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گلبال همدان 
بربام ورزش
 ایران

بهره برداری از 
سد خرمرود 
در 3 سال آینده

این خانه 
گردشگر پذیر 
است

شبکه ترویج 
سبک زندگی 
غربی بانوان 
متالشی شد
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یادداشت روز
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توسعه کند 
کشاورزی استان

 1- هندوانــه همــدان 800 تومان! این 
غم انگیزترین نوایی اســت که این روزها 
در اســتان  به خصوص از وانت های میوه 
فروش در هر کوی و برزن شنیده می شود.

اســتانی که چالش بی آبی و کم آبی دارد ، 
کشاورزان آن محصوالتی را کشت می کنند 
که ویژگی آنها پر آب بری و مصرف زیاد 
آب است و اگر همان آب را بفروشند، سود 
بیشــتری عاید آنها خواهد شد تا در فرایند 
ســخت کشــاورزی محصولی را پرورش 

دهند...

یادداشت

2

هیچ کجای عالم
 ایران ما نمی شود

 ما ملتی بزرگ بر گرفته و بزرگ شده در 
دامان و فرهنگ و اصول و اعتقادات چند 
هزار ســاله و ریشه دار در دین و شریعتی 
جهان شــمول و همچنیــن قومیت هایی با 
هویــت ملی و قاره ای، با تمــام دنیا فرق 
داریم!بســیاری از جوامع بشری که هویت 
ریشه دار نداشته اند، خیلی راحت با تقلید و 
پیروی از رفتارهای فرهنگی جدید و غربی، 
عوض شده اند و ژست پیشرفت و بالندگی 
می گیرند، ولی برای ملتی نظیر اقوام ایرانی 

بسیار دشوار است و بلکه ناشدنی است...

واکنش اضطراری در محالت احیا شود
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

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

  خدمات تکمیلی) طال، دایکات، لمینت، پوشال گیری و ...(

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

HI TECH

ب، دفاتر مدارس، 
روزنامه، مجله و کتا

چاپ 

ر و ...
کاتالوگ، بروشو

مقوا، 
جعبه و 

دفتر مرکزی: همدان - خیابان مهدیه - ساختمان پیام
چاپخانه: همدان - شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت - خیابان نهم
همراه: 09183148188
چاپخانه: 3- 08134586731 
تلگرام: 0921080313

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

اطالعات خود نباشید.

جدیدترین تکنولوژی  چاپ اروپا

 توســعه صنعت گردشگری می تواند 
ضمن جذب گردشگر در مناطق روستائی 
و بومی از گســترش مهاجرت روستائیان 
به شهرها و همچنین پیشگیری از حاشیه 
نشینی و آسیب های متناظر آن در شهرها 

جلوگیری کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری همدان درباره 
نقش گردشــگری در تحقق شــعار سال 
در چارچوب سیاست های  داشت:  اظهار 
کلی اقتصاد مقاومتــی ابالغی مقام معظم 
رهبری، باید توســعه گردشــگری مورد 
توجه قرار گیرد چرا که به عنوان صنعتی 

مهم، در تولید ناخالص ملی نقش اساسی 
را ایفا می کند.

مهدی الماســی در گفت وگو با تســنیم، 
افزود: این صنعت می تواند ضمن جذب 
گردشــگر در مناطق روستائی و بومی از 
گسترش مهاجرت روســتائیان به شهرها 
و همچنین پیشــگیری از حاشیه نشینی و 
آسیب های متناظر آن در شهرها جلوگیری 

کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری همدان عنوان 
کرد: بــا توجه بــه معضــالت امنیتی و 
اجتماعــی ناشــی از حاشــیه نشــینی، 

برنامه های مختلفی برای کاهش این آسیب 
در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری همدان با همکاری سایر 
دستگاه های متولی امسال اجرا می شود که 
امیدواریم شاهد نتایج مطلوب آن در استان 

همدان باشیم.
وی درباره اقدامات این معاونت در بخش 
صیانت از منابع آبی استان نیز ابراز کرد: به 
منظور مشــارکت در اجرای طرح صیانت 
از منابع آب در اســتان همدان با رویکرد 
پیشگیری از جرائم در این حوزه، اقدامات 
اولویت دار طرح صیانــت از آب همانند 
ســال گذشــته با در نظر گرفتن شرایط 

اقلیمی استان همدان در دستور کار گرفته 
است.

الماســی تصریح کرد: این برنامه در قالب 
6 گام اجرائی در حــوزه امنیتی، انتظامی 
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگســتری همــدان در حال اجرا 

است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: با 
استفاده از مهارت های مناسب و مختلف و 
اصالح باورها و عملکردهای ناصحیح و 
ناپسند، باید زمینه کاهش خشونت را در 

جامعه فراهم کرد.

 مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
به نقش موثر ســازمان های مردم نهاد در 
جامعه اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
نقش تاثیرگذار سازمان های مردم نهاد در 
جامعه ســعی کردیم تا برنامه های هفته 
استان  با مشارکت ســمن ها در  ازدواج 

اجرایی شوند.
محسن جهانشیر در نشســت با اعضای 
مجمع ســازمان های مــردم نهاد جوانان 
گفت: جوانان نیرومند ترین سرمایه های 
جامعه هســتند و بنابراین بایــد جوانان 

را بــا همه ارزش های آنهــا باور کنیم و 
خوشبختانه این شــعار در همدان عملی 

شده است.
وی با بیان اینکه رشد و توسعه کشور در 
گرو توجه به نســل جوان و اعتماد به این 
نسل است، گفت: اگر جوانان مورد اعتماد 
جامعه قرار گیرند احســاس مســئولیت 
بیشتری نسبت به خود، خانواده و جامعه 

خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان، جهانشیر به نقش موثر 

ســازمان های مردم نهاد در جامعه اشــاره 
کرد و افزود: بــا توجه به نقش تاثیرگذار 
ســازمان های مردم نهاد در جامعه ســعی 
کردیــم تا برنامه هــای هفتــه ازدواج با 
مشارکت سمن ها در استان اجرایی شوند.

وی گفت: به مناسبت فرارسیدن اول ذی 
الحجه سالروز ازدواج حضرت علی )ع (

و حضرت فاطمــه زهرا )س( باید برنامه 
های متنوعی از ســوی سازمان های مردم 

نهاد پیش بینی و اجرا شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان افزود: 

باید تمام برنامه ریزی ها بر این باشــد که 
بتوانیم ازدواج آگاهانه، به هنگام و پایدار 
را در بین نسل جوان و خانواده ها ترویج و 

فرهنگ سازی کنیم.
در این نشســت اعضای مجمع ســازمان 
های مردم نهاد جوانان به بیان نظرات خود 
در خصوص برنامه های ورزشــی سمن 
ها، تعیین و تکلبــف مکان خانه جوانان، 
برنامه های هفته ازدواج و روز تشکل ها 
و انتخابات پیش روی سمن های جوانان 

پرداختند.

 امســال نزدیک به چهار هزار و 108 
تن با شــرکت در دوره های سوادآموزی 
آموزش و  پرورش استان همدان، مهارت 

خواندن و نوشتن فرا می گیرند.
معاون ســواد آموزی اداره کل آموزش و 
پــرورش همدان در گفــت و گو با  ایرنا 
افزود: در مجموع امســال بیش از هشت 
هزار و ۷00 ســواد آمــوز در دوره های 
ســوادآموزی، تحکیم ســواد و انتقال و 

آموزش رایانه شرکت می کنند.
معصومــه خدابنده لو اظهار داشــت: از 
ایــن تعداد چهار هــزار و  108 تن در 
دوره سوادآموزی، یک هزار و ۹۵۴ تن 
در دوره انتقــال و آمــوزش رایانه و ۲ 
هزار و  6۴۳ تن در دوره تحکیم ســواد 

ثبت نام کرده اند.
وی بیان کرد: عالوه بر آموزش رســمی 
ســوادآموزی کــه همان تحت پوشــش 

قرار دادن کم ســوادان و بی ســوادان در 
دوره های ســه گانه ســوادآموزی است، 
طرح های مکمل ســوادآموزی در دستور 

کار قرار دارد.
خدابنــده لو عنوان کــرد: راه اندازی 
پنج مرکــز یادگیری محلــی، اجرای 
زنان  توانمندســازی  خودآموز،  طرح 
روستایی و عشــایری، طرح آموزش 
عملی نماز، برگزاری جشــنواره های 

فیلم کوتاه و الگوهــای برتر تدریس 
آمــوزش دهندگان  آموزی  و مهارت 
و سوادآموزان از مهمترین برنامه های 

سال جاری است.
وی ادامه داد: تحقق اهداف، سیاســت ها 
و برنامه های اجرایی ســوادآموزی، ریشه 
کنی بی ســوادی و اطالع رسانی گسترده 
همکاری و کمک دستگاه های مجری را 

می طلبد.

گردشگری توسعه یابد؛ حاشیه می میرد

4000 بی سواد همدانی آموزش دیدند

دعوت ازسمن ها برای مشارکت در برنامه ازدواج

@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

گزارشی از نانوایی که همه دوستش دارند

انصاف شاطر محمد
 زبانزد اهالی محل

جشنواره تابستانه شاد پسماند برگزار شد

تفکیک زباله با 
»جناب خان«

■ معاون سیاسی استاندار از 
رفتار دوگانه کاندیداها می گوید

آزادبخت:
قانون مقابل 
تبلیغات زودهنگام 
سکوت کرده است
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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:  18:۴۵

 ساعت خروج: 00:00

 نظارت مدیر تحریریه

 ساعت ورود:

 ساعت خروج

یادداشت روز

یادداشت

خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

و  تولید پســماند  میزان 
این  در  انســان ها  رفتار 
حوزه یکی از شاخص های 
زیســت  محیط  آلودگی 
اســت، به همین منظور 
تفکیک زباله از مبدأ برای 
مدیریت پسامد از اهمیت 

بسزایی برخوردار است

توسعه کند کشاورزی استان

 1- هندوانه همدان 800 تومان! این غم انگیزترین نوایی است که 
این روزها در اســتان  به خصــوص از وانت های میوه فروش در هر 

کوی و برزن شنیده می شود.
استانی که چالش بی آبی و کم آبی دارد ، کشاورزان آن محصوالتی را 
کشــت می کنند که ویژگی آنها پر آب بری و مصرف زیاد آب است 
و اگر همان آب را بفروشند، سود بیشتری عاید آنها خواهد شد تا در 
فرایند ســخت کشاورزی محصولی را پرورش دهند که از فروش آن  
کمتریــن هزینه ها هم جبران نشــود و نتیجه آن بدهکاری و ناامیدی 

کشاورزان باشد!
۲- سالهاست از ضرورت تغییر کشت در استان از محصوالت پر آب 
بر ارزان به محصوالت اســتراتژیک کم آب بر ســخن گفته  و برنامه 
ها اجرا می شــود اما در عمل هنوز هم همدان رتبه های باالی تولید 
هندوانه، ســیب زمینی و چغندر قند به عنوان محصوالت شاخص پر 

آب بر را داراست!
۳- در سند توسعه استان برای بخش کشاورزی، تکالیفی چون افزایش 
کشت گلخانه ای و افزایش سطح زیر کشت با آبیاری مدرن پیش بینی 
شده است اما اگر این افزایش ها همچنان که در این سالها اتفاق افتاده 
با تغییر کشــت و عالقه کشاورزان به تغییر همراه نباشد، نمی توان به 

توسعه در این بخش امیدوار بود.
۴- هماهنگی در اجرای سیاست های اصولی کشور و استان ،تضمین 
کننده موفقیت آنها اســت. وقتی تصمیم بر کاهش تولید محصولی در 
اســتان و کشور  گرفته می شــود نباید با سیاستهای تشویقی، شرایط 
افزایش تولید آن محصول در اســتان فراهم شود و امکان تغییر کشت 

از بین برود.
در این زمینه مجوز احداث کارخانه قند و شکر برای جذب چغندر قند 
که در یکی از شهرســتان ها داده شده و در حال احداث است، نمونه 
ای روشــن از ناهماهنگی در اجرای سیاســت های حوزه کشاورزی 

استان و کشور است.
 ۵- بســیار در اســتان از ضرورت افزایش و توســعه صنایع تبدیلی 
کشاورزی سخن گفته می شــود اما در عمل همچنان خام فروشی و 

تازه خوری محصوالت کشاورزی استان رخ می دهد.
باید مشخص شود که در سند توسعه استان، قرار است وضعیت صنایع 

تبدیلی استان چه تغییری داشته باشد و به کجا برسد؟
6- صادرات محصوالت کشــاورزی استان از شاخص هایی است که 
همواره درباره انجام آن ســخن گفته شده اســت. از امکان صادرات 
دوباره با همکاری برخی کشورها تا صادرات مازاد استان و صادرات 
محصوالت کشاورزی فراســرزمینی همه مواردی است که درباره آن 

گفته و شنیده شده است
اما در عمل هر کدام با موانعی روبرو بوده و کار پیش نرفته و صادرات 

با روش سنتی و زیانبار برای مصرف کننده داخلی همراه بوده است.
۷- کشاورزی استان با این سرعت کند ،توسعه نخواهد یافت و اگر به 
اهداف سند توسعه هم دست یابد باز هم با مشکالتی بسیار که به آنها 

توجه نشده، همراه خواهد بود.
پس طرحی نو و برنامه ای نو الزم اســت تا توسعه متوازن با سرعت 
مناسب در این بخش انجام و دیگر، نواهای غم انگیز از محصوالت آن 

و مصیبت کشاورزان استان شنیده نشود.

