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مرصاد
 نمونه ای بزرگ 
از مقاومت ملت 
بزرگ ایران

طوالنی شدن
 تسویه حساب 
شبانه ملی

تشکل های محیط 
زیستی به شورای 
برنامه ریزی 
استان دعوت 
می شوند

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

يادداشت روز
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گردشگری استان
 و نیاز به باور 

 1- از اتفاقاتی که در دولت تدبیر و امید 
در استان رخ داد، توجه جدی به گردشگری 
به عنوان اولویت اول اســتان در حرکت به 
سمت توســعه است.تعریف گردشگری به 

عنوان اولویت اول توسعه استان...

»ايران اير« کمك خواست، استاندار پذيرفت
8

3

8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

پذیرش نمایندگی بیمه 
شرکت بیمه کوثر سرپرستی استان همدان در نظر دارد به منظور توسعه شبکه 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 تکمیل 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

جغرافیای تاریخی همدان
 مرز ندارد 

تخريب 
محله هاي قديمي 

تیشه اي بر ريشه 
هويت همدان

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  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

دیجیتال نه  رســا

م              همدان پیام ــتاگرا اینس با 
همراه شوید

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

علی رغم بودجه ملی کاوش های باستان شناسی در الئودیسه متوقف شد

ابهام درسرانجام الهه معبد
استاندار در شوراي گفت وگو با بخش خصوصي:

از تعاوني ها هم مانند 
واحدهاي توليدي 

حمايت مي کنيم

ت
داش

ارز ديجیتال به اتاق ياد
بازرگاني مربوط مي شود؟

 این از بد روزگار اســت افرادي اقتصاد 
اســتان را بچرخانند که حتي حیطه وظایف 
خــود را نمي شناســند. بیراه نیســت گاهي 

مي شنویم ...

6

وقت برای نمایندگان استان تنگ است

پاس و شهرداری 
هنوز در ابتدای راهند

 وزیــر بهداشــت از اقدامات انجام 
شده برای اضافه کردن دو واکسن مهم 
روتاویــروس و پنوموکوک بــه برنامه 
واکسیناســیون ملی در سال آینده خبر 
داد و در عیــن حــال بر لــزوم جدی 
گرفتن کاهش هزینه های جیب مردم در 
پرداخت هزینه های سالمت تاکید کرد.

به گــزارش ایســنا، ســعید نمکی در 
صدونهمین اجالس روسای دانشگاه های 
علوم پزشکی، با اشاره به اینکه روسای 
دانشــگاه های علوم پزشــکی در ســه 
موضوع مهــم به ما کمک کردند، گفت: 
در ابتدای ســال با جاری شدن سیالب 
عظیــم و پراکنــده ای در برخی از نقاط 
کشور مواجه شدیم که بنده توفیق داشتم 
کــه ۹ بار در تعطیالت نــوروز در کنار 
عزیزانم به عنوان ژنرال های بهداشت و 

درمان بودند، باشم.
 سيل امســال، اپيدمی بيماری 

نداشت
وی افــزود: بــا وجود چنین ســیالب 
گسترده ای حتی یک اپیدمی هم نداشتیم 
و این موضوع در دنیا بی نظیر است. در 
سیالب امســال همه اعم از بهداشت، 
درمان اورژانــس و غیره کمک کردند؛ 
به طوری که سازمان بهداشت جهانی از 
نتیجه کمک رسانی ها حیرت کردند که 
چگونه حتی بــا یک اپیدمی هم مواجه 

نشدیم.
ریل گــذاری برنامه پزشــک خانواده با 

اجرای پرونده الکترونیک سالمت
وی افــزود: دومین حرکت مهمی که با 
کمک شــما به سرانجام رسید و سال ها 
بر روی زمین مانده بود، اجرای پرونده 
الکترونیک سالمت بود. فقط افراد فنی 
متوجه می شــوند که راه اندازی پرونده 
الکترونیک ســالمت به چه معناســت. 
برخــی فکــر می کنند خــم رنگرزی 
اســت و از آنجایی که می خواهند هر 
حرکت دولت را زیر سوال ببرند، اقدام 
به تخطئــه کردند. اما اجــرای پرونده 
الکترونیک ســالمت کار بسیار بزرگی 
بــود. با این اقــدام ریل گذاری عظیمی 
ایجاد شد و امیدوارم برای اجزاء دیگر 
نظام سالمت به عنوان تکالیف بر جای 
مانده اعم از سیســتم ارجاع و پزشک 

خانواده هم بتوانیم موفق باشیم.
 نمکی اجرای قدرتمندانه بسیج کنترل 
فشارخون در سطح ملی را اقدام سومی 
دانســت که با کمک روسای دانشگاه ها 
به انجام رسیده اســت و ادامه داد: این 
اقــدام در آینده بیــش از امروز خود را 
نشــان می دهد. قرار بود در این کمپین 
اندازه  نفــر را  فشــارخون ۲۰ میلیون 
گیری کــرده و دو میلیون کیس جدید 
پیدا کنیم، اما بــه لطف خدا و با همت 
شما حدود ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 
را پایش کرده و دو میلیون و ۷۰۰ هزار 
کیس جدید هم پیــدا کردیم. همچنین 
در بین ایــن افراد 1۰ میلیون نفر را هم 

که در مرحله ورود به فشارخون بودند، 
یافتیم؛ این اقــدام کار بزرگی بود که با 

جیب خالی آن را انجام دادیم.
 روان های پريشان را دريابيم

وی همچنین گفت: در عین حال بحث 
ســالمت روان نیز موضوعی بسیار مهم 
اســت که بایــد به طور جــدی به آن 
بپردازیــم. این موضوع مشــارکت بین 
بخشــی می طلبد ما 1۴ تولد در شــیعه 
داریــم با 1۳ وفات، اما همیشــه دلمان 
می خواهــد گریه کنیــم و ضجه بزنیم. 
باید این فضای غم انگیز را شکســت 
و آن را تعدیــل و تلطیــف کــرد. این 
افســردگی عامل خودکشی و بسیاری 
از خشــونت های اجتماعی است. باید 

روان های پریشان را در یابیم.
چالش های  از  شهرها  حاشيه    

حوزه سالمت
وی در ادامــه صحبت هایــش بــا بیان 
اینکه حاشیه شهرها یکی از موضوعات 
چالشی حوزه سالمت است، گفت: ۳۰ 
درصد جمعیت مشــهد حاشــیه نشین 
هســتند و در این زمینــه وضعیت مان 

بسیار غم انگیز است.
بازنگری  نيازمند  تحول  طرح   

است
نمکی با اشــاره به اجرای طرح تحول 
ســالمت در حوزه درمــان نیز گفت: 
برخی جو را مســموم کرده و تشویش 
اذهان عمومــی می کننــد و می گویند 

برجام که رفت، طرح تحول هم می رود. 
این در حالیست که ما قطار طرح تحول 
را در هیچ ایستگاهی نگه نمی داریم، اما 
در عین حرکــت آن را تعمیر می کنیم. 
طرح تحول نیازمند بازنگری است، اگر 
نبود دوســتان در ادامه آن نمی ماندند. 
ما بایــد بعد اقتصادی طرح را ببینیم. ما 
با اندکی منابع ناپایدار، ســفره ای پهن 

کردیم.
از جيب  پرداخــت  کاهــش   

بيماران را جدی می گيريم
وی تاکید کرد: در بسته های طرح تحول 
کاهش پرداخت از جیب بیمار را جدی 
به  نباید هزینه های کمرشکن  می گیریم. 
بیمار تحمیل شود. بیمار نباید سرگردان 
بخش خصوصی شــود که برخی از آنها 

پوست بیماران را می کنند.
وزیر بهداشت افزود: از طرفی ماندگاری 
طبیب در مناطق محروم به ویژه با تشویق 
بخش خصوصی باید جدی گرفته شود. 
ما بخش خصوصــی را رها کرده ایم. اما 
غلط اســت باید برای بخش خصوصی 
انگیــزه ایجاد کنیم کــه بماند و نیروی 
انسانی را جذب کند. در عین حال بحث 
رسیدگی خاص به بیماران صعب العالج 
و خاص را دنبال می کنیم که البته فرمول 
خاص خود را دارد. ما گزارشاتی داشتیم 
که از ایــن جریان حمایتــی از بیماران 
خــاص و صعب العالج عده ای ســوء 

استفاده می کنند.
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وزیر بهداشت:

روان های پریشان را دریابیم
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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:  18:۴5

 ساعت خروج: ۰۰:۰۰

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

يادداشت روز

خبـر

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

۱۰۰۰ پروژه عمرانی سپاه همدان
 با هدف محرومیت زدايی اجرا می شود

 مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( همدان با اشاره 
به اهمیت خدمت رســانی به مردم گفت: عملیات اجرایی 1۰۴۰ 
پروژه عمرانی و محرومیت زدایی سپاه انصارالحسین)ع( هم اکنون 

در مناطق و روستاهای محروم استان همدان در حال اجرا است.
علی قراباغی با اشــاره به افتتاح ۴ هــزار و پانصد پروژه عمرانی 
و محرومیت زدایی توسط سپاه پاســداران در سطح کشور اظهار 
داشــت: این پروژه ها در قالب ۴۰ هزار پــروژه محرومیت زدایی 
تعریف شده است که روز  گذشته بخشی از آنها در سراسر کشور 

به صورت همزمان افتتاح شدند.
وی با بیان اینکه این پروژه ها بیشــتر در روستا ها و شهرستان های 
مناطق محروم اجرا می شــود، ابراز کــرد: عملیات اجرایی 1۰۴۰ 
پروژه عمرانی و محرومیت زدای سپاه انصارالحسین)ع( هم اکنون 
در سطح استان در حال اجرا است پروژه هایی که عام المنفعه بوده 
و طبــق برنامه ریزی صورت گرفته در بــازه زمانی ۴ الی 6 ماه به 

بهره برداری می رسند.
مسئول ســازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین)ع( همدان 
بیان کرد: 1۰۴۰ پروژه عمرانی توســط سپاه انصارالحسین )ع( 
در سطح اســتان همدان و در مناطق محروم و روستاهای دور 
افتاده بیشتر با محوریت آبرســانی و اشتغال در مناطق محروم 

تعریف شده اند.
وی با اشاره به اینکه برخی از این پروژه ها شامل ساخت آب بند و 
انتقال آب به روستای زاغیلچه فامنین است، عنوان کرد: امیدواریم 
با مشارکت و همکاری دیگر دستگاه های اجرایی استان بتوانیم با 
سرعت بیشتری  این پروژه ها را در مناطق محروم و کم برخوردار 

به اتمام برسانیم و تحویل مردم عزیز این مناطق بدهیم.
قراباغی با تاکید براینکه خدمت رســانی و توجه به مردم ســبب 
تداوم انقالب اسالمی و تظمین کننده آینده ای روشن است، گفت: 
خوشبختانه عزم جدی برای اجرای این پروژه ها در استان وجود 

دارد.

گردشگری استان و نیاز به باور 
 1- از اتفاقاتی که در دولت تدبیر و امید در اســتان رخ داد، توجه 
جدی به گردشگری به عنوان اولویت اول استان در حرکت به سمت 

توسعه است.
تعریف گردشــگری به عنوان اولویت اول توســعه اســتان به دلیل 
توانمندیها و ظرفیت هایی بود که همدان به دلیل سابقه زیاد مدنیت و 
تاریخی بودن و قرار گرفتن در شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسب 

از آن برخوردار است.
۲- همدان به لحاظ داشــته های خدادادی برای رونق گردشــگری 
هیچ عنوانی کم ندارد اما به لحاظ زیرســاختهای الزم برای توســعه 

گردشگری هنوز در گامهای ابتدایی است.
اقدام به جذب سرمایه گذاران با سیاستهای تشویقی برای ساخت هتل، 
توســعه راه آهن، توجه به فرودگاه، تکمیل راه ها ، توجه به امکانات 
رفاهی سرابها، تالش برای ساخت مجتمع های گردشگری و مواردی 
از این دست حکایت از توجه استان به زیرساختهای الزم برای توسعه 

صنعت گردشگری دارد.
۳- در کنار توجه و تکمیل زیر ســاختهای الزم برای گردشــگری ، 
اقدامات تبلیغی در معرفی استان هم تا کنون به خوبی انجام شده است.

اقــدام به میزبانی دو رویداد بین المللی همدان پایتخت گردشــگری 
آسیا و نشست سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰18در همدان دو 
اتفاق مهمی بود که مبنای توجه دیگر استانها به برندسازی با میزبانی 

این نوع برنامه ها شد.
۴- این سالها میزان ورودی گردشگر به همدان افزایش داشته و این را 
می توان در موفقیت استان برای تبلیغ و معرفی همدان به گردشگران 
ارزیابی کرد.البتــه این افزایش ورودی با مشــکالتی همراه بوده که 
مهمترین آنها کمبود هتل و محل اسکان بوده که در این زمینه فعالیت 

خانه مسافرهای بدون مجوز چالش اصلی بوده است.
5- در گردشــگری استان ، شرکت سیاحتی علیصدر جایگاه ممتازی 

دارد و می توان تحرک آن را محرک گردشگری استان دانست.
در ۲۰18 این شرکت علیصدر بود که میزبانی از مجمع سازمان جهانی 
گردشگری را پذیرفت تا همه شرکتهای عضو این سازمان با همدان از 

نزدیک آشنا شوند و همدان را به جهان معرفی کنند.
این اقدامی بســیار ارزشمند بود که نشــان می داد، شرکت علیصدر 
راه خود را در گردشــگری جهان یافته و با استراتژی مناسب در حال 

پیگیری چشم اندازی ارزشمند برای گردشگری استان است
6- بارها اســتاندار از ضرورت حفظ تخت پایتختی گردشگری آسیا 
در اســتان سخن گفته و بر اســاس اخبار اعالمی هم اقداماتی چون 
تشــکیل کمیته برای ثبت جهانی هگمتانه و نوشیجان دستور استاندار 
برای پیگیری در قالب سند توسعه استان بوده است.با همه این توجه 
اما احســاس می شود ، اســتان در پیگیری توسعه گردشگری بدون 

استراتژی است و استراتژی مشخصی را دنبال نمی کند.
۷- نحوه انتصاب مدیر در شــرکت علیصدر بــا توجه به جایگاه آن 
در حرکت گردشــگری اســتان ، در ماه های اخیر ، افکار عمومی را 
اقناع نمی کند. در شرایط حاضر وضعیت گردشگری استان، علیصدر 
نیازمند مدیرانی نه در ســطح استان که در ســطح ملی و بین المللی 
اســت تا مدیر این مجموعه با برقراری ارتباط با بزرگترین شرکتهای 
گردشگری جهان بتواند با تعامالت بین المللی استان را هر چه بیشتر 

از منافع اقتصاد گردشگری بهره مند سازد .
استان برای تحقق پیشرفت و توسعه در گردشگری راهی جز باور علم 
مدیریت و شــرایط ویژه گردشگری استان ندارد تا بر اساس این باور 

از مدیران مناسب با مجموعه های گردشگری استان بهره مند شود.

1- حزبهای جدید در حال دریافت مجوز در آستانه انتخابات مجلس 
هســتند. گویا حزب جمهوریت ایران اسالمی از وزارت کشور مجوز 
فعالیت دریافت کرده است. گفتنی است این حزب اصالح طلب  در 

پی جدایی از حزب اعتماد ملی شکل گرفته است.
۲- تنها 5 ائتالف سیاسی تاکنون در کشور به رسمیت شناخته شده و 

فعالیت آنها قانونی است. 
گویا جبهه جمنا، جبهه اصولگرایان اســتان قــم ، جبهه عدالت، رفاه 
و پیشــرفت، جبهه اصــالح طلبان ایران اســالمی و جبهه هماهنگی 
اصالحات  این پنج تشکل ائتالفی هستند. گفتنی است بر این اساس 
فعالیت بسیاری از ائتالف ها تحت عنوان شوراهای ائتالفی دو جناح 

در استان غیر قانونی است.
۳- نرخ بیکاری فصل بهار  امسال کشور به دلیل خروج افراد از بازار  
کار کاهش یافته و افزایش اشــتغال در آن بی تاثیر بوده اســت. گویا 
این نظر را مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده است. گفتنی است 
خروج زنان از بازار کار در فصل بهار بیشتر بوده که مرکز پژوهش های 

مجلس دلیل آن را عنوان نکرده است.

انحراف يك میلیارد تومانی در تفريغ 
بودجه سازمان فرهنگی شهرداری همدان

 رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شــهر همدان از انحراف یک 
میلیارد تومانی در تفریغ بودجه ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 

همدان خبر داد.
 رضوان سلماســی در کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای شهر 
همــدان با بیان اینکه یکسان ســازی برنامه آموزش شــهروندی در 
شــهرداری انجام نشــده اســت اظهار کرد: این در حالی است که 

کمیسیون فرهنگی شورای شهر در این زمینه تذکر داده بود.
وی با بیان اینکه با وجود برگزاری جلسات آموزش های شهروندی 
در شهرداری به صورت جزیره ای برگزار می شود گفت: بارها مطالب 
موضوعات را از ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

مطالبه کردیم اما پاسخ مناسبی از شهرداری نگرفتیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:  اگر 
در شــهرداری اراده ای برای اجرای سیاست های شورا وجود ندارد، 
برنامه های خود را اعالم کنند تا در صورتی که به نقطه نظر مشترکی 

رسیدیم عملکرد شهرداری در آن راستا مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی و توســعه نیروی انسانی شــهردار همدان نیز با 
اشاره به اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در حد 
تــوان کارهایی را انجام داده اما نقد بر عملکرد آن را هم قبول داریم 
گفت: هر کدام از معاونت ها و ســازمان ها باید پاسخگوی عملکرد 
خود باشند و اگر شــهردار بخواهد شخصًا در جلسات کمیسیون ها 
حضور یابد، دیگر فرصتی برای پیگیری دیگر وظایف خود نخواهد 

داشت.
مرتضی حضرت زاده افزود: از کمیســیون فرهنگی می خواهم مدیر 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در جلسه حضور 

یابد و از عملکرد خود دفاع کند.
وی بــا بیان اینکه با وجود تغییر معاونت فرهنگی به ســازمان هنوز 
ساختارهای موجود با مشکل مواجه است گفت: با وجود گذشت دو 
سال هنوز بخش ســاختاری شهرداری ها با چالش هایی همراه است 

که در وزارت کشور نیز مطرح کرده ایم.

تاکید بر  راه اندازی هر چه سريعتر
 سايت نمايشگاه های بین المللی

 جلسه مشــترک سرپرست شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
و مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان همدان پیرامون 

همکاری های مشترک این دو شرکت برگزار شد.
محمد رضا بادامی مدیرعامل شــرکت شهرک ها با اشاره به جایگاه 
ممتاز اســتان همدان در غرب کشــور و نقش اســتان در صنعت و 
اقتصــاد این منطقه ،تاثیر نمایشــگاه ها را در شناســاندن و معرفی 

توانمندی های استان بسیار زیاد ارزیابی نمود.
حمیــد گلی پور سرپرســت شــرکت نمایشــگاه هــای بین 
المللی اســتان نیز بــر ضرورت راه اندازی هر چه ســریعتر 
ســایت جدید این شــرکت تاکید کرد و  گفــت: امیدواریم 
بــه عنوان  بتواند  از این ســایت، همــدان  با بهــره برداری 
از مهم ترین مراکز  نمایشــگاهی غرب کشور و یکی  پایلوت 

نمایشــگاهی کشور محسوب گردد.
دو طرف درباره اطالع رســانی به واحدهای تولیدی اســتان جهت 
حضور موثر در نمایشــگاه های گوناگون، استفاده از طرفیت شهرک 
های صنعتی جهت تبلیغــات و جذب مخاطب، برپایی کارگاه های 
آموزشــی و همچنین برگزاری هرچه بهتر نمایشــگاه توانمندیهای 

صنایع کوچک و متوسط  بحث و تبادل نظر کردند.

پارکینگ آقاجانی بیگ با کمبود نقدينگی مواجه است

 رئیس کمیســیون فنی عمرانی شورای شهر همدان با بیان اینکه برخی از قراردادهای 
پیمانکاران مانند پارکینگ آقاجانی بیگ با کمبود نقدینگی مواجه شده است گفت: از سال 
گذشته قیمت مصالح ساختمانی و اقالم دیگر که تابع نوسانات ارز بوده افزایش چشمگیر 

داشته است.
علی رحیمی فر دربــاره احداث پارکینگ محوطه آقاجانی بیگ اظهــار کرد: محوطه این 
پارکینگ یک منطقه کارگاهی و محصور است لذا امکان تردد افراد متفرقه در این شرایط 
دور از ذهن اســت.وی با اشاره به اینکه اهالی این منطقه نسبت به سر و صدای عملیاتی 

عمرانی پروژه اعتراض داشته و آسایش سکنه را مختل کرده است افزود: به عوامل اجرایی 
تذکر الزم در راستای پیشبرد عملیات عمرانی در هنگام استراحت اهالی داده شده است.

رئیس کمیســیون فنی عمرانی شــورای اسالمی شــهر همدان در گفت و گو با فارس با 
بیان اینکه عملیــات عمرانی پروژه در چند ماه اخیر تعطیل بوده اســت تصریح کرد: از 
ســال گذشته قیمت مصالح ساختمانی و اقالم دیگر که تابع نوسانات ارز بوده و افزایش 
چشمگیر داشته  است.وی با اشاره به اینکه برخی از قراردادها در آن مقطع زمانی خاتمه 
داده شد خاطرنشــان کرد: برخی دیگر از قراردادها مانند پارکینگ آقاجانی بیگ با کمبود 
نقدینگی مواجه شده اســت البته نوع قرارداد این پارکینگ در دو بخش نقدی و تهاتری 

تنظیم شده است.

رحیمی فــر با بیان اینکه پس از برگزاری جلســات متعدد مطالبــات پیمانکار این پروژه 
پرداخت شــده است ادامه داد: کار کردن پیمانکاران در شرایط فعلی سخت است چراکه 

پیمانکاران بنگاه های اقتصادی هستند و باید از پروژه ها سود منطقی و عرفی ببرند.
وی با اشــاره به اینکه متاسفانه با شرایط پیش آمده ممکن است تعدادی از پیمان های در 
دست اجرا تامین نشود تأکید کرد: این اتفاق به طور کلی منجر به رکود و تعطیلی پروژه ها 
می شــود.رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسالمی شــهر همدان با بیان اینکه پروژه 
پارکینگ آقاجانی بیگ از ســه بلوک تشکیل شده است ادامه داد: بلوک A از نظر فیزیکی 
پیشرفت خوبی دارد و بلوک B نیز فعال شده و در نهایت عملیات بلوک C سایت اداری 

پارکینگ نیز در دست اقدام است.

 نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره 
بــه پذیرایی خوب همدانی ها از ۲ میلیون زائر 
عبوری اربعیــن گفت: اربعیــن یک فرصت 
بزرگ فرهنگی برای اســتان همدان است که 
باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

اعضای ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان 
همدان با نماینده ولی فقیه در اســتان همدان 

دیدار و گفت وگو کردند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در این دیدار 
با تجلیل از اقدامات انجام شــده توسط ستاد 
مردمی خدمتگزاران اربعین اســتان همدان در 
سال های اخیر و پس از شنیدن گزارش اعضا 
ستاد از عملکرد خود بیان کرد: تصور نمی کردم 
چنین ساماندهی و برنامه ریزی برای پذیرایی از 
زائران اربعین در این ســطح در استان همدان 

وجود داشته باشد.
اشاره  با  حجت االسالم حبیب ا... شــعبانی 
بــه پذیرایی خوب همدانی هــا از ۲ میلیون 
زائر عبوری اربعین ادامــه داد: اربعین یک 
فرصت بزرگ فرهنگی برای اســتان همدان 

است.
به گزارش فارس، وی با اشاره به منسجم بودن 
تشکیالت ســتاد مردمی خدمتگزاران اربعین 
اســتان همدان بیان کرد: پرچم مکتب حسینی 
چه ما باشیم و نباشیم برافراشته خواهد بود پس 
باید بدانیم خدمــت در این راه توفیق بزرگی 

است.
رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان 
همدان نیز در این نشست بیان کرد: در نخستین 

سال تشکیل این ستاد موفق به برپایی 1۲ تا 15 
ایســتگاه مردمی برای زائران شدیم و در سال 
پس این ایستگاه ها به ۴5 مورد افزایش یافت.

