تأیید می شود که کارمزد باالتری داشته باشند. بر همین 

اساس کارمزد این تراکنش ها به عنوان پاداش پرداخت می شود.

آگهی مناقصه عمومی- واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی

       شهرداری همدان

شهرداری همدان در نظر دارد برابر مجوزهای شماره 95/42/343/34661 و 95/42/343/34658 مورخ 1398/4/24 استانداری همدان امور خدماتی و 
پشتیبانی خود در معاونت ها، مناطق و سازمان های وابسته را از طریق آگهی مناقصه عمومی به مدت یكسال ) با تعداد 510 نفر به میزان 2.386.800نفر 

ساعت( به شرکت های بخش خصوصی یا تعاونی خدماتی دارای گواهی صالحیت معتبر واگذار نماید.
شرایط مناقصه :

1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانكی و یا واریز نقدی به حساب 100785561712 نزد بانک شهر 
شعبه شریعتی همدان خواهد بود. 

2- متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی 1398/5/7 تا آخر وقت اداری مورخه 1398/5/19 فرصت دارند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالعات بیشتر به اداره 
منـابع انسانی شهـرداری همـدان به آدرس : همـدان - میـدان آرامگاه بوعلی سینا - طبقـه همكف مـراجعه و یا با شماره تلفن 3- 38264701- 081 

تماس حاصل فرمایند. 
3-مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء و انعقاد قرارداد یكسال می باشد که در صورت رضایت کارفرما تا یكسال قابل تمدید می باشد .

4- متقاضیان می بایست پیشنهادات و اسناد خود را بدون خط خوردگی و ابهام در پاکت های )الف( ) تضمین شرکت در مناقصه( )ب( )اساسنامه ، آگهی 
تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، تاییدیه های صالحیت معتبر در سال 1398 از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی در زمینه های خدمات عمومی ، 
پشتیبانی و حفاظت فیزیكی ، رزومه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396 ، سوابق قراردادهای مشابه 
اجرا شده در پنج سال اخیر ، گواهی حسن سوابق در ضمانت نامه از کارفرمایان قبلی ( و )ج( )پیشنهاد قیمت ها( قرار داده و به صورت الک و مهر شده 
حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه  مورخه 1398/5/19 تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس : میدان آرامگاه بوعلی- شهرداری همدان نمایند. 

به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
5- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفرات اول نزد شهرداری نگهداری و الباقی سپرده ها بعد از 10 روز از تاریخ تشكیل کمیسیون معامالت 

عودت خواهد شد. 
6- در صورتی که نفر اول ظرف مدت 7 روز از عقد قرارداد خودداری نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفرات دوم و سوم نیز به همین نحوه 

رفتار خواهد شد. 
7-شهرداری همدان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

8- زمان بازگشایی پاکات راس ساعت 17 روز یكشنبه مورخه 1398/5/20 درمحل شهرداری همدان می باشد و شرکت کنندگان مجاز به حضور در جلسه 
می باشند. 

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه می باشد. 
)م الف664 ( 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول 

خدایار بحیرایی 
 رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول رأس ساعت 16 عصر 
نهاوند، کمربندی  روز شنبه مورخ 98/6/9 در محل شرکت تعاونی واقع در 
طبقه دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند با کد پستی 6591719495 
برگزار می گردد لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام دعوت به عمل می آید رأس 
ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
حضور به هم رسانند و یا وکالی خود را طبق ماده 19 آیین نامه برگزاری مجامع 

عمومی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نمایند. 
دارند  را  تعاونی  شرکت  بازرسی  در  عضویت  به  تمایل  که  سهامدارانی 
در دست  با  کاری شرکت  در ساعت  تاریخ 98/5/23  تا  می توانند حداکثر 
تعاونی  دفتر شرکت  به  ثبت نام  ملی جهت  کارت  و  داشتن کپی شناسنامه 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملكرد هیأت مدیره و بازرسان در سال 1397
2-طرح و بررسی صورت های مالی سال 97 و ریز بودجه پیشنهادی سال 98

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال 
مالی 

4-تغییرات سرمایه و تعداد اعضای شرکت تعاونی 
5-طرح و تصویب اخذ وام از بانک و موسسات 

6-همراه داشتن کارت ملی و کپی آن الزامی است 

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 
شماره ثبت 608 و شناسه ملی 10820030828 - تاریخ انتشار: 98/5/7

غزل اسالمي «

 اگــر همدان در همه شــاخص ها رتبه دار 
نباشــد حداقل در اغلب شاخص ها جزو چند 
استان برتر در کشــور است؛ از اشتغال گرفته 
تا دریافت تسهیات و سرانه آموزشي و ده ها 
مورد دیگر. این نشــان مي دهد که همدان باید 
در ردیف استان هاي توسعه یافته مانند اصفهان 
و تبریــز قرار بگیرد و از همان مقدار بودجه و 

امکانات و توجه برخوردار باشد.
وقتي که مدیران و مسئوالن در جلسات، آمار 
مربوط به حوزه خــود را ارائه مي دهند اعام 
مي کنند که در فان شــاخص هــم رتبه اول 
کشــور هســتیم. با گفتن این جمله عاوه بر 
اینکه توجه هاي مدیران، رسانه ها و مردم را به 
خود جلب مي کنند کــه آن مدیر را حداقل تا 
یک سال در حفظ سمت خود بیمه هم مي کند؛ 

این مورد یکي دو تا نیست. 
اگــر مدیري پــس از ارائه گــزارش کار در 
جلســه ، اعام نکند که رتبه دار کشور هستیم 
باید تعجب کنیم. البته این آمار فقط در حرف 
نیســت، آماري کــه در وزارتخانه ها و مرکز 
آمار وجود دارد هم همین اســت. اســنادي 
که در ســازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 
موجود اســت نیز نشان مي دهد که همدان در 
تمام شــاخص ها به جز چند مورد فرهنگي از 
جمله ســرانه مساجد، از میانگین کشور باالتر 
اســت. این اسناد نشان مي دهد که فقط برخي 
از مسئوالن آموزشي، فرهنگي و مذهبي هستند 
که بــا هدف دریافت بودجه بیشــتر، شــاید 
آمارهاي واقعي را ارائه کرده اند و آینده استان 

را ارجح بر آمارسازي دیده اند.
آمار و شــاخص هاي خوب و رتبه دار را اگر 
در کنار رشــد و توسعه استان بگذاریم متوجه 
مي شویم که با واقعیت هاي ذهني و مشاهده اي 
که یک انســان عادي دارد و مي تواند دو دوتا 
چهار تا بکند جور درنمي آید. چگونه مي شود 
که کارشناســان از وضعیــت وخیم صنعت، 
معــدن، کشــاورزي، گردشــگري، فرهنگ، 
اعتیــاد، تصادفات و غیره صحبــت کنند، اما 
توسعه اســتاني و بودجه هاي کان، مربوط به 
استان هایي مانند اصفهان، شیراز، تبریز و چند 
استان دیگر باشــد؟ اگر همدان در زمینه هاي 
اشتغال، دریافت تسهیات، جاده ها، رانندگي، 
کشاورزي نوین و بسیاري دیگر رتبه دار است 
پس اســتان هاي دیگر چه وضعیتي دارند؟ با 

استناد به این آمار و گفته ها باید نتیجه بگیریم 
که چشم مردم اشتباه مي کند و اگر فقط به رتبه 
ها استناد کنیم باید به این نتیجه برسیم که عمًا 
استان هاي توسعه یافته کشور در رتبه هاي بعد 

از همدان قرار دارند.
همدان به لحــاظ زیبایي و آب و هوا شــاید 
حرف براي گفتن داشته باشد. اما کارشناسان 
و از همه مهمتر مشــاور طــرح جامع همدان 
که چندین ســال است بر روي همدان مطالعه 
مي کند، مي گوید مشکل همدان اقتصاد است و 
صنعت، کشاورزي و گردشگري آن با شرایط 
و ادامه راه فعلي نمي توانند همدان را به توسعه 
برسانند، بلکه ادامه همین مسیر موجب مي شود 
تا مردم بیش از پیش به سمت سرمایه گذاري بر 
روي زمین بروند و در آینده با مشکل کمبود و 

گراني زمین مواجه شویم.
شــاهرخي از وقتي که اســتاندار همدان شده 
بارها اعام کرده که مسئوالن آمارهاي واقعي 
را اعــام کنند و آمارســازي نکنند، اما وقتي 
مدیري در حین ارائه گزارش عملکرد، استان 
را در زمینــه فعالیت خودش رتبــه دار اعام 
مي کند اســتاندار هم احتماالً بنا را بر صداقت 