1- برنامــه جناب خان در همدان نیازمند مکانی مناســب برای اجرا 
بوده اســت. گویا پیاده راه میدان پاسخگوی تعداد بسیار عالقه مندان 
به جناب خان نبوده و حاشــیه های ایجاد شــده است. گفتنی است 
ساخت سالن مناسب و استاندارد برای اجرای برنامه های فرهنگی و 
هنری با ظرفیت باال و پارکینگ  در همدان از وعده های اســتانداران 

سابق بوده است.
۲- مراســم تجلیل و تقدیر از عوامل و مسئوالن طرح سنجش فشار 
خون در اســتان بیشــتر از فعالیت خود طرح بوده اســت. گویا این 
تجلیل و تقدیر ها همچنان ادامه دارد. گفتنی اســت اجرای طرح های 
غربالگری از ماموریت های وزارت بهداشــت است که انجام آنها با 

تقدیر و تجلیل بسیار چندان مطلوب افکار عمومی نیست.
۳- روســای یکی از قوا به استان سفر می کند. گویا این سفر در ادامه 
سفرهای دوره ای این مســئول به استان ها انجام خواهد شد. گفتنی 
اســت سفرهای این مسئول تازه منصوب با دستاوردهای خوبی برای 

استان ها همراه بوده است.

هیچ کجای عالم ایران ما نمی شود
مهدی ناصرنژاد  «

 مــا ملتی بزرگ بــر گرفته و بزرگ شــده در دامان و فرهنگ و 
اصول و اعتقادات چند هزار ســاله و ریشــه دار در دین و شریعتی 
جهان شمول و همچنین قومیت هایی با هویت ملی و قاره ای، با تمام 

دنیا فرق داریم!
بسیاری از جوامع بشری که هویت ریشه دار نداشته اند، خیلی راحت با 
تقلید و پیروی از رفتارهای فرهنگی جدید و غربی، عوض شــده اند و 
ژســت پیشرفت و بالندگی می گیرند، ولی برای ملتی نظیر اقوام ایرانی 
بسیار دشوار است و بلکه ناشدنی است که خود را فراموش کنند و دچار 

استعاره های تقلیدی و دنباله رو بشود.
نمی دانم چرا در آستانه و در جریان شکل گیری فعالیت های یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اســالمی، چنین مقدمه ای آوردم! شاید 
به این دلیل که انتخابات در ایران با تمام انتخاباتی که با ســرفصل های 
سیاسی در جهان برگزار می شود، متفاوت است و اصاًل قابل قیاس هم 

نیست.
ما می گوییم انتخاباتی برگزار می کنیم که ضریب خطای کمتری دارد و یا 
هیچ تخلف و تولید دلخواه آراء نداریم و یا اگر دور از چشم ناظران با 
ایمان و معتقد و امانتدار تخلفی هم صورت بگیرد، آنقدر کم و غیرقابل 
اعتنا می باشــد که با وجدان آســوده می توان از آن گذشت! چرا که هر 
چکیده و مواد ســیالی را برای هزارمین بار هم از صافی بگذرانیم، باز 
هم زوایدی دارد که چاره ای جز دور ریختن آن نیســت و در این معنا 
می شود همان آراء باطله ای که از صندوق های انتخاباتی ما بیرون می آید!

این خروجی تمام انتخابات و می شــود گفت حدود ۳۵ دوره انتخاباتی 
است که ضرورتاً به مناسبت های مختلف در جمهوری اسالمی برگزار 
شــده اســت ولیکن جریان های منتهی به خروج آراء از صندوق های 
انتخاباتــی نیز در جامعه متفاوت ما با تمام دنیا فرق دارد به همان دلیل 

که ما متفاوت هستیم.
اصوالً احزاب سیاسی در جوامع بشری و در بین ملل رو به رشد جهان 
با هدف همان شکل دهی به افکار عمومی و هدایت گرایش های سیاسی 
به یک کانون خاص تشکیل می شود و فرآیند و نتیجه فعالیت و ضریب 
نفوذ احزاب در بین الیه های فکری جامعه در یک انتخابات معلوم می 

شود. 
چنین احزابی که قاعدتاً باید شناســنامه داشــته باشند و مراجع قانونی 
سالمت وجودی آنها را تأیید کنند، فقط در مواقع انتخابات یا یک جریان 
سیاسی نیست که کرکره مغازه و دفاتر و محل کار خود را باال می کشند، 
بلکه در  بیشــترین ایام سال هستند و فعالیت دارند و بعضاً با نشریات 
وابســته به خود به تنویر افکار عمومی اشتغال می ورزند و ضرورتاً در 
مناسبت ها و رویدادهای مختلفی بیانیه و اطالعیه صادر می کنند. و این 
چنین است که مردم یک کشور اغلب با بینش های سیاسی و سطح سواد 
و دانش مختلف، با احزاب سیاســی کشور خود آشنایی پیدا می کنند و 
یا حاال مســتقیم به عضویت حزب مورد نظــر خویش درمی آیند و یا 
دورادور از مرام و مسلک آن حزب پیروی می کنند و چه بسا اجر دنیوی 

و اخروی هم در میان باشد نصیبشان خواهد شد.
اینجا باید بگوییم متأسفانه در جامعه متفاوت ما شکل و هویت احزاب 
سیاســی هم به گونه دیگری است و یا اساساً نیستند و چنانچه باشند 
هم حکم همان ستاره سهیل را دارند که البته فقط اهل نجوم و کواکب 
و فعاالن کهکشانی شــب های عبور پرشتاب ستاره های سهیل را درک 
کرده و آنها را رصد می کنند واال دیگران در چنین لحظه های تاریخی از 

خستگی زیاد و بی خبری، خواب، خوابند!
از دیگر موارد تفاوت و پدیده های انتخاباتی در جامعه ما، چاپ و انتشار 
و هیاهوی بســیار نشریات نوظهور اســت که گویی یکی یکی به طور 
سراسری و محلی از درون آب نمک بیرون کشیده و با تیتر های درشت 
و چشمگیر و البته نه چندان حرفه ای رخ می نمایند و به زودی هم رخ 

می کشند.
و دست آخر اینکه در مواقع چنین انتخابات متفاوت است که رجال از 
هر جنســی که در مصدر فعالیت ها و رقابت های انتخاباتی هستند و از 
قبل بوده اند و یا تازه در صدد پیوستن به جرگه های انتخاباتی و سیاسی 
می باشند، هر چیز و امکان قابل استفاده و بهره برداری را متعلق به خود 
می دانند و در مواردی بســیار هم دقت نظر داشــته و به قولی مو را از 
ماست می کشند و مواظب رقبای خود هستند که حریم و حدود خود را 
رعایت کنند و اگر شده حریم پیشکسوتی را هم در نظر داشته و اضافه 

بر سهم خود بر چیزی ناخنک نزنند!!!
این مورد آخری حکایتی شیرین ولیکن عجیب و پندآموز دارد که حاال 

بماند!

دستور تعطیلی ۴ واحد عرضه مرغ 
در همدان صادر شد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از تعطیلی ۴ واحد عرضه 
مرغ در همدان خبرداد.

علیرضا حســن پور اظهار کرد: تیم های گشــت مشــترک تعزیرات 
حکومتی در سراسر اســتان موظف به پیگیری و برخورد با تخلفات 

کشتارگاه ها ، توزیع کنندگان مرغ و مرغ فروشی ها شدند .
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش غیر قانونی قیمت مرغ در روزهای 
اخیرتعزیــرات حکومتی همدان تمام توان خــود را بکار گرفته تا با 
متخلفیــن این حوزه برخورد قاطع کرده و از حقوق مصرف کنندگان 
حمایت کند .حسن پور ادامه داد: در همین راستا با همکاری دادستانی 
دستور تعطیلی ۴ واحد مرغ فروشی صادر که ظرف ۴8 ساعت آینده 

دستور صادره اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتي همدان، وی خاطرنشان 
کرد: از اول سال تا کنون تعداد۴ واحد دیگرمرغ فروشی تعطیل موقت 
شده و تعداد ۲0۵ فقره پرونده با محکومیت یک میلیارد و 1۴۹ میلیون 

و ۳۴8 هزار ریال در همین راستا رسیدگی شده است .
حســن پور تصریح کرد: همچنین امروز یکی از کشتارگاه ها به دلیل 

گرانفروشی مرغ به ۴۵0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان درپایان ضمن تشکر از واحدهای 
متعهد و با تاکید مجدد بررعایت قانون ، از مردم شریف تقاضا کرد هرگونه 
تخلف را ازطریق تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل ، سامانه 1۲۴ سازمان صنعت، 

معدن و تجارت و تارنمای t135.ir اعالم کنند.

شبکه ترویج سبک زندگی غربی بانوان متالشی شد

 شبکه ترویج سبک زندگی غربی در دورهمی بانوان همدانی در استان همدان متالشی 
شــد. مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالحسین)ع( استان با اشاره به تهدیدات 
دشمن در فضای مجازی اظهار داشت: گروه هایی در فضای مجازی و حقیقی به صورت 
شــبکه ای اقدام به عضوگیری از بانوان و دختران همدانی می کردند تا آنان را برای برای 

حضور در میهمانی ها  و مراسمات خاص با اهداف ضد فرهنگی آماده سازند.
علی اکبر کریم پور با تاکید بر تالش فراوان ســپاه پاسداران همدان در راستای انهدام این 
شبکه گفت: دشمنان نظام سعی در ایجاد موج رسانه ای با ترویج سبک زندگی غربی دارند 
که با انهدام و دســتگیری این شبکه به اهداف شوم خود نرسیدند. مسئول روابط عمومی 

و تبلیغات ســپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با تشــریح فعالیت این شبکه بیان کرد: 
مدیران این مراسمات برای دعوت از میمانان خود که غالبا از بانوان فرهنگی، آرایشگران 
و خانم های خانه دار بودند اقدام به ایجاد کانال هایی در فضای مجازی با عناوین مختلف 
نکرده و با ذکر شــرایط و تبلیغات خاص از مدعوین خــود برای حضور در میهمانی ها 
دعوت می کردند. وی عنوان کرد: متولیان برگزاری این مراسم با ذکر شرایطی چون، عدم 
همراه داشــتن وســایل صوتی و تصویری، عدم حضور فرزندان ذکور وغیره اعتماد فرد 
مدعو را جلب کرده و ســپس اقدام به برگزاری میهمانی هایی کامال تشریفاتی در بهترین 

هتل ها و تاالرهای شهر همدان می کردند. 
کریم پور گفت: محتوای مراســمات برگزار شــده رقص و پایکوبــی بانوان، دعوت از 
خانم های خواننده )همراه با ســرو مشروبات الکلی برای این افراد (، دعوت از خانم های 

رقاص از تهران و شهرستان های دیگر بوده و مراسم دنس و پارتی نیز به سبک کشورهای 
اروپایی برگزار می کردند. وی با اشاره به یکی از شگردهای تبلیغاتی این شبکه ابراز کرد: 
آنها در تبلیغات خود از افراد مدعو می خواســتند ســاعاتی از شوهر و فرزندان خود دور 
شــده و فقط به خودشان فکر کنند و شــاد باشند. مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه 
انصارالحسین)ع( استان همدان اظهار داشت: این شبکه سازماندهی شده که با بهره گیری 
از پشتبانی های مالی دشمنان داخلی و خارجی درصدد ترویج فرهنگی غرب و ابتذال در 
بین زنان جامعه بودند پس از رصد اطالعاتی در یک عملیات موفق دســتگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شدند.وی با بیان اینکه با هماهنگی های قضایی انجام شده ۲0 نفر از این افراد 
مورد برخورد، توجیه و ارشاد قرار گرفتند، تصریح کرد: خانواده ها باید در مقابله با این هجمه ها 

هوشیار باشند.