ســیدرضا موســوی ادامه داد: همه هزینه های 
ایستگاه های صلواتی به صورتی مردمی تأمین 
می شود، پس از اطالع رســانی تشکیل چنین 
ســاختاری برای پذیرایی از زائران اربعین در 
همدان به وزارت کشور ستاد اربعین دولت نیز 

تشکیل شد.
وی با اشــاره به اینکه زائران 16 اســتان برای 

رفتن به عراق از همــدان می گذرند بیان کرد: 
سالیانه حدود ۹ هزار زائر خارجی نیز همدان 
به جهت عبور خود به مرز شــلمچه انتخاب 

می کنند.
رئیس ســتاد مردمی خدمتگــزاران اربعین 
اســتان همدان با اشــاه به اینکه در اربعین 
۹۷ با برپایی نمایشگاهی از شهدای قره باغ 
برای مــردم آذربایجان بــه گفته خود آنها 
موفق شــدیم ذهنیت نادرستی که از ایران 
برای مردم شیعه آذربایجان ایجاد شده بود 

را دگرگون کنیم ادامه داد: در اربعین سال 
گذشــته شــاهد برپایی 6۰ تا 65 ایستگاه 
صلواتی در ســطح اســتان بودیــم که پنج 
روز قبــل از آغاز اربعیــن و 1۰ روز پس 
از آن نیــز جهت خدمت رســانی به زائران 

هستند. فعال 
وی با اشــاره به خدمت رســانی ایستگاه های 
صلواتــی به مردم زلزله زده غرب و ســیل  ده 
لرســتان بیان کرد: در استان همدان 5 هزار نفر 

خادم اربعین حسینی اند.

امام جمعه همدان: 

همدان از فرصت بزرگ فرهنگی 
اربعین استفاده کند

 مدیــرکل دفتر امــور بانــوان و خانواده 
استانداری همدان گفت: بنا بر مصوبه استانی 
بازارچه دائمی فــروش محصوالت بانوان در 

تمام شهرهای استان راه اندازی می شود.
ربیعــه علیمحمدی در جلســه کارگروه امور 
بانوان و خانواده شهرستان نهاوند، عنوان کرد: 
توجه به زنان در جامعه یعنی توجه به نســلی 
قوی و توانمند که باید مورد توجه قرار بگیرند 
تا فرزندانی توانمند، خالق وسالم را به جامعه 

تحویل دهند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در تمام مراکز 

شهرستان ها مرکز بازارچه مشاغل خانگی باید 
باشــد و همچنین مراکز فــروش محصوالت 
بانوان باید پیگیری وراه اندازی شــود، گفت: 
در مراکز و روســتاهایی که مکانهای ورزشی 
برای بانــوان وجود ندارد فضــای مدارس و 
مراکز آموزشــی برای ورزش در اختیار بانوان 
قــرار می گیرد واز فضاها باید به طور متناوب 

استفاده کنند.
علیمحمــدی با بیان اینکه پــارک بانوان باید 
در ابتدا بــا توجه به جمعیت شهرســتان راه 
اندازی شود، افزود: پارک فرهنگی و ورزشی 

بانوان فضایی باشد برای بانوان که در آن فضا 
فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، فروش 
صنایع دســتی، مشاوره خانواده و ... باشد وبه 

طور کل باید از فضاها استفاده کنند.
وی در زمینــه بحث بیکاری هــم بیان کرد: 
مشکل بیکاری نداریم، در واقع مشکل مهارت 
داریــم به طوریکه باید جوانان مهارت آموزی 
را یاد بگیرند و بایــد مهارتها و آموزش های 
هنرســتان ها را به روز کنیم وبا توجه به نیاز 
منطقه انجام دهیم، در واقع مهارت آموزی باید 

اتفاق بیفتد.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه دشمن افکار و 
فکر و فرزند وخانواده مــا را هدف قرار داده 
اســت وبه عنوان جنگ اقتصادی وارد شده، 
افزود:هدف زن بودن این است که فرزند سالم 

،مومن ودیندار را برای جامعه تربیت کند.
وی گفت:نهاوند دارای پتانســیل های باالیی 
اســت و مهد گیاهان دارویی و گردشــگری 
وصنایــع دســتی و روش هــای نوینی برای 
اشــتغال اســت و بایــد از ســرمایه گذاران 
وکارشناسان دعوت کرد تا رونق کسب وکار 

را داشته باشید

بازارچه دائمی فروش محصوالت بانوان
 ايجاد می شود

توسعه گردشگری 
پايدار با رويکرد 
پیشگیری از 
وقوع جرم 
 سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری همدان از توسعه 
گردشــگری پایدار با رویکرد پیشگیری از 

وقوع جرم در استان همدان خبر داد.
، مهدی الماســی با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری توســعه 
گردشــگری به عنوان صنعتــی مهم که در 
تولید ناخالص ملی نقش اساسی دارد، باید 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
بیان کرد: این صنعت می تواند ضمن جذب 
گردشــگر در مناطق روســتایی و بومی از 
گســترش مهاجرت روســتائیان به شهرها 
و همچنین پیشــگیری از حاشــیه نشینی و 

آسیب های متناظر آن جلوگیری کند.
الماســی عنوان کرد: بــا توجه به معضالت 
امنیتی و اجتماعی ناشــی از حاشــیه نشینی 

این برنامه در معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری همدان با همکاری 
سایر دســتگاه های متولی در سالجاری اجرا 
می شــود که امیدواریم شاهد نتایج مطلوب 

آن در استان همدان باشیم.
سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری همدان در ادامه 
اعالم کرد: تهدیدات ناشی از آسیب های 
فضــای مجازی و اثــرات مخرب آن در 
از وقوع  پیشــگیری  معاونت اجتماعی و 
احصا  همدان  اســتان  دادگســتری  جرم 

شد.
وی اظهار کــرد: کمیته بررســی تهدیدات 

ناشــی از آســیب های فضای مجــازی و 
بازی های رایانه ای و تأثیــرات مخرب آن، 
در محل سالن جلســات معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان 

تشکیل شد.
الماســی بــا تأکید بر لــزوم اتخــاذ تدابیر 
پیشگیرانه در این حوزه بیان کرد: این کمیته 
کــه با ترکیبی از متخصصان و کارشناســان 
حوزه ســایبری و فضای مجازی تشــکیل 
می شــود، بــه احصــا تهدیدات فــرآروی 
از بازی هــای رایانــه ای  اســتفاده کنندگان 
می پردازد همچنین مقرر شــد آموزش های 

عمومی در این زمینه برگزار شود.

معاون آموزش ابتدایی همدان خبر داد:

تجهیز مدارس عشایری استان همدان 
به وسایل آموزشی

 معــاون آمــوزش ابتدایــی آموزش و 
پرورش اســتان همــدان از تجهیز مدارس 
عشایری اســتان همدان به وسایل آموزشی 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی آموزش 
و پرورش استان ، یاسر نانکلی گفت: توسعه 
و نهادینه کردن عدالت آموزشــی و تربیتی 
در مناطق کمتر توسعه یافته از اهداف کالن 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

نانکلــی افزود: تعمیم دوره پیش دبســتانی 
و پوشــش کامل آمــوزش در دوره ابتدایی 

بــه ویژه در مناطق عشــایری از برنامه های 
اولویت دار آموزش و پرورش است.

معاون آمــوزش ابتدایی آموزش و پرورش 
استان همدان یادآور شد: مدارس عشایری 
استان همدان با اعتباری بیش از 5۰۰ میلیون 

ریال به وسایل آموزشی مجهز شدند.
وی با بیان اینکه اقدامات برای آماده سازی 
فضاها و حضور دانش آموزان انجام شــده 
اســت، گفت: رعایت عدالت آموزشی در 

دستور کار بوده و هست.

ــرورش اســتان  ــرکل آمــوزش و پ  مدی
ــش از 1۳  ــی بی ــام ارزیاب ــدان از انج هم
ــگاه  ــوز اســتان همــدان در پای ــزار نوآم ه
هــای ســنجش ســالمت جســمانی و 
ــدو ورود  ــوزان ب ــی نوآم ــی تحصیل آمادگ

ــر داد. ــتان خب ــه دبس ب
ــوزش  ــی آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــورداود  محمــد  اســتان،  پــرورش  و 
گفــت: بــر اســاس آخریــن آمــار از آغــاز 
ســنجش تاکنــون 1۳ هــزار و ۲5۲ نوآمــوز 

اســتان همــدان در پایــگاه هــای ســنجش 
ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب م

بیشــتر  ســالمت  افــزود:  پــورداود 
نوآمــوزان پــس از انجــام معاینــات و ثبــت 
ــده اســت. ــد ش ــنجش تأیی ــامانه س در س
وی عنــوان کــرد: امســال ۲۰ پایــگاه ثابــت 
و ســیار در اســتان همــدان ســنجش و 
ــی  ــمانی و آمادگ ــالمت جس ــی س ارزیاب
بــه  ورود  بــدو  نوآمــوزان  تحصیلــی 

ــد ــی دهن ــام م ــتان را انج دبس

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خبرداد:

ارزیابی بیش از 13 هزار نوآموز 
استان همدان در طرح سنجش سالمت
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خبر يادداشت

خطر مرگ در کمین شناکنندگان
 در سدهای همدان

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: مردم از شنا کردن در 
دریاچه ســدها خودداری کنند زیرا نه تنها خالف قانون است؛ بلکه در 

صورت فوت، دیه ای به بازماندگان تعلق نمی گیرد.
منصور ستوده در اظهار داشــت: حجم ذخیره سد اکباتان ۳۲ میلیون و 
8۰۰ هــزار متر مکعب بوده و ۹۷ درصد آن باوجود گذشــت ۴ ماه از 

سال پر است.

وی بیان کرد: بارندگی های چشمگیر امسال سبب افزایش قابل مالحظه 
ذخیره سدهای استان همدان شد به طوری که بیشتر آنها پر شده و برخی 

سر رریز کردند.
ســتوده گفت: در حال حاضر ۲۳۰ لیتر در هر ثانیه آب وارد سد اکباتان 
شــده و هزار و ۳۰ لیتر هم برای مصرف شــرب شهر همدان و اطراف 

خارج می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت و گو با تسنیم اعالم کرد: 
ذخیره دوم شــهر همدان یعنی سد آبشینه هم ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار متر 

مکعب آب داشته و ۹5 درصد آن پر است.

ستوده با اشاره به وضعیت سایر منابع آبی همدان افزود: 85 درصد سد 
شــیرین سو، صد درصد ســد کالن مالیر، ۹۷ درصد سد سرابی و ۹5 

درصد سد شنجور رزن هم پر است.
وی با بیان اینکه تاسیسات آبی همچون دریاچه سدها محل مناسبی برای 
شنا نیســت، تأکید کرد: از مردم تقاضا می شود که از شنا کردن در این 

محل ها که جزء مناطق ممنوعه است؛ خودداری کنند.
ستوده گفت: بیش از 5۰ عدد تابلو جدید"هشدار" شنا ممنوع در حاشیه 
دریاچه سدهای مخزنی و رودخانه ها و حوضچه های تغذیه مصنوعی 

استان نصب شده تا به آگاهی بخشی کمک کند.

اختالفات شوراها و شهردار در کبودراهنگ 
مسری شده است

 کبودراهنــگ- عظیمی مجذوب- خبرنــگار همدان پیام: پس از 
برگزاری دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهر شیرین سو 
به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شورای، شورای این شهر منحل 
شد و انتخاب شهردار که از وظایف ذاتی و اصلی اعضای شورا بود 
به دست استاندار افتاد و اســتاندار وقت شهردار شهر شیرین سو را 

انتخاب و معرفی کرد .
 شــهر کبودراهنگ نیز پس از انتخابات شــوراها اختالفاتی در بین 
اعضای شــورا بر سر انتخاب شــهردار ایجاد شد و انتخاب شهردار 
به وقت اضافه کشــید البته پس از گذشت چندین ماه با میانجیگری 

برخی مسئوالن شهردار انتخاب و به مردم معرفی شد.
دوباره اختالفات اعضای شــورا با شــهردار منتخب موجب عزل و 
برکناری یا به قولی استعفای شهردار پس از 8 ماه شد و دوباره شهر 
کبودراهنگ بدون شهردار و با سرپرستی اداره و پس از ۳-۲ ماه یکی 
از اعضای شورای شهر کبودراهنگ سکان شهرداری کبودراهنگ را 
بر عهده گرفت. حاال این روزها شاهد شنیدن خبرهای از اختالفات 
اعضای شورای شــهر گل تپه با شهردار منتخب خودشان هستیم که 

گویا این اختالفات در بین سه شهر کبودراهنگ مسری شده است.
جواد گرجی در اردیبهشت سال ۹۷ به مصوبه اعضای شورای شهر 
گل تپه به ســمت شهرداری این شــهر معرفی شد و به گفته یکی از 
اعضای شورای این شهر اعمال نظر نمایند. مردم در مجلس شورای 
اســالمی شــورا را به این انتخاب وادار نمود ولی پس از یک هفته 
عدم صالحیت شــهردار منتخب در بین اعضای شورای شهر گل تپه 

مطرح شد.
این عضو شورا سکونت نداشتن شهردار در منطقه و برخی دالیل را 
از اصلی ترین علل عدم صالحیت شــهردار منتخب می داند. به گفته 
وی طبق مصوبه اعضای شورای شهر گل تپه حکم عزل و بر کناری 
شهردار به اســتانداری ابالغ و به تأیید کمیته تطبیق رسیده است. و 
آنچه در این میان مطرح اســت بهانه هایی است که دفتر امور شهری 

استانداری برای ارسال حکم سرپرست جدید معرفی شده است.
یکی از شــهروندان گل تپه نیز در این خصوص می گوید: دخالت و 
اعمال نظر برخی مســئوالن در امور شــوراها و شهرداری ها فلسفه 
وجودی شورا را زیر سوال می برد اگر قرار به انتخاب شهردار توسط 
و یا ســفارش شخص یا مسئول باشد چه نیاز به برگزاری انتخابات 
مردمی می باشــد و کارکرد شورا که انتخاب شهردار است چه معنی 
دارد در این خصوص ما در ســه شــهر گل تپه، شیرین ســو و خود 
کبودراهنگ شــاهد اعمال نظر برخی مســئوالن در انتخاب شهردار 
بودیــم که گاه حتی توانمندی کافی برای مدیریت امور شــهری را 

نداشته است.
وی در ادامه گفته همان عضو شــورای شهر گل تپه بیانگر نارضایتی 
اعضای شورا از عملکرد شــهردار منتخب است این عضو می گوید 
مصوبه اعضای شورا برای عزل شهردار به طور کتبی به شهردار ابالغ 
شده است ولی وی مدعی است که حکم شهرداری را از استانداری 
گرفته و با حکم برکناری را هم باید استاندار بدهد بنابراین در سمت 
خود باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهد این در حالی است که 

عملکرد امنیتی نیز از ایشان ندیده ایم.
رئیس شــورای شــهر گل تپه نیز در گفت وگو بــا همدان پیام عنوان 
داشــت که در اردیبهشت سال 1۳۹۷ با مصوبه اعضای شورای شهر 
جواد گرجی به عنوان شــهردار معرفی شد اما  پس از یک هفته بنا 
به دالیلی و طبق بند دال تبصره قانون انتخاب و عزل شــهرداری به 
علت عدم صالحیت ایشان شورای شهر مصوبه عزل وی را به کمیته 
تطبیق ارســال و خواستار رســیدگی به این موضوع شد که به تأیید 
کمیته تطبیق رســید و در ادامه روند پیگیری اعضای شورا برکناری 
شــهردار را به وی اعالم نمود. ولی متأسفانه وی بدون توجه به این 
موضوع به صورت غیرقانونی در این ســمت فعالیت می کند در این 
مدت نیز اعضای شورا شخصی را به عنوان سرپرست به استانداری 
معرفی نموده است که هنوز پس از گذشت 6 ماه هیچ خبری از تأیید 

ایشان برای سرپرستی شهرداری گل تپه نیست.
جالــب اینکــه در روند تهیه این گزارش طبق تماســی که با رئیس 
شورای شــهر گل تپه صورت گرفت عنوان شد که حکم سرپرستی 
علی فتوحی پدرام به عنوان سرپرســت شــهرداری گل تپه ابالغ و 

ارسال شده است.

معدوم سازی 6۰ کیلوگرم مرغ منجمد 
تاريخ گذشته در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: در شهرســتان کبودراهنگ 6۰ 
کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته معدوم سازی شد.

رئیس دامپزشکی شهرستان کبودراهنگ با اعالم این خبر افزود: پرونده 
واحد متخلف در راســتای مقابله با تهدیدکنندگان سالمت به مراجع 

قضایی ارجاع شد.
علی نجفلو خاطرنشان کرد: کارشناسان واحد نظارت بر فرآورده های 
خام دامی دامپزشــکی کبودراهنگ طی بازرســی از یک فروشــگاه 
زنجیره ای در این شهرســتان این مقدار مرغ منجمد غیرقابل مصرف 

را کشف کردند.
وی ادامه داد: پس از معدوم ســازی محمولــه، پرونده فرد متخلف با 
شــکایت دامپزشکی در راســتای مقابله با تهدیدکنندگان سالمت به 

مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.
نجفلو از شهروندان خواســت در صورت مشاهده فرآورده های خام 
دامی بدون هویت و همچنین نگهــداری این مواد به صورت خارج 
از یخچال با شماره 151۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت کارشناسان 
و بازرسان بهداشتی دامپزشکی نســبت به بررسی گزارشات مردمی 

اقدام کنند.

عدم شفافیت شرکت های دولتی
 مهمترين مشکل توزيع بودجه

 نماینده مردم شهرستانها رزن ودرگزین در مجلس شورای اسالمی 
یارانه های پنهان و عدم شــفافیت شرکت های دولتی و عدم شفافیت 
درآمد دســتگاهای اجرایی را از مهمترین مشکالت پیش روی توزیع 

بودجه در کشور دانست.
حســن لطفی در کمیته برنامه ریزی شهرســتان رزن با بیان اینکه 8۰ 
درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود و فقط ۲۰ درصد 
از آن صرف هزینه عمرانی خواهد شــد اظهار کرد: متاسفانه ساختار 
توزیع بودجه در کشور مشکالت اساسی دارد که نیازمند اصالح این 

رویه هستیم.
وی با اشــاره به مشــکالت و چالش های پیش روی توزیع اعتبارات 
در کشــور گفت: یارانه های پنهان، عدم شــفافیت شرکت های دولتی 
و عدم شفافیت درآمد دســتگاهای اجرایی، فرار مالیاتی و وابستگی 
به نفت از مهمترین مشــکالت و چالش هــا پیش روی توزیع بودجه 

در کشور است.
به گزارش فــارس نماینده مردم شهرســتان های رزن و درگزین در 
مجلس شورای اســالمی افزود: مدیران دستگاهای اجرایی در جذب 
اعتبارات تالش داشته باشند تا تمام اعتبار تخصیص داده شده جذب 

شود.
وی خاطرنشــان کرد: اولویت تخصیص اعتبارت بر اساس مهمترین 
مشــکالت و چالش های پیش روی شهرستان، پروژه های نیمه تمام و 

پروژه هایی است که بیشترین تاثیر را در رونق تولید داشته باشند.
لطفی گفت: در توزیع اعتبارات توازن بین بخشی و روستاها و مناطق 

کمترتوسعه یافته در اولویت خواهد بود.
 دو واحد توليدی  با اشتغالزايی 12 نفر را احيا کرديم

فرمانــدار شهرســتان رزن نیز با بیــان اینکه در چند ســال اخیر 1۲ 
واحد صنعتی شهرســتان رزن تعطیل شــده بود اظهار کرد: توانستیم 
بــا پیگیری های صورت گرفته دو واحد از آنها را با اشــتغالزایی 1۲ 

نفر احیا کنیم.
ســیدرضا سالمتی با بیان اینکه ســال گذشته ۴۹ درصد از کل آب 
صرفه جویی شده استان در شهرستان رزن انجام شده است از رتبه 
دوم شهرســتان رزن در جذب اعتبارات توسعه روستایی و فراگیر 
خبر داد و گفت: این دستاورد با همکاری دستگاها و مردم صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: بیش از ۴5 میلیارد تومان تسهیالت در دو حوزه توسعه 

روستایی و فراگیر در شهرستان رزن جذب شده است.

آگهی ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

موضوع مناقصه : ساخت  شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن 
استان همدان  گاز  آغاج مالیر شرکت  بیش  و  ننج  پهن  روستاهای چشمه  در 
در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور را از طریق مناقصه به شرح ذیل به 

پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 3/817/923/000  )سه میلیاردو هشتصد و هفده 
میلیون و نهصد و بیست و سه هزار(ریال می باشد.

و  میلیون  نود  و  )یکصد  مناقصه 190/897/000   در  مبلغ تضمین شرکت    -2
هشتصد و نود و هفت هزار( ریال می باشد که بصورت یکی از تضامین قابل قبول 

معتبر در آیین نامه معامالت دولتی می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 210 روز می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 12 روز مهلت دارند 
ضمن نامه اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه مذکور نسبت به دریافت اسناد 

ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 11 روز شنبه 1398/5/19 

می باشد.
استان  گاز  مرکزی شرکت  میدان شیرسنگی ساختمان  همدان  تحویل:  محل 

همدان طبقه اول، اتاق 207 ، امور قراردادها می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

تلفن: 4- 38260571 ، 8 - 38261075
دورنویس: 38256207 - 081

WWW.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

مناقصه شماره25-98 یک مرحله ای- نوبت دوم
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 نهاوند- معصومــه کمالوند - خبرنگار 
همــدان پیام: فصل چهــارم کاوش ها برای 
جســتجوی الهه معبد درحالی آغاز شد که 

حاشیه هایی دامن گیر این فصل شد.
از کشف دســتکند در اطراف قلعه و ادامه 
نیافتــن کاوش بــرای یافتن دســتکندهای 
دیگری کــه گمان بر وجود آنها قوی بود و 
بستن دستکند کشف شده و مسجدی که در 
کنار محل کاوش های الئودیسه بر اثر سیل 
فروردین آسیب دید و نیاز به بازسازی دارد 
و در صورت ادامه کاوش ها تخریب و برای 
منازل مسکونی اطراف ایجاد ناامنی می شود 
و البته قرار گرفتن مسجد در بافت تاریخی 
و فرســوده ای که بدلیل هم پوشانی این دو 
بافت اجازه ساخت و سازی وجود ندارد و 

مسجد هم باید تعمییر می شد.
زمانــی که فصــل چهــارم کاوش ها برای 
یافتن الهه معبد آغاز شــد، سرپرســت تیم 
کاوش گفتــه بود احتمال وجــود معبد در 
این محل نسبت به ســایر مکان های دیگر 
قوی تر است اســت اما این در حالی ست 
که با گذشــت ۲هفته از آغاز جســتجوها، 
کاوش متوقف شــد و حاال هم که بهرام نیا 
در حاشــیه کمیته برنامه ریزی شهرستان به 
رســانه ها درباره الئودیسه خبری غیرقابل 

منتظره داد.
حســن بهرام نیا آب پاکی را روی دســت 
گمانه های در جســتجوی معبد ریخت و 
گفت:کاوش معبد الئودیســه اعتبار دارد اما 
دکتر رهبر سرپرست تیم کاوش رسما اعالم 
کرده است، کار تیم کاوش تمام است و در 
این منطقه خبری از معبد الئودیسه نیست. 

بهــرام نیا افزود : ما در بحــث اعتبارات و 
تملک ســاختمان محل کاوش 5۰۰میلیون 
تومان اعتبار گذاشــتیم و تمام تالش خود 
را برای کشــف ایــن معبد انجــام دادیم 
ولی باستان شناس ارشــد کشوری در این 
خصوص نظــر فنی و تخصصــی خود را 

اعالم کرد که معبدی وجود ندارد.
 پاشنه را برای جذب اعتبارات ملی 

بکشيد
نماینده مــردم نهاوند در مجلس شــورای 
اسالمی در ادامه در کمیته برنامه ریزی این 
شهرســتان گفت؛با اعتبارات اســتانی نمی 
توان برای توسعه شهرســتان اقدامی کرد ، 

باید به دنبال جذب اعتبارات ملی باشیم.
تاکنون بیش از هــزار و 1۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار ملــی و خصوصی برای شهرســتان 

جذب شده است.
بهــرام نیا گفت: در چند ســال اخیر معدل 

نســبی شهرســتان در تمامی حوزه ها قابل 
قبول است.