مي گذارد و آن را تأیید مي کند.
گذشته از همه رتبه هاي برتر استان در کشور، 
این کاهش نرخ بیــکاري از ۸/۴ درصد فصل 
بهار در ســال ۹۷ به ۶/۷ درصــد در بهار ۹۸ 

سروصداي زیادي را بلند کرده است و بسیاري 
از جمله نمایندگان ایــن نرخ را قبول ندارند. 
اســتاندار هم پــس از واکنش ها گفت که این 
را طبق آمــار مرکز آمار اعام کرده و صحبت 
اســتاني نبوده اســت. این گفته عین حقیقت 
اســت و مرکز آمار هم به صــورت ماهانه و 
فصلي و هم به صورت ســاالنه آمار اشتغال و 
بقیه بخش ها را اعام مي کند و منبع بسیاري از 
سخنراني ها و گزارش ها مي شود. اما قسمتي از 
این قضیه براي مردم و مسئوالن منتقد به آمار 
اشتغال مي لنگد. یک مورد مثال مي زنم؛ استان 
همــدان در ۶ ماه ابتدایي ســال ۹۷ رتبه اول 
کشور در نرخ تورم را داشت که در این مدت 
این موضوع در رسانه ها سروصداي زیادي را 
به پا کرد و مســئوالن را مجبور به پاسخگویي 
کرد هرچند که آنها بدون تحقیق در جلســات 
و مصاحبه هاي متعدد اعام کردند که افزایش 
قیمت در مسکن موجب شده تا تورم همدان 
رتبه اول کشــور را داشته باشد در صورتي که 
معاونت آمار استان با اســتناد به آمار موجود 
اعام کرد که مســکن در نرخ تورم وزن کمي 
دارند چون همه خانوارها در طول سال مسکن 
نمي خرند و این رتبه مربوط به گوشت، میوه و 
کاالهاي بادوام است. با همه این احوال بدون 
اینکه در همدان ارزاني رخ بدهد یا رفتار مردم 
نســبت به خرید کردن تغییري بکند رتبه اول 

اســتان در تورم به رتبــه 1۵ به بعد تغییر کرد. 
این آمار متعجب کننده بود و هنوز هم مشخص 
نیســت چه شد که یک باره رشد نرخ تورم در 

همدان کنترل شد. 
بســیاري از آمارهــا از جملــه اشــتغال هم 
همین طور است کســي نمي داند چرا همدان 
در اغلب شاخص ها رتبه دار است ولي توسعه 
یافته نیست. اما یک اتفاقي که مي افتد این است 
که هرچه رتبه هاي استان در شاخص ها باالتر 
از میانگین کشوري باشــد بودجه سال آینده 
در همان بخش اگر کاهشــي نباشد افزایشي 
هــم نخواهد بود. فرق همدان با بســیاري از 
استان هاي توسعه یافته این است که مدیران آنها 
تاش مي کنند اســتان خود را کمتر برخوردار 
معرفــي کنند تا بتوانند بودجه بیشــتري براي 
اســتان خود بیاورند و تا جایــي که جا دارد 
براي افزایــش بودجه چانه زنــي مي کنند. اما 
در همدان با اعام آمارهاي خوب اســتان را 
از برخــي بودجه ها از جملــه ۳ درصد نفت 
محروم مي کنند و در مقابل براي مدتي جایگاه 

مدیریتي خود را حفظ مي کنند. 
بسیاري این احتمال را مي دهند که در یک دهه 
اخیر اســتان رابطه خوبي با ارسال آمار واقعي 
به وزارتخانه ها و مرکز آمار نداشته که موجب 
شده همدان استاني کم برخوردار ولي رتبه دار 
در اغلب شاخص ها در کشور محسوب شود.

قرار بودآمارسازي نکنیم

منتقدان آمار را قبول ندارند

آغاز صعود دوباره 
قیمت ها در بازار 

طال و سكه
 قیمت ها دیــروز در بازار طا و ســکه 
روندی صعــودی به خود گرفــت؛ اگرچه 

این افزایش اندک بود، اما نســبت به دو هفته 
گذشــته که قیمت سکه به کمتر از ۴ میلیون 
تومان و هر گرم طا به زیر ۴۰۰ هزار تومان 

رسید، تغییرات بسیار داشته است.
به گــزارش خبرآناین، دیــروز در بازار هر 
قطعه ســکه با قیمت ۴ میلیون و ۲۴1 هزار 
تومان به فروش رفت؛ این در حالی است که 

در روز شنبه سکه تمام ۴ میلیون و 1۷۲ هزار 
تومان قیمت داشت.

سکه طرح قدیم نیز دیروز در بازار با قیمت 
۴ میلیــون و 1۷۴ هزار تومان فروخته شــد. 
نیم ســکه نیز ۲ میلیــون و ۳۲۸ هزار تومان 
و ربع ســکه یک میلیون و ۴۹۹ هزار تومان 

قیمت داشت.

در ایــن میان، در بازار هر گرم طای 1۸عیار 
با قیمت ۴1۰ هــزار و ۵۰۰ تومان به فروش 
رفت؛ این رقم نســبت به روز شنبه افزایش 
حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان را نشان می دهد.

اما افزایش قیمت طا در بازار در حالی است 
که قیمت طا در بازار جهانی به دلیل تعطیل 

بودن، بدون تغییر بود.
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شهید امینی و اکباتان پیشتاز 
فوتبال نونهاالن 

 هفته دوم از رقابت های فوتبال نونهاالن قهرمانی باشگاه های استان 
با انجام ۶ دیدار دنبال شد.

در این رقابت ها در گروه A شهرداری همدان با دو گل عقاب اسدآباد 
را شکست داد. اکباتان با یک گل از سد یاران کوروش نهاوند گذشت 
و شــهرداری مریانج نیز در یک بازی پرگل ۵ بر ۳ یاوران مایر را با 

شکست بدرقه کرد.
در این گروه تیم اکباتان همدان با ۶ امتیاز صدرنشین است و شهرداری 

همدان و شهرداری مریانج با ۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارند.
در گروه B علــم و ادب در یک بازی پرگل 11 بر یک پاس همدان 
را در هم کوبید شــهید امینی با دو گل از ســد فاتح اسدآباد گذشت 
و پاســارگاد نوین نهاوند نیز ۶ بر یک ستاره ســرخ تویسرکان را با 

شکست بدرقه کرد.
در این گروه شهید امینی با ۶ امتیاز پیشتاز است و فاتح اسدآباد، علم 

و ادب همدان، پاس همدان با ۳ امتیاز دوم هستند.

نابغه تنیس همدان 
به اردوی آسیایی دعوت شد

 شــیما صفایی نابغه تنیس روی میز همدان برای حضور قدرتمند 
در مسابقات قهرمانی آسیا به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد.

اردوی آمادگی تیم های ملی بزرگســاالن ، جوانان و نوجوانان برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا از دوازدهم مردادماه جاری برگزار 

می شود.
اردوی آمادگــی تیم های ملی بزرگســاالن، جوانان و نوجوانان برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در مغولستان و اندونزی از تاریخ 

1۲ الی ۲۸ مرداد ماه برگزار می شود.
مسابقات قهرمانی آسیا اولین و مهمترین رویداد رسمی پیش روی تیم 

ملی تنیس روی میز است.
این رقابت ها شــهریورماه در هر سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی به 

میزبانی اندونزی برگزار می شود.
شیما صفایی یکی از نابغه های تنیس روی میز کشور به شمار می رود و 
موفقیت چشمگیر این بازیکن موجب حمایت فدراسیون و دادن لقب 

نابغه تنیس روی میز به وی شد.

راه اندازی ۱2 زمین ورزشی در همدان

 تا پایان ســال 1۲ زمین ورزشی توسط مدیریت شهری در همدان 
راه اندازی می شود.

مشاور ورزشی شهردار همدان با اعام این خبرگفت:برای راه اندازی 
این زمین های ورزشی از پیشنهاد و تجربه پیشکسوتان ارزنده ورزش 

استان استفاده خواهیم کرد.
پیام حیدری اظهار داشت: ورزش شهرداری همدان با تاکید بر توسعه 
ورزش همگانی، برنامه های گسترده ای را برای اقشار مختلف جامعه 
مهیا ساخته است.وی بیان کرد: اواخر تابستان امسال نخستین جشنواره 
فرهنگی ورزشی جانبازان و معلوالن همدان را با مشارکت بهزیستی، 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه ورزش استان برگزار می کنیم.
مشــاور شهردار همدان یادآور شــد: همچنین در راستای ارتقا سطح 
تندرســتی و سامت خانواده ها، هر 1۴ روز یکبار برنامه های متنوع 
ورزش همگانی را همراه با آموزش های شــهروندی و توصیه های 

سامت خانوادگی در نقاط مختلف شهر همدان برگزار می کنیم.
وی با اشاره به طرح ورزش محات در رشته های مختلف ویژه بانوان 
و آقایان گفت: هدف از این برنامه کشف استعدادها و پرورش آنها در 

آکادمی ورزش شهرداری است.
 حیدری با بیان اینکه به دنبال برگزاری والیبال ساحلی هستیم، افزود: 
برگزاری جشــنواره پهلوانان کوچک کشتی از مهمترین برنامه ها در 
سال جاری است ضمن اینکه قصد داریم امسال در بخش بانوان رشته 

های متعددی را در قالب مسابقه برگزار کنیم.