پروین سلیمی «

 یکــی از دغدغه هــای دســت اندرکاران 
مدیریت بحران همدان، آمــوزش عموم افراد 
جامعه به خصــوص دانش آموزان برای محقق 
شدن اهداف مدرسه ایمن و جامعه تاب آوراست 
چرا که شــهرهمدان بین دو گسل زلزله آوج و 
خرم آباد قرار گرفته واین موضوعی نیســت که 
با بی اعتنایی از کنارآن گذشت بر همین اساس 
می طلبد شــهروندان و دست اندرکاران در امر 

آموزش به طورجدی وارد عمل شوند. 
در همایش آموزش شــهروندی که روزگذشته 
در تاالر فجرشهرداری همدان برگزار شد عالوه 
بر فعاالن حــوزه مدیریت بحران، دانش  آموزان 
و خانواده هایی حضور داشــتند که در آخرین 
ماه های ســال ۹۷ دوره های آمــوزش پدافند 
ســایبری را در مدارس گذرانــده بودند گویا 
دســت اندرکاران پس از ســال ها به این نتیجه 
رسیده اند که دوره های آموزشی مدیریت بحران 
در سنین پایین باز خورد بهتر و سازنده ای دارد. 

در ادامــه ایــن همایش دارنده مــدال صلح و 
دوستی از جامعه جهانی سلیب سرخ که اصالتأ 
نیزهم همدانی است. حضور همه شهروندان در 
کالس های آموزش بحران را ضروری دانست 
و گفت: کشور ایران در زمره ۵ تا ۷ کشور اول 
حادثه خیز جهان است و درصد باالیی از تلفات 
در رخداد های بالیای طبیعی به دلیل نا آگاهی 
مردم و نبود آمــوزش مدیریت بحران صورت 

می گیرد.
هــادی غرضی خاطر نشــان کرد: ایــران در 
رخدادهای طبیعی با جهان سهیم است. بنابراین 
ضرورت دارد همه هم میهمان و همشهریان به 
خود بقبوالنند به خصوص شهروندان همدانی 
چرا که این شــهربین دو گســل زلزله آوج و 
خرم آباد قرار گرفته اســت که باید این موضوع 

را جدی بگیرند.
 نخستین پرستار نمونه ایرانی در جهان در ادامه 
رتبه زلزله ایران را چهارم آسیا و ششم اوراسیا 
عنوان کرد و از شهروندان خواست آموزش های 

کمک هــای اولیه را ســطحی نبیننــد چرا که 
شــاخص  ترین علت مرگ ومیــر در بالیای 
طبیعی نداشتن آموزش CPR توسط اطرافیان 

حادثه دیده است. 
شــهروند نمونه اســتان همدان در سال 86 و 
مؤســس آنژیوگرافی مؤسسه مهدیه همدان از 
عموم شهروندان و دستت اندرکاران خواست به 
طور جدی وارد عمل شوند و داوطلبان واکنش 

اضطراری محالت را احیا کنند.
مدیرعامــل آتش نشــانی شهرســتان همدان، 
مدیریت هر چه بهتر و موفق دســت اندرکاران 
شهری را در گرو آموزشی به روز شهروندان در 
همه زمینه های مورد نیاز به خصوص مدیریت 

بحران دانست.
محمدرضا بیاناتی شهر همدان را پرآوازه کشوری 
در خصوص تاب آور بودن معرفی کرد و گفت: 
در حوزه پیشگیری و مشارکت های مردمی در 
حال برنامه ریزی هســتیم تا با آموزش هایی که 
در محالت صورت می گیرد زمان وقوع حوادث 

ناشی از بالیای طبیعی خســارت های مالی و 
جانی را کاهش دهیم.

الزم بــه ذکر اســت آموزش پرورش اســتان 
درچند ســال اخیر ورود خوبی برای آموزش 
مدیریت بهران داشــته واز ســال ۹۴ با اجرای 
مانور زلزلــه در مدارس به طــور جدی وارد 
کار شده وشعار مدرســه ایمن جامعه تاب آور 
را جامه عمل پوشــانده است که در این مقوله 
عالوه برآموزش دانش آموزان ساکنین محالتی 
که جزو همسایگان مدارسی هستندنیز در طرح 

دیده می شوند.
همچنین شــهرداری همدان با مشارکت دیگر 
دستگاه های این شــهرطرحی با نام دوام الوند 
آغاز کرده اســت که این طــرح در ۷۴ محله 
همدان درحال اجراست که در این بین داوطلبان 
واکنش اضطراری محله های کوی رضوی، 10 
متری و خضر به عنــوان گروه های محله برتر 
دوام الوند و داوطلب اضطراری شناخته شدندو 

دراین همایش از این افراد تجلیل بعمل آمد.

جشنواره تابستانه شاد پسماند برگزار شد

تفکیک زباله با »جناب خان«

دارنده مدال صلح و دوستی جهانی:

واکنش اضطراری در محالت احیا شود

درمانگاه هالل 
احمر تعطیل نیست

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
همدان بــا بیان اینکه درمانــگاه هالل احمر 
تعطیل نیســت گفت: یک پزشــک عمومی 
اکنون در درمانگاه حاضر اســت اما ماهیت 
درمانــگاه هالل احمر نیــز درمان اضطراری 

است.

بهروز کارخانــه ای  در خصوص صحت و 
ســقم تعطیلی درمانگاه هالل احمر همدان 
اظهار کــرد: چنین چیزی نیســت و اکنون 
درمانگاه با یک پزشــک عمومــی در حال 

فعالیت است.
وی در گفت وگــو با فارس با بیان اینکه تنها 
اجاره درمانگاه به سایر پزشکان مدنظر است 
افزود: یک پزشک عمومی اکنون در درمانگاه 
حاضر است اما ماهیت درمانگاه هالل احمر 

نیز درمــان اضطراری اســت و در تیم های 
امدادرسانی خدمات رسانی دارند.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان 
همدان با بیان اینکه فیزیوتراپی، کاردرمانی 
و ارتوپــدی فنی نیز در هــالل احمر فعال 
اســت یادآور شــد: این خدمات با قیمت 
تمام شــده و دولتی برای بیماران محاسبه 
می شــود.وی با بیان اینکــه در این اواخر با 
یک دندانپزشــک نیز قراردادی منعقد شده تا 

در هالل احمر فعالیــت کند اضافه کرد: اگر 
پزشک متخصصی به درمانگاه بیاید و حاضر 
به ارائه خدمــات با قیمــت دولتی، حاضر 
هســتیم صد درصــد درآمد را نیــز به خود 

پزشک بدهیم.
کارخانه ای بــا بیان اینکه ایــن درمانگاه دو 
پرسنل دارد که یکی معاون و دیگری به عنوان 
پزشک فعال است افزود: طی 1۵ سال گذشته 
نیز این درمانگاه با این تعداد پزشک فعال بود.

 چهارمیــن برنامه »تابســتانه های شــاد 
با موضوع آموزش تفکیک زباله  پســماند« 
از مبدأ با حضور »جناب خان« برگزار شد.

ایــن روزهــا برنامه »تابســتانه های شــاد 
پســماند« در همــدان بــه همت ســازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری همدان در 
حــال برگزاری اســت، اتفاقــی که هدف 
از آن فرهنگســازی تفکیــک زباله از مبدأ 
و ایجاد فضایی شــاد برای شــهروندان و 
انتقال مفاهیم شــهروندی از این رهگذر به 

آنهاست.
بعــد از حضــور هنرمندانــی چــون رضا 
شــیفعی جم و مهران احمدی، شب گذشته 
»جناب خان« شخصیت معروف و محبوب 

عروسکی میهمان مردم همدان بود.
یک ســاعت قبل از آغــاز برنامه مردم در 
محل برگزاری مراســم یعنی پیاده راه میدان 
امام خمینی)ره( حاضر شده بودند، ۲ هزار 
صندلی چیده شــده بود، صندلی ها پر شده 
بودنــد که هیچ، تعدادی بســیاری از مردم 
نیز ایستاده در حال تماشای برنامه ها بودند.
را  برنامه  مجربی گــری  خالقــی  مرتضــی 
برعهده داشــت، پخش موسیقی های شاد و 
همراهــی مردم در همخوانــی با آنها باعث 

ایجاد فضای پرشور و شوقی شده بود.
در ابتــدای مراســم سرپرســت ســازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری همدان در 
جمع مــردم حاضر شــد و با بیــان اینکه 
محیط زیســت یکی از مهم ترین مســائل و 
دغدغه های دنیای امروز اســت اظهار کرد: 
میزان تولید پسماند و رفتار انسان ها در این 
حوزه یکی از شــاخص های آلودگی محیط 
زیست است، به همین منظور تفکیک زباله 
از مبدأ بــرای مدیریت پســامد از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
حسین سیبی با بیان اینکه پسماندها یکی از 
به شمار  تهدیدهای محیط زیست  مهمترین 
می رونــد افزود: روزانــه ۴۲0 تن زباله در 
همدان تولید می شــود که می توان از آن در 

حوزه صنایع تبدیلی بهره  برد.
وی بــا تأکید بر اینکه به یاری شــهروندان 
برای داشــتن شــهری پاکیزه و دوســتدار 
محیط زیســت نیــاز داریــم تصریح کرد: 
1۴ کانکس برای جمع آوری پســماندهای 
خشک در ســطح شــهر وجود دارد که به 
ازای دریافــت این اقالم هدایی نیز به مردم 

می کند. اهدا 
پخش بخشــی از بیانــات نماینده ولی فقیه 
در اســتان در بازدید از سایت پسماند زباله 
و تأکید ایشــان بر حفاظت از محیط زیست 

بخش دیگری از برنامه بود.
مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت اســتان 
همــدان نیز که ســال گذشــته بــه عنوان 
»شهروند برگزیده« انتخاب شده بود در این 
مراســم از مردم خواســت به فکر فرزندان 

خود و نسل های آینده باشند.
محمدصادق صبا، این توجه را در گرو حفظ 
محیط زیست دانست و با بیان اینکه متأسفانه 

امروز طبیعت مملو از زباله 
و کیســه های پالســتیکی 
شــده که از بی توجهی ما 
افزود:  است  بوده  انسان ها 
از شــهروندان خــوب و 
از  می خواهم  همدان  فهیم 
با خود عهد  همین ساعت 
ببنیدیم زباله ها را از داخل 

آشپزخانه ها تفکیک کنیم.
مدیرعامــل مجمع خیرین 
همدان  اســتان  ســالمت 
فعلی  وضعیــت  افــزود: 
محیط زیســت تأسف آور 
در  تغییری  اگر  و  اســت 
آن ایجــاد نکنیم، عواقب 
دنبال خواهد  به  نامطلوبی 

داشت.
بعد از این بخش و تشــویق حضار مجری 
برنامه از خانم رئوفی، یک بانوی دوستدار 
محیط زیســت دعوت کــرد که به صورت 
خودجــوش ته ســیگارهای رها شــده در 

پارک های همدان را جمع آوری می کند، 
ایــن بانــوی متعهد بــا بیان اینکــه وقتی 
روی ســن حاضر شــد، یک بطــری پر از 
ته ســیگارهایی کــه جمــع کرده بــود در 
دســت داشــت، صحبت هایش را این طور 
آغاز کرد کــه اول از مــردم می خواهم به 
هیچ عنوان سیگار نکشــند چون جز ضرر 
چیــزی نــدارد، در وهله 
هم  اگر  می خواهــم  دوم 
افراد به هر دلیلی ســیگار 
را  ته ســیگارها  می کشند 
در طبیعت رها نکنند چرا 
که تجزیه آنها ۷00 ســال 