نماینده مــردم نهاوند در مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه اگر کاری صورت 
گرفته نتیجه تالش کل مجموعه شهرســتان 
اســت، تصریح کرد: شــعار نمــی دهیم، 
هرآنچه می گوییم یا انجام شــده یا در حال 
اجرا اســت و همچنان که مســئولین ارشد 
اســتان و کشــور به آن اذعان دارند استان 
همدان و شهرســتان نهاوند به یک کارگاه 
عمرانی تبدیل شــده اســت.وی با اشــاره 
به ســفر وزرای دولــت و معاونین رئیس 
جمهور، به شهرســتان گفت: ره آورد این 
سفرها زمینه توســعه و ایجاد اشتغال برای 

شهرستان است.
 پروژه هايی که فعال است

بهرام نیا با اعالم اینکه ســد گرین با ۲۷5 
میلیــارد تومان ، راه آهن بــا 1۷5 میلیارد 
تومــان ، معدن طــالی عشــوند با 1۷۰ 
میلیارد تومان ، راه های موصالتی با 1۰۰ 
میلیارد تومان ، شــبکه توســعه فاضالب 
بــا ۲۳ میلیارد تومــان و اعتبارات بخش 
خصوصی در بحث ایجاد صنایع تبدیلی و 
ســردخانه با اعتبار نزدیک به 6۰۰ میلیارد 
تومان ، جمعا بیش از هزار و 1۰۰ میلیارد 
تومــان اعتبــارات ملــی و خصوصی می 
باشــد که با پیگیری هــای اینجانب برای 

انجام گرفته است. شهرستان 
+با اعتبارات استانی راه بجایی نمی رود

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا 
ــرد،  ــود کار ک ــی ش ــتانی نم ــارات اس اعتب

ــتور کار  ــد در دس ــه بای ــه ک ــت: آنچ گف
ــی  ــارات مل ــذب اعتب ــد ج ــئوالن باش مس
اســت چراکــه بــا بودجــه محــدود اســتانی 
ــام داد. ــاخصی انج ــدام ش ــود اق ــی ش نم
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره این 
که دوران سیاســی کاری گذشته و مردم از 
سیاســی کاری بیزارند گفت : خوشبختانه 
فضــای کار و همدلــی در بین مســئولین 
شهرســتان فراهم شده است که ره آورد آن 
منجر به رشــد و توسعه و ایجاد اشتغال در 

شهرستان شده است
  محور توسعه را به اعتبارات دولتی 

محدود نکنيم
ــا  ــد هــم در ایــن جلســه ب ــدار نهاون فرمان
ــت :  ــان گف ــری در پای ــه، ناص ــان اینک بی

شهرســتان  اعتبــار  تومــان  ۳8میلیــارد 
نهاونــد در ســال جــاری از ســه منبــع 
ــه درصــد  ــتانی س ــوازن ، اس ــارات مت اعتب
ــی ،  ــروژه عمران ــن ۲6۳ پ ــت و گاز بی نف
خدماتــی دســتگاه های اجرایــی شهرســتان 
توزیــع شــده اســت، گفــت:در ســال 
ــاص داده  ــار اختص ــوع اعتب ــاری مجم ج
 شــده بــه شهرســتان نهاونــد از محــل 
ــوازن  ــت و گاز، ت ــد نف ــارات ۳ درص اعتب
ــان  ــارد توم ــتانی ۳8 میلی ــه ای و اس منطق

ــت. اس
مــراد ناصری هــم با تاکید بــر اینکه نباید 
محور توســعه شهرســتان را به اعتبارات 
دولتی محدود کنیم، افزود: تجربه نشان داده 
است که توسعه هر منطقه، رابطه مستقیمی 
با مطالبات مردم آن منطقه داشــته است و 
به میزانی که ما خواستار توسعه و پیشرفت 

باشیم.
وی تاکید کرد: همه ما در سهم خواهی های 
حوزه اعتبارات، باید از ظرفیت اســتاندار ، 
نماینده و امام جمعه شهرستان استفاده کنیم.

ناصــری تصریــح کرد؛بــا وجود مشــکالتی 
ــارات  ــث اعتب ــته در بح ــال گذش ــه س ک
ــخت  ــرایط س ــتیم از ش ــا داش ــه ه و هزین
گــذر کردیــم و پیــش بینــی مــی شــود در 
ــل  ــر از ســال قب ــی پیــش رو بهت ســال مال

ــم. عمــل کنی
فرمانــدار نهاوند افزود: امســال در حوزه 
نوسازی مدارس ، بنیاد مسکن ، گردشگری 
و شــهرداری ها اعتبارات خوبی را در نظر 

گرفته ایم.

افتتاح 4 مجتمع 
خدماتی رفاهی 

بین راهی درمالیر
 رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای مالیر از افتتاح چهار مجتمع خدماتی 
رفاهی بین راهی این شهرستان در هفته دولت 

خبر داد.
اســماعیل صفوی زاده در جمــع خبرنگاران 

با بیــان اینکه هم اکنــون 8 مجتمع خدماتی 
رفاهی بین راهی در این شهرستان به مسافران 
خدمات دهی می کنند اظهارکرد: از این لحاظ 
در بین ســایر شهرستان های استان حرف اول 

را می زنیم.
وی ادامه داد: مجتمع خدماتی بین راهی مالیر 
در هفتــه دولت با تــالش و به همت بخش 
خصوصی و حمایــت اداره راهداری افتتاح 

می شود.
رئیــس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مالیر به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه 

مجتمع خدماتی ایــران زمین در حاجی آباد با 
صرف 5 میلیارد تومان و پیشــرفت فیزیکی 
۹۹ درصدی پروژه مجتمع خدماتی ـ رفاهی 
طلوع در حسین آباد با صرف ۳ میلیارد تومان 

اشاره کرد.
به گزارش فارس، وی با اشــاره به پیشرفت 
فیزیکــی ۹۰ درصدی مجتمــع ـ خدماتی 
رفاهی اســالم آباد بــا یک میلیــارد تومان 
قابل  فیزیکی  پیشــرفت  و  ســرمایه گذاری 
توجــه مجتمع خدماتی رفاهی آورزمان با 5 
میلیارد تومان یادآور شــد: هدف ما ارتقاء 

سطح خدمات دهی به مسافران است.
صفوی زاده ادامه داد: این مجتمع ها مکان هایی 
برای ارائه خدمات رفاهی بهداشتی به مسافران 

کــه خدمات  بین جاده ای هســتند 
متمرکز و مناسب آنها در تأمین  امنیت 
و رفاه حال مســافران، فراهم کردن 
آســایش، کاهش تصادفات، کاهش 
اتالف وقت و مزاحمت های ترافیکی 
و افزایــش جاذبه هــای توریســتی، 
بسیار موثر  فرهنگی  گردشــگری و 

است.

علی رغم بودجه ملی کاوش های باستان شناسی در الئودیسه متوقف شد

ابهام در سرانجام الهه معبد

فاضــالب  و  آب  امــور  مدیــر   
ــودن آب  ــالم ب ــتایی اســدآباد از س روس
شــرب در روســتای »خاکریــز« خبــر 
ــی های  ــاس بررس ــر اس ــت: ب داد و گف
ــرب  ــرداری از آب ش ــه ب ــر و نمون اخی
ایــن روســتا، ســالمت آب مــورد تاییــد 

ــت. اس
احــد احــدی ایمــان در گفتگــو بــا مهــر 
بــه تاکیــد فرمانــدار شهرســتان اســدآباد 
ــر بررســی ســالمت آب شــرب  مبنــی ب
ــت:  ــار داش ــز اظه ــتای خاکری در روس
ــدار شهرســتان در  ــق دســتور فرمان مطاب
ــت آب در  ــی کیفی ــر بررس ــوص ب خص
روســتای مذکــور؛ در هفتــه جــاری، 

ــا  ــدار، اعض ــخص فرمان ــور ش ــا حض ب
ــرب  ــت آب ش ــورا و بخشــدار؛ کیفی ش
روســتای خاکریــز مــورد بررســی قــرار 

ــت. گرف
وی بــا بیــان اینکــه طبــق بازدیــد 
آب  وقــت  تمــام  بــودن  آلــود  گل 
در روســتای خاکریــز تأییــد نشــد؛ 
آلــود  از گل  بخشــی  کــرد:  عنــوان 
فصــل  در  روســتا  ایــن  آب  بــودن 
برداشــت کشــاورزان و هــر چنــد مــاه 
ــد و در مابقــی  ــاق می افت ــار اتف ــک ب ی
ایــام ســال مشــترکین از آب ســالم 

برخوردارنــد.
احــدی ایمــان بــا تاکیــد بــر اینکه ســالم 

ــر  ــتا ب ــن روس ــرب در ای ــودن آب ش ب
اســاس آزمایشــات انجــام شــده توســط 
همــکاران مــا گــزارش شــد؛ اظهــار 
ــده  ــام ش ــی های انج ــت: در بررس داش
ــی اعــالم شــد  ــک ان ت ــدورت آب ی ک
در حالــی کــه ایــن عــدد کامــاًل مطابــق 

ــتانداردهای موجــود اســت. ــا اس ب
ــالم  ــه س ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
بــودن آب شــرب و کیفــی بــودن آن 
ــت:  ــت؛ گف ــای ماس ــه دغدغه ه از جمل
نمونــه بــرداری از آب شــرب در بازدیــد 
ــف  ــمت های مختل ــاری از قس ــه ج هفت
منــازل  جملــه  از  آبرســانی  شــبکه 

ــد. ــام ش ــتایی انج ــترکین روس مش

ــتایی  ــالب روس ــور آب و فاض ــر ام مدی
شهرســتان اســدآباد بــار دیگــر بــا تاکیــد 
بــر ســالم بــودن آب شــرب در ایــن 
روســتا خاطرنشــان کــرد: گل آلــود شــدن 
ــن روســتا مقطعــی اســت و در  آب در ای
پــاره ای از مــوارد نیــز بــر اســاس جــا بــه 
جــا شــدن پمــپ آب و ریــزش چاه هــای 

ــد. ــاق می افت ــع اتف منب
اعــالم  همچنیــن  ایمــان  احــدی 
کــرد: نمونــه بــرداری از آب شــرب 
در شهرســتان اســدآباد بــه صــورت 
ــای  ــی آزمایش ه ــام و تمام ــتمر انج مس
ــای  ــر روی نمونه ه ــیمیایی ب فیزیکــو ش

برداشــتی بــه انجــام می رســد.

آب شرب »خاکريز« اسدآباد سالم است

جاده مرادبالغی به قهاوند 
تبديل به کارگاه جاده ای شده است

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
در ســال های ۹۷ و ۹8 برای اجرای عملیات دسترسی مرادبالغی به 

قهاوند ۳۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد.
به گزارش فارس امیر خجســته در جریان بازدید از مسیر مرادبالغی 
به قهاوند با بیان اینکه ایجاد مســیر دسترســی مرادبالغی به قهاوند 
از پروژه های زیرســاخت بسیار مهم به  شــمار می رود اظهار کرد: از 
شهر قهاوند هفت کیلومتر و اواسط راه به طول پنج کیلومتر عملیات 
تعریض مســیر در شرف انجام اســت که با اجرای عملیات تعریض 
زمینه توســعه این شــهر بیش از گذشــته مهیا و از بن بست خارج 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در آینده نزدیک طرح مطالعات دسترسی اهالی 
قهاوند به آزادراه عملیاتی می شــود افزود: به منظور اصالح و روکش 
آســفالت ۳ میلیارد تومان بــه طول هفت کیلومتــر اصالح روکش 

آسفالت در شرف انجام است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی افزود: با 
اتصال جاده مالیر به اتوبان تهران این مسیر در رونق اقتصادی منطقه 
قهاونــد و صرفه جویی در وقت و هزینه ســفر بســیار حائز اهمیت 

خواهد بود.

که  وجود مشــکالتی  با 
در بحث  سال گذشــته 
اعتبــارات و هزينــه ها 
داشتيم از شرايط سخت 
گذر کرديم و پيش بينی 
می شــود در سال مالی 
از ســال  بهتر  رو  پيش 

قبل عمل کنيم
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326006000273 ، 1398/4/6آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قربان کولیوند فرزند محمد کریم به شماره 
شناســنامه 43 صادره از مالیر در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 107/46مترمربع قسمتي از پالك یک اصلي اراضی دولت آباد 
واقع در بخش 4 مالیر  خریداری از مالک رســمی آقای محسن غیاثوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 139(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/20
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326002000200 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر نوری فرزند محمودعلی به شماره 
شناســنامه 19 صادره از کبودراهنگ در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 140136/06 مترمربع پالك 242 اصلي واقع 
در بخش 4 همدان  خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل مسلم خانی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 80(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/20
محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326002000198 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جعفر نوری فرزند محمود علی به شــماره شناسنامه 
19 صادره از کبودراهنگ در شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعي دیم به مساحت 20662/22مترمربع قسمتي از پالك 242 اصلي واقع 
در بخش 4 همدان  خریداری از مالک رســمی آقای محمود علی نوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 84(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/20
محمدصادق بهرامی، رئیس ثبت اسناد و امالک 

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود حامیــان اندیشــه و آینــده ایرانیــان مبیــن درتاریــخ 
ــل  ــا ذی ــت و امض ــی 14008489235 ثب ــه مل ــه شناس ــت 13791 ب ــماره ثب ــه ش 1398/05/01 ب

دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. 
موضــوع فعالیــت :اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتبــر داخلــی و خارجــی، بازاریابــی 
و فــروش غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای، شــرکت در مناقصــات، اجــرای بســته هــای ایمنــی و 
خدماتــی شــارژ 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 ســرپل یخچــال ، کوچــه شــهید محمدقاســم محمــدی ، خیابــان 
ــتی 6515616181  ــه دوم کدپس ــدی ، طبق ــاژ محم ــالك 138 ، پاس ــمالی ، پ ــینا ش ــی س بوعل
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه 
هــر یــک از شــرکا آقــای ســعید رضائــی بــه شــماره ملــی 5710035696 دارنــده 300000 ریــال 
ــال  ــده 700000 ری ــی 5718917809 دارن ــماره مل ــه ش ــی ب ــر کوچک ــم هاج ــرکه خان ــهم الش س
ــی 5710035696و  ــماره مل ــه ش ــی ب ــعید رضائ ــای س ــره آق ــأت مدی ــا هی ــرکه اعض ــهم الش س
بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 
ــأت  ــس هی ــمت رئی ــه س ــی 5718917809و ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــر کوچک ــم هاج ــدود خان نامح
ــد آور  ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــا : کلی ــق امض ــدگان ح ــدود دارن ــدت نامح ــه م ــره ب مدی
شــرکت بــا امضــای هاجــر کوچکــی رئیــس هیــأت مدیــره و ســعید رضائــی مدیرعامــل همــراه 
بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای ســعید رضائــی مدیرعامــل همــراه بــا مهــر 

شــرکت معتبــر مــی باشــد.
 اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار همــدان پیــام جهــت درج 

آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد.
 ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.

)543182( 

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

آموزش در دانشگاه با اشتغال تناسب ندارد
 رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان این که جریان آموزش در 
دانشگاه ها متناســب با اشتغال موجود در جامعه نیست، گفت: بخش 
خصوصی، ســازمان آموزش فنی و حرفه ای را به ســمت تحرک و 

پویایی سوق می دهد.
علــی الریجانی با بیان این که تولید کشــور برای به حرکت در آمدن 
به تکیه گاه نیاز دارد، گفت: موتور حرکت تولید کشور، آموزش فنی 

و حرفه ای است.
وی با اشاره به این که جریان آموزش در دانشگاه ها متناسب با اشتغال 
موجود در جامعه نیســت، افزود: در سال رونق تولید، آموزش فنی و 
حرفه ای می تواند به اقتصاد کشــور و تحرک چرخ های توسعه کمک 

کند.
رئیس قوه مقننه کشــورمان، با بیان اینکه تجهیــزات آموزش فنی و 
حرفه ای در برخی مناطق قدیمی بوده و با آموزش های امروز تناسبی 
ندارد، ادامه داد: ِشــبه دولتی اداره کردن ســازمان فنی و حرفه ای به 

صالح نیست و این سازمان باید درآمدزا باشد.
به گزارش ایســنا، وی با تأکید بر این که سند آموزش فنی و حرفه ای 
باید برای استان ها با لحاظ شرایط آنها تدوین شود، تأکید کرد: آموزش 
های فنی و حرفه ای در اســتان های کمتر توسعه یافته، مردم را نجات 
داده و تأثیری حیاتی و تحول بخش بر اشــتغال در این استان ها می 

گذارد و باید به این استان ها توجهی ویژه  شود.
الریجانــی با بیان اینکــه آموزش های فنی و حرفــه ای باید با کمک 
دانشگاه ها گسترش یابد، افزود: این سازمان باید با دانشگاه ها قرارداد 

منعقد و از ظرفیت کارگاه ها و آزمایشگاه های آنها استفاده کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور با مشکالت اقتصادی مواجه 
است، باید ظرفیت های بخش های مختلف احصاء و از این ظرفیت ها 

برای رونق تولید در کشور استفاده شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بخش خصوصی، ســازمان آموزش فنی 
و حرفه ای را زنده می کند و به سوی تحرک و پویایی سوق می دهد، 
تصریح کرد: باید افرادی که توسط این سازمان تعلیم داده می شوند به 

بازار کار نزدیک و جذب آن شوند.

رویترز گزارش داد: 
انگلیس نماينده ای به ايران نفرستاده است

 خبرگــزاری رویتــرز به نقل از منابع دیپلماتیــک گزارش داد که 
انگلیس هیچ فردی را به عنوان میانجی به ایران نفرستاده است.

یک منبع دیپلماتیک بریتانیا پس از آنکه برخی رسانه ها خبری مبنی بر 
این منتشــر کردند که لندن یک میانجی را برای رایزنی درباره نفتکش 

انگلیسی توقیف شده به تهران فرستاده است، آن را تکذیب کرد.
این منبع گفت: ما از ارســال هیچ نماینده ای به ایران به عنوان میانجی 

مطلع نیستیم.
سپاه پاسداران ایران روز جمعه گذشته از توقیف یک نفتکش انگلیسی 
در تنگــه هرمز به دلیل رعایت نکردن قوانین بین المللی خبر داد. این 
اقدام پس از آن انجام شــد که نیروهای انگلیس در جبل الطارق یک 

نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کردند.
به گزارش ایسنا، شرکت "استینا بالک"، مالک نفتکش توقیف شده در 
تنگه هرمز که با پرچم انگلیس در حرکت بود، روز چهارشنبه با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که توانسته است با خدمه این کشتی تماس مستقیم 
برقرار کند. به گفته این شرکت سوئدی، این تماس در آخرین ساعات 

شامگاه سه شنبه برقرار شده است.
در بیانیه شــرکت اســتینا بالک با اســتناد به اظهارات ناخدای کشتی 
توقیف  شده، آمده است که خدمه همگی سالم بوده و همکاری خوبی 
با مأموران ایرانی در کشتی دارند. اریک هانل مدیرعامل استینا بالک از 
این گام مثبت قدردانی و ابراز امیدواری کرده که این "نخستین نشانه"، 
پیشرفت های مثبت دیگری را از سوی مقام های ایران به همراه داشته 
باشد. مقامات کشورمان اقدام انگلیس در جبل الطارق را مصداق دزدی 

دریایی و خالف قوانین بین المللی دانسته اند.
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه ایــران نیز تاکید کرد که اقدام 
ایران در توقیف نفتکش انگلیسی در راستای اجرای قوانین بین المللی 

کشتیرانی بوده است.

وزیر دفاع آمریکا:
کشتی هايمان را متناسب با میزان خطر 

همراهی می کنیم

 وزیر دفاع جدید آمریکا تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در حال 
حاضر کشتی  های این کشــور در خلیج فارس را همراهی نمی کنند،  
اما حضور نظامــی آنها در منطقه برای مقابله با تهدیدها و تحریک  ها 

حفظ خواهد شد.
»مارک اســپر«، وزیــر دفاع آمریکا در مصاحبه بــا خبرنگاران گفت: 
»کشتی  هایمان را به میزان وجود خطرها و تهدیدها همراهی خواهیم 
کرد .... من نمی  گویم در حال حاضر کشتی هایمان را همراهی می کنیم«.

به گزارش ایلنا، اســپر تأکید کرد که وی هفته آینده این موضوع را 
با فرماندهی ســتاد مرکزی آمریکا در امــور خاورمیانه مورد بحث 
و بررســی قرار خواهد داد.وی تأکید کرد: »من از واژه همراهی به 
مفهوم گسترده آن اســتفاده می  کنم و همراهی به این مفهوم نیست 
که کشــتی های تجاری پشت سر ما حرکت می  کنند و ما باید آنها 
را فوری کنتــرل کنیم... اما هنگام حضور در منطقه امکان پاســخ 
سریع برای مقابله با هر نوع تحریک وجود دارد و این همان عامل 

اصلی است«.
»مایــک پمپئو«،  وزیر امــور خارجه آمریکا پیــش از این اعالم کرد 
که واشــنگتن ائتالفی را به منظور حراســت از تنگه هرمز، رابط بین 
خلیج فارس و دریای عمان و منطقه پرتنش در هفته  های اخیر  تشکیل 
خواهــد داد.»کاترین ویلبارگر« معــاون وزارت دفاع آمریکا نیز گفته 
بود که هدف از تشــکیل این ائتالف، بازدارندگی ایران نیست بلکه به 
دنبال تضمین امنیت دریانوردی و کشتیرانی در وهله نخست از طریق 

تقویت عملکرد اطالعات است.

واکنش استاندار لرستان
 به بازداشت يکی از معاونانش

 اســتاندار لرســتان در جمع خبرنگاران و در واکنش به بازداشت 
معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان 

گفت: آبروی افراد و خانواده ها حفظ و بی اخالقی نشود.
ســید موســی خادمی در جمع خبرنگاران و در واکنش به بازداشت 
معاون عمرانی و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان 
اظهار داشت: در این زمینه باید دستگاه قضایی و کسانی که در جریان 

هستند توضیح بدهند.
وی بــا بیان اینکه ما از هیچ جرم، تخلف و متخلفی دفاعی نمی کنیم، 
افزود: از طرفی دیگر باید آبروی افراد و خانواده ها حفظ و بی اخالقی 
نشــود. در رابطه با افراد دستگیر شده عادالنه برخورد و به هر طریقی 

که حق است با افراد رفتار شود.
به گزارش ایلنا، وی گفت: اطالعاتی از وضعیت پرونده به بازداشــت 
معــاون عمرانی و مدیرکل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
لرســتان نداریم و اکنون معاون عمرانی متهم اســت و باید ببینیم چه 
اتفاقی می افتد. البته اگر ببینیم روند کار دچار مشــکل می شود حتمًا 
تصمیم گیری در رابطه با انتخاب سرپرست برای معاونت عمرانی اقدام 

خواهیم کرد.

تشکل های محیط زيستی به شورای برنامه ريزی 
استان دعوت می شوند

 ســخنگوی دولت با اشاره به این که فقدان میانجی های اجتماعی مشکل امروز ایران 
اســت، گفت: پیگیری می کنیم که اســتانداران از فعاالن محیط زیست برای حضور در 

شورای برنامه ریزی استان ها دعوت کنند.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی در پنجمین نشست شورای هماهنگی تشکل های محیط 
زیستی و منابع طبیعی کشور گفت: محیط زیست یک مساله اجتماعی است که در بستر 
اجتماع رخ می دهد و اگر طرح ها و برنامه های توســعه ای را با این تفکر دنبال می کردیم 
قطعا دچار مشــکل نمی شــدیم.وی با بیان این که یک ضلع کار سمن ها سیاست گذاران 

است، گفت: بخشی از سیاست گذاری ها توسط دولت صورت می گیرد که سعی می کنیم 
نقطه نظرات فعاالن محیط زیستی را در تصمیمات لحاظ کنیم.سخنگوی دولت با اشاره 
به این که تظادهایی درون توسعه وجود دارد، اظهار کرد: گاهی حتی شاهد تعارض منافع 
بین بخش ها و گروه های مختلف هســتیم و متاسفانه گاهی منفعت شخصی و بخشی به 
محیط زیست می چربد و در چنین شرایطی محیط زیست را زمین می زند. این در حالی 
است که برای هر تصمیم و توسعه ای باید آثار محیط زیستی لحاظ شود.ربیعی با اشاره به 
این که ایجاد شغل و حفظ محیط زیست گاهی تعارضات و تضادهایی با هم دارند، گفت: 
باید تالش کنیم در یک نقطه ای این دو را به هم برسانیم تا ضمن رونق اشتغال و توسعه 
کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. تقریبا هر ساله ۴.5 میلیون نفر وارد دانشگاه ها 

می شــوند از قبل هم حدود سه میلیون و ۳۰۰ بیکار داشته ایم. برای اشتغالزایی برای این 
گروه ها نیاز به توســعه اقتصادی داریم که مسلما بخشی از این اشتغال از طریق سرمایه  
گذاری در بخش معادن تامین می شود که گاهی همین موضوع تضادهایی را ایجاد می کند 

و باعث اعتراض فعاالن محیط زیستی می شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: متاسفانه عدم تقویت نهادهای مدنی یا همان میانجی های 
اجتماعی به دلیل نداشتن دانش یا داشتن نگاه امنیتی بوده است و اگر هم به تقویت این 
نهادها اعتقاد داشتیم سیاست گذاری درســتی اعمال نکردیم. بنابراین در شرایط حاضر 
می بینید که جامعه به شکل یله وار پیش رفته است و اعتماد اجتماعی خدشه دار شده است 

هرچند که دولت در این زمینه تالش های خود را می کند.

 تاســیس موسســه غیــر تجــاری هیــأت ورزشــی بدمینتــون شهرســتان مالیــر درتاریــخ 1398/01/28 بــه شــماره ثبــت 297 بــه شناســه 
ملــی 14008277806 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد.