شناگر نهاوندی در مسابقات کشوری 
 رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند از دعوت شــناگر نهاوندی به 

مسابقات کشوری شنا خبر داد.
مهرداد ســعدی نژاد با اعام این خبر گفت: رادین اویســی شــناگر 
نهاوندی به مربیگری سعید جانجان چندی پیش برای اولین بار موفق 
به کسب عنوان دومی رده سنی 11 تا 1۲ سال در مسابقات استانی شنا 

به مناسبت روز جهانی شنا شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این شــناگر به  عنوان نماینده استان 
همدان و شهرســتان نهاوند به مسابقات کشــوری شنا که در زنجان 
برگزار خواهد شــد دعوت شده اســت.رئیس اداره ورزش و جوانان 
نهاوند با اشاره به اینکه حاصل تاش مربیان و هیات شنای شهرستان 
چیزی جز موفقیت نخواهد بود، گفت: امروز ورزش شهرستان نهاوند 

دارای پویایی کامل است لذا امیدواریم این مهم تداوم داشته باشد.
وی افزود: به حمدا... با برنامه ریزی های صورت گرفته شــده در حال 
حاضر تمامی ۴۰ هیات ورزشی شهرستان در رشته های مختلف پویا 
و فعال هستند و یکی پس از دیگری برای شرکت در مسابقات استانی 

استعدادهای برتر و المپیادهای ورزشی اعزام می شوند.

کبودراهنگ قهرمان 
مسابقات کبدی استان شد

 مســابقات کبدی قهرمانی جوانان استان همدان با حضور ۴ تیم از 
همدان ،مایر، تویســرکان ،کبودراهنگ در سالن امام همدان بصورت 
دوره ای برگزار گردید و در پایان تیم کبودراهنگ با اقتدار مقام نخست 
را به خود اختصاص داد ،تیم تویســرکان دوم شــد و مایر و همدان 
مشترکان در جایگاه سوم ایســتادند. تیم کبودراهنگ به نمایندگی از 
اســتان در مسابقات قهرمانی کشور شــرکت خواهد کرد الزم به ذکر 
است ۸ داور بین المللی و ملی استان این مسابقات را قضاوت کردند.

مسابقه فوتبال به مناسبت سالگرد 
عملیات مرصاد 

 مسابقه فوتبال به مناسبت سالگرد عملیات مرصاد و روز تویسرکان 
درشهرستان تویسرکان برگزار شد.

این بازی دوستانه بین تیم های ستاره سرخ شهر تویسرکان و شهدای 
طائی شهر فرسفج در محل استادیوم شهید فرشید هرمزی برگزار شد 

که در پایان دو تیم با نتیجه ۲-۲ مساوی به رضایت دادند.

همدان نایب قهرمانی کشتی 
چند جانبه بروجرد شد

 تیم کشتی همدان موفق شد در مسابقات چند جانبه بروجرد عنوان 
دوم را کسب نماید.

مسابقات چند جانبه کشــتی به میزبانی بروجرد با حضور 1۳ تیم از 
مازندران، همدان، البرز، بروجرد، اراک، سیرجان و ساوه برگزار شد که 
در پایان تیم همدان پس از تیم میزبان عنوان دوم مسابقات را به خود 
اختصاص داد. در اوزان مختلف نیز محمد ســیف، امیرعباس دارائی 
و عباس زندی به مقام نخســت دست یافتند و محمدحسام حاصل، 
حسین قاسمی، ابوالفضل کریمی و علی ابوالفتحی دوم شدند و رضا 
مشهوری، ستار زندی، یونس شفیعی، حسام محمدی و علی غفاری 

عنوان سوم را کسب کردند.
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پیشخوان

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

ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت  ــون و مــاده 13 آیین نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 98/625  مــورخ 98/5/2 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــه  ــم فاطم ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
هــادی پــور فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 724 صــادره از  اســدآباد در ششــدانگ 
ــي  ــالک 66 اصل ــمتی از پ ــع در قس ــاحت 89/95 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
ــطه  ــداري باواس ــدی خری ــه احم ــانی 13-کوچ ــانی- کاش ــدآباد خ کاش ــع در اس واق
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــكری مح ــی ش ــای نجاتعل ــمی آق ــک رس از مال
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــند  ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری مي توانن
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــت در  ــي اس ــد. بدیه ــم نماین ــي تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیــت 

ــد.)م الف 269( ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/7

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/22
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آکام شــورآفرین صنعــت درتاریــخ 1398/05/03 بــه شــماره ثبــت 13799 بــه شناســه ملــی 14008495519 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتكمیــل گردیده 
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 

ــای  ــذ واعط ــی واخ ــرکات داخل ــص کاال ازگم ــا وترخی ــزد بانكه ــرکت ن ــرای ش ــی ب ــارات وال س ــایش اعتب ــادرات وگش ــارت ووارادت وص ــی و تج ــات بازرگان ــت :خدم ــوع فعالی موض
نمایندگــی وتهیــه ،توزیــع کاالهــای مجــاز وبازاریابی)غیرهرمــی وغیرشــبكه ای وغیراینترنتی(وســرمایه گــذاری ،ارائــه خدمــات برپایــی غرفــه وشــرکت درنمایشــگاههای داخلــی وبیــن 
المللــی ،وانعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی وحقوقــی واخــذ وام واعتبــارات بانكــی بصــورت ارزی وریالــی از بانكهــای داخلــی وخارجــی وشــرکت در مناقصــات وپیمانها،ومزایــدات 
دولتــی وخصوصــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان همــدان ، شهرســتان 
همــدان ، بخــش مرکــزی ، شــهر همــدان، محلــه تپــه حــاج عنایــت ، کوچــه اعتمــاد ، خیابــان نجــوم ، پــالک 0 ، طبقــه همكــف کدپســتی 6515789581 ســرمایه شــخصیت حقوقــی 
عبــارت اســت از مبلــغ 1400000 ریــال نقــدی منقســم بــه 140 ســهم 10000 ریالــی تعــداد 140 ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 490000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانكــی شــماره 

195/1081/98 مــورخ 98/4/23 نــزد بانــک گردشــگری شــعبه همــدان بــا کــد 1081 پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد.
 اعضــا هیئــت مدیــره آقــای میثــم فالحــی حســین آبــادی بــه شــماره ملــی 1292828625و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای پرویــز جــودی وندســرند بــه 
شــماره ملــی 1360366075و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای علــی غالمــی بــه شــماره ملــی 2143146345و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 
ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال آقــای عبــاس طهماســبی بــه شــماره ملــی 3873350084و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای محمــد روشــنی 
بــه شــماره ملــی 3970011558و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری شــرکت بــا امضــای مدیــر عامــل آقــای علــی غالمــی و رییــس هیــات مدیــره آقــای پرویــز جــودی 

ونــد ســرند همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
 اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــای مســعود طالبــی بــه شــماره ملــی 0534722679 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای ســید 
افشــین خســروی بــه شــماره ملــی 3330114673 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام جهــت درج آگهــی هــای شــرکت 

تعییــن گردیــد. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

)546431( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری همدان 

ــه  ــتان موسس ــه سنگس ــنه مهدی ــرص الحس ــدوق ق ــرکت صن ــرات ش ــی تغیی آگه
ــتناد  ــه اس ــی 10820004959 ب ــه مل ــت 79 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاری ب ــر تج غی
ــماره 1871  ــه ش ــر نام ــورخ 1397/04/02 و براب ــادی م ــی ع ــع عموم ــه مجم صورتجلس
ــد:  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــران تصمیم ــالمی ای ــاد اس ــازمان اقتص ــورخ 1397/11/27 س م
ــد:  ــاب گردیدن ــال انتخ ــدت دو س ــرای م ــل ب ــرار ذی ــه ق ــره ب ــات مدی ــای هی 1 - اعض