زمان می برد.
وی در پاسخ به این سوال 
که شما چطور به این کار 
به  رغبت نشــان می دهید 
ممکن  که  ته ســیگارهایی 
است هر کســی آن را به 
لب زده باشد دست بزنید، 
دســتکش  با  من  گفــت: 
نســبت بــه جمــع آوری 
اقدام می کنم  ته ســیگارها 

اما ایــن را هم باید بگویم آن قدر به محیط 
زیســت عالقه مندم که این کار را با عالقه 
انجام می دهم هرچند مطلوب من این است 

نباشد. که اصال ته سیگاری در طبیعت 
خانــم رئوفی در پایــان باز هــم از مردم 
باشند و  خواست دوســتدار محیط زیست 

در بین تشویق حضار صحنه را ترک کرد.
در ادامه این مراســم مجری برنامه خبر از 
حضور مهمان ویژه برنامه داد، مردم با جیغ 
و دســت و هورا جناب خــان را همراهی 
کردند، این شــخصیت دوست داشــتنی هم 
با ســالم و دورد به مردم بافرهنگ همدان 
ابتــدای صحبت هایش را با آن این جمله و 
لحن مخصوص خــودش آغاز کرد که »هر 

نکنه، می بافمش«!. کی شادی 
جمعیــت همراه جناب خان شــد، آهنگ ها 
همخوانی  بــا  مخصوصــش  شــعرهای  و 
بزرگترهــا و کوچکترها فضای خوبی را در 
وسط شــهر رقم زده بود، جناب خان هم از 
این همه استقبال استفاده کرد و با زبان طنز 
آغاز کرد به فرهنگســازی در زمینه تفکیک 

زباله از مبدأ.
برنامــه جناب خان،  اتمــام  اینکه  از  بعــد 
اجــرای  متنــوع،  برنامه هــای  برگــزاری 
موســیقی و برگــزاری مســابقه و اهدای 
مراســمی  بود،  مراســم  پایان بخش  جوایز 
که بزرگتریــن اجتماع مردم همدان در یک 

برنامه شاد را رقم زده بود.
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خبر خبر

اجرای طرحی مشابه پیاده راه بوعلی 
در حریم انبار صفوی

ــع دســتی شهرســتان اســدآباد  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای  رئیــس اداره می
از صــرف اعتبــاری افــزون بــر یــک میلیــارد و 888 میلیــون تومــان در ســال گذشــته 
ــرای توســعه زیرســاختهای گردشــگری و مرمــت بناهــای تاریخــی و مذهبــی ایــن  ب

شهرســتان خبــر داد.
کامــران اکبری شــایگان اظهــار کرد: ســاخت ســرویس بهداشــتی در روســتای ملحمدره، 
ســنگ فــرش و اصــالح معابــر اصلــی ملحمدره، ســنگ فــرش ضلــع جنوبــی آب انبار، 

ســنگ فــرش روســتای حبشــی و مرمــت آب انبــار صفــوی و مرمــت کتیبــه آقاجــان 
بالغــی از جملــه اقدامــات انجــام شــده بــرای توســعه زیرســاخت هــای گردشــگری 

و مرمــت بناهــای تاریخــی و مذهبــی ایــن شهرســتان در ســال گذشــته بــوده اســت.
ــه  ــوان یکــی از جمل ــه عن ــار صفــوی اســدآباد ب ــه آب انب ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
مهمتریــن آثــار تاریخــی ثبــت شــده در لیســت و فهرســت آثــار ملــی کشــور گفــت: 
ــول  ــه ط ــر تاریخــی ب ــن اث ــم ای ــان حری ــون توم ــر ۲00 میلی ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ب
۳۵0 متــر مشــابه پیــاده راه بوعلــی همــدان کــف ســازی مســلح مــی شــود کــه البتــه 
در ایــن طــرح تــردد خودروهــا بــه غیــر از خودروهــای ســنگین نیــز امــکان پذیــر 

خواهــد بــود.

ــت ۴0 کارگاه خانگــی و  ــن از فعالی ــا ایســنا، همچنی ــری شــایگان در گفت وگــو ب اکب
ــن راســتا ۳  ــرد: در همی ــر داد و خاطرنشــان ک ــن شهرســتان خب ــع دســتی در ای صنای
ــوده و  ــاکاری و نقاشــی روی ســفال نیــز در شــهر اســدآباد فعــال ب کارگاه بــزرگ مین
در حــال حاضــر محصــول هنرمنــدان صنایــع دســتی اســدآباد عــالوه بــر اســتان هــای 
همجــوار در بــازار اســتان هــای تهــران، فــارس و اصفهــان نیــز بــه فــروش مــی رســد.

ــع دســتی  ــق و توســعه صنای ــرای رون ــدازی و ایجــاد بازارچــه دائمــی را ب وی راه ان
ایــن شهرســتان یــک ضــرورت دانســت و تصریــح کــرد: در تالشــیم تــا بــا راه انــدازی 
و ایجــاد یــک مرکــز فــروش، رونــق اقتصــادی و توســعه را بــه تولیــدات شهرســتان 

دوچنــدان کنیــم.

شرکت 19 درصد از جمعیت کبودراهنگ 
در جشنواره کتاب خوان رضوی

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار همدان پیام: مشارکت مردم 
کبودراهنگ در جشنواره رضوی در استان باالترین درصد مشارکت را به 

خود اختصاص داده است.
مســئول نهاد کتابخانه های عمومــی کبودراهنگ در جلســه انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرســتان با بیان ایــن مطلب گفت: بیش از 10 
درصد از جمعیت شهرستان کبودراهنگ در جشنواره کتابخوان رضوی 
شرکت کرده اند که این میزان مشارکت مردمی نه تنها در استان بلکه در 
برخی اســتان ها نیز رتبه های باالی شرکت مردم و کتابخوان ها را نشان 

می دهد.
بــه طوری که از 1۲6 هزار نفر جمعیت کل شهرســتان تعداد 1۲ هزار 
نفر در جشــنواره کتاب خوان رضوی شرکت کرده اند که در نوع خود 

بی نظیر است.
سیدجواد معینی با اشاره به تعداد کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: 
در حــال حاضر بیش از 1۳ باب کتابخانه عمومی نهادی و مشــارکتی 
در ســطح شهرستان فعال است و جمعیتی بالغ بر ۷۵01 نفر عضو این 
کتابخانه ها می باشــند که ۵/۹۵ درصد از جمعیت شهرستان را شامل 

می شود که در شاخص عضویت رتبه اول استان را کسب نموده است.
معنی ادامه داد: این کتابخانه هــا در حال حاضر بیش از 1۳106۳ جلد 
کتاب در منابع مطالعاتی خود دارند که بر ازای هر 100 نفر جمعیت این 
شهرستان ۹6 جلد کتاب موجود است و این سرانه در استان همدان ۷۵ 
جلد و در کشــور ۵۳ جلد کتاب برای هر صد نفر می باشد که میانگین 
شهرســتان کبودراهنگ در این سرانه باالتر از میانگین استانی و کشور 

قرار دارد.
همچنین در ســه ماهه نخست سال جاری از طرف خیرین اهداء کننده 
کتاب بیش از 1۲00 جلد کتاب به کتابخانه عمومی این شهرستان اهداء 
شــده است که در شــاخصه نیز کبودراهنگ را در سطح رتبه های برتر 

استانی قرار داده است.
به گفته معینــی اجرای برنامه های فرهنگی مختلــف در کتابخانه های 
شهرســتان بخشــی از فعالیت های این نهاد است که اجرای طرح بهار 
مهربانی و جمع آوری کتاب و اســباب بازی برای کودکان مناطق سیل 
زده در اوایل سال جاری از آن جمله است شامل جمع آوری 610 قطعه 
اسباب بازی و ۵۳0 جلد کتاب کودک به ارزش 60 میلیون ریال و ارسال 

به مناطق سیل زده بوده است.
همچنین برگزاری بیش از ۳۵ نشست کتابخوان کتابخانه ای و 10 نشست 
کتابخوان مدرسه ای در سطح شهرستان، اجرای بیش از ۳0 عنوان برنامه 
فرهنگی همزمان با رحلت امام خمینــی و... از دیگر فعالیت های نهاد 

کتابخانه های عمومی شهرستان بوده است.
اما جمعه کبودراهنگ نیز در این جلســه با اشــاره به جایگاه کتاب و 
کتابخوانی گفت: ماندگاری منابع و اطالعات کتابی برخالف اطالعات 
فضاهای مجازی بسیار در ذهن و حواس و زبان انسان بسیار باالست و 

تأثیر بسیاری در پیشگیری از فراموشی ها دارد.
و ما باید در ایجاد انگیزه و عالقه به مطالعه کتاب تالش کنیم و با ارائه 
جمالت و جزوات کوتاه از کتاب ها ذهن خواننده را برای مطالعه آماده 
کنیم. فرماندار کبودراهنگ در این نشســت گفت: هیچ منبع مطالعاتی 
هنوز نتوانســته جای کتاب را بگیرد و منابع کتابی برای افزایش علم و 
آگاهی است و ما باید هر ورز تشنه تر از دیروز به آموزه های علمی ویژه 
آموزه های دینی روی بیاوریم و به دنبال علم آموزی و ارتقاء آگاهی باشیم 
که این ارتقاء برای تقویت زیر ساخت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی و... است.
حجت ا... مهدوی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی 
بوده است گفت: انقالب ما انقالب فرهنگی و برای دین بوده است. که 
از همین کتاب و مطالعه و آگاهی بخشــی آغاز شده است و فداکاری 
ایثار و از خودگذشتگی و نودوستی از آموزه های کتاب های دینی چون 
نهج البالغه صحیفه و قرآن بوده است و شهدا نتیجه تربیت قرآنی و دینی 

مبین کتاب ها بوده است.
مهدوی ادامه داد: ایجاد یادمان شــهدا در بخشــداری ها، کتابخانه ها و 
دهیاری ها از برنامه های است که می توان برای زنده نگه داشتن یاد شهدا 
و نــدای توقیت فرهنگ و باورهای مردم انجام داد و ما نیز برای کمک 

به این موضوع سعی می کنیم اعتبارات نهاد کتابخانه ها را افزایش دهیم.

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

آگهــي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326005000307 مورخ 98/4/24 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم ســمانه سلگی  فرزند خداکرم به شماره شناسنامه 1525 
و به شماره ملی 3962567518  صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 79/20 
مترمربع در قسمتی از پالك شماره 238 فرعی از 3871  اصلي واقع در بخش یک ثبت نهاوند واقع در 
بلوار شهید حیدری باالتر از بیمارستان کوچه گل رز حقوق ارتفاعی ندارد  خریداري از مالک رسمی 
محترم صادقیان و تقی میری تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا  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 انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم 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 90(
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/23
محمدعلی جلیلوند
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی مناقصه

شرکت معدن کار باختر

بیمه نامه پارسیان خودرو پراید به شماره بیمه نامه 000606- 97- 587410-
1110 به شماره پالك 62س237 ایران28 به شماره موتور 2522127 و شماره 

شاسی S1412287506533 به نام افشین قدیمی فرزند شعبان به شماره 
شناسنامه 4020041458 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي مزایده حضوري )نوبت دوم(

محمد حسین پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 14 آیین نامه مالي شهرداریها وبا رعایت قوانین ومقررات مالي قسمتي از محوطه پارك الله را 
جهت نصب قصر بادي به اشخاص حقیقي یاحقوقي واجد صالحیت وباشرایط ذیل وبه مدت یکسال واگذار نماید:

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر وگرفتن اسناد مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند:

شهرداري در رد یاقبول هریک از پیشنهاد ها مختار مي باشد.
کلیه هزینه ها)هزینه چاپ آگهي ،هزینه کارشناسي و... (به عهده برنده مزایده مي باشد.

متقاضیان مي بایست مبلغ 3000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداري در بانک ملي شعبه زاگرس واریز وفیش 
واریزي هنگام شرکت در مزایده حضوري به همراه داشته باشند در غیر اینصورت ازحضور وي در مزایده ممانعت بعمل خواهد آمد .

متقاضیان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ویا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده 
نمایند.