 1 - موضــوع : 1 - برنامه ریــزی در جهــت رشــد و توســعه کمــی  و کیفــی رشــته ورزشــی بدمینتــون )از ســنین پایــه تــا حرفــه ای( و تــالش 
در راه ایجــاد ســاختار مــدرن نظیــر آکادمــی بدمینتــون و موسســات آموزشــی رشــته ورزشــی بدمینتــون 

2 - رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون آسیا و فدراسیون بدمینتون ج.ا.ا 
ــذب  ــف، ج ــان و کش ــری مربی ــا بکارگی ــتان ب ــون شهرس ــی بدمینت ــته ورزش ــدار رش ــعه پای ــترش و توس ــم، گس ــت تعمی ــالش در جه 3 - ت
ــی  ــته ورزش ــور رش ــی در ام ــی و حقوق ــخاص حقیق ــاز اش ــت غیرمج ــری از فعالی ــه و جلوگی ــرل برنام ــارت وکنت ــتعدادها و نظ ــرورش اس و پ

ــون  بدمینت
4 - برنامه ریــزی در جهــت جلــب نظــر و مشــارکت مقامــات و مســئولین شهرســتان و تکریــم پیشکســوتان و نــام آوران شهرســتان بــا هــدف 

الگوســازی بــرای جوانــان
ــر امــر توســعه باشــگاه داری در ســطح شهرســتان و تشــویق بخــش خصوصــی در جهــت ســرمایه گذاری در رشــته ورزشــی   5 - نظــارت ب

ــه ــای داوطلبان ــی  و کمک ه ــارکت مردم ــه مش ــاد زمین ــون و ایج بدمینت
 6 - ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب جهت افزایش توان مالی هیأت شهرستان 

ــاس  ــتان براس ــطح شهرس ــون درس ــی بدمینت ــته ورزش ــت اندرکاران رش ــان، داوران ودس ــش مربی ــطح دان ــاء س ــت ارتق ــالش درجه 7 -ت
ــیون  ــوزش فدراس ــه آم ــی کمیت ــا هماهنگ ــی و ب ــع آموزش ــه جام ــن برنام ــق تدوی ــی از طری ــی ومل ــتانداردهای بین الملل اس

8- کوشــش در بهره بــرداری از خدمــات داوطلبانــه مــردم جهــت پیشــبرد رشــته ورزشــی بدمینتــون و ترغیــب و حمایــت آنــان در حــدود 
قوانیــن و مقررات"ثبــت موضــوع فعالیــت موسســه مذکوربمنزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد" 2 - مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه 

مــدت نامحــدود 
ــر ،  ــان امیرکبی ــادر( ، خیاب ــدان )م ــاال ، می ــرق ب ــر، ب ــهر مالی ــزی ، ش ــش مرک ــر ، بخ ــتان مالی ــدان ، شهرس ــتان هم ــی : اس ــز اصل 3 - مرک
ــمت  ــه س ــی 3930857405 ب ــماره مل ــه ش ــی ب ــد مؤمن ــای احم ــران : آق ــتین مدی ــتی 6571934911 4 - نخس ــه اول، کدپس ــالك 0 ، طبق پ
مدیــر عامــل و رئیــس هیــأت مدیــره )رئیــس هیــأت( خانــم منــا شــیراوند بــه شــماره ملــی 3933231639 بــه ســمت نایــب رئیــس هیــأت 
مدیــره و عضــو اصلــی )نایــب رئیــس( آقــای محمــد عبــاس پــور بــه شــماره ملــی 3920488342 بــه ســمت عضــو اصلــی هیــأت مدیــره 
)دبیــر هیــأت( آقــای رضــا باقــری بــه شــماره ملــی 3933811805 بــه ســمت خزانــه دار هیــأت اعضــای هیــأت مدیــره بــرای مــدت چهــار 

ســال انتخــاب گردیدنــد. 
5 - دارنــدگان حــق امضــاء : اســناد بانکــی و اوراق بهــادار و تعهــدآور هیــأت بــا امضــای ثابــت خزانــه دار و امضــای رئیــس هیــأت و در غیــاب 
رئیــس هیــأت، نایــب رئیــس و در غیــاب نایــب رئیــس، دبیــر هیــأت، قابــل اقــدام اســت. ضمنــًا کلیــه مکاتبــات عــادی اداری )غیرتعهــدآور( 

بــا امضــای رئیــس هیــأت و در غیــاب وی، نایــب رئیــس یــا دبیــر هیــأت انجــام می پذیــرد.
ــه اســتناد مجــوز شــماره  ــد. ب ــام جهــت درج آگهــی انتخــاب گردی ــه همــدان پی ــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه 7 - روزنام  6 - اختی

ــت.  ــده اس ــی گردی ــدان آگه ــتان هم ــان اس ــورخ 1398/01/19 اداره کل ورزش وجوان 226/2/351م
)543177(

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

ــا و  ــه ه ــادآور حماس ــا ی ــن روزه   ای
ــاوم  ــی و مق ــردم انقالب ــای م ــادت ه رش
ایــران اســالمی اســت کــه در قالــب 
ســال  مردادمــاه  در  مرصــاد  عملیــات 

1۳6۷ رقــم خــورد.
در آن ایام که دشــمن بعثــی و حامیانش 
بدخواهان و دشــمنان قسم  از  که همگی 
انقــالب و نظام اســالمی بودند،  خورده 
8 ســال جنــگ نظامی  پس از نزدیک به 
از  ایران ســیلی محکمی  بــزرگ  ملت  با 
فرزنــدان ملت خورده بودنــد، در توطئه 
ای آشــکار با تجهیز و حمایــت منافقین 
کــوردل،  زمینه تجــاوزی دیگر به خاک 
پاک میهن اســالمی ما را فراهم ســاختند 
کــه به دنبــال آن دســت نشــانده ها و 
وابســتگان به بیگانگان در اقدامی ناشیانه 
و البتــه ناجوانمردانــه کشــور را آمــاج 
حمالت خود ســاختند تا بــه خیال خام  
کرمانشاه  اســتان  از  عبور  از  خویش پس 

کنند. حرکت  تهران  سمت  به 
مقاومت و فــداکاری رزمندگان اســالم اما 
منافقان کوردل را در اجرای نقشــه شوم آنها 
ناکام گذاشتند و با زمین گیر کردن نیروهای 
متجــاوز،  تنگه مرصاد را بــه جهنمی برای 

دشمنان تبدیل کردند.
این عملیات تاریخی از چنان اهمیتی در ابعاد 
نظامی و سیاســی برخوردار بود که بازتاب 
های آن در ســطح منطقه و جهــان به طور 

گسترده نمود پیدا کرد.
امروز بایــد از عملیات مرصاد به عنوان یک 
اتفاق بزرگ تاریخی یاد کرد که پیام های مهم  

و عبرت هایی را به دنبال داشت.   
ــات  ــن عملی ــام ای ــن پی ــم تری ــاید مه ش
مقامــت و ایســتادگی مــردم انقالبــی باشــد 
ــوده  ــچ شــرایطی حاضــر نب کــه تحــت هی
ــن  ــه ذره ای آب و خــاک میه و نیســتند ک
آســیب ببینــد و یــا بــه نظــام و ارزش هــای 

ــود. ــه ای وارد ش ــی خدش انقالب
در طــول چهــل ســال اخیــر بارهــا شــاهد 
بــوده ایــم کــه مــردم در راه دفــاع و 
ــش  ــد خوی ــا و عقای ــت از ارزش ه صیان
ــوده و در  ــذار ننم ــی فروگ ــچ تالش از هی
ــیب  ــال آس ــه دنب ــه ب ــمنان ک ــل دش مقاب
زدن بــه انقــالب و نظــام بــوده انــد، 

ــد. ــرده ان ــت ک ــه مقاوم جانان
مرصــاد نمونــه ای بــزرگ از مقاومــت 
مــردم بــود کــه باعــث شــد نقشــه هــای 
ــده و  ــر آب ش ــش ب ــمنان نق ــوم دش ش
خــواب هــای آنهــا بــرای ضربــه زدن بــه 

ــود. ــر نش ــگاه تعبی ــالمی هیچ ــران اس ای
ــات  ــت عملی ــارت رف ــه اش ــور ک همانط
ــز دارای  ــی نی ــاظ سیاس ــه لح ــاد ب مرص
اهمیــت بــود . در ایــن زمینــه بایــد 

ــی  ــه خوب ــه شــواهد تاریخــی ب ــت ک گف
گویاســت کــه پــس از ایــن عملیــات 
ــه  ــام از ورود ب ــمنان نظ ــگان و دش بیگان
ــای  ــت ه ــه حرک ــا ادام ــی و ی ــاز نظام ف
ــک  ــن ی ــدند و ای ــد ش ــلحانه  ناامی مس
پیــروزی بــزرگ بــرای ملــت ایــران بــود 
ــی   ــن الملل ــی و بی ــورد سیاس ــه بازخ ک
عرصــه  در  گردیــد  باعــث  و  داشــت 
هــای  برنــده  بــرگ  نیــز  دیپلماتیــک 

ــود. ــورمان ش ــب کش ــادی نصی زی
ایــن حادثــه بــزرگ تاریخــی البتــه عبــرت 
ــه   ــت ک ــمنان داش ــرای دس ــز ب ــی نی های
فکــر تجــاوز بــه خــاک ایــران اســالمی و 

ــرون  ــر بی ــام را از س ــه نظ ــیب زدن ب آس
کننــد.

ــا  ــالها از آن روزه ــت س ــا گذش ــروز ب ام
ــان  ــرات بی ــر  ج ــمنان دیگ ــا دش ــه تنه ن
از  چنیــن حــرف هایــی را ندارنــد و 
ــه  ــخن ب ــام س ــالب و نظ ــه انق ــه ب مقابل
میــان نمــی آورنــد، بلکــه جمهــوری 
ــدرت  ــک ق ــوان ی ــه عن ــران ب اســالمی ای
منطقــه ای و تاثیرگــذار در بســیاری از 
معــادالت بیــن المللــی مطــرح اســت 
کــه دشــمنان هیچــگاه نمــی تواننــد ایــن 
ــر آن  ــی ب واقعیــت را منکــر شــوند و حت

ــد. ــز دارن ــان نی اذع

و نکتــه پایانــی اینکــه دلیرمردانــی از 
ــه  ــواره در بره ــه هم ــدان ک ــتان هم اس
هــای مختلــف در انقــالب اســالمی و 
دفــاع از ارزش هــای نظــام نقــش داشــته 
انــد، در حماســه ســازی هــای رزمنــدگان 
ــهیم  ــز س ــاد نی ــات مرص ــالم در عملی اس
ــن  ــرای ای ــروز افتخــاری ب ــه ام ــد ک بودن
خطــه از میهــن اســالمی بــه حســاب مــی 

ــد. آی

اسامی13شهيدهمدانكهدرجه»سرتيپتمام«میگيرند
1۳ شهید واالمقام در استان همدان به درجه سرتیپ تمامی نائل شدند.

در مراسم بزرگداشت سالگرد عملیات مرصاد  که جمعه شب در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار شد 1۳ شهید استان همدان به درجه سرتیپ 
تمام نائل شدند و لوح افتخار رهبر معظم انقالب به این شهدا نیز تقدیم شد.

■ اسامی این شهدا به شرح زیر است.
1ـ شهید تقی بهمنی فرمانده محور عملیات لشگر ۳۲  تاریخ شهادت 11/۰۲/6۰ منطقه بازی دراز

۲ـ شهید علیرضا حاجی بابایی فرمانده محور عملیات لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۲۴/۰۴/61 عملیات رمضان
۳ـ شهید حبیب ا...  مظاهری فرمانده محور عملیات لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۲۴/۰۴/61 عملیات رمضان

۴ـ شهید حسن صوفی قائم مقام لشگر ویژه حضرت حجت تاریخ شهادت 15/1۲/6۴ عملیات بدر
5ـ شهید حسن ترک فرمانده محور عملیاتی لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۰۲/1۲/6۴ عملیات والفجر 1

6ـ شهید محسن عینعلی فرمانده محور عملیاتی لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۲۷/۰۲/65 عملیات پدافندی مجنون
۷ـ شهید رضا شکری پور فرمانده محور عملیاتی لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۳۰/۰۲/65 عملیات پدافندی مجنون

8ـ شهید حسینعلی نوری فرمانده اطالعات عملیات لشگر ویژه شهدا تاریخ شهادت 1۳/1۰/65  عملیات کربالی 5 شلمچه
۹ـ شهید ناصر قاسمی فرمانده محور عملیاتی لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۰1/11/65 عملیات فتح المبین

1۰ـ شهید ستار ابراهیمی فرمانده محور عملیاتی لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۰۲/1۲/65 عملیات کربالی 5 شلمچه
11ـ شهید علی چیت سازیان فرمانده اطالعات عملیات لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۰۴/۰۹/66 عملیات شناسایی ماووت

1۲ـ شهید حسن تاجوک فرمانده محور عملیاتی لشگر ۳۲ تاریخ شهادت ۰1/۰۴/6۷ عملیات پدافندی ماووت
1۳ـ شــهید ســعید اسالمیان جانشین مدیریت ســازمان معاونت عملیات محل سپاه تاریخ شــهادت ۷/1۰/6۷ در حین انجام مأموریت در جاده 

همدان- تهران

مرصاد، نمونه ای بزرگ 
از مقاومت ملت بزرگ ایران
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نیش و نوش

خبر

قیمت مسکن در استان ها هم کاهشی شد؟!
 وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه قیمت مسکن افت کرده  
اســت، گفت: در تهــران قیمت ها نه تنها افزایش نیافته اســت بلکه 
بازگشت داشــته و این امر تاثیر سراسری داشته که در سایر استان ها 

هم قابل مشاهده است.
به گزارش مهر محمد اســالمی، افزود: نوسان های قیمت مسکن در 
ماه های اخیر تابع عرضه و تقاضا نیســت و نباید تحلیل کنیم افزایش 

قیمت به دلیل کاهش عرضه بوده است.
وی عنــوان کرد: ســهم بزرگــی از عرضه های مســکن وارد بحث 
سوداگری شده است. همچنین کســانی که می  خواستند ارزش پول 

خود را حفظ کنند آن را تبدیل به ملک کردند.
وزیر راه اظهارداشــت: از همه مهمتر متراژ خانه هاســت؛ پروانه های 
صادر شــده باالی 1۴۰ و 15۰ متر مربــع بوده در حالیکه معامله های 
سال گذشته در تهران انجام شده زیر 1۰۰ مترمربع بوده و نشان می دهد 
که تقاضای جامعه هدف در بخش مسکن، خانه های زیر 1۰۰ متر بوده 
اســت.وی با بیان اینکه چاره مقابله با گران فروشــی نخریدن است، 
گفت: ماه گذشته رشد قیمتی حباب گونه بود و منطقی نداشت؛ همان 
موقع نیز گفتم که راهش این است که افراد تحمل کنند و خرید نکنند 
که این امر تاثیر خود را نشان داد؛ این ماه شاهد توقف رشد بادکنکی 

قیمت ها بودیم و این افت کمک کرد تا فضا آرام شود.
اسالمی با بیان اینکه در برنامه اجرایی جامعه هدف برای ما مهم است، 
گفت: قشری که نیازمند مسکن است حتما به نقش و مساعدت دولت 
نیاز دارد و برنامه ای را به صورت جدی آغاز کردیم و پیشــنهاد دادیم 

که رسانه ها نیز پیشرفت پروژه ها را هفتگی رصد و ارائه کنند.

اکتشافات جديد میزان ذخاير معدنی 
را 2برابر می کند

 معــاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: تاکنون اکتشــاف در 
نیمی از 6۰۰ هزار کیلومتر از مساحت قابل اکتشاف کشور انجام شده 
و اجــرای برنامه جدید در این زمینه می تواند موجب دو برابر شــدن 

ذخایر شود.
بــه گزارش ایلنا، خداداد غریب پور، افزود: اکثر اکتشــاف های انجام 
شده در معادن به شیوه سطحی انجام و کمتر در عمق وارد شده است، 
درحالی که ممکن است با اکتشاف عمقی در معادن فعلی، میزان ذخایر 
به ۲ برابر برسد.سازمان ایمیدرو در دولت یازدهم فعالیت اکتشافی در 
گســتره ای به وســعت ۲5۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را 
کلیــد زد که این رقم به ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع افزایش یافت، اکنون 
برنامه سازمان یاد شده در دولت دوازدهم فعالیت اکتشافی در وسعت 
۳۰۰ هزار کیلومتر مربع است.روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گزارش داد، غریب پور در این 
نشست اظهار داشت: برای تدوین اســتراتژی مطلوب ایمیدرو، باید 
اساسنامه سازمان، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع 
موانع تولید، قانون معادن، نقشه راه معدن و صنایع معدنی، تفاهم نامه 
ها و صورت جلسه های امضا شده در سال های گذشته مطالعه شود.

وی تصریح کرد: سازمان ایمیدرو ظرفیت تبدیل شدن به توانمندترین 
سازمان توسعه ای کشور را دارد و در تدوین استراتژی، شاخص هایی 
نظیر قابلیت اجرایی شدن برنامه ها، تعهدزا بودن، داشتن جدول زمانی، 
تســهیل کننده ارتباطات، ساده سازی ســازمان و به حداقل رساندن 

فرآیندها مدنظر قرار گیرد.

انباشت 36۰ هزار راس دام در کشور

 رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران، با بیان اینکه ۳6۰ هزار 
راس دام سبک و سنگین در کشور انباشت شده است، گفت: دولت یا 

باید واردات را متوقف کند، یا اجازه صادرات بدهد.
سیداحمد مقدسی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در 
حال زیان هستند، از واردات بی رویه گوشت و دام زنده توسط دولت 
انتقــاد کرد و افزود: دولت نه واردات را متوقف می کند؛ نه اجازه می 

دهد ما محصول خود را صادر کنیم.
این فعال بخش خصوصــی ادامه داد: زمانی که وضعیت تولید داخل 
مناســب اســت؛ چرا باید دولت این همه اقدام به واردات کند؟ اگر 
هم می خواهند نیاز کشــور را از این طریق تامین کنند، اجازه بدهند 

تولیدکنندگان محصول خود را صادر کرده تا دچار زیان نشوند.
مقدسی درباره اینکه واردات گوشت و دام زنده به منظور تنظیم بازار 
گوشــت قرمز انجام شــده و هنوز هم قیمت این کاال در بازار کاماًل 
متعادل نیســت، افزود: قیمت برای تولیدکننــده کاهش یافته؛ اما اگر 
برای مصرف کنندگان این اتفاق رخ نداده، مســئولیت با دستگاه های 
نظارتی اســت که در این رابطه ورود نمایند، به نحوی که دالیل این 
فاصله قیمتی را بررسی و آن را کنترل کنند.وی با بیان اینکه قیمت هر 
کیلوگرم گوساله نر، حدود 1۰ هزارتومان برای تولیدکنندگان کاهش 
یافته اســت، ادامه داد: دولت باید تدبیری برای این امر در نظر بگیرد. 
مقدســی در بخش دیگری از ســخنان خود به عدم همکاری کامیون 
هــا در حمل نهاده های دامی اشــاره و اضافه کــرد: جنس خریده و 
ترخیص شــده؛ اما به دلیل عدم همکاری کامیون داران، امکان حمل 

آن وجود ندارد.

کیهان: بزک با طعم دروغ 
 ولی تنها چیزی که واقعیت داره همینه

همدان پیام: دومین مدیرعامل در ۴ ماه 
 درگردشگری باید تنوع باشه 

همشهری: راه سخت کردستان برای حضور در بازار عراق 
 پل هوایی خوب جواب می ده!!

صدای زنجان: ۹۰ درصد زنجانی ها با اتوبوس قهرند 
 در شأن خوشون نمی بینند سوار اتوبوس بشن 

اعتماد:دو شرط کاهش قیمت ها 
 برخورد خشن مشتری ،تخریب روحیه مغازه دار

همدان پیام: میزبان همایشی جهانی »جاده ابریشم« شدیم 
 ما که تو جاده آسفالت موندیم »مهندس«

کیهــان: نهادهای دولتی توانایی محافظــت از کل محدوده جنگل را 
ندارند 

 می تونن از سلطان جنگل جناب شیر کمک بگیرن!!
آوای ماکو: میان برخی از نمایندگان با وزرا باالخره رفاقت هم وجود داره

 گوش وایستادن دور از خوب نیست!!
ایران: اینکه با تذکر فیفا زنان به ورزشگاه بروند قشنگ نیست

 راست می گه زنان زود قهر می کنن 
اعتماد: چه کسی نمی گذارد قیمت ها پایین بیاید 

 عالقه به خوردن!!
اطالعات: تکیه کالم های آزاردهنده در سخنرانی ها و مصاحبه ها 

 می تونی گوشتو پنبه بزاری  
آوای کرمانشاه: نفس تنگی و ترومای فرهنگی 

 حرفتو با اصطالحات پزشکی می گی برات دارو کم می نویسن
همشهری: می توانستم جانشین کی روش باشم 

 مگه پول کت شلوار شیک داری 
اطالعات: متقاضیان مسکن مهر چرا باید پول عرصه را بپردازند

 چون قشر محرومند 
همشهری: دست سعودی در سودان 

 اون مجید دلبندم که دستش همه جا هم می رسه!! 

استخدام ۱۸ هزار کادر درمانی 
تا پايان سال آينده

 وزیر بهداشت گفت: تا پایان سال آینده، 18 هزار نیرو شامل پرستار 
ماما و کادر درمان در مراکز ارائه خدمت استخدام می شوند.

به گزارش فارس، ســعید نمکی وزیر بهداشت با اشاره به اجرای طرح 
تحول سالمت اظهار کرد: علیرغم مضایق مالی کشور و دولت به دلیل 
نقصان درآمدها، ما کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم را حمایت 
می کنیم و هیچ بیمارســتان دولتی نخواهد بود کــه بیماری را به دلیل 
تنگدستی پذیرش نکند و از رسانه ها می خواهیم تا مواردی از این قبیل 
را در صورت مشاهده تخلف گزارش کرده و گیرندگان خدمات نیز در 
صورت مشــاهده تخلف آن را به سامانه 1۹۰ گزارش دهند تا در اسرع 

وقت پیگیری شود.
وی در مورد جذب نیروهای پرســتاری و درمان نیز توضیح داد: مجوز 
استخدام ۹۰۰۰ اخذ شده است و ۹ هزار نفر نیز در نیمه دوم سال نهایی 
خواهد شد، یعنی تا پایان امسال و اوایل سال آینده 18 هزار نیرو شامل 
پرســتار ماما و کادر درمان در مراکز ارائه خدمت استخدا نهایی خواهد 
شــد.وی گفت: تا پایان امســال و اوایل سال آینده 18 هزار نیرو شامل 
پرســتار ماما و کادر درمان در مراکز ارائه خدمت استخدام می شوند تا 

باری را از دوش همکاران ما در نظام سالمت برداشته شود.
نمکی با بیان اینکــه ۳۰ درصد از ظرفیت نیروی انســانی در وزارت 
بهداشت به سمت نیروهای بومی سوق داده شده است، گفت: این اقدام 
به عنوان پروژه ماندگار برای ماندگاری پزشــک و پیراپزشک در نقاط 
محروم انجام شد و تا دو سال آینده شاهد به حداقل رسیدن مشکالت 

در این حوزه خواهیم بود.
وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی در مورد به کارگیری فارغ 
التحصیالن رشته بهداشــت دهان و دندان نیز گفت: بهداشت دهان و 
دندان به عنوان یکی از شــاخص های جدی مطرح است که متاسفانه 
وضعیت مناسبی ندارد بر این اساس طرح مدارس از پوسیدگی را آغاز 
کردیم. طرح مدارس عاری از پوسیدگی را از اواخر سال گذشته در نمین 
اردبیل آغاز کردیم و به دنبال آن پیگیری جذب فارغ التحصیالن رشته 

بهداشت دهان نیز در این حوزه صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: تمامی 1۲۰۰۰۰۰ دانش آموزان کالس ششم در 
قالب طرح مدارس عاری از پوســیدگی در حال اقدام اســت و در این 
راستا ۳6۰۰ یونیت دندانپزشــکی که در اختیار داریم به همراه ۳ هزار 
پرســنل دندانپزشــک و به کارگیری 5۰ درصد است فارغ التحصیالن 

بهداشت و درمان به کار خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر باال بودن هزینه درمانی زائران 
در شهر مشهد مقدس نیز گفت: در دیدار شب گذشته با حجت االسالم 
و المسلمین مروی تولیت آستان قدس در مورد طراحی مجموعه هایی 
با همکاری وزارت بهداشــت و آستان قدس برای حل مسائل بهداشتی 
و درمانی زائران ایرانی و خارجی رایزنی کردیم تا فشــاری به منابع و 

سرانه های نظام سالمت برای بومیان استان پیش نیاید.
وی در مورد سیســتم ارجاع و پزشک خانواده نیز گفت: نخستین رکن 
و الزمه پیاده سازی سیستم ارجاع و پزشک خانواده پرونده الکترونیک 
سالمت است که بدون آن پزشکی خانواده عملیاتی نمی شد خوشبختانه 
ریل گذاری شــد. پیاده ســازی این برنامه در سه تا پنج استان در حال 
بررسی اســت و در نظر داریم برنامه پزشــکی خانواده هر سه ماه در 
تعدادی از استان ها اجرا شود و تا اواسط سال آینده تمام استان ها تحت 

پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

مهلت اصالح سفارش اينترنتی کتب درسی تا ۱6 شهريور
 بازه زمانی تعیین شده برای اصالح ثبت سفارش اینترنتی کتب درسی که از سه شنبه، اول مرداد آغاز شده تا 16 شهریور ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، دانش آموزان و مدارس می توانند در صورت نیاز سفارش اینترنتی کتب درسی خود را در پایه های اول تا ششم دوره 
ابتدایی، پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه و همچنین پایه هشتم و نهم کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه 

دانش آموزان استعدادهای درخشان اصالح کنند.
سامانه http://www.irtextbook.com و یا www.irtextbook.ir برای این منظور درنظر گرفته شده است.