ــی:  ــای اصل اعض
دماونــدی  مســعود  باکدملــی3872453963،  وزینــی  حســن  آقایــان 
باکدملــی3874577546، عــزت الــه نعمتــی فــرد باکدملــی 3875230558، ســیداکبر 
حســینی باکدملــی3872449230، حســین قــره باغــی باکدملــی3875327020، یدالــه 
ــای  ــی 3874623718، اعض ــان باکدمل ــی عطائی ــی 3873320320، عل ــی باکدمل عباس
ــری  ــی امی ــی 3874906991، مرتض ــدی باکدمل ــان محم ــان علیج ــدل : آقای ــی الب عل

 3872453696 باکدملــی 
2 - بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد: 
ــازرس اصلــی و محمــود  ــه ســمت ب ــوری باکدملــی 3872454129 ب آقایــان علیرضــا ن
ــه و  ــراز نام ــدل 3 - ت ــی الب ــازرس عل ــمت ب ــه س ــی 3873833166 ب ــنی باکدمل حس

حســاب ســود و زیــان ســالی مالــی 1396 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 
)546433(

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

آگهــی تغییــرات شــرکت صنــدوق قــرص الحســنه مهدیــه سنگســتان موسســه غیر 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 10820004959 ب ــه مل ــت 79 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاری ب تج
ــورخ 1397/11/27  ــماره 1871 م ــه ش ــر نام ــورخ 1397/04/10و براب ــره م ــت مدی هیئ

ــل اتخــاذ شــد: ســازمان اقتصــاد اســالمی تصمیمــات ذی
 1 - سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 

ــره  ــات مدی ــس هی ــی و رئی ــو اصل ــی 3872453963 عض ــد مل ــا ک ــی ب ــن وزین حس
مســعود دماونــدی بــا کــد ملــی 3874577546 عضــو اصلــی و نایــب رئیــس هیــات 
ــات  ــی هی ــو اصل ــی 3875230558 عض ــد مل ــا ک ــرد ب ــی ف ــه نعمت ــزت ال ــره ع مدی
ــی  ــو اصل ــی 3872449230 عض ــد مل ــا ک ــینی ب ــیداکبر حس ــل س ــره و مدیرعام مدی
ــی و  ــو اصل ــی 3875327020 عض ــد مل ــا ک ــی ب ــره باغ ــین ق ــره حس ــات مدی هی
ــی  ــو اصل ــی 3873320320 عض ــد مل ــا ک ــی ب ــه عباس ــره یدال ــات مدی ــی هی منش
ــات  ــی هی ــو اصل ــی 3874623718 عض ــد مل ــا ک ــان ب ــی عطائی ــره عل ــات مدی هی

ــره  مدی
ــای  ــا امض ــدآور ب ــادار وتعه ــناد واوراق به ــه اس ــاء :کلی ــق امض ــدگان ح 2 - دارن
ــی و  ــای اصل ــر از اعض ــام( ودونف ــم مق ــل قائ ــاب مدیرعام ــترک مدیرعامل)درغی مش
هیئــت مدیــره کــه همگــی فاقــد رابطــه نســبی درجــه یــک باشــند همــراه بــا مهــر 
صنــدوق معتبــر مــی باشــد، مكاتبــات اداری بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر صنــدوق 

ــد.  ــی باش ــر م معتب
)546435(

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

آگهي حصر وراثت
آقای علی مهربر دارای شماره شناسنامه  4040374401 به شرح دادخواست کالسه 98/277ش112ح 
از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی ظرافتی 
همراه به شــماره شناســنامه  666 در تاریخ 1381 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/متوفیه منحصر است به: 1- ملیحه ظرافتی همراه به شماره شناسنامه 5649 و 
تاریخ تولد1328 فرزند رمضانعلی 2- محمد ظرافتی همراه به شماره شناسنامه 11625 و تاریخ تولد 
1356 فرزند رمضانعلی 3- فاطمه ظرافتی همراه به شماره شناسنامه 10324 تاریخ تولد 1351 فرزند 
رمضانعلی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. )م الف155(
رئیس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجین

آگهی تغییرات شــرکت صندوق قرص الحسنه مهدیه سنگستان موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 79 و شناسه ملی 10820004959 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1397/04/02 و برابر نامه شماره 188 مورخ 1398/02/07 سازمان اقتصاد اسالمی ایران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - سرمایه شــرکت از مبلغ 480000 ریال به مبلغ 500480000 ) پانصد میلیون و چهار صد و 

هشتاد هزار ریال ( افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
2 - اساسنامه جدید موسسه در 3 فصل و 18 ماده و 9 تبصره به تصویب رسید.

)546434( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری همدان 

خان آباد؛ روستایی که ۸ مدال ملی کاراته کسب 
کرد

 روستای خان آباد از توابع شهرســتان کبودراهنگ استان همدان در رقابت 
های کاراته قهرمانی کشور موفق به کسب هشت مدال رنگارنگ شد.

بیســت و ششــمین دوره مســابقات قهرمانی کاراته کشور ســبک "شیتوریو 
شوکوکای یونیون" و اعزامی به مسابقات جهانی اتریش در رده سنی نونهاالن و 

نوجوانان به میزبانی سالن پیام تهران برگزار شد.
تیم دهیاری خان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودراهنگ به نمایندگی 
از کاراته استان  در این رقابت ها حضور یافت و توانست با کسب هشت نشان 

رنگارنگ شگفتی ساز مسابقات شود.
این تیم در این دوره از مسابقات چهار مدال طا و چهار نشان برنز کسب کرد.

تیم دهیاری خان آباد با هشــت ورزشکار در قالب تیم همدان در این مسابقات 
حضور یافت و تمامی اعضای تیم موفق به کسب مدال شدند.

ا... کرم شهگل از مربیان باتجربه کاراته استان همدان هدایت این تیم را برعهده 
داشت.

ورزشــکاران روستای خان آباد با وجود یک ســال حضور در میادین ورزشی 
توانسته اند در مسابقات ملی و بین المللی صاحب عنوان های ارزشمند شوند.

این روستا هم اکنون بیش از ۶۰۰ ورزشکار بیمه شده دارد و هم اکنون یکی از 
قطب های اصلی ورزش استان همدان به شمار می رود.

 کالس داوری بدمینتون 
در همدان

 یــک دوره کاس داوری درجه ۳ 
بدمینتون بانوان بــا حضور ۲۸ نفر از 
عاقمندان به این رشــته در مجموعه 
برگزار شد.  انقاب همدان  ورزشــی 
رئیــس هئیت بدمینتون بــا اعام این 
خبرگفــت : در صــدد هســتیم دوره 
داوری و مربیگــری آقایــان را نیز تا 
پایان شــهریورماه در همــدان برگزار 
کنیم. تیپ افــزود افرادی که موفق به 
قبولی در دوره شــوند پس از دریافت 
کارت داوری و چنــد داوری تمرینی 
می تواننــد در این رشــته به داوری 

بپردازند .

سومین برنامه طرح 
تابستانه در شهرستان 

اسدآباد
 ســومین برنامه طرح تابستانه هیات 
همگانــی با همکاری هیــات فوتبال و 
ورزش کودکان در پارک شهید رجایی 

شهرستان اسدآباد برگزار شد.
تابســتانه هیات  برنامه طرح  ســومین 
همگانــی با همکاری هیــات فوتبال و 
ورزش کودکان در پارک شهید رجایی 
شهرستان اســدآباد برگزارشد.این طرح 
با هدف ایجاد نشــاط در بین خانواده ها 
و همزمان در سراســر استان برگزار می 

شود.
در ابتــدا تیم فوتبال فاتــح با اجرای 
مســابقات پرتاب توپ برنامه را آغاز 
کردند و به نفرات اول تا سوم جوائزی 
از طرف هیات همگانی اهدا شــد . و 
در ادامه کودکان با وسائل دور ریختنی 
کاردستی هایی که درست کرده بودند 
در محوطه پارک به نمایش گذاشــتند 
.و هیات همگانی جهت تشــویق این 

کودکان به آنها جوائزی اهدا نمود .