برنده مزایده مي بایست قبل از نصب قصر بادي با معاونت خدمات شهري هماهنگ نماید واخذ استاندارد وبیمه مسئولیت مدني براي دستگاه 
قصر بادي الزامي مي باشد

هرگونه حادثه جاني ومالي در حین انجام فعالیت برعهده برنده مزایده مي باشد.
کمیسیون عالي معامالت مورخ 98/5/19 روز شنبه ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشکیل وچنانچه حداقل سه شرکت کننده در جلسه 

حاضر باشند کمیسیون برگزار مي گردد.  
) م الف93(

چاپ آگهی نوبت اول:98/5/1 
چاپ  آگهی نوبت دوم:98/5/8

قیمت پایه کارشناسی شرحردیف
ماهیانه)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده

مدت اجاره

اجاره ماهیانه قسمتی از پارك الله جهت 1
نصب قصر بادی

یکسال3/000/000 ریال3/300/000 ریال

عملیات  دارد  نظر  در  باختر  کار  معدن  شرکت 
به  شهرک  و  گاللی  معادن  در  را  خود  "حفاری" 

پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید.
از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
ضمن هماهنگی با آقای بابایی با شماره تماس های  
08138370235)داخلی4( 09183189823 
روز   5 تا  حداکثر   و  بازدید  مذکور  معادن  از 
پس از تاریخ درج این آگهی، نسبت به اعالم و 

پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

 مالیر- خبرنگار همدان پیام:  ۴00هکتار باغ 
آلبالو در شهر زنگنه وجود دارد و سال گذشته 
۳00 هکتار دیگراز اراضی زنگنه زیر کشــت 
آلبالــو رفته اند که در صــورت باروری میزان 
برداشــت آلبالو به بیش از ۵ هزار تن در سال 

خواهد رسید.
شــهردار زنگنه در تور بازدیــد خبرنگاران از 
باغ آلبالوی منوچهر برزگر،  با بیان اینکه اصل 
اقتصاد و درآمد زایی زنگنه بر پایه باغداری می 
چرخد افزود: توســعه زنگنه با توجه به وجود 
پتانسیل ها و زیرساخت های الزم در گرو ایجاد 

صنایع تبدیلی آلبالو است.
شهاب الدین تقوی ادامه داد: در این راستا فرش 
قرمز زیر پای ســرمایه گــذار پهن می کنیم و 

حمایت های الزم را به عمل خواهیم آورد . 
 زیرگذر زکات بزودی در شهر زنگنه مالیر به 

بهره برداری می رسد
تقــوی در بخش دیگری از ســخنانش گفت:  
زیرگــذر زکات به طول 60 متر و عرض 6 متر 
در شهر زنگنه با هدف تسهیل تردد کشاورزان 
و هدایت سیالب از شهر بزودی به بهره برداری 

می رسد.
وی اظهــار کرد : با توجه بــه اینکه ۷0 درصد 
باغات شــهر زنگنه در این مســیر قــرار دارد 
وکشــاورزان جهت عبور از جاده دچار مشکل 
می شدند ،در راستای حل این مشکل در هفته 

دولت ســال گذشــته این پروژه را کلنگ زنی 
کردیم.

تقوی کلنگ زنی و اجرای این پروژه را رویداد 
بزرگی برای زنگنه دانســت و افــزود: هزینه 
احداث زیرگذر ۲میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
برآورد شــده بود ، با درایتی که بکار بردیم در 
حال حاضر پروژه با هزینــه کرد 680 میلیون 

تومان و پیشرفت فیزیکی ۹0 درصد قرار دارد.

شــهردار زنگنه ادامه داد: با آسفالت و تکمیل 
پروژه هزینه تمام شــده آن 1 میلیارد تومان می 
شود که نسبت به برآورد اولیه بسیار کمتر است .

وی با بیان اینکه همدلی و همراهی و اعتماد 
در تیم شــهرداری زنگنه شــایان ذکر است 
تصریح کرد: با تالش شبانه روزی و پیگیری 
های مداوم موفق شــدیم اعتبــارات خوبی 
جذب کنیم ، در سال جاری ۳ پروژه عمرانی 

با اعتبار ۲ میلیارد تومان اجرا می کنیم  که با 
توجه به سرانه پایین جمعیت شهر زنگنه رقم 

قابل توجهی است.
تقــوی در پایان به ۴00 میلیــون تومان اعتبار 
جدول گذاری معابر زنگنه و 600 میلیون تومان 
اعتبار برای آســفالت ریزی کوچه های زنگنه 
اشــاره کرد و گفت : امســال تمام کوچه های 

زنگنه آسفالت می شوند.

 ســد خرمــرود بــا هزینــه ۳00 میلیارد 
تومانی بخش خصوصی در ســه سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
استاندار همدان در حاشیه بازدید از پروژه سد 
خرمرود تویســرکان با بیــان اینکه ۲۳ درصد 
پروژه هــای عمرانــی واگذار شــده به بخش 

خصوصی در کشــور مربوط به استان همدان 
است اظهار کرد: سد خرمرود یکی از بزرگترین 
پروژه های عمرانی در استان است که به صورت 
صد درصدی توسط بخش خصوصی در حال 
احداث است.سعید شاهرخی با اشاره به شرایط 
ویژه اقتصادی کنونی کشور بیان کرد: در پروژه 

ســد خرمرود تکاپوی وصف ناشدنی از کار و 
اشتغال وجود دارد به طوری که حدود 1۷0 نفر 

نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند.
اســتاندار همدان با بیان اینکه ســد خرمرود با 
هزینه ۳00 میلیارد تومانی طی ســه سال آینده 
به بهره برداری می رسد گفت: این پروژه رونق 

و شکوفایی در منطقه تویسرکان و خرمرود را 
به دنبال دارد.وی ضمــن تاکید بر اینکه پروژه 
سد خرمرود رفع مشکل آب شرب، بهداشت، 
کشاورزی و صنعت منطقه را در پی دارد افزود: 
با اتمام عملیات اجرایی این ســد ۲/8 میلیون 

مترمکعب آب ذخیره سازی می شود.

آلبالوی مالیر 
صنایع تبدیلی می خواهد

فعالیت 17 مهد کودک در کبودراهنگ
 کبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پیــام: در حــال حاضــر 1۷ 
مهدکودک زیر نظارت بهزیســتی فعــال و به ۴81 کودک خدمات 

آموزشی ارائه می کند.
رئیس بهزیستی شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: در این 
شهرستان ۷ مهد کودک شهری با تحت پوشش قرار دادن ۲۳۷ کودک 
و 10 مهد کودک روستایی به ۳۴۴ نظر کودک خدمات آموزشی ارائه 

می دهند.
رضا جعفری نیکو در خصوص ارائه غذای گرم به روستا مهدها اظهار 
داشــت: در سال تحصیلی ۹8-۹۷ مبلغ ۴8 میلیون و ۵۲1 هزار تومان 
بابت غذای گرم به کودکان روستایی از طریق بهزیستی پرداخت شده 

است.
وی در خصوص اشتغال زایی نیز گفت: در این مهدها ۳۷ نفر به عنوان 

مدیر و مربی مشغول به کار هستند.
شایان ذکر است فعالیت مهدهای کودک منطبق با نیازهای کودکان و 
توانمندی های آنها در یک یا چند رشــته فرهنگی، هنری، ورزشی، با 

حضور مربیان واجد شرایط می باشد.
وی در پایــان افزود: مهد کودک در چند ســال اخیر در شهرســتان 

کبودراهنگ رونق بیشتری داشته است.

عاقبت شکارچی چیزی جز شکار شدن نبود

 فرمانده انتظامی شهرســتان تویسرکان از کشته شدن اتفاقی یک 
شکارچی به علت بی احتیاطی دوستانش خبر داد.

محمد معصومی درتشریح این خبرگفت: در پی اعالم مرکز فوریت 
های پلیســی110مبنی بروقوع یک فقره تیرخوردگی در روســتای 
گشــانی، بالفاصله ماموران کالنتری1۲وپلیس آگاهی به محل اعزام 

شدند.
ــدادی  ــد تع ــخص ش ــل، مش ــوران درمح ــزود: باحضورمام وی اف
ــدان  ــط زیســت هم ــه از محی ــای الزم ــا مجوزه ــه ب شــکارچی ک
ــکارگراز  ــرای ش ــرکان ب ــت تویس ــط زیس ــا محی ــی ب وهماهنگ
وکــم کــردن جمعیــت گرازهابــه خاطــر خســارات زیــادی کــه بــه 
ــد  ــه ایــن روســتا آمــده بودن ــد ب مــزارع روســتائیان وارد کــرده ان
بــا بــی احتیاطــی باعــث تیرخــوردن یکــی از دوستانشــان از پشــت 

ــد. ســر گردیدن
وی  تصریح کرد: مصدوم که از ناحیه پشــت گردن شدیدا مجروح 
شده بود ســریعا به بیمارستان منتقل اما متاسفانه خدمات اورژانسی 
روی وی مثمرثمرواقع نگردیده و این جوان۳0ســاله دربیمارســتان 

فوت کرد.
معصومی با بیان اینکه علت حادثه توسط کارشناسان،درحال بررسی 
است، خاطرنشان کرد: استفاده از سالح شکاری مهارت های فراوانی 
می خواهد که باید این مهارتها به شکارچیان آموزش کامل داده شود 

تا از این پس  شاهد چنین حوادثی نباشیم.

بهره برداری از سد خرمرود در 3 سال آینده

ایجاد کارگاههای فرآوری 
میوه در حد وعده ماند

حذف ارزش 
افزوده دسترنج 

باغدار با خام 
فروشی

 نهاوند-خبرنگار همدان پیام: مدیر جهاد 
کشــاورزی نهاوند کمبود سردخانه و نبود 
فرآوری میوه را از عمده ترین مشــکالت 
کشــاورزی نهاوند عنوان کــرد و افزود: 

کمبود سردخانه و نبود کارگاه های فرآوری 
محصــوالت باغی باعث می شــود میوه ها 
به صورت خام به دســت مصرف کنندگان 
برسد و ارزش افزوده برای آنها ایجاد نشود.

در شهرستان نهاوند حدود ۷0 هزار هکتار 
از اراضی قابل کشــت وجود دارد که بیش 
از ۵ هزار هکتار آن زیر کشت محصوالت 

زراعی و باغی قرار دارد.
شهرســتان نهاوند به واســطه داشتن آب 
و هوای مســاعد و بارش های مناســب از 
قطب های اصلی کشاورزی استان محسوب 
می شــود که در بســیاری از محصوالت 

تولیدی جایگاه اول تا سوم را داراست.
عمده ترین محصوالت کشــاورزی نهاوند 

شامل گندم، جو، کلزا، گشنیز، نخود، لوبیا، 
عــدس، آفتابگردان، خیــار و محصوالت 
باغی آن نیز شامل ســیب، گالبی، گردو، 
بادام، انواع آلو، زردآلو، هلو و شــلیل، به و 

گیالس است.
 پیش بینی برداشت 

45 هزار تن هلو
خردمند از آغاز برداشت هلو در نهاوند خبر 
داد و گفت: شهرستان نهاوند یکی از مراکز 
تولید هلو در استان است که ساالنه بیش از 
۴0 هزار تن انواع هلو و شلیل را روانه بازار 

مصرف می کند.
وی از پیش بینــی برداشــت ۴۵ هزار تن 
هلــو از باغات این شهرســتان خبر داد و 

افزود: در نهاونــد ۲ هزار و ۵00 هکتار از 
باغات موجود زیر کشــت هلو قرار دارد 
که برداشت ســه نوع هلو از اواخر تیرماه 
آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد 

داشت.
 3۱ هزار تن گندم تحویل 

مراکز خرید
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نهاوند 
درباره برداشــت گندم از مزارع هم گفت: 
از ابتدای فصل برداشــت محصول گندم 
در نهاونــد تاکنون ۳1 هزار تن گندم مازاد 
بر نیاز کشــاورزان تحویــل مراکز خرید 

شهرستان شده است.
 حسین خردمند با بیان اینکه در سال زراعی 

جاری بیش از ۲0 هــزار هکتار از اراضی 
کشاورزی این شهرســتان به کشت گندم 
دیم و آبی اختصاص یافته است، گفت:1۲ 
هــزار هکتار از اراضی موجود به کشــت 
گنــدم آبی و ۷ هزار هکتار نیز به کشــت 
گندم دیم اختصاص یافت گفت: بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته امسال برآورد 
می شــود بین 68 تا ۷0 هــزار تن گندم در 
نهاوند برداشت و تحویل مراکز خرید شود.
مدیر جهاد کشــاورزی نهاوند از فعالیت 
چهــار مرکز برای خرید گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان با قیمت تضمینی خبردادو گفت: 
امسال قیمت خرید تضمینی گندم یک هزار 
و ۷00 تا یک هزار و ۷۴0 تومان اعالم شده 