تقویم زمانی ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۹۹-۹8 دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه دوم )نظری، فنی و 
حرفه ای و کاردانش( و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه استعدادهای درخشان از طریق سامانه مربوط و برابر جدول 
تقویم زمانی انجام می شــود.  برهمین اســاس برای ورود به سامانه کد ملی دانش آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره 

سریال شناسنامه دانش آموز،"رمز عبور" ورود به سامانه است.

ساخت "دستیار رباتیك جراح قلب تپنده" در دانشگاه امیرکبیر
 "دستیار رباتیک جراح قلب تپنده" در آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شد.

به گزارش تســنیم؛ این طرح جزو برنامه های همکاری های بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اســت که با همکاری مهدی 
توکلی از دانشگاه آلبرتا انجام شده  است.

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره ویژگی های این ربات گفت: این ربات می تواند همزمان با ضربان قلب 
حرکت کند تا بتواند به جراح در انجام دقیق جراحی کمک کند و امکان دیدن تصاویر برای جراح راحت تر باشد.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه و همکار طرح با اشاره به حضور 6 دانشجوی تحصیالت تکمیلی در این طرح گفت: 
جراح می تواند از راه دور و با اســتفاده از جوی اســتیک روبات را هدایت کند تا بتواند جراحی دقیق و ظریفی را انجام دهد بر این 
اساس ا روبات می تواند تمام حرکات قلب را تقلید کند و با قلب جلو و عقب شود. این دستگاه عالوه بر جراحی قلب، می تواند در 

جراحی های قفسه سینه و داخل شکم بکار گرفته شود. 

 سیســتم پرداخت الکترونیکی بانک ها در 
طول شبانه روز یک بار برای تسویه وجوه قطع 
می شــود. طول مدت این قطعی در بانک ملی 
بیشتر از بقیه بانک هاست و گفته می شود علت 
اصلی آن به تعداد باالی تراکنش های این بانک 

برمی گردد.
شاید شما هم با این وضعیت روبه رو شده اید 
کــه پس از خریدی ، معموالً در ســاعات 1۲ 
شب کارت بانکی خود را برای پرداخت روی 
دستگاه کارتخوان می کشید، اما سیستم پاسخ 
نمی دهــد. این اتفاق که تبدیــل به یک روال 
عادی شــده، همه را مجبور کرده تا جایی که 

می شود، در این زمان خریدی انجام ندهند. 
اما بســیاری اوقات ناگزیری شرایط زندگی یا 
فراموشی باعث می شود که 1۰ دقیقه از وقت 
را صرف انتظار برای وصل مجدد سیستم کنند. 
این قطعی شبانه مربوط به تسویه روزانه وجوه 
و تراکنش ها است که در سیستمی تحت عنوان 
 core banking سامانه بانکداری متمرکز یا
انجــام می شــود. از آنجایــی کــه خروجی 
سامانه های یکپارچه بانکی با توجه به کیفیت 
نرم افــزاری، ســخت افزاری و پیچیدگی های 
ظرفیت هــا و نیازهــا در هر بانکــی متفاوت 
است، تسویه وجوه شــبانه هم به عنوان یکی 
از کارکردهای این سامانه می تواند متغیر باشد.

 تراکم باالی سيستم
در حال حاضر، تجربه استفاده کنندگان نشان 
می دهد میزان زمان قطعی شــبانه خودپردازها 
و کارتخوان های بانک ملی از دیگر بانک های 
کشور بیشتر اســت. برای پاسخ به دالیل این 
موضوع به ســراغ معاون فنــاوری اطالعات 
بانک ملی و کارشناســان شــرکت خدمات 
انفورماتیک )شرکت پشتیبان سامانه بانکداری 
متمرکز بانک ملی( رفتیم. مســعود خاتونی، 
معاون فناوری اطالعات و شــبکه ارتباطات 
بانک ملــی می گوید: این موضــوع به تعداد 
باالی تراکنش های روزانــه این بانک مربوط 
اســت. به گفته این مســئول هیچ بانکی در 
ایران به اندازه بانک ملی ســپرده گذار، و به تبع 

آن تراکنش ندارد. بنابراین تراکم باالی سیستم 
موجب طوالنی تر شدن فرآیند تسویه در این 
بانک شده اســت. این موضوع را کارشناسان 
شرکت خدمات انفورماتیک نیز تأیید کرده و 
گفتند: رقم حدود ۲۰ میلیونی تراکنش روزانه 
بانک ملی و برخی مسائل فنی که به گفته آنها 
در حال بررسی و ارتقاست، عوامل اصلی این 

موضوع هستند.
 تراکنش ۸۵ ميليونی

طبق آخرین آمارهــای بانک مرکزی از تعداد 
تراکنش های خودپردازهای بانک ها، بانک ملی 
در فروردین ماه حــدود 85.۴ میلیون تراکنش 
از خودپردازها داشــته که این بانک را به رتبه 
اول حجم مراجعــه الکترونیکی در میان همه 
بانک های کشور رســانده است. جالب است 
بدانیم دومیــن بانک در ایــن رتبه بندی رفاه 
کارگران اســت که تراکنــش ماهانه آن ۳8.5 

میلیون عنوان شده است. 
یعنی تعــداد تراکنش بانک ملــی بیش از دو 
برابر )1۲1 درصد بیشــتر( از بانک دوم است. 
در رتبه های پسی تراکنش بانک های صادرات، 

ملت و ســپه قرار دارند که بــه ترتیب در ماه 
فروردیــن ۳6، ۳۰ و ۲۷ میلیــون تراکنش از 
خودپردازهــای خود داشــته اند. از همین رو، 
شاید بتوان پذیرفت عامل اصلی قطع طوالنی تر 
خودپردازها و کارتخوان های بانک ملی همین 
مســئله باشد، اما پرسشــی که مطرح می شود 
این است: آیا امکان ندارد از سامانه بانکداری 
متمرکز قوی تری اســتفاده کرد که بتواند این 
میزان تراکنش را در زمان کمتری تسویه کند؟ 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ببینیم سامانه 
بانکــداری متمرکز چیســت و چگونه عمل 

می کند؟
 نيازمندی های پيچيده و بومی

وظیفه سامانه بانکداری متمرکز، نگهداری و 
ثبت کلیه اطالعات و تعامالت مالی در شبکه 
بانکی در یک واحد اطالعات مرکزی اســت. 
بانک ها بر اساس رویکردهای استراتژیک خود 
و با هــدف بهبود عملیات، کاهش هزینه ها و 
ایجاد آمادگی برای رشد بانک، از این سامانه 
استفاده می کنند. به طور کلی، این سامانه کلیه 
محصوالت، خدمات بانکی، عملیات راهبری 

و مدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه 
داده های مشــترک و یکپارچــه در قالب یک 
ســامانه ارائه می کند کــه انعطاف پذیری این 
ســامانه و مشتری محوری از ویژگی های مهم 
آن اســت. بدون ایجاد یــک بانک اطالعاتی 
متمرکــز و یکپارچــه، خدمــات بانکداری 
الکترونیکی به صورت جزیره ای و غیرهمسان 

خواهد بود.
راه اندازی و بهره برداری از ســامانه بانکداری 
متمرکز نیازمندی های پیچیده و مفصلی در سه 
حوزه ســخت افزار و نرم افزار و شبکه دارد.از 
نظر کارشناســان این حوزه، سامانه بانکداری 
متمرکز در ایران با چالش های زیادی روبه رو 
اســت و تنها یکی از اینهــا به ضعف صنعت 
نرم افزارهای بانکی برمی گردد. بر اساس تجربه 
پیاده سازی این سیســتم ها در ایران مشخص 
شــده که حتی خرید مدل کاماًل خارجی این 
نرم افزارها نتوانسته مشکل برخی از بانک ها را 
رفع کند. دلیــل این امر هم به عدم تطابق این 
نرم افزارها با نیازهای بومی بانک های کشــور 

برمی گردد.

 رمالــی، کــف بینی، طلســم نویســی و 
جادوگری شاید قدمتی به درازای تاریخ جوامع 
دارد اما بستر فضای مجازی، فرصت بی مانندی 
را برای کسب درآمد و جذب مشتری از سوی 
مدعیــان علوم غریبه و قــوای خفیه به وجود 

آورده است.
به گــزارش ایرنا، مراجعه به فال بین و رمال و 
دعانویس، از گذشــته تا امروز عملی بوده که 
غالبا با سهولت از سوی بسیاری از شهروندان 
صورت می گرفته اما فضای مجازی، بســتری 
گسترده تر و سهل الوصول تر برای شیوه های 
جدید رمالی و سحر و جادو پدید آورده است 
و به نظر می رسد که در غفلت برخی مسئوالن، 
بساط رماالن و فالگیرها، هر روز رونق بیشتری 

می گیرد.
بساط رماالن؛ از شير مرغ تا جان آميزاد

در بســاط رماالن و جادوگــران مجازی، همه 
چیز پیدا می شود؛ پیشگویی آینده، بستن زبان 
دیگران، رســاندن عاشق به معشوق، طلسم و 
جادوی بدخواهان، موفقیــت در کنکور، پیدا 
کردن نشــانی دزدان و سارقان، درمان نازایی و 
بیماری های العالج، یافتن همزادان و هر چیز 
دیگری که فکر کنیــد در آگهی ها و تبلیغات 
رماالن و جادوگــران در فضای مجازی دیده 

می شود.
 تصويــری از آگهی های فالگيری و 

رمالی در سايت ديوار
اما تنها اینســتاگرام یا تلگــرام، جوالنگاه این 
رماالن نیســت که اکنون فضاهــای مجازی 
همچون شبکه های اشــتراک گذاری تبلیغات 
همچون »دیوار« و »شــیپور« نیز بستری شده 
است برای تبلیغات فالگیران و کف بینان که از 

تضمین فال یا جادوی خود خبر می هند
امــا فال بینی و کف بینی تنها به وســیله افراد 
در فضای مجازی صورت نمی پذیرد زیرا ده ها 
نرم افزار کف بینی و رمالی نیز تولید شــده اند. 

در شبکه اشــتراک گذاری نرم افزارهای تلفن 
همراه نظیر »بازار« نیز می توان با ده ها نرم افزار 
تلفن همراه ایرانی روبرو شد که در حال کسب 

درآمد از این طریق هستند.
نمونه ای از نرم افزارهــای کاربردی فالگیری 
که در شــبکه »بازار« و برای تلفن های همراه 

هوشمند تولید و به اشتراک گذاشته می شوند.
 هزينه های سرسام آور، تضمين های 

بدون پشتوانه
شــاید تعجب آور نباشــد که گرفتن یک فال 
قهوه ســاده تلفنی تنها قیمتی در حدود ۲۰ تا 
۳۰ هزارتومان داشــته باشد. اما مبالغ به همین 
اعداد محدود نمی شــود. قیمت طلسم، جادو، 
زبان بند، انگشــتر موکل دار و مانند آن سر به 
میلیون ها تومان می گذارد و تازه این در حالی 
اســت که مشتری باید پول را پیش از دریافت 
هرگونه خدمات به شماره حسابی که فروشنده 

اعالم می  دارد، واریز کند.
قیمت اشیای به ظاهر جادویی هم نظیر »مهره 
مار«، »ســنگ جــن«، »خرمهــره«، »دندان« یا 
»پیشــانی گرگ«، »مهرگیاه«، »بزاق کبرا«، »دل 
گوسفند«، »پوســت« یا »ناف آهو« یا »ناموس 
کفتار« گاه سر به فلک می کشد و ممکن است 

حتی دالری خرید و فروش شود.
 نمايش های سياه و تلخ

بســیاری از رماالن مجازی برای اثبات صحت 
ادعاهای خود، تصاویری از اقدامات جادویی 
خود را در فضای مجازی به اشتراک می گذارند؛ 
صحنه هایی از دفن پیراهنی که به آن قفل زده 
شده است تا نمایش اورادی که در کنار تصاویر 
عجیب و غریب قرار گرفته اند، شمع هایی که 
در کنار آن ها می ســوزند و صداهای عجیب و 

غریبی که شنیده می شوند.
در کنار آن برخی ســلبریتی ها و اینفلوئنسرها 
نیز وارد این آشفته بازار شده اند تا از این نمد، 
کالهی برای خــود بدوزند. آنــان در فضای 

مجازی، با لحنی پرآب و تاب از نتایج شگفت 
انگیز طلسم ها و اوراد »استاد« فالنی می گویند از 
مخاطبان خود می خواهند برای حل مشکالت 

خود به جادوگران مراجعه کنند.
در بسیاری از صفحات شبکه های اجتماعی این 
مدعیان دروغین، تصاویری دلخراش از کشتن 
یا آزار حیوانات برای به دســت آوردن اشیایی 
به ظاهر جادویی دیده می شــود تا به مخاطبان 
اثبات شــود که اشــیای جادویی آنان »اصل« 
است. در این تصاویر که مارهای نگون بختی را 
می بینیم که سر آن ها با چاقویی تیز جهت یافتن 
»مهره مار« شــکافته می شود یا جنازه کفتارها، 
گوســفندها و گرگ هایی که برای برداشــتن 
تکه ای از پوست، قلب، دندان یا مانند آن تکه 

تکه و مثله شده اند.
 رمالی و دنيای جديد

در حالی که به نظر می رســد در هزاره سوم، 
بایســتی دوران رمالی و فال گیــری به پایان 
می رســید اما همچنان گروهی از شهروندان 
برای حل مســائل خود به چنیــن اقداماتی 
گرایش می یابند. پژوهش های جامعه شناسی 
نشــان می دهند که یکی از دالیل مراجعه به 
فالگیرها و رمــاالن، گریز از تصمیم گیری یا 

فهم مسائل است.
 فال گيرها به ما چه می گويند؟

بطور معمول فال گیرها تالش می کنند تا نوعی 
احساس رضایت در مخاطبان خود ایجاد و به 
آنان احساس آرامش تزریق کنند تا مشتریان بار 
دیگــر نیز پیش این رماالن بیایند. همانطور که 
فاضلی و همکاران نشــان می گویند فال ها از 
ساختاری کلی تبعیت می کنند. این ساختار کلی 

اغلب قریب به اتفاق 5 ویژگی دارند.
نخســتین ویژگی فال ها، »کلی گویی« است. 
فال گیرهــا ذکر جزئیــات نمی گویند با گفتن 
عباراتی مبهم همچون ســفری در پیش است 
یا شما خوشبخت خواهید شد، به کلی گویی 

بسنده می کنند. 
دومین ویژگی فال ها، »این همان گویی« است. 
منظور از این همان گویی، تکرار مکررات است. 
مثال در فال به شما گفته می شود: »اینطور است، 
چون اینطور است« یا »همین است که هست«. 
اغلب فال ها »مثبت گویی« می کنند. مثبت گویی 
معموالً مورد پســند مخاطبان است و رضایت 
آنان را جلب می کند. بطور مثال اغلب فالگیرها 
ادعا می کنند که شما خوشبخت خواهید شد، 
موفق خواهید شد یا ثروتمند خواهید شد و اگر 
هم از خطری ســخن بگویند برای طلب پول 
بیشتری است تا شما را قانع کنند که باید برای 
دفع آن خطر، پول بیشــتری به وی بدهید. این 
اقدامی است که از سوی دعانویسان و رماالن 

نیز صورت می پذیرند. 
 بســاطی که نمی دانيــم چرا جمع 

نمی شود
طی سال های اخیر، بارها و بارها، گزارش هایی 
درباره شیادان مدعی رمالی و جادوگری منتشر 
شده است  و بسیار شنیده ایم که چنین افرادی 
کاله بردار از آب درآمده اند اما فضای مجازی 
فرصتی اســت که باعث می شود تا این افراد 
همچنان بتوانند به کسب و کار خود ادامه دهند؛ 
کســب و کارهایی که به نظر می رســد پایان 

ناپذیر هستند.
هرچند انتظار نمی رود کــه تبلیغات رمالی و 
جادوگری در شبکه های اجتماعی غیر ایرانی به 
این زودی ها جمع شود اما می توان این پرسش 
را مطرح کــرد که آیا شــبکه های اجتماعی، 
تارنماهــای تبلیغاتــی و فضاهای اشــتراک 
گذاری برنامه های کاربردی که در ایران تولید 
و مدیریت می شــوند نیــز عزمی برای حذف 
چنین تبلیغاتی شکل نمی گیرد و آیا قرار نیست 
مجریان قانون با این پدیده مذموم، غیراسالمی 
و غیرقانونی که به صورتی گسترده وجود دارد 

برخورد کنند؟

نیمه شب خرید نکنید

طوالنی شدن
 تسویه حساب شبانه ملی

بساط پهن و بی دردسر رمالی در فضای مجازی
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خبر

رتبه پنجم ایران در حجم باالی نقدینگی در دنیا
نقدينگی، نخستین مقصر افزايش تورم

 آخریــن آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشــد نقدینگی تا مرز 1۹۰۰ هزار میلیارد 
تومــان دارد. اینکه این حجم از نقدینگی، جــدا از افزایش قیمت ارز تا چه حد می تواند 
روی افزایش نرخ تورم تاثیر بگذارد، مساله ای است که یک اقتصاددان به آن پرداخته است.

افشــین خانی با بیان اینکه رشد نقدینگی با تورم ارتباط مســتقیمی دارد، اظهار کرد: دو 
شاخص برای تحلیل این ارتباط وجود دارد؛ یکی دفاع سیاست گذاران ارزی و پولی کشور 

از کنترل تصنعی نرخ ارز و دیگری عدم اصالح ساختار بانک هاست.

او با بیان اینکه کنترل تصنعی نرخ ارز باعث از دست دادن منابع ارزی خواهد شد، به ایسنا 
گفت: در شرایطی که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت پیش بینی شده در بودجه با اما 
و اگرهایی روبه رو اســت، منابع ارزی حکم شریان های حیاتی را دارد. واقعیت این است 
که دادن ارزهای یارانه ای باعث فشار به منابع ارزی خواهد شد که در نهایت باعث فشار 

بیشتر بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می شود.
بزرگتر شدن حساب های قرمز درپی عدم اصالح ساختار بانکی

این اقتصاددان با بیان اینکه عدم اصالح ساختار بانکی باعث خلق نقدینگی بیشتر و بزرگتر 
شــدن حســاب های قرمز و در نهایت افزایش تورم خواهد شــد، گفت: در نتیجه چنین 

شرایطی حوزه تولید آسیب بیشتری می بیند.

خانی  اضافه کرد: نتیجه این دارایی های موهوم اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی 
خواهد شد که این مساله باعث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد که در نهایت 

تبعات تورمی خواهد داشت.
این اقتصاددان در پایان با تفکیک پنج گونه مختلف نقدینگی در دنیا که اقتصادهای مختلف 
در آن قرار می گیرند، ادامه داد: رشد نقدینگی در یک پنجم از کشورها کمتر از پنج درصد 
است؛ در ۴۰ درصد دیگر از کشورها بین پنج تا 1۰ درصد؛ در ۲۳ درصد از کشورها رشد 
نقدینگی 1۰ تا 15 درصد؛ در 11 درصد از کشورها رشد نقدینگی 15 تا ۲۰ درصد و در 
هفت درصد از کشــورها هم رشد نقدینگی باالی ۲۳ درصد است که در این دسته بندی 

ایران در دسته آخر و رتبه پنجم جهانی قرار می گیرد.

اطالعیه جديد درباره کارت سوخت

 شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی ایــران در اطالعیه ای از 
دارندگان کارت های هوشــمند ســوخت درخواســت کــرد در 1۰ 
روز آینــده حداقل یک بار از طریق کارت ســوخت شــخصی خود 

سوختگیری کنند.
به گزارش خبرآنالین، این شرکت با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: »با 
توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسالمی برای الزامی 
شــدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از 
بیســتم مردادماه امسال، الزم است مالکان خودرو و موتورسیکلتی که 
دارای کارت هوشمند سوخت شــخصی هستند، به منظور شناسایی 
مشــکالت احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت 
سوخت، ظرف 1۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوختگیری از طریق 
کارت های ســوخت شــخصی خود انجام دهند و در صورت بروز 

هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹6۲۷ اطالع دهند.«

نفت در بازارهای جهانی گران شد

 قیمت نفت در معامالت روز پنجشــنبه تحت تاثیر کاهش بیش از 
حد انتظار ذخایر نفت آمریکا افزایش پیدا کرد.

بهای معامالت آتی نفت برنت 1۴ سنت )۲دهم درصد( افزایش یافت 
و به 6۳ دالر و ۳۲ ســنت در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت شب 

گذشته حدود یک درصد کاهش پیدا کرده بود.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
1۷ ســنت )۳دهم درصد( افزایش یافت و به 56 دالر و پنج سنت در 

هر بشکه رسید.
به گفته هو فریم، مدیرکل شرکت فریم فاندز، از یک سو کاهش تولید 
اوپــک و تنش های ژئوپلیتیکــی در خاورمیانه و کاهش اخیر ذخایر 
نفــت آمریکا و در مقابل کندی رشــد اقتصاد جهانی و افزایش تولید 
آمریکا وجود دارد. در مجموع خوش بینی در بازار نفت ضعیف شده 
و ســرمایه گذاران نگران تاثیر منفی کندی رشد اقتصاد جهانی روی 

تقاضا برای نفت هستند.
بر اساس گزارش رویترز، شاخص های مدیران خرید که در آمریکا و 
اروپا منتشــر شده است، ضعیف تر از حد مطلوب بوده اند و نگرانی ها 
نسبت به کندی رشــد اقتصاد جهانی در بحبوحه جنگ تجاری میان 

آمریکا و چین را تایید کرده اند.
در این بین، آماری که از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر شد، 
نشان داد ذخایر نفت این کشور هفته گذشته حدود 11 میلیون بشکه 
کاهش یافته است که بسیار باالتر از کاهش چهار میلیون بشکه ای مورد 
پیش بینی تحلیلگران بود. موسسه امریکن پترولیوم هم در گزارشی که 
روز سه شنبه منتشر شد، اعالم کرده بود سطح ذخایر نفت آمریکا در 
هفتــه منتهی به 1۹ ژوییه بیش از حد انتظار کاهش پیدا کرده و با 11 

میلیون بشکه کاهش، به ۴۴۹ میلیون بشکه رسیده است.

با چقدر حقوق می شود 
زندگی آبرومندانه داشت؟

 چنــد روز قبل یکی از نمایندگان مجلس گفتــه بود: در تهران و 
بعضی از شهرســتان های دیگر با حقوق ماهیانه کمتر از ۷ یا 8 میلیون 

تومان نمی توان زندگی آبرومندانه داشت.
 هدایت ا... خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در نطق میان 
دســتور خود، اظهار کرد: در تهران و بعضی از شهرستان های دیگر با 
حقوق ماهیانه کمتر از هفت یا هشت میلیون تومان نمی توان زندگی 
آبرومندانه داشــت، قیمت مواد غذایی و هزینه های زندگی در کشور 
گران تر از کشورهای غربی است اما دریافتی مردم حداکثر یک بیستم 
آن جاســت... . علی اکبری، نماینده شــیراز در واکنش به این سخنان 
به خبرآنالین گفته که نمی دانم اســتدالل این سخن چیست؟ اما این 
رقم نسبی است و با توجه به توقعات افراد از زندگی، متفاوت است. 
سطح زندگی افراد با یکدیگر متفاوت است. شاید این رقم برای یک 
زندگی اشرافی کم باشد و برای یک زندگی معمولی، زیاد. شاید پنج 
درصد کارمندان تهرانی حقوق بیش از 8 میلیون دریافت کنند و حقوق 
بیشــتر کارمندان تهرانی بین ۳ تا 5 میلیون تومان است. امکان زندگی 

آبرومندانه با کمتر از این رقم هم هست.
یحیی کمال پــور، نماینده جیرفت و عنبرآباد هــم گفته: خیلی نمی 
خواهم واژه آبرومند را تأیید یا نقض کنم، اما در همه شهرهای کشور 
به ویژه تهران، شرایط زندگی برای مردم سخت است. در جنوبی ترین 
نقطه تهران با درآمد دو، ســه میلیون تومان به سختی می توان زندگی 
کرد. بســیاری زندگی سختی دارند، اما شرافتمندانه و آبرومند زندگی 
می کنند. نمی توان مبنای خاصی را تعریف کرد، زیرا شــرایط افراد با 
یکدیگر متفاوت است.به گفته رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار، 
باید دید فرد چگونه زندگــی می کند که ۷، 8 میلیون برای زندگی او 
کفایت می کند یا خیر. این موضوع شــاخصه های مختلفی دارد. االن 
شرایط زندگی سخت است، اما آیا افرادی که با درآمد ماهیانه دو، سه 
میلیــون تومان زندگی می کنند، بی آبــرو زندگی می کنند؟ این طور 
نیست؛ زندگی سختی را با حقوق پایین می گذرانند. باید دید شاخص 
های زندگی چیســت؛ فردی که دارای دو، سه فرزند دانشجوست، با 
این رقم ها نمی تواند زندگی کند، اما یک زن و شوهر با رقم پایین تر 

می توانند زندگی کنند.