گرین کشاورز تیم 
کرمانشاه را شکست داد

 دو تیــم فوتبــال گرین کشــاورز 
نهاوند و کرمانشــاه در دیداری دوستانه 
به مصاف هم رفتنــد در این دیدار تیم 
گرین کشــاورز نهاوند بــا برتری ۴ بر 
صفر میهمان خود را با شکســت راهی 

کرمانشاه کرد.
همزمان با سالگرد اقامه اولین نماز جمعه 
کشور تیم های فوتبال گرین کشاورز و 
کرمانشاه در دیداری دوستانه در نهاوند 

به مصاف هم رفتند.
در ایــن دیدار گرین کشــاورز با ۴ گل 

میهمان خود را شکست داد.
را  نهاونــد خود  گریــن کشــاورز 
بــرای حضور دز لیگ برتر اســتان 
کــه اواخر مرداد برگزار می شــود 

کند. می  آماده 

ــورمان  ــان کش ــر جوان ــار دیگ ــک ب  ی
تاریــخ ســاز شــدند و بــر بلنــدای والیبــال 

ــد ــرار گرفتن ــان ق جه
ــورمان در آوردگاه  ــوان کش ــروقامتان ج س
کارســتان  کردنــد  کاری  جهانــی ۲۰1۹ 
و بــا غلبــه بــر قدرت هــای جهــان در 
رأس هــرم والیبــال جهــان قــرار گرفتنــد و 
ســرود پرافتخار کشــورمان را در ورزشــگاه 

ــد. ــم کردن ال عیســی یمــن مترن
ــورمان  ــال کش ــرای والیب ــن ب ــور یم کش
بســیار خــوش یمــن اســت زیرا ســه ســال 
ــورمان  ــاوگان کش ــه نوب ــت ک ــی اس متوال
در ایــن کشــور ســرود قهرمانــی ســر 

می دهنــد.
ســال ۲۰1۷ در رقابت هــای زیــر 1۹ ســال 
ــی رســیدیم و یــک ســال بعــد  ــه قهرمان ب
ــال  ــر ۲۰ س ــابقات زی ــم در مس ــان تی هم
۲۰1۸ ایــن قهرمانــی را تکــرار کــرد و حاال 
ــورمان  ــال کش ــر ۲1 س ــان زی ــز جوان نی
ــران را در ایــن کشــور  پرچــم پرافتخــار ای
ــای  ــا قهرمانی ه ــد ت ــزاز درآوردن ــه اهت ب

ــل شــود. ــال کشــورمان تکمی والیب
رقابت هــای  در  ایــران  غیــور  جوانــان 
امســال در نیمــه نهایــی تیــم قــدر و 
قهرمــان چنــد دوره ایــن رقابت هــا برزیــل 
را مقتدرانــه شکســت دادنــد و بــرای اولین 
ــد.  ــا راه یافتن ــن رقابت ه ــال ای ــه فین ــار ب ب

در دیــدار پایانــی ســروقامتان کشــورمان به 
ــا رفــت.  ــان ایتالی مصــاف تیــم ملــی جوان
ــن  ــل ای ــی مقاب ــان در دور مقدمات ملی پوش
ــن  ــد و همی ــورده بودن ــت خ ــم شکس تی
ــرد  ــدان ک ــا را دو چن ــزه آنه ــت انگی باخ
تــا بــا اجــرای نمایشــی دلپذیــر هــم انتقــام 
شکســت دوره مقدماتــی را بگیرنــد و هــم 

ــد. ــی جلــوس کنن ــر ســکوی قهرمان ب
ــت اول ۲۵-1۷  ــال در س ــی والیب ــم مل تی
ــت  ــا در س ــد ام ــذار کردن ــابقه را واگ مس
دوم بــا ارائــه یــک بــازی بی نقــص، و 
حمــات زهــردار نتیجــه ســت اول را 
ــت  ــد در س ــرار کردن ــود تک ــود خ ــه س ب
ســوم نیــز ســروقامتان ایــران ۲۵ بــر ۲۳ بــه 
پیــروزی رســیدند امــا در ســت چهــارم ۲۵ 
ــم  ــه گی ــا کار ب ــر ۲۲ شکســت خــورد ت ب

پنجــم بکشــد.
ــازی  ــان ب ــی جوان ــم مل ــم تی ــن گی در ای
خوبــی را بــه نمایــش گذاشــت و در 
را  بــر 1۲ حریــف خــود  نهایــت 1۵ 
از  دوره  ایــن  قهرمــان  و  داد  شکســت 
ــاال  ــه ح ــران ک ــال ای ــد والیب ــا ش رقابت ه
در ســطح بــاالی جهانــی حضــور دارد 
بــا ســود بــردن از جوانــان شایســته خــود 
ــا ،در  ــگ ملت ه ــش در لی ــس از درخش پ
قهرمانــی جوانــان جهــان توانایی هــای 
خــود را بــه اثبــات رســاندند و بــا کســب 

عنــوان قهرمانــی جــام را بــاالی ســر بردنــد 
تــا افتخــاری بــزرگ و فراموش ناشــدنی را 

ــد. ــان آورن ــه ارمغ ــورمان ب ــرای کش ب
جوانــان  بــا  بزرگســاالن  ملــی  تیــم 
شایســته ای چــون پوریــا پلــی، محمدرضــا 
و  شــریفی  مرتضــی  حضــرت زاده، 
ــرای  ــه ای ب ــفندیار دغدغ ــین اس امیرحس
ایــن جوانــان  و  نــدارد  پشتوانه ســازی 
ــچ را  ــور کوالکوی ــد ایگ ــته می توانن شایس
ــی  ــک و جهان ــی المپی در مســابقات انتخاب
یــاری کننــد و مجــوز حضــور در المپیــک 

۲۰۲۰ توکیــو را  بدســت آورنــد.
ارائــه  بــا  عطایــی  بهــروز  شــاگردان 
بازی هــای درخشــان در ایــن رقابت هــا 
نویــد آینــده ای روشــن را دادنــد تــا والیبــال 
کشــورمان همچنــان بــه عنــوان یــک تیــم 

ــود. ــناخته ش ــان ش ــطح جه ــدر در س ق
ــک  ــک و تاکتی ــاال، تکنی ــدی ب ــن ق میانگی
و  انگیــزه  بــا  بازیکنــان  و  فوق العــاده 
ــم در  ــن تی ــت ای ــز موفقی ــاش رم ــر ت پ
ــران  ــه ای ــود ک ــی ۲۰1۹ ب ــابقات جهان مس
ــار  ــا ب ــال جهــان نشــاند ت ــام والیب ــر ب را ب
ــان ایــن  ــا تــوان و قــدرت جوان دیگــر دنی
ــی  ــن قهرمان ــد ای ــاور کن ــوم را ب ــرز و ب م
ــا  ــرد آنه ــاد ک ــی را ش ــا ایران دل میلیون ه
بــا غــرور در انتظــار اســتقبال از ســروقامتان 

ــتند. ــورمان هس ــوان کش ج

جوانان ایران 
قهرمان والیبال جهان شدند

فوتبــال  رقابت هــای  از  دوم  هفتــه   
ــان  ــتان در رده نوجوان ــگاه اس ــی باش قهرمان
ــار  ــد و 1۳ ب ــال ش ــازی دنب ــام ۴ ب ــا انج ب

ــت. ــا گذش ــط دروازه ه ــوپ از خ ت
ــده  ــم پدی ــروه A تی ــه و در گ ــن هفت در ای
ســرخ همــدان دومیــن پیــروزی خــود 
کســب کــرد و بــه تنهایــی صدرنشــین 
ــرخ  ــده س ــازی پدی ــن ب ــد. در ای ــروه ش گ
۴ بــر ۲ مهــر اللجیــن را شکســت داد و 
ــی پوشــان همــدان و ســتاره ســرخ  ــم آب تی
تویســرکان نیــز بــه تســاوی یــک بــر یــک 

ــد. ــت دادن رضای

ــا دو گل  ــر ب ــاوران مای ــز ی در گــروه B نی
شــهرداری مریانــج را مغلــوب کــرد و فاتــح 
اســدآباد نیــز ۴ بــر یــک تیــم میثــاق همــدان 

را در هــم کوبیــد.
در  رقابت هــا  از  هفتــه  دو  گذشــته  بــا 
گــروه A پدیــده ســرخ همــدان بــا ۶ 
امتیــاز پیشــتاز اســت و ســتاره ســرخ 
تویســرکان بــا ۲ امتیــاز دوم اســت در 
شــهرداری  تیم هــای  نیــز   B گــروه 
ــر  ــاوران مای ــح اســدآباد و ی ــج، فات مریان
و اکباتــان همــدان بــا ۳ امتیــاز صدرنشــین 

هســتند.