که بر این اساس کشاورزان می توانند گندم 
تولیــدی خود را تحویل چهار مرکز خرید 
شامل شرکت های آرد نهاوند، کوثر خزل و 

دو مرکز تعاون روستایی کنند.
 پیش بینی برداشت

 4هزارتن کلزا
وی با اشــاره به برداشــت کلزا از مزارع 
زیر کشــت ایــن محصول افــزود:  در 
شهرستان نهاوند نزدیک به ۲ هزار هکتار 
زمین به کشــت کلزا اختصاص یافته که 
تاکنــون بیش از ۲ هــزار تن محصول از 
آن برداشت شــده و پیش بینی می شود تا 
پایان فصل برداشــت ۴ هزار و ۵00 تن 

محصول برداشت شود.
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پیشنهاد سفرم به تهران از سوی ایران 
پذیرفته نشد

 وزیر امور خارجه آمریکا با اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد که 
ایران پیشنهاد وی برای آمدنش به ایران و »گفت وگوی مستقیم با مردم 

ایران« را نپذیرفته است.
مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود درباره 
ابراز تمایلش برای ســفر به ایران  و حضور یافتن در تلویزیون گفت: 
من اخیرا پیشنهاد کردم که به تهران سفر کرده و به طور مستقیم با مردم 

ایران صبحت کنم. حکومت پیشنهاد من را نپذیرفت.
بــه گزارش ایســنا، وزیر امور خارجــه آمریکا پیــش از این نیز در 
گفت گویی با شــبکه بلومبرگ برای حضور یافتن در تلویزیون ایران 
تمایل نشان داده و گفت که آماده است به تهران بیاید و در تلویزیون 

ایران »با خوشحالی«، استدالل آمریکا برای تحریم ها را توضیح دهد.
وی همچنین در این باره گفت: من از فرصت گفت وگوی مســتقیم با 
مردم ایران درباره آن چه حکومتشــان انجام داده و آسیبی که به ایران 

وارد کرده، استقبال خواهم کرد.
درخواست پمپئو در حالی دوباره تکرار شده که علی ربیعی، سخنگوی 
دولت با اشاره به سفرهای اخیر وزیر خارجه کشورمان گفت: سفر به 
6 کشور صورت گرفت و باید گفت خوشبختاته گفت وگوی ظریف 
با رســانه ها، پمپئو را به آن وا داشــت که با ما گفت وگو کند ، ما هم 
می گوییم ایشان می تواند با خبرنگار ما خانم مرضیه هاشمی گفت وگو 

کند.

حمایت همه جانبه سپاه از طرح های ناجا 
در ارتقاء امنیت عمومی جامعه

 فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اقدامات پلیس 
و برخورد با ناهنجاری ها و مقابله با مفاســد اجتماعی از سوی مردم 

پذیرفته شده و جزء مطالبات جدی آنهاست.
به گزارش ایسنا،  حسین سالمی اظهار کرد: در تمام دنیا پلیس یک نهاد 

مجری قانون، نظم و انضباط اجتماعی است.
وی تصریح کرد: اقدامــات پلیس و برخورد با ناهنجاری ها و مقابله 
با مفاسد اجتماعی از سوی مردم پذیرفته شده و جزء مطالبات جدی 

آنهاست.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر حمایت همه جانبه سپاه 
از طرح های هدفمند ناجا در ارتقای امنیت عمومی جامعه تاکید کرد.

تدابیر جدید سازمان  زندان ها برای کاهش 
جمعیت زندانیان و بازداشتی ها

 رئیس ســازمان زندان ها تدابیر این سازمان  برای کاهش جمعیت 
زندانیان را تشریح کرد.

علی اصغــر جهانگیر در گفت وگو با ایلنا درباره طرح ها و برنامه های 
این ســازمان برای کاهش آمار ورودی زندانیان به زندان ها گفت: در 
خصوص کاهش آمــار زندانیان اقدامات مختلفــی را آغاز کرده ایم، 
بخشــی از این اقدامات در گذشته اتفاق افتاده و در حال حاضر پیگیر 

بخش دیگری از این اقدامات هستیم.
وی با اشــاره به کاهش جمعیت زندانیان به زندان ها ادامه داد: رئیس 
قوه قضاییه نیز دستور داده اند، در همه عرصه ها چه جرائم عمد و چه 
جرائــم غیرعمد برنامه هایی را در دســتور کار قرار دهیم که منجر به 

کاهش جمعیت زندانیان شود.
رئیس سازمان زندان ها خاطرنشان کرد: در این خصوص نیز در مورد 
متهمانی که وارد زندان می شوند، پیش بینی الزم صورت گرفته است تا 
بازداشت ها به حداقل برسد. همچنین در مواردی که منجر به بازداشت 
می شود، نیز تالش شده به پرونده ها سریعتر رسیدگی شود تا متهمان 

بالتکلیف نمانند و سریعتر محیط بازداششگاه را ترک کنند.
رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: به زندان های سراسر کشور ابالغ 
شده است که باید به نحوی خدمات به زندانی ارائه شود که نیازی به 
استفاده از خدمات بیرونی نداشته باشند و ما این خدمات را به صورت 

گسترده برای همه زندانیان به نحو یکسان فراهم می کنیم.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت بقایی گفت: آخرین اطالعی که 
از ایشــان دارم، مرخصی بوده اند و مرخصی شــان نیز در یک نوبت 
تمدید شده بود و نمی دانم که آقای بقایی سکته کرده است یا نه و باید 

پزشکان این مورد را بررسی کنند.
رئیس سازمان زندان ها در پاسخ به این سوال که در حال حاضر آقای 
بقایی به زندان بازگشته اند یا خیر؟ گفت: نمی دانم و باید سوال کنم که 

مرخصی شان تمدید شده یا به زندان بازگشته اند.

تشکیل شوراهای مشورتی توسعه استان ها 
با حضور وزیر کشور

 وزارت کشور با انتشــار فراخوانی از صاحب نظران دانشگاه ها و 
مراکز علمی برای عضویت در شــورای مشورتی توسعه ملی و منطقه 

ای دعوت به همکاری کرد.
به گزارش ایلنا، معاونت اقتصادی وزارت کشور در این فراخوان اعالم 
کرد: در راستای هماهنگی ماموریت ها، وظایف نهادها و دستگاه ها به 
منظور تعمیق فعالیت ها، اقدامات و تصمیم ســازی مطلوب و کمک 
به سیاســتگذاری صحیح در فرایند توســعه اقدام به تشکیل شورای 

مشورتی توسعه در دو سطح ملی و منطقه ای کرده است.
در این فراخوان که از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزارت کشــور اعالم شده، تشکیل شورای مشورتی توسعه 
در سطوح ملی و منطقه ای )استانی( از سوی وزارت کشور، در راستای 
تعمیق بخشــیدن به تصمیم گیری ها و سیاستگذاری صحیح، بر مبنای 
خرد جمعی و مشــارکت کلیه ذی نفعان، در فرآیند تصمیم گیری ها و 

سیاستگذاری های اقتصادی، عنوان شده است.

 مخالفت ژاپن با پیوستن به ائتالف آمریکا در تنگه هرمز
■تسنیم: دولــت ژاپن به نظر عالقه ای به پذیرش پیشنهاد آمریکا برای 
پیوســتن به ائتالف دریایی در تنگه هرمــز ندارد.دولت ژاپن اولویت 
خود را البی کردن بــا تهران برای کاهش تنش در خلیج فارس و در 
عین حال بررسی گزینه  همکاری با واشنگتن بر سر پیوستن به ائتالف 
پیشــنهادی آمریکا برای تامین امنیت آبهای نزدیک به تنگه هرمز قرار 
داده اســت.دولت ژاپن محتاطانه  گزینه پیوســتن به این ائتالف بین 
المللی را مورد بررسی قرار خواهد داد زیرا توکیو هنوز از انگیزه های 
واقعی دولت ترامپ مطمئن نیســت و در عین حال ژاپن همچنان به 
دنبال کمک به کاهش تنش بین دو کشــور از کانال دیپلماتیک است. 
دولت ژاپن معتقد اســت که نیازی به اقدام فوری درخصوص طرح 
ائتالفــی جدید ندارد. عالوه بر این جان بولتون، مشــاور امنیت ملی 
آمریکا در جریان ســفر به ژاپن در دوشــنبه هفته گذشته اصراری به 
پیوستن توکیو به این ائتالف نداشته است. از این رو دولت قصد دارد 
در آرامش پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا برای پیوستن به ائتالف را مورد 
بررسی قرار داده و زمان بیشتری برای بررسی این پیشنهاد صرف کند.

 ریابکوف: اینستکس و رآکتور اراک در کمیسیون برجام 
مطرح خواهند شد

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

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

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

تصمیم گیری فوری نیاز داشته باشد«.
 ماکرون و پوتیــن 28 مرداد درباره ایــران گفت وگو 

می کنند
■ فارس: رؤسای جمهور روسیه و فرانسه قرار است ۲8 مردادماه در 
اقامتگاه تابستانی »امانوئل ماکرون« در فرانسه با یکدیگر در خصوص 
طیف وسیعی از موضوعات از جمله ایران و اوکراین گفت وگو کنند. 
روزنامه اســپانیایی »ال پائیس« در پیام توییتری خــود به دیدار آتی 
»امانوئل ماکرون« و »والدیمیر پوتین« رؤسای جمهور فرانسه و روسیه 
اشاره کرد و نوشت که ایران و اوکراین محور اصلی مذاکرات رهبران 

دو کشور است.
وی در ایــن پیــام توییتری نوشــت: »پوتین و ماکرون بــرای دیدار 
1۹ آگوســت )۲8 مردادمــاه( در »فو دی بگنکان« آماده می شــوند. 
رئیس جمهور روسیه با همتای روس خود در اقامتگاه تابستانی وی در 
»بوقمی لی میموزا« دیدار خواهند کرد تا در خصوص مســئله ایران و 
تحوالت اوکراین با یکدیگر گفت وگو کنند. رئیس جمهور فرانسه این 
خبر را در شــبکه تلویزیونی »بی اف ام« اعالم کرد و گفت: »من برای 
نشست با رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین آماده می شوم که قرار 
اســت در چند هفته آینده در فو دی بگنکان و در تاریخ 1۹ آگوست 

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

■ ایسنا: یــک مسئول نظامی عراقی از خنثی شدن بزرگترین عملیات 
تروریستی در این کشور خبر داد.

 »ابوعلــی البصری« رئیس یگان اطالعاتی »الصقور« از خنثی شــدن 
بزرگترین عملیات تروریستی علیه بغداد طی سال ۲01۹ خبر داد.وی 
افزود: قرار بود در جریان این عملیات تروریســتی بغداد و برخی از 
استان های جنوبی و اقلیم کردستان هدف قرار بگیرند.البصری تصریح 
کرد: نیروهای عراقی با همکاری نیروهای اطالعاتی توانستند مواضع 
تروریست ها را مشــخص کرده و آنها را هدف قرار دادند.وی افزود: 
در جریان این عملیات 160 عنصر مســلح در نینوا و ۴0 عنصر دیگر 
در بغداد بازداشــت شدند. برخی از آنها خود را برای اجرای عملیات 

انتحاری آماده می کردند.
 تعلل انگلستان درپیوســتن به ائتالف دریایی آمریکا، 

نگران کننده است
■ ایلنا: یک کارشناس امنیت بین المللی، تعلل انگلستان در پیوستن 
بــه ائتالف دریایی را نگران کننده دانســت. به نقــل از هیل، »جان 
آلترمن« کارشــناس امنیت بین المللی در اندیشکده »مرکز مطالعات 
اســتراتژیک و بین الملل« در مورد جدایی انگلستان از آمریکا گفت 
که تعلل انگلیس در پیوســتن به ائتالف دریایی آمریکا نشان دهنده 
فاصله روزافزون بین واشــنگتن و متحدانش بر سر موضوع ایران 
است و این نگران کننده است.وی در این باره گفت: بخشی از این 
تصمیم به دلیل ترس از ورود به جنگ آمریکا علیه ایران و بخشــی 
دیگــر به دلیل نگرانی از انتقام گرفتــن ایران به خاطر همراهی آنها 
با ایاالت متحده و همچنین عدم حمایت واشــنگتن است. در واقع 

این یک وضعیت باخت-باخت است.