ارز ديجیتال به اتاق بازرگاني 
مربوط مي شود؟

غزل اسالمي «

 این از بد روزگار اســت افرادي اقتصاد اســتان را بچرخانند که 
حتي حیطه وظایف خود را نمي شناسند. بیراه نیست گاهي مي شنویم 
فعاالن بخش خصوصــي نارضایتي خود را در مــواردي از بعضي 
کارکنــان اتاق بازرگاني طوري مطرح مي کنند که زبان در پاســخ یا 

واکنش به آنها قاصر مي ماند.
اتــاق بازرگانــي رئیســي دارد کــه منتخــب اغلــب فعــاالن اقتصــادي 
در اســتان اســت. حتــي در جریــان هســتیم طیفــي کــه مخالــف او 
هســتند هــم موقــع انتخابــات نــام او را در برگــه انتخاباتــي خــود 
ــن  ــا ای ــروي اســتان اســت. ب ــه زبردســت آب ــد ک نوشــتند و گفتن
حــال کســي از او انتظــار نــدارد کــه در همــه زمینه هــا متخصــص 
ــش  ــان بخ ــس پارلم ــا از رئی ــد، ام ــر کن ــد اظهارنظ ــد و بتوان باش
خصوصــي مي تــوان انتظــار داشــت وقتــي در پاســخ بــه پرسشــي 
ــه دوروبري هــاي خــود اجــازه  ــدارد حداقــل ب اطالعــات کافــي ن

ــه افــراد توهیــن کننــد. ندهــد در مقــام وکیل مدافــع در جمــع ب
کمتــر از ۳ هفتــه پیــش در نشســت خبــري از زبردســت پرسشــي 
دربــاره ارز دیجیتــال از ســوي خبرنــگار همدان پیــام پرســیده شــد 
ــوان  ــاره را عن ــن ب ــات در ای ــتن اطالع ــخ، نداش ــه وي در پاس ک

کــرد.
ــخ  ــک پاس ــي ی ــت حت ــأن نیس ــر ش ــا کس ــه تنه ــخ ن ــن پاس  ای
ــه  ــه در هم ــت هم ــرار نیس ــون ق ــت، چ ــي اس ــه و طبیع متفکران
ــر  ــک مدی ــي ی ــند حت ــته باش ــي داش ــات پروپیمان ــا اطالع زمینه ه
ــان  ــه یکــي از کارکن ــه اینجاســت ک ــد قضی ــا ب ــا متخصــص. ام ی
ــار او نشســته و تاحــدي جلســه را اداره مي کــرد  ــاق کــه در کن ات
ــاق  ــال در حــوزه کاري ات ــه »ارز دیجیت ــرد ک ــالم ک ــدي اع ــا تن ب

ــید؟«!  ــوط مي پرس ــش نامرب ــرا پرس ــت، چ نیس
ــه  ــن حــال ک ــا در عی ــرد ت ــالش ک ــاق ت ــس ات اینجــا هرچــه رئی
جســته و گریختــه دربــاره ارز دیجیتــال صحبــت مي کنــد از 
ــگار  ــِن خبرن ــان از م ــد و هم زم ــده بکاه ــاد ش ــو ایج ــاب ج الته
اطالعاتــي دربــاره آن کســب کنــد، نشــد کــه نشــد. الزم بــه گفتــن 
نیســت کــه خبرنــگار پاســخ نهایــي را همــان »اطالعاتــي در ایــن 
ــد و پــس از شــنیدن ایــن صحبــت اصــراري  ــدارم« مي دان ــاره ن ب
ــود و  ــا نب ــاه بی ــا آن شــخص کوت ــد. ام ــه ادامــه صحبــت نمي کن ب

ــد. ــدش نمي آم ــم ب ــویش ه ــاد تش از ایج
ــي  ــه »بعض ــت ک ــم گف ــه ه ــان جلس ــود در پای ــن وج ــا ای  ب
ــیده  ــوالي پرس ــد س ــط مي خواهن ــد و فق ــواد ندارن ــگاران س خبرن

ــند«! باش
البته این داســتان نکته بدتري هم دارد؛ هفته گذشته دعوت نامه اي با 
هدف ثبت نام عالقه مندان به آموزش در حوزه ارز دیجیتال توســط 
اتاق بازرگاني به واحدهاي مختلف ارســال شد. همین مسئولي که 
اصرار داشــت ارز دیجیتال در حوزه کاري اتاق بازرگاني نیســت 
پنجشنبه گذشته سمینار آموزشي بالکچین و ارز دیجیتال را در اتاق 

برگزار کرد. 
کمیســیون  کشــور،  بازرگانــي  اتــاق  در  دیجیتــال  ارز  البتــه 
ــون  ــال دارد کــه رئیــس آن تاکن ــوآوری و تحــول دیجیت اقتصــاد ن
اظهارنظــرات مختلفــي دربــاره ارز دیجیتــال و بیت کویــن کــرده و 
حتــي انتقاداتــي بــه بانــک مرکــزي دربــاره اخبــار و اطالعیه هــاي 

ــوع ارز هــم داشــته اســت. ــن ن ــه ای ــوط ب مرب
ــش  ــي چال ــا وقت ــد ت ــواد باش ــه بي س ــم ک ــدر ه ــگار هرچق خبرن
ــد  ــدارد نبای ــخ ن ــت پاس ــه دریاف ــوده ب ــرار بیه ــا اص ــط ی بي رب
مــورد حملــه مســئوالن قــرار بگیــرد. ایــن حــق خبرنــگار اســت 
کــه ســؤاالت خــود را از مســئوالن مربوطــه بپرســد و منتظــر پاســخ 

باشــد. 
در همیــن اســتان مدیــر هســت وقتــي جــواب پرسشــي را 
ــاره آن تحقیــق  ــا درب ــگار فرصــت مي خواهــد ت ــد از خبرن نمي دان
ــد.  ــک جــواب ســوال را مي ده ــا پیام ــر شــده ب ــي اگ ــد و حت کن
حــاال ایــن انتظــار بزرگــي نیســت وقتــي مدیــري جــواب ســوالي 
ــن  ــگاران توهی ــه خبرن ــدازد و ب ــم راه نین ــوا ه ــد دع را نمي دان

ــد. نکن
در نهایــت بایــد پرســید کــه آیــا ارز دیجیتــال بــه اتــاق ربــط دارد 
ــي  ــه برخ ــدام تناقض گون ــن اق ــا ای ــره ب ــه باالخ ــه؟ و اینک ــا ن ی

ــه؟ ــا ن ــد ی ــگاران ســواد دارن ــاق، خبرن اعضــاي ات

 با دســتور کار قرار گرفتــن تعاوني هاي 
اســتان در شــوراي گفت وگــوي دولت و 
بخش خصوصی، توجه اســتاندار به اشتغال 
و ارزآوري در ایــن بخش را هم جلب کرد. 
به طوري کــه پــس از ارائه گزارش توســط 
رحمان نــادي، دبیر اتاق تعــاون همدان از 
وضعیت نابسامان و تعطیلي برخي تعاوني ها 
و همچنین صادرات برخــي از تعاوني هاي 
فعال به کشــورهاي عراق، کویت، ترکیه و 
لبنان استاندار دولت را موظف به حمایت از 
تعاوني ها دانست و گفت: همانگونه که چتر 
حمایت دولت بر سر تولیدکننده ها باز است 
از این پس شــرکت های تعاونی هم بیشتر از 

گذشته مورد توجه قرار می گیرند.
شــاهرخي تأکید کرد که در کنار تالش برای 
رونق تولید و واحدهاي صنعتي، برای رونق 
تعاونی ها هم تالش و برنامه ریزي مي کند تا 
واحدهــای غیرفعال این بخش نیز به چرخه 
فعالیــت بازگردند. وي ســپس اعالم کرد: 
بنابر درخواســت های مکرر، افزایش سرمایه 
صندوق توسعه کشاورزی در دستور کار قرار 
می گیرد تا تعاونی های بخش کشــاورزی از 

مواهب این تشکل بهره مند شوند.
 تأکيد استاندار 

بر خريد دولتي ها از توليدات استان
موضوع خرید دســتگاه هاي دولتي از خارج 
استان چالشي است که سال هاست واحدهاي 
تولیدي و صنعتي استان با آن مواجه هستند. 
این موضــوع تا جایي پیش رفتــه که بارها 
استاندار سابق و مدیر کل اقتصاد و دارایي به 

دســتگاه هاي دولتي نامه و دستور داده اند که 
دســتگاه ها حق خرید کاالهایي که در استان 

تولید مي شوند را از خارج استان ندارند.
 بنابراین دســتور ذیحســابان حق پذیرفتن 
چنین فاکتورهایي را ندارند. اما با این وجود 
برخي خریدها از اســتان صورت نمي گرفت 
که براي جلوگیري از آن ســامانه اي طراحي 
شده تا واحدهاي صنعتي، تولیدي و خدماتي 
در آن ثبت نــام کرده و قیمت کاال و خدمات 
خــود را در آن درج کنند. که بــا راه افتادن 
آن دســتگاه ها راه فراري نخواهند داشت. بر 
همین اســاس شــاهرخي هم در این جلسه 

دستور پیگیري سامانه به طور جدي و ثبت نام 
واحدهاي تولیدي اســتان در آن را داد. وي 
تأکیدش بر این بود که تعاوني ها نیز در کنار 
واحدهاي دیگر در این ســامانه ثبت نام کرده 
و لیســت محصوالت خــود را در آن قرار 
بدهند تا اداره هــا و نهادها بتوانند تجهیزات 
و ملزومات خود را از کاالهای استانی تأمین 

کنند.  
استاندار سپس تأکید کرد که برای تسهیل در 
رفع موانع تولید، کارگروه نظارت در همدان 

تشکیل می شود.
استاندار با تشویق بانک ها به سمت حمایت 

از تعاوني هــا در شــبکه توزیع، خواســتار 
استفاده از ظرفیت های موجود در این بخش 

شد.
بــه گفته وي، طی روزهای آینده میزان یاری 
بانک هــا به تولیدکنندگانی که با مشــکالت 
مواجه هستند، مشخص شــده و استانداری 

نیز در کنار بانک ها به یاری خواهد آمد. 
وی حمایت از بخش خصوصی را وظیفه هر 
مدیــر خواند و گفت: اگر مدیری به حمایت 
از تولیدکننــده بــاور ندارد و بــرای اجزای 
دســتگاه اجرایی خود ایــن را تفهیم نکرده 

باشد باید از جایگاه خود کناره گیری کند.

استاندار در شوراي گفت وگو با بخش خصوصي:

از تعاوني ها هم مانند 
واحدهاي تولیدي حمایت مي کنیم

 با برگزاری ۹ جلسه کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور، ۳۴5 پرونده در چهار ماهه 
سالجاری در استان  همدان مورد بررسی قرار 

گرفت.
مدیــرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی اســتان 
همدان با اشــاره به اهمیت ســالمت نیروی 
انســانی در محیط کار اظهار داشت: مشاغل 
ســخت  و زیان  آور تحت عنــوان کارهایی  
اســت  که  در آن ها عوامل  فیزیکی ، شیمیایی ، 
مکانیکــی  و بیولوژیکــی  محیــط  کار غیر 
اســتاندارد بوده  کــه  در اثر اشــتغال  کارگر 
تنشی  به  مراتب  باال تر از ظرفیت های  طبیعی  
)جســمی  و روانی ( در وی  ایجاد می شود که  
نتیجه  آن  بیماری  شــغلی  و عوارض  ناشی  از 
آن  می باشــد. لذا این امر حائز اهمیت بوده و 
باید مورد توجــه کارفرمایان ومدیران بخش 

خصوصی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل، احمد 
توصیفیان ادامــه داد: در صورت عدم توجه، 
موجب خسارات جبران ناپذیری به کارگران 
و خانواده های مي شود. بنابراین براي کاهش 
این صدمات در قانــون کار و آیین نامه های 
مربوطه هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در 
کارهای سخت و زیان آور 5/1 سال محاسبه 
شده و افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی  یا 
۲5 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور 
اشتغال به کار داشته باشند می توانند تقاضای 

بازنشستگی کنند.
وی در ادامه به آمار و اطالعات موجود اشاره 
کرد و افزود: از ۳۴5 پرونده بررسی شده در 
جلســات کمیته بدوی، به  ۲8۷پرونده مورد 
تایید کمیته ســخت وزیان آور استان همدان 

قرار گرفته اســت. همچنیــن ۴5 پرونده به 
کمیته تجدید نظر مشاغل سخت وزیان آور 
ارسال شــده که ۲۲ مورد از آنها مورد تایید 

قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته، 
متقاضیان سرعت  به درخواســت  رسیدگی 
گرفته و مدت زمان رسیدگی نسبت به گذشته 

کاهش یافته است.
توصیفیــان همچنین در خصوص آراء دیوان 
عدالت اداری عنوان کــرد: 16 مورد از آراء 
قطعی کمیته های بدوی و تجدید نظر استان 
در دیــوان عدالــت اداری مــورد اعتراض 
قرار گرفت که با ارســال الیحه ها و دفاعیه 
توســط ایــن اداره کل بیــش از  ۹۰ درصد 
آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر اســتان از 
ســوی دیوان عدالت اداری تأیید شده است 

و کمتر از  1۰ درصد جهت بررســی مجدد 
به کمیته های هم عرض یا تجدید نظر ارجاع 

شده است.
مدیرکل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان افزود: به استناد تبصره 5 ماده 8 آیین 
نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور، رأی 
کمیته بدوی  ظــرف مدت 15 روز اداری از 
تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد 
و در صورتی که هر یک از طرفین )کارگر یا 
کارفرما( به رای کمیته بدوی اعتراض داشته 
باشند می بایست در خواست تجدید نظر خود 
را کتباً در مهلت مقرر به این اداره کل تسلیم 
نماینــد و کمیته تجدید نظر بــه اعتراضات 
واصله در این خصوص رسیدگی، اظهار نظر 
و تصمیم گیری نماید و در   نهایت نتیجه را به 

مراجع ذیربط اعالم کند. 

علت گرانی ها از 
زبان قائم مقام 
وزير صمت
 قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
علت افزایش قیمت ها را رشــد شــاخص 
های کالن اقتصــادی و اختالالت تأمین و 

می داند. توزیع 
به گزارش ایســنا، حســین مدرس خیابانی با 
اشاره به اینکه تنظیم بازار بر سه محور تأمین، 
توزیع و نظارت اســتوار است و در این حوزه 
بایــد به گونه ای عمل شــود کــه همزمان به 
نفع تولیدکننده و مصرف کننده باشــد، اظهار 
کرد: نظارت مســتمر بر بازار توزیع و عرضه 
کاالها ضرورت دارد و باید ســازمان حمایت 
از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرســی 

اتاق اصناف تقویت شوند.
وی با بیان اینکه دو قطبی کردن تولید و مصرف 
درست نیست، اظهار کرد: نباید اجازه داد چرخ 
تولید حتی کند شود و حتما باید تولیدکننده در 
اولویت حمایت قرار گیرد، چراکه حمایت از 

مصرف کننده در گرو حمایت از تولید است. 
دوقطبــی کردن تولید و تجــارت هم صحیح 
نیست؛ چراکه تجارت نیرومحرکه تولید است 
و اگر تجارت قوی باشــد حتما تولید پایدار 

خواهیم داشت.
 اصلی ترين کار دولت 

تنظيم بازار و توسعه صادرات است
این مقام مســئول با بیان اینکــه امروز اصلی 
ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات 
اســت، هدف اصلی از تنظیم بــازار را حفظ 
آرامش مردم خواند و گفت که برای رســیدن 
به این هدف جریان تولید نباید متوقف یا حتی 

کند شود.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره اصالحات اخیر 
شبکه توزیع و تأمین بر لزوم ارتقاء این حوزه 
تاکیــد کرد و گفت: هدف مــا کاهش قیمت 
مصرف کننــده و هزینه هــای مبادله ای کاال 

است.
وی با اشــاره به اهمیت موضوع نظارت ادامه 
داد: نظــارت باید بر مبنــای روش های نوین 
باشــد و در حال حاضــر مهم ترین کمک در 
بخش بازرســی و نظارت اتــاق های اصناف 

هستند.

وی افزود: باید تالش شود ابتدایی ترین حقوق 
مصرف کنندگان که دانستن نرخ قیمت هاست 
تامین شــود که الزم اســت به ایــن منظور 

واحدهای صنفی قیمت گذاری کنند.
مــدرس خیابانی با بیان اینکــه تولیدکنندگان 
بیشــتر جنگ اقتصادی را احســاس می کنند، 
تصریح کرد: در این شرایط باید به هر شکل به 
تولیدکننده کمک کنیم و توان صادراتی بخش 

تولید را ارتقا دهیم.
 علت افزايش قيمت ها

این مقــام مســئول در ادامه علــت افزایش 
قیمت ها را رشد شاخص های کالن اقتصادی 
و اختالالت تأمین و توزیع دانســت و گفت: 
تنظیــم بازار بایــد بخش تامیــن و توزیع را 
کنترل کند، اما نباید با افزایش قیمت ناشی از 
هزینــه تولید مقابله کرد، چراکه به تولید لطمه 

می خورد.
 اصناف بايد متولی
توزيع و عرضه شوند

در ادامه این برنامه خسرو ابراهیمی نیا - نایب 
رئیس اتــاق اصناف - با اشــاره بــه تمرکز 
فعالیت های بازرگانی در وزارت صمت، گفت: 
اگر چه تولیــد و واردات کاالها باید زیر نظر 

حاکمیت باشــد، اما در مقوله توزیع و عرضه، 
باید اصناف متولی کار شوند.

وی افزود: اصناف و اتحادیه ها لحظه به لحظه 
فعالیت هــا و قیمت تولیدات صنف خود را از 
جمله میادین تره بار رصد و بهتر از سیســتم 

دولتی در عرضه کاال عمل می کنند.
 قيمت گذاری اجناس 

بايد به اصناف واگذار شود
ابراهیمی  نیا با بیان اینکه مشکلی به نام تمرکز 
در فعالیت ها در کشور وجود دارد، اظهار کرد: 
تصمیــم گیری های کالن اقتصــادی و قیمت 

گذاری اجناس باید به اصناف واگذار شود.
نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه وزارت 
جهــاد کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن 
وتجــارت )صمت( بــه کمک اصنــاف نیاز 
دارنــد، تصریح کــرد: برخی مواقــع وزارت 
صمت و شــورای قیمت گــذاری در افزایش 
قیمت ها تاثیرگذارند. همچنین افزایش مالیات 
واحدهای صنفی از طــرف وزارت اقتصاد و 
دارایــی، افزایش حق بیمه از طرف ســازمان 
تامین اجتماعی و عوارض های مختلف شهری 
از طــرف شــهرداری هــا در افزایش قیمت 

خدمات و کاالها تاثیر مستقیم دارد.

مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان همدان: 

  34۵ پرونده در کميته هاي مشاغل سخت و زيان آور رسيدگي شد

اطالعیه تأسیس تشکل حرفه ای 
دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی 

و گردشگری استان همدان 
نرخ  و  بندی  درجه  تکمیل  اصالح  ایجاد  نامه  آیین   25 ماده  استناد  به 
 94/6/4 مصوب  آنها  فعالیت  بر  نظارت  و  گردشگری  تأسیسات  گذاری 
هیأت محترم وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه ایجاد 
و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری ایران ابالغی به شماره 
952100/26671 مورخ 1395/8/10 به منظور حفظ حقوق و منافع مآغاز 
با  اجتماعی همکاری و همیاری  و  اقتصادی  بهبود وضع  و  قانونی خود  و 
تصدی  امور  انجام  و  پذیرش  گردشگری  اهداف  پیشبرد  جهت  سازمان 
قابل واگذاری )غیرحاکمیتی( با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تشکیل 

انجمن حرفه ای با عنوان فوق در شرف تأسیس می باشد.
از  عضویت  جهت  توانند  می  مزبور  صنف  در  شاغل  مدیران  کلیه  لذا   
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 7 روز کاری درخواست کتبی خود 
شرکت  سپهر  ساختمان  عشقی  میرزاده  خیابان  همدان،  نشانی  به  را 
 38321418 شماره  به  یا  و  فراز  احراز  جهانگردی  مسافرتی  خدمات 

ارسال فرمایند.
هیأت موسس:

1- محمد فیضی2-حسین رستگار 3-سعید بهرامی 4-سیدکمال حسینی 
زهرا  چاوشی7-ماندانا سروری 8-  4-پونه  مظاهر 5- بهجت محسنی  

شفیع یاری 
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چرا گل محمدی سرمربی شهرداری شد
هــادی  مجــدد  انتخــاب   
تیم  به عنوان سرمربی  گل محمدی 
شــهرداری همدان برای حضور در 
رقابت هــای لیگ دســته دوم چند 
ســوال را به همراه داشت در چند 
سال اخیر پروسه انتخاب سرمربی 
تیم شــهرداری داستان خاص خود 
را دارد و معلوم نیست بر چه مبنایی 

مربیان انتخاب می شوند.
دوفصل گذشــته هادی گل محمدی هدایت تیم شهرداری همدان را 
به عهده داشــت این مربی بومی استان با کسب نتایج نه چندان خوب 
اواســط فصل برکنار و بابک صمدیان هدایت شهرداری را در دست 

گرفت.
صمدیان نیز با حفظ شــهرداری در لیگ همچنان هدایت این تیم را 
در فصل گذشــته نیز به عهده داشت اما این مربی نیز با کسب نتایج 
ضعیف نتوانســت دوام بیاورد و این بــار در نیمه راه جای خود را به 

هادی گل محمدی داد تا این پروسه جابجایی تکرار شود.
سوالی که باید مســئوالن باشگاه شهرداری پاسخ بدهند این است که 
توان فنی هادی گل محمدی چقدر اســت و آنها بر چه مبنایی مجدداً 

وی را سکان دار تیم کردند.
اگــر تفکرات فنی این مربی همدان را قبول دارند پس چرا دو فصل 
قبل وی را برکنار و بابک صمدیان را جایگزین کردند و اگر اعتقادی 
به توان این مربی ندارند چگونــه مجدداً وی را جایگزین صمدیان 

کردند.
در ابتدای این فصل نیز اسامی مربیان متعددی منتشر شد و در نهایت 
مجدداً این هادی گل محمدی بود که هدایت این تیم را به عهده گرفت.

گل محمدی از مربیان خوب اســتان است و تجربه باالیی در تیم داری 
دارد و این مطلب زیر ســوال بردن توان فنــی وی یا بابک صمدیان 
نیست بلکه سوال این است که متولیان شهرداری بر چه مبنایی مجدداً 

هدایت شهرداری را به گل محمدی سپردند.
امیدواریم که در فصل جاری هادی گل محمدی با شــهرداری موفق 
باشــد و این تیم بتواند جایگاه خوبی در لیگ دســته دوم به دست 

آورد.
یکی دیگر از مشــکالت باشگاه شــهرداری سرپرستی تیم است که 
هر سال به دســت افراد مختلف می چرخد دو فصل قبل شهرداری 
با فرشــیدگل محمدی آغاز کرد و فصل قبل نیز محمود کریمی یکی 
از پیشکسوتان شهرداری سرپرســت تیم شد و امسال نیز به گوش 
می رســد که باز دچار تغییر و تحول شــده و مجتبی وثوق یکی از 
کارمندان باشگاه شهرداری سرپرست این تیم شده است.شنیده های 
ما حاکی از آن است که هادی گل محمدی خواهان وثوق شده است.

سرپرســتی یک تیم تنها انجام امور اداری تیم نیســت و باید اشراف 
کاملی به مسائل فنی تیم داشته باشد در فوتبال امروز دیگر سرپرست 

عنوان نمی شود سرپرست حکم مدیر تیم را دارد.
این مدیر باید به مســائل فوتبال اشراف داشته باشد و بتواند در مواقع 
لزوم نیمکت تیم را آرام و یار و یاور سرمربی تیم باشد ولی متأسفانه 
در تیم های ما سرپرست فقط حکم نوشتن برگ تعویض و شرکت در 

جلسات آغاز بازی را دارد. 