پدیده سرخ یكه تاز فوتبال نوجوانان



 

C M Y K

 

فناوري

گزارش 

فرهنگسراشیبی

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائی:سيده ثريا جاللی

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                )34586731 - 081(

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پیش بیني وضع هوا: 
  صاف تا کمی ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران «

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

دوشنبه  7 مردادماه 1398  26 ذی القعده 1440  29 جوالی 2019  شماره 3532

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:47  
خورشيد         06:23                   طلوع 
اذان ظهر                      13:22
غروب خورشيد              20:23

اذان مغرب                   20:42 
نيمه شب شرعي           00:34

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

34 40 40 38 38 36 39 40 38 39 39

16  15  16  14  17  15  16  16  17  16 14
25 20 20 35 25 25 35 35 30 30 35

بازسازی شرایط آب و هوایی
 2هزار سال قبل

 دو تحقیق جدید نشان می دهد گرمایش زمین طی ۲ هزار سال اخیر 
بی سابقه بوده است. به گزارش مهر ، زمین همیشه شاهد چرخه های 
آب و هوایی گرمایشی و سرمایشی بوده است. در همین راستا برخی 
از افرادی که گرمایش زمین را انکار می کنند، معتقدند آنچه اکنون در 
زمین اتفاق می افتد غیر طبیعی نیست. اما اکنون تحقیقاتی جدید نشان 
می دهد آنچه در آب و هوای زمین اتفاق می افتد طی ۲ هزار سال اخیر 
بی ســابقه بوده است. تحقیقات نشــان می دهد میزان گرمایش فعلی 

باالتر از هرچیزی است که قبًا مشاهده شده است.
در همین راســتا دو پژوهش جدید در نشریه های »نیچر« و »نیچر ژئو 

ساینس« منتشر کرده اند.

ماهواره ای به اندازه یک زمین فوتبال 
به فضا رفت

 نیــروی هوایی آمریکا ماهــواره ای به اندازه زمیــن فوتبال را به 
مدار زمین فرســتاده است. به گفته کارشناسان این بزرگترین سازه بی 
سرنشین ساخت انســان در فضا به حساب می آید. به گزارش مهر ، 
نیروی هوایی آمریکا اعام کرده در 1۲ جوالی یک ماهواره به اندازه 
زمین فوتبال را به طور موفقیت آمیز به آســمان ارســال کرده است. 
ماهواره DSX اطاعاتی جمع آوری می کند که برای مطالعه اشعه های 
مختلف در محیط فضا اســتفاده می شود. DAX بزرگترین ماهواره از 
خوشه است که موشــک فالکون هوی شرکت اسپیس ایکس در ۲۵ 
ژوئن از مقر کیپ کاناورال به آسمان برد. این موشک در حقیقت ۲۴ 

ماهواره را به ۴ مدار مختلف ارسال کرد.

نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما 
ارائه می شود

 رویداد ارائه نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما در صندوق 
نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.

بــه گزارش صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، ایجــاد زنجیره ارزش 
در صنعــت هوایی به واســطه »تحریک تقاضا« یکــی از مهم ترین 
رویکردهای توســعه کســب وکار، پیشــرفت و تأمین نیازمندی های 

صنعت هوایی کشور است.
در این راستا صندوق نوآوری و شــکوفایی و مرکز همکاری های 
ریاســت جمهــوری »رویداد معرفــی نیازهای فناورانــه تعمیر و 
نگهــداری هواپیما« را مرداد ماه در صندوق نوآوری و شــکوفایی 

برگزار می کنند.

اپل ۳ سری تبلت جدید می سازد
 گزارشی جدید نشــان می دهد اپل اسناد دو تبلت جدید را ثبت 
کرده اســت. کارشناسان تخمین می زنند اپل مشغول ساخت ۳ سری 
تبلت جدید اســت.به گزارش ایســنا ، اپل در پاییز امسال انبوهی از 

تبلت های جدید را نمایش خواهد داد. 
در همین راستا وب سایت My Smart Price دو سند ثبت مربوط 
به مدل های اعام نشــده آی پد را در کمیسیون اقتصاد اوراسیا رصد 
کرده اســت. این اسناد نیز جزو ۵ مدل جدید آی پد هستند که در ماه 

جاری افشا شده اند.
 A۲۲۳۲ و A۲۲۰۰ در این اســناد جزئیات بیشتر از مدل دستگاه ها
وجود ندارد اما آنها تصویری واضح تر از برنامه کوتاه مدت اپل برای 

آی پد را نشان می دهند.

آغاز برنامه حذف تدریجی هپاتیت C از کشور
 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت از آغاز برنامه حذف 
تدریجــی هپاتیت C در کشــور خبر داد و گفت: ایــن برنامه امروز 

همزمان با روز جهانی هپاتیت در رفسنجان آغاز می شود.
به گــزارش مهر، رضا ملک زاده امروز در حاشــیه برنامه راه اندازی 
واحدهای مالکیت فکری در دانشــگاه های علوم پزشــکی در جمع 
خبرنگاران افزود: امروز روز جهانی هپاتیت است و سازمان بهداشت 

جهانی بر کنترل این بیماری تاکید دارد.
وی افزود: ما بیشــتر بیماری های عفونی را در کشور کنترل کرده ایم 
اما هنوز برای هپاتیت با شیوع بیشتر آن مواجهیم. در مورد هپاتیت ب 
واکسن وجود دارد و واکسیناسیون آن در حال انجام است. اما در مورد 

هپاتیت C واکسنی وجود ندارد.

اقامت در چادر به جای هتل
 رئیــس هیات مدیره مجموعــه هتل های حوزه 
گردشــگری از کاهش ۲۹ تا ۳۶ درصدی سفر های 
هوایی خبر داد و گفت: کاهش سفر های هوایی ناشی 
از کاهش قدرت خرید و توانایی مالی مردم اســت.

محسن قریب در گفت وگو با میزان گفت: بخشی از 
گرانی های حوزه سفر و گردشگری طبیعی و ناشی 
از گرانی در همه حوزه های کشور است. ضمن اینکه 
تفاوت نرخ ارز نیز تاثیرات خود را بر همه بخش های 
صنعتی، گردشگری و تولیدی گذاشته است.واقعیت 
امروز جامعه ما گرانی اســت که در چنین شرایطی 
مردم در اولین اقدام، ســفر را حذف می کنند. البته با 
وجود این بســیاری از ایرانیان به سفر می روند و در 
چادر های مسافرتی و مسافرخانه ها بیتوته می کنند و 

چاره ای هم جز این نیست.

»جیپ« ثبت ملی شد

 ســاختمان جیپ اثر وارطان هوانســیان به دلیل 
شــأن ملی و تاریخی پس از طی تشریفات قانونی به 
شــماره ۳۲۵۵۳ در فهرست آثار ملی قرار گرفت. به 
 گزارش خبرگزاری میزان، محمدحسن طالبیان معاون 
میراث فرهنگی کشــور از ثبت ملی ساختمان که در 
حوالی میدان امام خمینی قرار گرفته است، خبر داد. بنا 
با حجمی کشیده بخشی از بدنه خیابان اکباتان و کوچه 
غربی آن را شکل داده و حیاط آن نیز در سمت شمالی 
مجموعه قرار گرفته است. طالبیان همچنین افزود: »در 
جلسه اخیر شورای ثبت عاوه بر ساختمان جیپ، ۲۰ 
اثر شاخص تاریخی و فرهنگی دیگر از استان تهران 
از جمله ســاختمان یک بانک شعبه دانشگاه تهران، 
مجموعه ورزشی تختی، دژ رشکان و مسجد دوالب 

در فهرست آثار ملی قرار گرفته اند.«

ضربه فنی کودکان را 
جذب خود کرد

 کودکان همدانی به تماشــای فیلمی نشستند که 
نامــزد دریافت جایزه بخش مســابقه چهل ونهمین 

جشنواره بین المللی فیلم جیفونی ایتالیا شده است.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان همدان ۲۴۰ نفر از 
اعضاء کودک و نوجوان، در ســالن سینما کانون، به 

تماشای فیلم "ضربه فنی" نشستند.
این فیلم بــه کارگردانی غامرضــا رمضانی نامزد 
دریافت جایزه بخش مسابقه چهل ونهمین جشنواره 

بین المللی فیلم جیفونی ایتالیا شده است.
داستان این فیلم درباره » محمد« شاگرد درس خوان 
و خوبی است که یکی از شاگردان مدرسه مزاحم او 
می شود. در این میان محمد با یکی از شاگران مدرسه 
به نام امیر که ورزشــکار اســت آشنا می شود و این 
آشنایی سرنوشت متفاوتی را برای هر سه نفر آن ها 
رقم میزند.الزم به ذکر است در صورت درخواست 

مدارس و مراکز این فیلم اکران خواهد شد.