ظریف درباره "گاندو" و حواشی اش به رهبری نامه 
نوشت

 ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به سفر اخیر ظریف به قاره آمریکا 
و آفریقا گفت: این ســفر پربار و موفقیت آمیز بود و به اهداف پیش بینی شده خود دست 

یافت .
به گزارش ایســنا، سید عباس موسوی در نشست خبری با خبرنگاران همچنین خبر داد: 
برخی از مقامات چین و هند به زودی به ایران سفر می کنند که اخبار مربوط به آن اطالع 
رســانی می شود.وی با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون برجام گفت: این نشست، 

نشست رو به جلویی بود ولی توافق خاصی در آن صورت نگرفت.
موسوی اخبار منتشر شده مبنی بر این که وزیر خارجه عمان برای میانجی گری بین ایران 

و انگلیس به تهران آمده بود را تایید نکرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به ســوالی درباره نامه ظریف به مقام معظم 
رهبری در مورد ســریال گاندو  و حواشــی آن گفت : بله این خبر تایید است و چنین 

نامه ای نوشته شده است.
موسوی اعالم کرد : دوشــنبه هفته آینده وزیر امور خارجه براینخستین بار یک نشست 

مطبوعاتی با حضور  خبرنگاران داخلی و خارجی در کشور خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با توقیف یک 
نفت کش  چینی حامل ال پی جی ایران از ســوی دولت ســنگاپور اظهار کرد : در این 
ارتباط ما منتظر گزارش رســمی سفارت ایران در چین هستیم چرا که محموله به مقصد 

چین  بوده است .

وی ادامه داد:  اگر چنین موضوعی صحت داشــته باشد باعث تاسف است که برخی از 
کشورها با انجام  این گونه اقدامات به تروریسم اقتصادی آمریکا کمک می کنند، قطعا این 

اقدامات برای ما قابل قبول نیست.
وی ادامه داد:  ولی همانطور که گفتم در ارتباط با این موضوع ، منتظر گزارش رســمی 

سفارت ایران در چین هستیم .
موسوی در بخشی از گفت وگوی خود با خبرنگاران با بیان اینکه ما منتظر انجام اقدامات 
عملی و ملموس از ســوی اروپایی ها جهت اجرای تعهدات شــان در برجام  هســتیم ، 
خاطرنشان کرد: اگر همین روال کنونی از سویی اروپایی ها ادامه داشته باشد ایران  قطعا 
گام ســوم خود را در راســتای کاهش تعهدات برجامی اش محکم تر از  گام اول و دوم 

برخواهد داشت .

کاندیداها  سخنرانی  برای 
و طرفداران آن ها بســتر 
عادالنه را فراهم می کنیم 
و هر جا کــه از نظر قانون 
مکان و فــرد اجازه داده ما 
مسئولیت امنیت را برعهده 
داریم این را تضمین شده 
بدانند. جای نگرانی نیست 
قطعــا بــرای اجتماعات 
امنیت الزم وجود دارد، هر 
جا هم الزم باشد ما برای 

پشتیبانی وارد می شویم

اکرم چهاردولی «

  انتخابــات پیــش رو از چند جهت 
اثرگذارتر و برای ملت ایران سرنوشــت 
ســازتر از ادوار پیشین است. از آن رو که 
برای مبارزه  اجماع دولت های استکباری 
اقتصادی سیاســی با ملت ایران اشــکال 
جدیدی پیدا کرده و هر روز فشارها بر آن 

بیشتر می شود.
اما یکبار دیگر این انتخابات عالوه بر آنکه 
به تشکیل مجلســی کارآمد منجر خواهد 
شــد، رفراندومی بزرگ در سرتاسر ایران 
اسالمی می شود به شــرط آنکه مجریان 
و ناظران از چند نکته غافل نشــوند و با 
رعایت اصل مردمســاالری در تمام شئون 
آن، به اجرای دقیق قانون، احترام به تمام 
ســالیق و جناح ها و امنیــت کامل آن 

بپردازند.
در آستانه تشکیل ستادهای 
زیرمجموعه وزارت کشور، 
گفتگویی ترتیب داده ایم با 

مصطفی آزادبخت معاون سیاســی امنیتی 
استاندار همدان که در آن به بررسی مسائل 

مختلف انتخابات در استان پرداخته ایم:
وضعیت نظارت بر انتخابات، چالش های 
احتمالی امنیتی موجــود، حضور احزاب 
و تشــکل ها و مواردی چــون تبلیغات 
زودهنگام و ایجاد فضای رقابتی از جمله 
مواردی است که در این گفتگو با هم می 

خوانیم:
و شــاخص  رکن   4 درخصــوص 
دیدگاه  از  انتخابــات  برگزاری  اصلی 
یعنی  استاندار همدان  و  وزارت کشور 
امنیت، سالمت و رقابت در  مشارکت، 
انتخابات و اقدامات ستاد انتخابات در 
ارتباط با اجرایی شدن این شاخص ها 

توضیح دهید؟
وزارت کشــور با هدایت های کارشناســی 
از جمله تشــکیل ســتاد انتخابات و مرحله 
بنــدی انتخابات و باالتــر از همه دعوت از 
دســت اندرکاران، برگزاری یازدهمین دوره 
انتخابــات مجلس را دســتور کار قرار داده 
اســت. در این راستا همایش سراسری برای 
همــه فرمانداران در مرکز برگزار شــد و در 
ایــن همایش کمیته های انتخابات تشــکیل 
گردید فرمانداران نیــز تجارب، نیازمندی و 

درخواست های خود را مطرح کردند. 
به عقیده من، وزارت کشــور گام تاثیر گذار 
و بلنــدی را برای توجیــه متولیان انتخابات 
برداشــته اســت، تا کنون ۵ جلســه ســتاد 
انتخابات را برگزار کردیم در جلســات ستاد 
انتخابــات ضمن تبادل نظــر و مرور قانون 
انتخابات نیازمندی ها را احصا کرده و برای 

برطرف کردنشان برنامه ریزی می کنیم.
بــا توجه بــه تهدیدات و آســیب هایی که 
در زمینه انتخابات داریــم جامعه اطالعاتی 
استان با محوریت اداره کل اطالعات در این 
زمینه ورود پیدا کرده اســت و ما با شناسایی 
تهدیدات و آسیب ها راههای برطرف کردن 

و مقابله با آن ها را پیش بینی کردیم.
خوشــبختانه در اســتان با محوریت و نقش 
آفرینــی و نگاه بلند آقای اســتاندار در همه 
صحنه ها وحدت، هماهنگــی و همدلی را 
شاهد هســتیم البته در عرصه انتخابات ما به 

این وحدت و همدلی بیشتر 
نیاز داریم. از آنجا که امسال 
وزارت  پــروژه  مهمتریــن 

کشــور برگزاری انتخابات است. بی طرفانه 
با توکل خدا، استفاده از افراد توانمند و سالم 
بستر الزم را فراهم می کنیم تا انتخاباتی کم 

نظیری را در استان برگزار کنیم.
البته مشارکت مردم در عرصه انتخابات نکته 
مهمی است چراکه مشــارکت آنان همواره 
باعــث دلگرمی مردم، تقویــت قدرت نظام 
و ناامیدی دشمنان شــده است. بنابراین هر 
کســی که در راســتای رقابت و مشــارکت 
مســئولتی دارد باید با قانــون مداری و بلند 
نظری بســتر را برای شرکت حداکثری مردم 
فراهم کنیم و این مهم به وسیله ایجاد فضای 
رقابتــی به وجود می آید مــا به طور قطع و 
یقین بــه نظارت اعتقاد داریم و نباید افرادی 
که نســبت به نظام ضدیت دارند در عرصه 

رقابت ورود کنند.

اما معتقدیم تمام افرادی که براساس قانون در 
چارچوب نظام شــرایط کاندیداتوری را دارند 
بســتر برای حضور آن ها محیا اســت با این 
رویکرد که همه افراد با هر دیدگاه و ســلیقه 
ای به میدان بیایند قطعا مشارکت حداکثری که 

مدنظر ماست رقم خواهد خورد.
 دیــدگاه شــما دربــاره تبلیغات 
زودهنگام برخــی داوطلبان انتخابات 

چیست؟ آیا  برخورد می کنید؟
در خصــوص تبلیغات زود هنــگام به نظر 
می آید قانون مقداری ســکوت کرده است و 
بســترهایی برای این موضوع  فراهم هست. 
البته ما نباید همیشــه با نــگاه منفی به یک 
رویــداد نگاه کنیم بعضــی مواقع  زمینه ای 
فراهم می شــود تا فرد خــودش را معرفی 

 کند و مردم نســبت به وی شــناخت بهتری 
پیدا کنند.

قانون  می فرماییــد  اینکــه  دلیل   
سکوت کرده چیست؟ 

دلیل خاصی ندارد، ایــن موضوع در قانون 
پیشــنهاد نشده اســت. به نظر می آید قانون 
انتخابات در این باره به دلیل گستردگی کار ، 
فراگیر بودن و همه جانبه نگر بودن دستشان 

را باز گذاشــته است تا افراد دوگانه برخورد 
کنند.  البته اگر  می بینیم افراد مشخصًا دست 
به تبلیغات می زنند قطعًا برخورد مقتضی به 

عمل می آید.
  این موضوع در افزایش مشارکت 
تأثیر دارد؟نحوه تعامل ستاد انتخابات  
با هیأت نظارت در استان چگونه است.
تعامل خوبــی داریم و از این به بعد هم این 
تعامل بیشتر می شــود ما اصاًل نگران نیستیم 
چون بنا داریــم هم دوســتانمان در هیأت 
نظارت و هم هیأت اجرایــی قانون را اجرا 
کنند در قانون کاماًل تعریف شده است اجرا 
با ماست و نظارت با دوستان است ما دراین 

حوزه مشکلی نخواهیم داشت.
 راهکار ســتاد برای تامین امنیت 
انتخاباتی  تبلیغــی  های  ســخنرانی 

و بهــره مندی عادالنــه داوطلبان از 
و...  تاالرها  مانند  دولتی  شبه  امکانات 

چیست؟
برای ســخنرانی کاندیداهــا و طرفداران آن 
ها بســتر عادالنه را فراهم مــی کنیم و هر 
جا که از نظــر قانون مکان و فرد اجازه داده 
ما مســئولیت امنیت را برعهده داریم این را 
تضمین شده بدانند. جای نگرانی نیست قطعا 
برای اجتماعات امنیت الزم وجود دارد، هر 
جا هم الزم باشــد ما برای پشتیبانی وارد می 

شویم.
برای  استان  آمادگی  میزان  درباره   
یا  انتخابات  الکترونیکــی  برگــزاری 

انتخابات استانی توضیح بفرمایید؟
ما گام به گام سیاست های انتخاباتی وزارت 
کشــور را اجرا می کنیم، متولیان امر به موقع 
آموزش های الزم را دیدند و نیازمندی ها را 
برآورد کردند بطوریکه بــا برگزاری هر دو 
هفته یک بار ســتاد انتخابــات تمام امورات 
مربــوط بــه انتخابــات را احصــا و با دید 
کارشناسی رصد می کند. با برنامه و براساس 

سیاست های وزارت کشور پیش می رویم.
 زمان اتمام تغییرات در فرمانداریها 
فرمانداران  وظیفه سنگین  به  توجه  با 

در انتخابات به پایان رسیده است؟  
یکی از استان های پیشرو در این زمینه بودیم 
فرماندارهایی کــه الزم بود تغییر دادیم همه 
تعیین تکلیف شــدند اما این قطعی نیســت  
اگر  برخی جاها پیش بیاید با هماهنگی وزیر 
کشور می توانیم این کار را انجام بدهیم. این 
نیســت که بگوییم مطلقًا تمام شــده ممکن 
است  ضرورتی باشد البته وزیر کشور هم  ر 
سخنرانی هفته های اخیر خود گفتند که  اگر 
الزم باشــد ما در شب انتخابات هم فرماندار 