تیم شهدای مريانج استارت زد
 تیم فوتبال شهدای مریانج برای حضور در لیگ دسته سوم کشور 

استارت زد و تمرینات خود را آغاز نمود.
تیــم فوتبال شــهدای مریانج که امتیاز تیم تاالر وحــدت را گرفته با 
مربیگری محمود الماســی تمرینات آغاز فصــل خود را آغاز کرده و 

خود را برای حضور در این رقابت ها آماده می کند.
این تیم تمرینات اولیه خود را در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج 
آغاز کرده و در هفته اول از بازیکنان مستعد تست می گیرد و به دنبال 

آن است تا تیم خوبی را روانه مسابقات نماید.
تیم فوتبال شــهدای مریانج به همراه تیم ذوب فلزات بهار نمایندگان 
استان در رقابت های لیگ دسته سوم کشور جام آزادگان می باشند این 

رقابت ها از شهریور ماه آغاز خواهد شد.

لیگ برتری ها به خط شدند 

 تیم های لیگ برتری باشــگاه اســتان از نیمه دوم مــرداد ماه آغاز 
خواهد شد.

کمیته مسابقات هیأت فوتبال اعالم کرد که تیم های حاضر در لیگ برتر 
از امروز 5 مرداد تا پنجشــنبه دهم مرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به 

تحویل مدارک خود به هیأت فوتبال اقدام نمایند.
پس از تاریخ یاد شده هیچ مدرکی تحویل گرفته نخواهد شد و تیم های 
که مدارک خود را ارائه نکنند از دور مسابقات کنار گذاشته  می شوند.

داوران لیگ برتری استان در کالس توجیهی 

 داوران فوتبال اســتان که در لیگ برتر کشور قضاوت می کنند به 
کالس توجیهی آغاز فصل دعوت شدند.

فدراســیون فوتبال از تمامی داوران کشــور که در لیگ برتر قضاوت 
می کنند برای حضــور در کالس توجیهی پیش فصل دعوت کرد این 
کالس از امــروز به مــدت ۳ روز در محل هتل المپیک تهران برگزار 

می شود.
بیژن حیدری، پیام حیدری و مهدی الوندی ۳ داور همدانی هســتند 
که امســال در لیگ برتر کشور قضاوت خواهند کرد و به این کالس 

توجیهی دعوت شده اند.

صعود والیبال جوانان ايران به مرحله 
نیمه  نهايی جهان حريف 

 تیم والیبال جوانان ایران با غلبه بر بحرین راهی مرحله نیمه نهایی 
مسابقات قهرمانی جهان شد.تیم والیبال جوانان ایران با غلبه بر بحرین، 
میزبان رقابت ها در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 

قهرمانی جهان به جمع چهار تیم برتر این مسابقات راه پیدا کرد.
جوانان ایران در ســه ست متوالی به پیروزی مقابل بحرین دست پیدا 
کردند.تیم ملی جوانان ایران به همراه ایتالیا،روسیه وبرزیل تیم های راه 
یافته به مرحله نیمه نهایی هســتند که شب گذشته ایتالیا مقابل روسیه 

قرار گرفت وتیم ملی کشورمان نیز به مصاف برزیل رفت.
 

مرگ بوکسور روس پس از ۱۱ راند مقاومت

 ماکسیم داداشف بوکسور ۲8 ساله روسیه  پس از خون ریزی مغزی 
در جریان مسابقه، درگذشت.

به گزارش ایســنا، ماکسیم داداشف بوکســور ۲8 ساله روسی که در 
بوکس حرفه ای مشــغول بود، پس از 11 راند مبارزه برابر ســوبریل 
ماتیاس بوکســور پورتوریکویی در مســابقات مریلند آمریکا، دچار 
خونریزی مغزی شده و پس از کمای موقت در بیمارستان درگذشت.

داداشــف در هنگام خروج از رینگ تعادلش را از دست داد و قبل از 
رفتن به رختکن دچار حالت تهوع شــد و هوشیاری خود را از دست 
داد که سریعا از سالن مسابقه به بیمارستان منتقل شد. پزشکان روی او 
جراحی مغز انجام دادند و متوجه شدند که داداشف دچار خونریزی 

مغزی شده است.

هافبك ايتالیايی استقالل 
به زودی وارد ايران می شود

 باشگاه استقالل با یک هافبک ایتالیایی به توافق کامل رسیده و قرار 
است او به زودی برای حضور در تست های پزشکی وارد ایران شود.

با جدایی »آیاندا پاتوسی« از استقالل مسئوالن این تیم در تالش هستند 
تا جای خالی وی را پر کنند.

از باشگاه استقالل خبر می رسد مدیران این تیم با یک هافبک ایتالیایی 
مذاکرات موفقیت آمیزی داشــته است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد 
بازیکن مورد نظر ظرف روزهای آینده خود را به آندره آ استراماچونی 
معرفی کند.هافبک ایتالیایی مورد نظر استقالل با نظر مستقیم »آندره آ 

استراماچونی« جذب خواهد شد.
یکی از مســئوالن استقالل در این باره به خبرنگار ورزشی ایرنا اظهار 
داشت: استراماچونی تاکید زیادی دارد که بازیکنان خارجی فقط با نظر 

فنی وی جذب شوند.
پیش از این شایعاتی مبنی بر حضور »فرناندو کانسین« هافبک برزیلی 

شنیده می شد.
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پیشخوان
انحراف يك میلیاردتومانی در سازمان 

فرهنگی ورزشی شهرداری همدان
 کمیسیون فرهنگی اجتماعی شــورای شهر همدان که با دستورکار 
بررســی وضعیت عملکرد ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری همدان برگزار شد وعملکرد این سازمان نقد شد
رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای شهر همدان بااشاره به انحراف یک 
میلیاردتومانی در تفریغ بودجه ســازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری 
همدان گفت: جای تعجب است سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری به 
جای افزایش تعامل برای رفع مشکالت، ارتباطش با کمیسیون فرهنگی 

را قطع می کند.
رضوان سلماسی افزود: در جلسات تصویب بودجه و نیز تأکیدات 
ذیل مصوبه مقرر شد برای تیم داری در سطح قهرمانی لیگ تا پایان 
اردیبهشــت راهکاری قانونی هزینه کــرد در این حوزه احصا و به 
شــورا اعالم شــود که این مهم در حالیست مطلع شدیم شهرداری 
بدون حــل موانع قانونی فوق، اقدام به تشــکیل لیگ فوتبال خود 

داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به ســهم 8۲ درصــدی هزینه کرد ورزش از 
ردیف بودجه آموزش شــهروندی در سازمان فرهنگی و خالی بودن 
پست معاونت ورزشی ســازمان پس از گذشت 6 ماه، این عملکرد 

توجیهی ندارد.
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای شــهر با تأکید بر اینکه برخالف 
صحبت های انجام شــده در فضای مجازی مخالفتــی برای تیم داری 
شــهرداری وجود ندارد؛ بلکه وجاهت قانونی و نیز نحوه مدیریت آن 
قابل نقد اســت، گفت: اگر بخواهیم در لیگ حرفه ای فعالیت کنیم باید 

شرایط آن را نیز به دست آوریم.
وی ادامه داد: در ورزش محالت نیز اقدامات صورت گرفته از ســوی 
شــهرداری مطلوب نبوده و در حد خرید چند دســت لباس بی کیفیت 
است که این موضوع بیانگر آن بوده که برای این مجموعه، برنامه ریزی 

مناسبی صورت نپذیرفته است.

مسابقات فوتبال 
چهارجانبه درنهاوند 

 هم زمان با چهلمین ســالگرد اقامه 
نماز جمعه مسابقات چهارجانبه نونهاالن 

فوتبالیست نهاوند برگزار شد.
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
اقامه نماز جمعه در کشــور با همکاری 
باشــگاه یاران کورش شهرستان نهاوند 
نونهاالن  فوتبال  مســابقات چهارجانبه 
شهرســتان نهاوند با حضــور تیم های 
الف  یاران کورش  فیروزان،  ستاره سرخ 
و ب و تیم شــهید فــارغ در مجموعه 
برگزار  علیمرادیان  فرهنگی-ورزشــی 

شد.

مسابقات دارت ويژه 
بانوان دستگاهای اجرايی 
 مسابقه دارت ویژه بانوان دستگاهای 
اجرایی به مناسبت دهه کرامت به مدت 
دو روز درخانه دارت اســتادیوم شهید 

شمسی پور برگزار گردید
به مناسبت دهه کرامت یک دوره مسابقه 
دارت ویژه بانوان دســتگاهای اجرایی 

شهرستان همدان
با هدف ارتقا ســطح نشاط و شادابی به 
مدت دو روز درخانه دارت اســتادیوم 
شهید شمسی پور با شرکت 1۹دستگاه 
اجرایی و حضور 58نفر شــرکت کننده 
برگزارگردید.که در پایان به نفرات برتر 

معرفی شدند
1- زهره حاجیلوئی از سازمان فناوری 

اطالعات شهرداری
۲- صفورا کنعانی از سازمان هالل احمر 
۳- حمیده چراغی از شرکت مخابرات 
منطقه و زهرا اسفندیاری از اداره کل فنی 

حرفه ای 

رئیس هیأت فوتبال نهاوند:
جشنواره نشاط و 

تندرستی در نهاوندی 
برگزار شد

 جشــنواره ســی دقیقه نشــاط و 
تندرستی با حضور دختران فوتسالیست 

نهاوندی برگزار شد.
رئیس هیــأت فوتبال نهاونــد با اعالم 
این خبر گفت: جشــنواره ســی دقیقه 
نشاط و تندرستی با حضور تیم دختران 
فوتسالیست مدرسه فوتبال ادیب نهاوند 

برگزار شد.:
شــهریار شمس با اشــاره به اینکه این 
جشــنواره با اجرای حرکات نمایشــی 
همچون هد زدن و روپایی با مربیگری 
سمیه روزبهانی برگزار شد، اظهار کرد: 
هدف از برگزاری این جشــنواره ایجاد 
روحیــه نشــاط و شــادابی وهمچینن 
ایجــاد انگیزه برای جــذب جوانان به 
ورزش های تخصصی همچون فوتبال و 

فوتسال است.
وی افــزود در حــال حاضــر مدارس 
فوتبال در شهرستان نهاوند رشد و نمو 
بســیار خوبی دارد که خوشبختانه این 
فوتبالیست های  درخشش  موجب  مهم 
شهرســتان در تیم های مطرح کشــور 
شده اســت.رئیس هیأت فوتبال نهاوند 
با اشــاره بــه حضور زهــرا خواجوی 
در تیم های دســته یک کشــور گفت: 
شهرســتان نهاوند خصوصــاً در بحث 
فوتبال و فوتسال از قدیم االیام در استان 
و کشــور دارای جایگاه ویژه ای بوده و 
هست که امیدواریم این روند با حضور 
ورزشکاران بااستعداد نهاوندی  تقویت 

شود.

تیم ملی فوتسال حريفان 
خود را شناخت

 مرحلــه مقدماتی جــام ملت های 
فوتسال آسیا قرعه کشی شد و تیم ملی 

ایران حریفان خود را شناخت.
مراســم قرعه کشــی مرحله مقدماتی 
جــام ملت های فوتســال آســیا روز 
پنجشنبه گذشــته در مالزی برگزار شد 
و تیم ملــی ایران در گــروه B رقابت 
ها با تیم های ترکمنســتان و قرقیزستان 
همگروه شــد. در گروه A نیز تیم های 
ازبکستان، تاجیکستان، نپال و افغانستان 
حضور دارند. مسابقات مرحله مقدماتی 
با حضور ۳1 تیم در چهار منطقه شرق 
آسیا، آسیای غرب، آســیای مرکزی و 

جنوبی برگزار می شود.

 حــدود 5۰ روز تــا آغاز فصــل جدید 
رقابت های فوتبال دســته دوم کشــور وقت 
باقی مانده اســت و اکثــر تیم های حاضر در 
این رقابت ها تمرینات آماده ســازی خود را 
آغاز کرده اند و با شــناخت کادر مدیریتی به 
دنبال جذب بازیکن و تمرین آماده سازی برای 

شرکت در این رقابت ها می باشند.
استان همدان در این رقابت ها دو نماینده دارد 
تیم های پاس و شهرداری از همدان امسال نیز 
در لیگ دسته دوم حضور دارند. فصل گذشته 
پاس تا یک قدمی صعود به دســته اول پیش 
رفت اما تجربه کم کادر فنی و شــارژ نشدن 
بازیکنان باعث شد تا در گام آخر کم بیاورند 

و از صعود باز بمانند.
شهرداری نیز سرنوشت پاس را داشت با این 
تفاوت که شهرداری برای بقا می جنگید و در 
نهایت موفق شــد جواز بقا در دســته دوم را 

بگیرد.
از پایــان رقابت های لیگ دو تا به امروز بیش 
از دو ماه می گذرد و در این دو ماه عماًل هیچ 
حرکتی از سوی این دو تیم دیده نشده است. 
شهرداری همدان با شــناخت سرمربی خود 
اســتارت اولیه را زده و از هفته گذشته آغاز 
به تست گیری از بازیکنان بومی استان نموده 
است. اما پاس هنوز در بالتکلیفی بسر می برد

هادی گل محمدی ســکان دار تیم شهرداری 
امســال هم هدایت این تیم را در دست دارد 
و امیدوار است که تیمی در خور نام و اعتبار 
همدان ببندد و همچون فصل گذشته دغدغه 

سقوط نداشته باشد.
علی رغم اینکه متولیان شــهرداری حمایت از 
تیم فوتبال را در دستور کار دارند اما از گوشه 
و کنار زمزمه هایــی در مخالفت از تیم داری 
حرفه ای به گوش می رســد یکی از اعضای 
شورای اســالمی در هفته گذشته چند بار به 
حضور شــهرداری در فوتبال حرفه ای انتقاد 
کرده و غیررسمی خواهان کناره گیری این تیم 

از فوتبال حرفه ای شده است.
مســئوالن باشگاه شــهرداری برای کاستن از 

حواشــی موجود بهتر اســت هر چه زودتر 
در صحن علی شــورای اسالمی شهر حضور 
داشته باشــند و از عملکرد خود دفاع نمایند 
تا با حمایت همه جانبه شورای شهر گام های 

محکمی در تیم داری بردارند.
شهرداری پتانسیل الزم برای حضور پر قدرت 
در فوتبــال حرفــه ای را دارد و اگــر خوب 
مدیریت شــود می تواند الگویــی برای دیگر 

تیم های استان در لیگ باشد.
داشتن ساختمان اداری، زمین چمن، خوابگاه، 
آکادمی و اســتخر از جمله نیازهای اولیه هر 
باشگاه اســت که شهرداری خوشبختانه همه 
آنهــا را دارد و تنها مدیریت الزم اســت تا با 
ســود بردن از این امکانات نتایج خوبی رقم 

بخورد.
این تیــم در حوزه بازیکن ســازی نیز تبحر 
خاصی دارد و ســال های سال مدارس فوتبال 
و پایه این باشــگاه در رده جوانان، نونهاالن و 
نوجوانان فعال بوده و شاید تنها تیمی باشد که 
در این رده ها همیشــه حرف اول را زده و در 

مسابقات کشوری حضور دشته است.
این باشــگاه می تواند صنعت بازیکن سازی 
خــود را تقویت کند و با پــرورش بازیکنان 
مستعد و فروش آنها به دیگر باشگاه ها برای 
خود درآمدزایی ایجــاد کند تا بهتر بتواند در 

فوتبال حرفه ای حضور داشته باشد.
شــهرداری اگر بتواند از پتانسیل های خود به 
نحو مطلوب استفاده کند آنگاه دیگر کمتر نیاز 
به بودجه مصوب از سوی شورای شهر دارد 
و با رســیدن به خودکفایی می تواند در سایر 

رشته ها نیز در سطح حرفه ای فعالیت کند.
شــهرداری در این سال ها بیشــتر از جوانان 
خود استفاده کرده و بازیکنان شاخصی را نیز 
تحویل فوتبال کشور داده است که گل سرسبد 
آنها عسگری می باشد که اکنون در لیگ برتر 

فعالیت می کند.
امــا تیم پاس همدان حتی مقدمات کار را نیز 
آغاز نکرده اســت این تیم ابتدا هواداران را با 
شــعار خرید امتیاز لیگ یکی مشغول کرد و 

پس از روزها شعار حضور در لیگ یک عماًل 
این کار منتقی شــد که نــه تنها در لیگ یک 
حضور نداریم بلکه در لیگ دو نیز با مشکل 
روبرو هستیم و هنوز هیچ ساختاری این تیم 

ندارد.
پس از کش و قوس فراوان احمد جمشیدیان 
عماًل از هدایت این تیم کنار کشید تا پاسی ها 
بــا توجه به زمان کم تا آغاز مســابقات تمام 
توجــه خود را به جــذب کادر فنی معطوف 

نماید.
پاس که فصل گذشته تا یکقدمی صعود پیش 
رفت امســال هنوز تکلیف خود را نمی داند 
بازیکنان این تیــم یکی پس از دیگری راهی 
دیگر تیم ها می شوند مسئولین این تیم با امروز 
و فردا کردن ضربات جبران ناپذیری به بدنه 
این باشگاه وارد می کنند و با این اوصاف این 
تیم نمی تواند در لیگ دسته دوم مدعی باشد.

زمان به ســرعت می گذرد و این تیم باید هر 
چه زودتر وضعیت خود را روشن نماید. 

ابتدا باید ساختار تیم شکل بگیرد و با شناخت 
کادر فنی و ســرمربی قدم پسی را بردارد و با 
ورود به بازار نقل و انتقاالت تیمی در خور نام 

بزرگ پاس ببندد.
امیدواریم کــه در روزهای آینــده خبرهای 
خوبی از این باشــگاه شنیده شود و هواداران 
این تیم از بالتکلیفی خارج شده و با دلگرمی 

منتظر آغاز رقابت ها شوند.
آنطوری که ســازمان لیگ فوتبال اعالم کرده 
اســت آغاز رقابت های لیگ دســته دوم ۲۴ 
شــهریور ماه خواهد بــود و دو تیم همدانی 
بایســتی تا آغاز این رقابت ها تیم های خود را 
ببندند و با شــناخت نفرات خود به استقبال 

لیگ بروند.
اما هردو تیم یک مشــکل مشترک هم دارند 
وآن هــم بدهی باال به بازیکنــان وکادر فنی 
فصول گذشته است که باید قبل از آغاز رقابت 
ها تسویه کنند تا فدراسیون مجوز حضور را 
صادر کند البته پرونده بدهی پاس سنگین تر 

است.

روزهای طالیی 
کشتی استان 
در راه است
 کشــتی استان پس از چند سال رکود جنب و 
جوش خاصی پیدا کرده اســت و نوید روزهای 

طالیی را برای کشتی استان دارد.
کشتی اســتان پس از غروب ســتاره های نامدار 
خود دیگر نتوانســت جــای آنها را پــر کند و 
بــا رکودی عجیب روبرو شــد امــا این روزها 
خبرهای خوشی از گوش شکسته ها به گوش می 
رسد و اهالی کشــتی امیدوارند تا دوباره شاهد 
حضــور کشــتی گیران اســتان در آورد گاه های 

باشیم. المپیک  و  جهانی 
حضور حمیدرضا یاری در رأس هرم کشتی استان با 
وفاق و یکدلی که وی ایجاد کرده است باعث شده 
تا قهرمانان بزرگ استان در کنار پیشکسوتان کشتی 

در کنار هم برای تعالی کشــتی قدم بردارند و تلفیق 
دانش و تجربه می تواند کشــتی اســتان را به سوی 

افق های روشن پیش ببرد.
چندی پیش رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی 
جوانان و امید در تهران برگزار شــد و کشــتی 
اســتان موفق شد در این رقابت ها کارنامه موفقی 
از خــود بر جای بگذارد و با کســب ۳ نشــان 
رنگارنگ پس از ســال ها ۳ کشتی گیر از همدان 

بــه اردوی تیم ملی دعوت شــوند که این نوید 
آینده ای روشن در کشتی است.

ســود بردن از دانش و تجربه قهرمانان گذشــته 
همچــون ســعید ابراهیمی و مســعود مصطفی 
جوکار کــه در ویترین افتخارات خود مدال های 
جهانــی و المپیک را دارند انگیــزه ای مضاعف 
برای جوانان و نوجوانان به وجود آورده اســت 
و این روزها شــاهد هستیم که خانواده ها رغبت 

بیشــتری به کشــتی نشــان می دهند و مراجعین 
کشتی نسبت به ســال های قبل رشد چشمگیری 
داشته اســت که این حکایت از آینده ای روشن 

برای کشتی استان دارد.
رئیس هیأت کشــتی استان با عشق و توان باالیی 
کار می کند و بــا ایجاد وفــاق وصف ناپذیر در 
خانواده کشــتی به دنبال آن است تا کشتی را به 

برساند. روزهای طالیی 
خوشــبختانه جامعه کشــتی نیز اســتقبال خوبی 
داشــته اســت و جنب و جوش خاصی در بین 
اهالی کشــتی به وجــود آمده اســت.وپذیرش 
باشــگاه های کشــت افزایش چشم گیری داشته 
اند. امیدواریم که روند رو به جلو تداوم داشــته 
باشــد و در روزهای آینده شاهد حضور پررنگ 
کشتی استان در مسابقات کشوری داشته باشیم.

هیأت آموزش در رده خردســاالن و نونهاالن را 
در دســتور کار قــرار داده و مربیــان جوان و با 
انگیزه را برای هدایت آنها در نظر گرفته اســت 
و این پشتوانه سازی می تواند آینده کشتی استان 

را بیمه کند.

وقت برای نمایندگان استان تنگ است

پاس و شهرداری 
هنوز در ابتدای راهند

جهانگرد سوری با شعار صلح و دوستی
 با اسب وارد همدان شد

 عدنان عزام جهانگرد و رزمنده سوری با شعار صلح و دوستی سوار 
بر اسب وارد همدان شد.

عدنان عزام رزمنده، سوارکار وجهانگرد سوری با شعار صلح و دوستی 
و تقدیــر از کشــورهای محور مقاومت و حامی ســوریه در جنگ با 
توریســیم در حال سفر و عبور از کشورهای ســوریه، ایران، عراق و 
روسیه است روز گذشته با اسب خود وارد همدان شد و مورد استقبال 

مدیرکل ورزش و جوانان استان قرار گرفت.
وی در ابتدای ورود خود به شــهر همدان به مزار شهدای گمنام پارک 

مردم همدان رفت و به مقام شهدا ادای احترام کرد.
عدنان در ادامه برنامه خود قرار است به تهران سفر کند و با رهبر معظم 
انقالب دیدار و از حمایت ایشــان و مردم ایــران در حمایت از مردم 

سوریه تقدیر و تشکر کند.



 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســالمی در پاســخ به اینکه آیا تقبل یک میلیارد 
تومان از ســوی همدان به منظور خدمات رســانی 
به کادر پرواز ایران ایــر صحت دارد؟ گفت: اینکه 
مبلغ کمکی اســتان چقدر باشد را اطالع ندارم اما 
مقرر شــده که کمک های جنبی از سوی استان به 
این شــرکت هواپیمایي صورت گیرد که استاندار 

پذیرفت.
امیر خجســته در خصوص برقراری پرواز حجاج 
از همدان و تحمیل هزینه هایی از ســوی شرکت 

ایران ایــر به همدان اظهار کــرد: آخرین خبری که 
از وزارت راه و شهرســازی و مدیرعامل ایران ایر 
داشتیم آنها تقاضای کمک هایی از استان را داشتند 

که استاندار نیز پذیرفت.
به گزلرش فــارس، وی با بیان اینکه اســتاندار 
همدان تقبل کمک هزینه هایی که وظیفه اســتان 
اســت را پذیرفــت بیان کرد: برای این مســائل 
ضمــن مذاکراتی صحبت کرده و توافق کردند تا 

این پرواز از همدان انجام شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 

اسالمی در پاسخ به اینکه آیا تقبل یک میلیارد تومان 
از ســوی همدان به منظور خدمات رسانی به کادر 
پرواز ایران ایر صحت دارد؟ اظهار کرد: اینکه مبلغ 
کمکی اســتان چقدر باشد را اطالع ندارم اما مقرر 
شــده که کمک های جنبی از ســوی استان به این 

شرکت هواپیمایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در برقراری پرواز از اســتان ها بار 
اضافی بر ایران ایر تحمیل می شود که آن بار اضافی 
را با مدیر ارشد استان هماهنگ می کنند که استاندار 
همدان نیز موافقت کرده است. خجسته با بیان اینکه 

»ایران ایر« آرامش و آســایش زائران حج را خارج 
از وظایف انجام می دهد گفــت: اطالعی از اینکه 
ســال های قبل نیز چنیــن هزینه هایی روی دوش 
استان بوده، ندارم اما قطعاً ضوابطی منجر به چنین 

تصمیمی شده است.
وی در پایان ســخنانش با اشاره به اینکه این هزینه 
در استان های دیگر نیز وجود دارد افزود: مدیرعامل 
ایران ایــر عنوان کرد اســتان های دیگر در مواردی 
کمک داشتند اما استان همدان در این زمینه کمکی 

نداشت که قرار شد امسال این کمک انجام شود.
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تعرفه خدمات کامپیوتری سال ۹۸ ابالغ شد
 نرخنامه جدید خدمات کامپیوتری توســط هیأت مدیره اتحادیه 

صنف رایانه تهران تصویب و ابالغ شد.
به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه، در نرخنامه جدید خدمات 
کامپیوتــری ســال ۹8، تعرفه خدمــات نرم افزاری روی سیســتم 
) کامپیوتــر شــخصی- PC( ، تعرفه هزینه نصب ســخت افزار و 
درایورهای مربوطه، تعرفه تعمیرات و ســرویس دستگاه های جانبی 
کامپیوتر و همچنین تعرفــه نصب نرم افزارهای نوت بوک تعیین و 

تصویب شده است.
اتحادیــه صنف رایانه بــا تاکید بر اینکه فعاالن رســته ارائه خدمات 
کامپیوتــری ملزم به رعایــت این تعرفه گذاری هســتند، اعالم کرد: 

تعرفه های مربوطه در سایت اتحادیه، در دسترس قرار دارد.