مسمان نشنود کافر نبیند
ــغل  ــود، ش ــی ش ــا عروس ــما، اینج ــان ش ــبت دور از ج ــا نس  ب
ــی و  ــی هــر چــه بدبخت ــا طنزنویســان شــبیه مرده شورهاســت یعن م
ــق بیشــتری  ــا رون ــود کســب و کار م ــی بیشــتر ش ــت و گران مصیب
ــم  ــرای شــما می نویســم حال ــن اوصــاف االن کــه ب ــا ای ــرد، ب می گی
خــوش نیســت و بــه شــدت درد دارم و حوصلــه آســمان ریســمان 
بافتنــم نیســت، شــب قبــل میهمانانــی نســبتا محتــرم بــا بچــه ای بــه 
ــج  ــربچه پن ــد و پس ــا آمدن ــزل م ــه من ــس ب ــرم و تخ ــت نامحت غای
شــش ساله شــان بــا آن چشــمان شــرارت بار بــه مصــداق »اذا 
زلزلــت زلزالهــا« بــر مــن نــازل شــد و گویــی از قبــل، انهــدام کامــل 
ــگام  ــاط و هن ــه در حی ــود ک ــرده ب ــذاری ک ــاختهایم را هدفگ زیرس
اســتقبال تــا خواســتم دســتم را بــه ســمت پــدر گرامــش دراز کنــم 
ــه  ــا ب ــی تقریب ــان میهمان ــا پای ــه ت ــرد ک ــه ام ک ــه حوال ــدی جانان لگ

ــودم. ــی ب ــت ُچتل حال
ــه  ــی کــه نفــس از ســینه خــارج نمی شــد ب ــت، در حال ــع اصاب موق
ــا لبخنــدی تصنعــی گفتــم: »ماشــاا...  زور دندانهــا را فشــار دادم و ب
ــرژی  ــر ان ــد خیلــی شــاد و پ خــدا نگــه داره، بچه هــای نســل جدی

هســتند«.
خاصه با درد بر مبل نشســتم و از این که پســرک را در حیاط دیدم 
خیالم راحت شــد و شروع به تنفسی عمیق کردم که دردم تسکین پیدا 
کند، میهمانها مشغول گپ و گفت پیرامون گرمی هوا شدند که در یک 
لحظه احســاس کردم شاهینی از آســمان بر پرنده وجودم فرود آمد یا 
پهپــادی رادارگریز چند راکت را به ســمتم نقطه زنی کرد چون در یک 
لحظه مقابل چشــمانم تیره شــد و وقتی از البای اشک و درد چشم 
گشــودم  پدر پســرک هیوره را دیدم که دارد »هَونگ« را از دســت او 
می گیرد و تازه فهمیدم چه بایی بر ســرم نازل شده، با کف دست پس 
کله را مالش دادم و نگاه کردم ببینم خون می آید یا نه که مادر بچه شروع 
کرد به عذرخواهی و گفت: تو رو خدا ببخشید، نمی دونم این هونگ رو 
کی گذاشــته دم دست، بچه که حالیش نمیشه، چیزی که نشد؟ دردتون 

که نیومد؟«.
ــا  ــه باب ــم» ن ــد زدم و گفت ــر از اشــک لبخن ــا چشــمان پ ــم ب ــاز ه ب
ــم،  ــران کنی ــادیاتون جب ــو ش ــناییه ایشــاال ت ــزی نشــد، آب روش چی
ــرت و  ــده و دارم چ ــیب دی ــم آس ــه ام ه ــا مخیل ــدم گوی ــد فهمی بع

ــدم.« ــاکت ش ــم و س ــرت می گوی پ
ــتم  ــرم و خواس ــاد بب ــی را از ی ــه درد قبل ــد ک ــث ش ــاج باع درد م
ــن  ــاره آن درد اول از ســمت پایی ــه دوب ــی بخــورم ک ــد شــوم آب بلن
بــه بــاال پیچیــد و تمــام بــدن را درنوردیــد، بنابرایــن بــر جــای خــود 

نشســتم و خواهــش کــردم یــک لیــوان آب بــه مــن بدهنــد.
خــدا از ســر تقصیراتــش نگــذرد آن آدم بیشــعوری کــه گفــت: »بیــا 
ــن حــرف  ــنیدن ای ــا ش ــو.« ب ــه عم ــده ب ــوان آب رو ب ــر، لی گل پس
ســپر دفاعــی و پدافنــد و رادارهــای خــود را فعــال کــردم و آمــاده 
پاســخ قاطــع بــه دشــمن و جاخالــی شــدم امــا دریغــا کــه دشــمن 
یعنــی همــان بچــه تخــس گویــا قصــد مــرا خوانــده باشــد از همــان 
ــرد  ــن ک ــه م ــرد روان ــه موشــکی میان ب ــه مثاب ــوان را ب آشــپزخانه لی

کــه خوشــبختانه جاخالــی دادم و فقــط خیــس شــدم.
ســرتان را درد نیــاورم کــه شــبی بــر مــن گذشــت »مســلمان نشــنود 
ــا  ــب ت ــرا از دیش ــم چ ــد نمی دان ــرا ببخش ــدا م ــد«، خ ــر نبین کاف
ــران  ــی شــهردار اســبق ته ــه جــای نجف ــا خــودم را ب ــن االن ی همی
ــم شــب هنگام در نقــش یــک روح  ــا تصــور میکن ــم ی تصــور می کن
خبیــث بــر پســربچه نــازل شــده ام، ال الــه اال ا...، ایــن شــیطان هــم 
ــی دو  ــه ول ــگان خوب ــد: » بان ــه می کن ــم زمزم ــر گوش ــب زی مرت
ــری  ــه، ب ــون ردش نمی مان ــره چ ــزش بهت ــه مغ ــی میان ــه بکوب بم
ــت  ــذار دم دســت«... ای لعن ــو رو ب ــه و هله ک ــی بعــدی وردن مهمان

ــتغفرا.... ــن، اس ــر شــیطان لعی ب
* شعبون بی مخ

■ حدیث:
امام صادق )ع(:
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■ دوبیتي:
بود وصل مو و هجرانم از دوست بود درد مو و درمانم از دوست  
جدا هرگز نگردد جانم از دوست اگر قصابم از تن واکره پوست  

باباطاهر

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 
■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل
■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 
فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ زهرمار- ايکسالرژ- 
دختر شيطان

■بهمن مالير.......... ........... ايکسالرژ - شبی که ماه 
کامل شد - سرخ پوست

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

مریم مقدم  «

 فعالیت بیش از  ۶۰  دفتر خدمات مســافرتی 
در همدان نتوانســته اســت تکاپــوی برگزاری 
تورهای ورودی و درآمد زا را برای استان و غرب 
کشــور رقم زند . این مهم وقتی اثبات میشود که 
آژانس های عمده فروش در تهران همدان را در 
مســیر تردد تورهای خود قرار نمیدهند .در کنار 
کم تحرکی دفاتر خدمات مسافرتی استان همدان 
در ارائه برنامه های سفر  با این روند در سالهای 
اخیر در دسترس بودن اپلیکیشن های رزرو بلیط 
و تورهــای ســفر دلیلی بر حــال ناخوش دفاتر 

خدمات مسافرتی در آنده نزدیک خواهد بود 
 تعامــل بیــن مقاصــد و مبدا هــای 

گردشگری
همدان از نعمــت پایانه حمل و نقل هوایی فعال 
و پر پرواز  بی بهره اســت  اما فرودگاه کرمانشاه 
در غرب  کشــور و بزرگراه کربا بین همدان و 
این استان و خروجی راه ریلی از همدان به سمت 
تهران برای اجرای تورهای ترکیبی در همدان یک 
فرصت اســت که مورد توجه قرار نمیگیرد . این 
نکتــه را مالمیر مدیرکل میــراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان همدان در حالی مطرح 
کرد کــه اهمیت برگزاری تورهای گردشــگری 
ورودی  در همدان برای تکاپوی اقتصاد اســتان 

بسیار حساس است .
علــی مالمیــر گفــت: صنعت گردشــگری جز 
مجموعه فعالیت های اقتصادی اســت که حدود 
1۰ درصد جمعیت شــاغل دنیا بــه این صنعت 

اختصاص دارد.
ــتغالزایی  ــش اش ــه نق ــاره ب ــا اش ــر ب ــی مالمی عل
ــای  ــه مبن ــتانی ک ــد: اس ــادآور ش ــر ی ــن دفات ای
توســعه آن بــر محــور گردشــگری تعریــف 
شــده اســت بایــد بــه تمــام پتانســیل ها و 
ظرفیت هــای آن توجــه شــود چــرا کــه  طبیعتــا 
کــه  هســتند  واحد هایــی  موثرتریــن  دفاتــر 
ــگری  ــای گردش ــد و مبدا ه ــن مقاص ــل بی تعام

ــند.  ــته باش ــده داش ــه عه ــد ب را می توانن
مالمیر تصریح کــرد: دفاتر خدماتــی می توانند 
مسافران را به مقصد که همدان است هدایت کنند 
و انتظار می رود که استان همدان هم مقصد و هم 
مبدا برای سایر مبادی باشد و امیدواریم با توجه 
به توســعه این حوزه میزان ورودی ها چه داخلی 
و چــه خارجی به اســتان افزایش یابد و حضور 
جوانان در این صنعت منجر به توسعه استان شود.