رتبه ايران در نوآوری ارتقا يافت
 وزیر علوم گفت: در ســال های اخیر رتبه نوآوری کشــور با 
تالش جوانان و شــرکت های دانش بنیان از رتبه 1۲۰ به رتبه 6۰ 

ارتقا یافت.
 به گــزارش مهر، دکتر منصــور غالمی وزیر علــوم تحقیقات و 
فناوری در مراسم رونمایی از بســته همکاری صندوق نوآوری و 
شــکوفایی با پارک های علم و فناوری که امروز در محل صندوق 
نوآوری و شــکوفایی برگزار شد، گفت: در حال حاضر زمینه های 

مختلف زیادی داریم که نیاز به ایده های جدید دارند.
به گفته وزیر علوم، شرکتهای دانش بنیان می توانند در راستای توسعه 
اقتصادی گام بردارند؛ این نیاز به همکاری بخش های علمی و فناوری 

دارد.

 گوشی تاشو سپتامبر عرضه می شود
 سامسونگ رسما اعالم کرده در ماه سپتامبر گوشی گلکسی فولد را 
عرضه می کند. البته این شــرکت با ایجاد تغییراتی در طراحی دستگاه 

عیوب آن را برطرف کرده است.
به گزارش مهر ، سامسونگ رســماً اعالم کرده موبایل گلکسی فولد 
پــس از ماه ها تأخیر در ماه ســپتامبر عرضه می شود.سامســونگ در 
وب ســایت خود توضیح داده تغییرات مهمی در طراحی این دستگاه 
انجــام داده تا عیوب آن را برطرف کنــد. همچنین این موبایل تحت 
آزمایش های قدرتمندی قرار گرفته تا طرح آن تأیید شود. این شرکت 
مهمترین تغییرات در طراحی دســتگاه را نیز توضیح داده است. طبق 
ایــن توضیحات الیه محافظتی رویی نمایشــگر Infinity Flex از 

لبه های دستگاه فراتر رفته است. 

راه اندازی بخش "يونتو فورزيس"
 برای درمان تعريق بیش از حد 

 بخش"یونتــو فورزیس"، از روش های موثر در درمان تعریق بیش 
از حد در مرکز خدمات تخصصی لیزر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 

تهران راه اندازی شد.
رییس جهاد دانشــگاهی علوم پزشکی تهران در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه یونتوفورزیس یکی از روش های موثر در درمان تعریق بیش 
از حد یا هیپر هیدروزیس بدن است، گفت: افزایش تعریق در انسان به 
دالیل مختلفی از جمله مشکالت داخلی ایجاد می شود. مثال کسانی 
که دچار اختالالت تیروئیدی هستند یا بعضی از بیماری های عفونی 
و برخی از اختالالت خونی و گاهی اوقات هم در بیماری های بدخیم 

ممکن است فرد با افزایش تعریق در بدن مواجه باشد.

استفاده از انگشت دست به جای گوشی
 یک مخترع ایتالیایی موفق به تولید یک مچ بند هوشــمند شــده 
که به کاربر اجازه می دهد از انگشــت دســت خود به عنوان گوشی 
 استفاده کند.به گزارش ایسنا ، این مچ بند هوشمند که ساخت شرکت 
" Deed and Get " اســت، ۲5۰ دالر قیمت دارد و به گوشــی 
هوشــمند کاربر متصل می شــود تا صــدا را از دســتگاه به ارتعاش 
تبدیل کرده و به انگشــت دســت منتقل کند.کاربران تنها کافی است 
یک انگشــت دست را به گوش خود بچســبانند تا از طریق گوشی 
با مخاطب خود صحبت کنند.تماس های خروجی هم با اســتفاده از 
فناوری تشخیص صدای دستبند تولید می شوند.از آنجا که این دستگاه 
به جای استفاده از صدا، تنها از ارتعاش )ویبره( استفاده می کند، افرادی 

که در نزدیکی کاربر هستند، قادر به استراق سمع نخواهند بود.

 مرمت حمام سنگی 
»باشقورتاران«

 رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کبودراهنگ با اشاره به ارسال پرونده فرش »مهربان« 
کبودراهنگ برای ثبت ملی گفت: این فرش با طرح 
و رنگ خاصی در کبودراهنگ بافته می شــود. حمام 
سنگی باشــقورتاران یکی از بی نظیرترین حمام های 
سنگی استان همدان اســت که توسط اداره میراث 

فرهنگی در حال مرمت است.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کبودراهنگ در گفت وگــو با خبرنگار فارس اظهار 
کرد: حمام سنگی باشقورتران به لحاظ فرم و ساختار 
و از این جهت که دستخوش تغییرات و مداخالت 
ادوار مختلــف نبوده اســت، اثری ممتــاز در گونه 

معماری حمام ها در استان همدان به شمار می رود.
مهدی غالمی بیان کرد: حمام سنگی باشقورتاران از 
بناهای خاص و منحصر در استان است که در بنای 
آن از سنگ الشه رســوبی بهره گرفته و به احتمال 
زیاد متعلق به ادوار تاریخی اواخر تیموری و صفوی 

است.
وی با بیان اینکه امسال حمام داق داق آباد نیز مرمت 
شد گفت: امســال امامزاده مســجدین نیز در حال 
مرمت است که طی چند روز آینده به اتمام می رسد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کبودراهنگ با بیان اینکه طی چند روز گذشــته آش 
»غازیاغی« کبودراهنگ ثبت ملی شد افزود: از دیگر 
غذاهای محلی کبودراهنگ »ایران شــوربا« نیز ثبت 
شده که در مجموع از ۲۳۳ اثر ملموس و ناملموس، 

1۲۰ اثر ثبت ملی شده است.
وی با اشــاره بــه ارســال پرونده فــرش مهربان 
کبودراهنگ برای ثبت ملی یادآور شد: این فرش در 
طرح و رنگ خاصی بافته می شــود که منتظر ارسال 

حکم آن از میراث فرهنگی هستیم.

کتاب زندگینامه 
»محمد بهنامجو« منتشر می شود

 یک نویسنده همدانی گفت: کتاب زندگینامه شهردار 
فقید همدان »محمد بهنامجو« منتشر خواهد شد.

به گزارش مهــر، کیانوش رضایــی گفت: مرحوم 
بهنامجو در ســال های 65 تا ۷۰ پرچمدار مدیریت 
شــهری همدان بود و می توان او را به عنوان پیش 

قراول کار جهادی در مدیریت شهری دانست.
رضایی با بیان اینکه خدمات ارزنده مرحوم بهنامجو 
در همدان مغفول مانده اســت، بیان داشت: انعکاس 
خدمات این شهردار فقید میتواند راهی روشن برای 
همه مدیران و جوانان این شــهر باشــد و به عنوان 
الگویی در دســترس قرار گیرد. نویسنده این کتاب 
افزود: طی صحبت هایی کــه با حاج اکبر بهنامجو 
برادر حاج محمد بهنامجو صورت گرفته این کتاب 

در دو جلد چاپ و راهی بازار نشر خواهد شد.
وی ادامه داد: جلد اول این کتاب شــامل زندگینامه 
مرحوم بهنامجــو و خاطرات خانواده، دوســتان و 
کســانی است که با وی در ارتباط بودند و جلد دوم 
این کتاب به بررســی کار جهادی از دیدگاه اسالم و 

روایات می پردازد.
رضایی بابیان اینکه بخــش اعظم خاطرات خانواده 
جمع آوری شده اســت، اظهار داشت: مردم استان 
همــدان که خاطــره ای از مرحــوم بهنامجو دارند 
میتوانند خاطرات خود را به صورت کتبی و یا صوتی 

ارسال کنند تا با نام خودشان در کتاب نوشته شود.

سفر به ایران از کدام کشورها کاهش یافت از کجا افزایش؟

سبك تازه ايرانگردی خارجی ها
 سفرهای ترکیبی »زیارتی-تفریحی« گروهی از گردشگران خارجی در 
بهار امسال، نه تنها افت ورود گردشگر از اروپا و آمریکا را جبران کرد که 
در نهایت باعث افزایش حجم ورودی گردشــگر به کشور شد. بر اساس 
اعالم رئیس جامعه تورگردانان میزان گردشگران ورودی به ایران از اروپا و 
آمریکا در سه ماه اول امسال نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته بین 
۳۰ تا ۳5 درصد کاهش یافت و در مقابل میزان سفرهای ترکیبی-زیارتی و 
تفریحی- مسافران کشورهای مسلمان در بهار امسال نسبت به سال گذشته 
۴۰ تا 5۰ درصد افزایش داشــته و همچنین »تورهای سالمت« نیز امسال 

روند افزایشی را داشته اند.
 سبک تازه ايرانگردی خارجی ها

آمارهای جدید مربوط به مسافرت های خارجی در کشور نشان می دهد: 
طی سه ماه اول امسال ۲ میلیون و ۳۰ هزار و 5۲۳ نفر گردشگر خارجی 
به نقاط مختلف ایران ســفر کرده اند. در ســه ماه اول ســال گذشته این 
تعداد مســافر خارجی معادل یک میلیون و ۴۴۳ هزار و 551 گردشــگر 
بوده اســت. به این ترتیب، بهار امسال سفرهای خارجی به کشور رشد 
قابل توجهی داشته اند به طوری که تعداد این مسافران ۴1 درصد نسبت به 
مدت مشابه در سال ۹۷ افزایش یافته است. ابراهیم پورفرج رئیس جامعه 
تورگردانان ایران درباره جزئیات گروه های گردشــگری به مقصد ایران و 
تغییرات به وجود آمده در سبک سفر گردشگران خارجی به »دنیای اقتصاد« 
گفت: در سه ماه اول امسال نسبت به سال گذشته، تحت تاثیررخدادهای 
منطقه و البته تصمیم آمریکا در برجام میزان گردشــگران ورودی به ایران 
از اروپا و آمریکا بین ۳۰ تا ۳5 درصد کاهش یافت و در مقابل مســافران 
کشورهای مسلمان که به جهت انجام سفرترکیبی-تفریحی و زیارتی-به 
شهرهای شمالی برای تفریح و شهرهای قم و مشهد به منظور زیارت سفر 
می کرده اند به علت افزایش قیمت ارز در یک ســال اخیر و کاهش هزینه 
تمام شده ســفر به ایران برای آنها حدود ۴۰تا 5۰ درصد افزایش داشته و 
عالوه بر آن تورهای سالمت نیز نسبت به سال گذشته به علت تحوالت 
ارزی و تقویت دالر در برابر ریال و تخصص پزشــکان ایرانی با رشــد 
روبه رو بوده اند. وی تاکید کرد: ســال گذشته گردشگران به طور متوسط 
حدود ۳۰ روز در ایران اقامت داشته اند اما امسال این زمان به علت ارزانی 

سفر به ۴5 تا 6۰روز افزایش یافته است.
 ايرانگردی ايرانی ها کم شده است؟

آمارهای رســمی حاکی اســت: از ابتدای سال جاری تا پایان فصل بهار، 
یک میلیون و ۷5۹ هزار و ۷۴۹ مســافر ایرانی به کشورهای خارجی سفر 
کرده اند که در مقایسه با ســه ماه اول سال گذشته حجم این نوع سفرها 
امســال 5/ 6 درصد کاهش پیدا کرده است. در همین راستا رئیس جامعه 
تورگردانان ایران عنوان کرد: هموطنانی که سال گذشته به خارج از کشور 
سفر می کردند امسال سفرهای استانی را جایگزین کرده و به همین دلیل 
موجب افزایش سفرهای استان به استان در کشور شدند و فعال هیچ یک 
از بوم گردی ها و مراکز مرتبط با گردشگری با رکود مسافر مواجه نشده و 

تعطیلی هم نداشته ایم.
 هزينه سفر به ايران چقدراست؟

پورفرج درخصوص هزینه سفر گردشــگران خارجی به ایران افزود: به 
علت افزایش نرخ ارز در ایران هزینه ســفر به کشور ما برای گردشگران 
خارجی کاهش یافته، به طوری که ســال گذشته برای اقامت یک هفته تا 
1۰ روز هر گردشــگر در ایران معموال حدود 1۲۰۰ یورو هزینه می کرد 
اما امسال برای همین میزان اقامت 6۰۰ یورو پرداخت می کنند که همین 
کاهش هزینه تمام شــده برای گردشگران خارجی، موجب افزایش ورود 

گردشگر به ایران شده است.
 دو بازار جديد برای جذب گردشگر

یکی از کشــورهایی که در حال حاضر میزان مســافران ورودی از آن به 
ایران افزایش یافته چین اســت که رئیس جامعه تورگردانان ایران علت 
آن را حذف ویزا دانســت و عنوان کرد: برای جذب بیشتر گردشگران از 

کشورهای روسیه و هند نیز در حال تالش و برنامه ریزی  هستیم.

■ حدیث:
امام علی )ع(:

بردبار ، کسی است که هر گاه آزار ببیند ، شکیبایی ورزد و هر گاه به او ستم شود 
، گذشت کند.         

 . غرر الحکم : ج 3 ص 85 ح 3892

■ دوبیتي:
زپیکر مشت خاکستر برآره مرا عشقت ز جان آذر برآره  

هزاران شاخه دیگر برآره نهال مهرت از دل گر ببرند  
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  «

 هنوز جای خالی ساختمانهای قدیمی در محوطه 
کبابیان شــهر همدان از آن دست سیماهای بصری 
آزاردهنده است . آنچه از ردپای این اتفاق برجا ماند 
حاال اظهار نظرات متعدد  مبنی بر این است که بافت 
های قدیمی شــهر ممکن است تخریب شوند پس 
آنها را حادثه خیزی به نوسازی سوق دهیم ادعایی که 
بیش از هر چیز شــبه برانگیز و آزار دهنده است . از 
این جهت شبه بر انگیز که گویی دست آویز شدن با 
لــودر و تخریب به ظاهر مجوز دار و قانونی راهکار 
است . اما آیا به راستی می توان با پاک کردن صورت 
مساله سرپوشی بر تصمیم گیری های بدون خروجی 
گذاشت .در حال حاضر خیابانهای شهدا و اکباتان و 
برخی محالت یک مجموعه تاریخی با ارزش هستند 
که الزمه حفاظت از انها نجات بخشی بناهای قدیمی 
اســت نه تخریب آنها ... خیابانهای شهدا ؛ اکباتان و 
محله هاي "کلپا"، "جوالن"، "قاشق تراشان" از جمله 
این خیابانها و محالت اســت که بیشــتر خانه هاي 
موجــود در این مناطق، گرچه فرســوده و اما واجد 
ارزش تاریخی و معماری هستند و این بافت قدیمي 

شهر همدان را باید بافت باارزش  شهر نامید.
روزگاری مسئوالن اســتانی براین باور بودند  بافت 
تاریخــی همدان یکی از بافت های قوی اســت که 
قابلیت ثبت جهانی دارد اما حاال همین بافت تاریخی 

به بهانه های متعدد رو به تغییر هویت است .
 شهری با آثار متعدد معماری

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
همدان می گوید : بافت تاریخی همدان مجموعه ای 
1۷1 هکتاری بوده که شامل آثار متعدد معماری ثبت 

شده است 
علی مالمیر بر این باور است که همدان جزو پنج شهر 
تاریخی کشور بوده که براساس مصوبه شورای عالی 
شهرســازی و معماری کشور ثبت شده و هر چه در 

خصوص بافت آن بازگو شود، کم است.
وی معتقد است : بافت بازار همدان مجموعه ای ۴۴ 
هکتاری است که عنصر معماری آن شامل ۲6 مسجد، 
1۹ امام زاده و سقاخانه، 1۰ حمام، ۲۰ خانه تاریخی، 
هفت مدرسه، 1۰ باغ و امارت، هفت آرامگاه و مقبره، 

پنج میدان، 11 مرکز محله و پنج کلیسا است.

حال در نظر بگیریــد این بافت غنی به جای نجات 
بخشی و حفظ طعمه لودر شوند تا تخریب شهر را 
تهدید نکند آیا این نکته میتواند منطقی و قابل دفاع 

باشد ؟  
 شهر مردد ميان انسان محوری يا خودرو 

محوری 
 صاحب محمدیان منصور استاد دانشگاه و صاحب 
نظر حوزه معماری شــهری میگویــد : روزگاری 
همدان شــهری انسان محور با محالت متمرکز بود 
اما حاال ساخت و سازهای شهری و تغییر ساختار 
خیابانها و کوچه ها شــهر را خودرو محور نمایان 

کرده است   
محمدیان منصور معتقد اســت : استمرار اقتصادی از 
ویژگی های بازار همدان اســت، بازار همدان دارای 
اصالت گذشــته بــوده و این موضوع بــرای همه 
سرمایه گذاری و اهل فن دارای جذابیت خاصی است 
و از این ویژگی خیابانهای تالقی یافته با بازار همدان 

نیز بهره مند هستند 
وی ادامه داد: تمام عناصری که در شکل گیری شهر 
دخیل است و آن را به شهری قدیمی تبدیل می کند، 

بافت تاریخی محسوب می شود
صاحب محمدیان منصور گفت : بافت هاي قدیمی 
و حتی فرســوده، ســهم قابل توجهــي از محدوده 
شــهري همدان را به خود اختصاص داده اند و این 
درحالیست که باید مدیران شهري در احیا و نوسازي 
بافت فرسوده، بافت تاریخي را متمایز کنند تا هویت 

تاریخي شهر براي آیندگان محفوظ بماند.
به گفته کارشناســان، احیاي بافت هاي فرسوده 
با هدف ارتقاي ســطح رفاه و ایمني ســاکنان و 
توزیع متوازن خدمات و امکانات شــهري انجام 
مي شــود و از میان برداشتن تهدیدات و استفاده 
از فرصت هاي موجود در این بافت ها، مستلزم 
اتخاذ شــیوه برخورد مناســب با آن به تناســب 
نیازها و ویژگي هاي خاص و نحوه فرســودگي 

آن دارد.
نوسازي بافت هاي فرســوده شهر همدان در حالي 
انجام مي شود که بسیاري از محالت قدیمي تخریب 
شــده و آپارتمان هایي ســر به فلک کشیده در آنها 
احداث مي شــود و اثري از خانه هــاي ویالیي با 

حیاطي بزرگ دیگر خبري نیست .
 نوسازي شــهر، از بين برنده هويت آن 

نباشد
یک مهندس معماری در این ارتباط گفت: مناطق به 
ظاهر قدیمی و  فرسوده امروز  که روزگاري بخش 
مهمي از شهرها را تشکیل مي دادند و هویت شهرها 
به حســاب مي آمدند اکنون به مناطق ناامني تبدیل 
شــده اند و در واقع مي توان گفت که هویت شهرها 

نیز به نوعي دچار مشکل شده است.
مهتــا رحیمیــان افــزود: امــروزه بافــت هــاي 
فرســوده بــراي شهرســازي یــک فرصت محســوب 
ــه  ــه بافــت هــا ب مــي شــوند و در واقــع ایــن گون
ــي  فعــاالن حــوزه شهرســازي یــک فرصــت طالی
مــي دهــد تــا بتواننــد در آن قســمت هــا مداخلــه 

کننــد.
وي تصریــح کــرد: ایــن در حالــي اســت کــه 
شهرســازان بایــد بــه هویــت هــاي فرهنگــي 
توجهــي خــاص داشــته باشــند تــا نوســازي شــهر، 

ــد. ــت آن نباش ــده هوی ــن برن از بی
ایــن کارشــناس معمــاري در ایــن خصــوص گفت: 
بــازار همــدان از جملــه بافــت هــاي قدیمــي ایــن 
ــاي  ــت ه ــه باف ــه از جمل ــه البت ــت ک ــهر اس ش
ــه  ــد ب ــي آی ــاب م ــه حس ــز ب ــهر نی ــي ش تاریخ
ــود دارد  ــي وج ــازار خانه های ــان ب ــه در می طوریک

ــد. ــت دارن ــال قدم ــدود 1۰۰ س ــه ح ک
بافــت  نبایــد نوســازي  ادامــه داد:  رحیمیــان  
فرســوده در تقابــل بــا بافــت تاریخــي قــرار گیــرد 
بلکــه مــي تــوان بــا نوســازي و تلفیــق آن بــا ســنت 
و حفــظ بافــت تاریخــي، شهرســازي را بــا هویــت 

تاریخــي بنــا کــرد.
وي ادامــه داد: یکــي از مهمتریــن معضــالت امــروز 
ــک  ــت ی ــینه و هوی ــه پیش ــي ک ــاي تاریخ بافت ه
ــي  ــود تعریف ــدم وج ــد، ع ــکل مي دهن ــهر را ش ش
مشــخص از وجــه تمایــز بافــت تاریخــي و بافــت 

فرســوده شــهري اســت.
رحیمیــان  گفت: این فقدان موجــب تخریب و از 
میان رفتن بخشــي از بافت آثار تاریخي ارزشمند و 
شریان هاي فرهنگي شهرها با عناصر و شاخصه هاي 
خاص فرهنگي و اجتماعي شــهري است که گاهي 

اوقات خســارات و صدمات جبــران ناپذیري را به 
هویت شهرها وارد کرده است.

وي ادامه داد: بیان تعریفي مشــخص و قابل درک از 
دو مقوله بافت تاریخي و بافت فرسوده مي تواند نقش 
بسزایي در بازیابي هویت شهرهاي امروزي به لحاظ 
فرهنگي و تاریخي ایفا کند و شــرایط را براي حفظ 
و احیاي مواریث تاریخي ایــن مرز و بوم به منظور 

معرفي و شناساندن آن ها به نسل هاي پس مهیا کند.
این مهندس معماری  افزود :  بناهاي واجد ارزش به 
عنوان میراث گرانبهایي از گذشتگان و بخش هویتي، 
تاریخي جوامع بشري امروزي محسوب مي شوند و 
حفظ و احیاي این محالت موجب ایجاد نشــاط و 
ســرزندگي در شهر و ایجاد توازن میان کالبد فضاي 
بافت قدیم و جغرافیایي جدید در راســتاي توسعه 

مناطق و نواحي شهري متعادل و پایدار است.
وی  بــا بیــان اینکه تخریب و نابــودي محله هاي 
قدیمي تیشــه اي بر ریشــه هویت و تاریخ فرهنگ 
همدان است تصریح کرد:حفظ این محالت یکي از 
ضروریات توســعه شهري است که باید مورد توجه 

مسئوالن در شهر سازي قرار گیرد.
وي با بیان اینکه احیاي محالت قدیمي، احیاي هویت 
فرهنگي و تاریخي شــهر است، یادآور شد: تخریب 
بافت تاریخي و بي توجهي به پیشینه فرهنگي نشانگر 
ســهل انگاري و بي مهري نسبت به پیشینه و هویت 
فرهنگي است و تســهیل کننده شبیخون فرهنگي، 

اعتقادي دشمنان این مرز و بوم است.
این مهندس معماری  افــزود: هم اکنون به دلیل بي 
توجهي هاي صورت گرفته نســبت به حفظ هویت 
تاریخي محالت قدیمي، شاهد ساخت و جایگزین 
کردن ســاختمان هاي ناهمگون در شهر هستیم به 
طوري که بســیاري از خیابان ها دیگر رنگ و بویي 
از قدمت، تاریخ، فرهنگ، هنــر، معماري، ایراني و 
اسالمي نداشته و به پارکینگ ماشین ها تبدیل شده اند. 
توجه به المان هاي قدیمــي محالت در طرح احیا 

محالت بسیار حائز اهمیت است.
شناســایي فضاهاي تاریخي و قدیمي محالت شهر 
را ارزشمند اســت و  ایجاد جاذبه هاي توریستي و 
گردشــگري در طرح احیاي محالت ضروري است 

و در اجراي طرح باید تمامي جوانب لحاظ شود.

جغرافیای تاریخی همدان مرز ندارد 

تخریب محله هاي قدیمي 
تیشه اي بر ریشه هویت همدان 

»ايران اير« کمک خواست، استاندار پذيرفت