مالمیــر د با بیــان اینکه صنعت گردشــگری در 
مقایسه با دیگر صنعت ها می تواند با سرانه کمتری 
ایجاد اشتغال کند، خاطر نشان ساخت: اشتغال و 

تولید خدماتی کاما با توسعه پایدار حفظ فضای 
ســبز و حفظ میراث هم راســتا هستند وحتی به 
معرفی این ظرفیت ها نیز می پردازد و در راستای 

احیای این ظرفیت ها می تواند موثر باشد.
 سرعت رشد اپلیكیشن  

و یا سایت های سفر
سرعت رشــد اپلیکیشــن  و یا 
سایت های سفر اگرچه در ایران 
اما همین تکنولوژی  کم اســت 
مراجعه  میــزان  کاهــش  باعث 
آژانس هــای  بــه  گردشــگران 
گردشــگری شــده تا جایی که 
معلوم نیســت ایــن آژانس ها تا 

چند سال عمر دارند.
گرفتن مجوز برای داشــتن یک 
آژانس مســافرتی کار ســختی 
نیست. می توان یک دفتر داشت 
و چند نفر را مشغول به کار کرد 
و تور گردشــگری خارجی و یا 

بلیت هواپیما و قطار فروخت.
از ایــن دســت آژانس هــای 
کــم   ، درهمــدان  مســافرتی 
نیســت.  در این دفاتر افرادی 
به  که  نشســته اند  میز  پشــت 
مانند  خدماتــی  گردشــگران 
تور  یا  و  بلیــت  فروش  ویزا، 

گردشــگری می دهنــد. بیشــترین راه درآمد 
آژانس های مســافرتی هم همین فروش بلیت 
و ویزاســت. ویزایی که با یــک دعوت نامه 
معتبــر بــرای گرفتن شــینگن حل می شــود 
و البتــه به مســافر یــادآوری می کنند که اگر 
ریجکــت شــوید نبایــد به آژانــس معترض 

باشــید. بابت همین ویزا نیــز مبالغ زیادی از 
می شود. گرفته  مسافران 

 یك بلیت ارزان برای سفر
تا همین چند سال پیش مسافران حتی برای خرید 
یک بلیت قطــار به آژانس مراجعه می کردند و یا 
اینکه می خواســتند بدانند در 
چــه تاریخی می توانند ســفر 
باشند  داشته  ارزان تری  هوایی 
چک کردن این تاریخ ها توسط 
اپراتور  بــود.  محدود  اپراتور 
چک  حوصله  مسافرتی  دفاتر 
کــردن تاریخ هــای متعدد را 
اکنون  اما  برای مسافر نداشت 
اینترنتی این امکان  سایت های 
را دارند که مسافر بتواند بدون 
محدودیــت تاریخ های متعدد 
سفر را چک کند و در نهایت 
یک بلیت ارزان برای سفرهای 

هوایی و یا زمینی پیدا کند.
در بخــش مربوط به هتل ها نیز 
این امکان وجود دارد که مراکز 
اقامتی ایرانی و داخلی توســط 
به درستی مورد  اینترنت  کاربر 
بررسی قرار گیرد. نظر مسافران 
دیگری که در آن مکان ها اقامت 
کرده اند خوانده و تمام امکانات 

آن قبل از اقامت توسط مسافر انتخاب شود.
بســیاری از این دسترســی ها توســط اپراتور به 
مســافری که به آژانس مســافرتی مراجعه کرده، 
داده نمی شــود به همین دلیل مســافران ترجیح 
می دهند خودشــان این اقدام را انجام دهند. تنها 
چند آژانس مســافرتی هســتند که می توانند تور 

گردشگری به مسافران ارائه کنند که هم ارزان تر 
از خرید جداگانه بلیت رفت و برگشــت و هتل 

باشد و هم دارای کیفیت مناسبی داشته باشد.
در کشــورهای خارجی دیگر آژانس به آن معنی 
که در ایران کاربرد دارد مطرح نیست. چون حتی 
ســایت های ارائه خدمات سفر آنها از سایت های 
ایرانی ســفر در کشــورمان فعال تــر و به روزتر 
هستند و کاربر در مدت کوتاهی می تواند بیشترین 
اطاعات ســفر را دریابد حتی ســرویس گوگل 
مپ به راحتی به مســافران خارجــی اطاعاتی 
درباره مســیرها و جاذبه های گردشگری می دهد. 
ســایت های تاریخی آنها نیز هــر کدام اطاعات 
زیادی در فضای مجازی بــه روز کرده اند و کم 

کم نقش راهنما را هم کمتر می کنند.
اما آژانس های مســافرتی در خارج از کشــور به 
طور یقین حذف نشــده و نمی شــوند. در واقع 
کارکرد آنها تغییر کرده است. یعنی به جای اینکه 
چند نفر بنشــینند و کار ســایت های گردشگری 
را برای مســافر انجام دهند برای مسافران برنامه 
ریزی سفر انجام می دهند. فروش تور و یا پکیج 
سفر به مســافران عمده ترین کاری است که آنها 
می کننــد. خیلــی از این دفاتر ایجاد شــده اند تا 
بتواننــد در حوزه ورود گردشــگر و یا تعامل با 
آژانس های بزرگ کشورهای دیگر فعالیت کنند. 
تورهای هدفمند و تخصصی عمده فعالیتی است 
که آنها انجام می دهند. برخی دیگر تنها در حوزه 
ارائه راهنما به گردشــگران و یا تعریف تورهای 
شــهرگردی فعال می شــوند.در ایران نیز تعطیلی 
بســیاری از دفاتر مســافرتی و یا تعدیل نیروی 
انسانی آنها نشان می دهد که عمر کاری این دفاتر 
به شکل ۶۰ سال پیش دیگر جوابگو نیست و باید 

به تغییر عمده در آنها رسید.

لزوم به روز شدن آژانس های گردشگری در همدان 

فناوری گردشگران همدان را می برد

 مدتهاست  فرق بین شب و روز کم شده و 
یکی از هنرهایی که انسان امروز با آن مباهات 
می کند روشن کردن شبها مانند روز است و از 
ســوی دیگر آلودگی نوری محیط پیرامون مارا 
تحت تأثیر قــرار می دهد و اثرات نامطلوبی بر 

محیط زیست دارد .
انسان از نور برای تأمین روشنایی و نور پردازی 
فضاهای شــهری در شب اســتفاده می کند که 
بتواند از محیط شــهری و فضاها بهره بیشتر و 
بهتری ببرد امــا این بهره گیری نیازمند طرحی 
اســت که حل مسائل و مشــکات، از جمله 
آلودگــی نوری و اثرات مخرب آن برســاکنان 
شهر، اتاف انرژی و ... در آن لحاظ شده باشد .

جای بســی خوشحالیســت که در شهرما نیز 

مدیران و مسئوالن شهری به اهمیت نورپردازی 
شهری پی برده و اقدامات شایسته ای نیز انجام 
داده اند . امــا از آنجایی که در همدان این کار 
نســبتاً جدیدی است می طلبد که هم مدیران و 
مسئوالن و هم دست اندرکاران ذی ربط،از پیش 
اطاعات و آگاهــی کافی در خصوص اجرای 
استاندارد نور پردازی داشته باشند و در اجرای 
پروژه های نور پردازی در ســطح شهر بسته به 
ضرورت و رفع نیاز ، آسایش،کارایی، امنیت و 
ایمنی، در نظر گرفته شــود و به محیط زیست 

آسیبی وارد نشود .
به امید روزی که در همه جوانب هوای محیط 

زیست را داشته باشیم .
* علی اکبر مهرجو
 معمار و فعال محیط زیست

می توانند  خدماتی  دفاتر 
مقصد  به  را  مســافران 
هدایت  است  همدان  که 
که  می رود  انتظار  و  کنند 
استان همدان هم مقصد 
و هم مبدا برای ســایر 
مبادی باشد و امیدواریم 
با توجه به توســعه این 
ورودی ها  میــزان  حوزه 
خارجی  و چه  داخلی  چه 
به اســتان افزایش یابد 
این  در  جوانان  حضور  و 
توسعه  به  منجر  صنعت 

استان شود