جابه جا می کنیم.
 به هر حال در اســتان پرونده فرمانداری ها 
فعال بسته شــده با تدبیر و مدیریت استاندار 
جابه جایی هــا صورت گرفته اســت و آماده 

برگزاری انتخابات هستیم.
 مصــادره عملکرد دولت توســط 

برخــی نمایندگان صورت می گیرد در 
خصوص راهکار پیش بینی شده برای 

مقابله با آن توضیح بفرمایید؟
در توسعه و پیشــرفت استان نمایندگان هم 
نقش داشــتند ما نمی توانیم نقش آنان را در 
پیشرفت نبینیم، البته بعضی مواقع پا را فراتر 
گذاشــته و فعالیت دولت را هم در راستای 
فعالیت های خودشــان مطرح می کنند که ما 
این موضــوع را هم به فــال نیک می گیریم 
همین که نماینده می آیــد و عملکرد دولت 
را تبلیغ می کند اقدام مثبتی است به هر حال 

کار در جمهوری اسالمی انجام شده است.
 نحــوه تعامل ســتاد انتخابات با 
احزاب و تشکل ها چگونه خواهد بود ؟

طبق سیاســت وزارت کشــور و نظر آقای 
شــاهرخی و اعتقادی که بنده دارم تعامالت 

بسیار خوب است، ارتباط 
تنگاتنگی با احزاب داریم 
ما این توفیق را داشــتیم 
که حتی یــک بار میزبان همــه احزاب چه 

اصالح طلب و چه اصولگرا باشیم.
به اعتقاد من  احزاب از قشــری هســتند که 
بیشــتر خدمت را می کننــد و کمتر منفعت 

می بینند.
 انتظارات شــما از احزاب و تشکل 
ها، نحوه فعالیت خانه احزاب در ستاد 

انتخابات چیست؟
احــزاب باید در انتخابــات حضوری فعال، 
پررنگ و با برنامه داشــته باشند ما هر چه به 
سمت احزاب قوی در انتخابات برویم نتیجه 

انتخابات قطعًا کیفی تر خواهد بود.
پــس احزاب باید به طــور جدی در عرصه 
انتخابات ورود کنند از افراد توانمند پشتیبانی 
کنند و یک لحظه هم در انتخابات بی تفاوت 

نباشند که البته نیستند.
 ما خانــه احزاب را هم داریم نحوه 
انتخابات  احــزاب در  فعالیت خانــه 

چیست؟
خانه احزاب وظیفــه اش مدیریت و هدایت 
احزاب اســت که انصافًا در این عرصه فعال 
بوده و نقش خوبی را ایفا کرده اســت و در 
انتخابــات حضور خــوب و فعالی خواهند 
داشــت. احــزاب می تواننــد بــا جدیت و 
نقش آفرینی بهتری در انتخابات شرکت کنند.

 آخرین تغییرات حوزه های انتخابیه 
...( چگونه  استان) وضعیت درگزین و 

خواهد بود؟
ایجاد شهرســتان درگزین یــک امتیاز ویژه 
بــرای اســتان بــود منطقه محرومــی که با 
فرمانداری شــدن خدمت رســانی به مردم 
تقویت  شــد در این حوزه هم امســال دو تا 
فرمانداری داریم که نقش آفرینی می کنند در 
مورد ســایر حوزه های انتخابیه هم  موضوع 

خاصی اتفاق نیافتاده است. 
 سخن پایانی؟

مطلبی که باید مــردم عزیز ما به آن توجه 
کننــد این اســت که انتخابات همیشــه یه 
محک و یــک آزمایش بــزرگ برای نظام 
بوده، همیشه نقش اول و بی بدیل را مردم 
ایفا کردند به طور قطع یقین چشــم امید ما 
به مردم اســت  چرا که ما آنان  را در همه 
عرصــه ولی نعمت خود مــی دانیم. مردم 
انشــاا... با احساس مســئولیت همیشگی، 
استقامت و با دشمن شناسی و بی توجهی 
کاندیداهای  دشــمن،  های  جو ســازی  به 
اصلح و توانمند را شناســایی می کنند  تا 
در روز انتخابات با رأی خود برگ زرینی 
از حضور حماســی خودشان را در تاریخ 

انقالب ورق بزنند.
حضرت امام )ره( مجلس را در رأس امور 
می دانند. یک مجلــس خوب می تواند با 
قانــون گذاری و نظارت قوی در توســعه 
کشور نقش اساسی داشته باشد مردم عزیز 
ما بایــد کاندیداها را مــورد مطالعه جدی 
قــرار بدهند و افراد توانمنــد ، با تجربه و 
با ســواد این کار را انتخاب کنند تا  انشاا.. 
بتوانیــم بــا مجلــس قــوی و توانمند به 

برسیم. اهدافمان 

معاون سیاسی استاندار از رفتار دوگانه کاندیداها می گوید

آزادبخت: قانون مقابل تبلیغات زودهنگام 
سکوت کرده است

مشارکت حداکثری با حضور همه افراد با هر دیدگاه و سلیقه ای رقم می خورد

مشارکت مردم باعث تقویت نظام و دلسردی دشمنان است

امنیت اجتماعات را تامین می کنیم

الیحه مدیریت بحران کشور اصالح شد
 وکالی ملت برخی از مواد الیحه مدیریت بحران کشور را به منظور 

رفع ایرادات شورای نگهبان اصالح کردند.
به گزارش ایلنا، در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی برخی از مواد 
الیحه مدیریت بحران کشور را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته 

بود، مورد بحث و بررسی و اصالح قرار دادند.
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فساد در واردات تجهیزات پزشکی 
چطور انجام شد؟

 1.۳ میلیارد دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، در دو 
هفته اخیر جنجال آفرین شد. 

بررســی اظهارات مقامات مطلع در دولت و بخش خصوصی، نشان 
می دهد که در بخشــی از ماجرا مساله مربوط به بروکراسی ها و روند 
طوالنی واردات در دوران تحریم اســت و از طرف دیگر در بستر ارز 

۴۲00 تومانی فساد جدی اتفاق افتاده است.
»یک میلیارد و ۳00 میلیون دالر ارز تجهیزات پزشــکی رفته و هنوز 
دقیقاً معلوم نیســت چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه 

کسانی داده است.« 
وزیر بهداشــت، آموزش و درمان پزشــکی روز ۲۳ تیرماه در جمع 
اعضای فراکسیون والیی مجلس چنین از فساد ارزی در حوزه دارو و 

تجهیزات پزشکی صحبت کرد. 
پیــش از ایــن اظهارات رئیــس کل بانــک مرکزی در نامــه ای به 
رئیس جمهــوری از فعالیت آمیخته با فســاد نزدیک به ۲0 شــرکت 
واردکننــده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کاالهای اساســی با 
رقمــی نزدیک به یک میلیارد یورو، خبر داده بود. همان زمان محمود 
واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به چهار وزیر برای پاسخگویی 
فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاســخگویی به این تخلفات 
نامه نوشــته بود.در نهایت، دو روز پیش وزیر بهداشــت اعالم کرد: 
»تــا اواخر هفته آینده، به جمع بندی خواهیم رســید که کل ارزی که 
به حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی اختصــاص یافته، به چه مواردی 
اختصاص یافته، چه کاالهایی وارد کشــور شده و در حوزه تجهیزات 
پزشکی آیا این تجهیزات به بیمارستان های دولتی اختصاص یافته و 

یا به بخش خصوصی عرضه شده است.«
 بستر فساد چطور شکل گرفت؟

نایب رئیس کمیسیون  اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی تهران در این 
بــاره به ایرنا می گوید: اصل فســاد، به ارز ۴۲00 تومانی برمی گردد. 
ارز ۴۲00 تومانی در حوزه تجهیزات پزشــکی و دارو به این دلیل که 
یارانه ای است، در ذات خود می  تواند عامل فساد باشد. در این مساله 

هیچ  شکی نیست.
حامدی فر ادامه  می دهد: درباره لیستی که از دریافت کنندگان ارز دارو 
و تجهیزات پزشکی منتشر شــد، مالحظاتی وجود دارد. به  نظر من 
در این فضا افــرادی که جنس آورده ولی هنوز ترخیص نکرده اند با  
گروه هایی که سوءاستفاده کرده اند، اشتباه  گرفته شده است.                   

یک روز پس از افشــاگری وزیر بهداشــت، روزنامــه فرهیختگان با 
بررسی فهرست دریافت کنندگان ارز بانک مرکزی گزارش داد که در 
بخش واردات دارو و تجهیزات پزشــکی بیش از ۳.۵ میلیارد دالر ارز 

۴۲00 تومانی از سوی دولت تخصیص داده شده است.
با فرض 1.۵ میلیارد دالر ســهم واردات دارو، سهم واردات تجهیزات 
پزشــکی به دو میلیارد دالر می رســد که این میزان ۷00 میلیون دالر 
هم بیش از رقم مورد اشــاره وزیر بهداشت است. همچنین بر اساس 
این گزارش، میزان ارز دریافتی ۲6 برند حوزه تجهیزات پزشــکی در 
یک سال اخیر حدود ۲۷8 میلیون دالر ارز بوده است. به عبارت دیگر، 
بررســی موردی وضعیت ۲6 برند فعال در حوزه واردات تجهیزات 
پزشکی طی یک سال اخیر نشان می دهد کل ارز دریافتی این شرکت ها 
فقــط معادل 1۴ درصــد ارز اختصاص یافته به این حوزه اســت. بر 
اسسا این گزارش »بررســی آماری موید این امر است که دست های 
پنهان زیادی در حوزه واردات تجهیزات پزشــکی بوده که در شرایط 

محدودیت ارزی به طور چراغ خاموش ارزهای دولتی را بلعیده اند.«
به جای یارانه ارزی، هزینه درمان باید از بیمه تامین شود

ساز و کار واردات در دوران تحریم سخت شده و حتی دارو را هم که 
گفته می شود تحریم نیست، درگیر کرده است. 

 چطور به جای استنت قلب، مفتول وارد شد؟
رئیس انجمن واردکنندگان دارو نیز درباره جنجال های اخیر می گوید: 
آنچه ما می دانیم، این اســت که روند واردات دارو و تجهیزات بسیار 
کنترل شده است. مشخص است که هرشرکتی باید چه چیز و چقدر 
کاال وارد کند. در گمرک هم کاال باید مجوز ترخیص داشــته باشد و 

بالفاصله بعد از ترخیص، موظفیم که به شرکت پخش تحویل دهیم.
ناصر ریاحی، ادامه می دهد: برای ما هم که در این صنعت فعال هستیم، 
این مســاله مبهم است. چه اتفاقی می افتد و چه کسانی دخیل هستند 
که چنین فسادی می تواند انجام شود؟ مشکل اصلی من این است که 
وقتی چنین مســائلی وجود دارد، اقدام کنیــد و برخورد کنید. چرا با 

صحبت های ضد و نقیض، ذهن مردم را مغشوش می کنید؟ 

اعتماد: توپ مبارزه با فساد در زمین فوتبال 
 چقدر کوچک شده که دیده نمی شه 

همشهری: دوچرخه ها چگونه سوار مترو شوند؟
 با پنچر کردن چرخاش

اطالعات: آثاری از سهراب سپهری در دست مرمت است 
 مگه سهراب هم جزو میراث و بناهای تاریخی اش شده؟

همدان پیام: دبیر کل کمیســیون ملی یونسکو: میزبان همایش جهانی 
جاده ابریشم شدیم 

 رد کارپت یادتون نره دوستان
اعتماد: جای ایران در بازار نفت پر نمی شود 
 اون که بله، ایران یکه تازه هزار ماشاا...

شرق: واکنش به درگذشت آمانو 
 امان از آمانو امان از درد فراغ

همشهری: رد پای پول کثیف در بازار ایران 
 حمام نکرده بوده شما ببخش

اطالعات: سارقان اینترنتی در کمین بی دقتی 
 بی دقتی انقدر ارزشمند شده ها که می دزدنش!

اعتماد: وزارتخانه تفریح و سرگمی راه بیندازیم 
 در دوردور بهتر نیست؟

اطالعات: بازگشت بازنشسته ها و دو شغله ها به تغییرات در اساسنامه 
فدراسیون های ورزش 

 امان از این دوشغله های پر حاشیه
همدان پیام: تأکید استاندار بر ۴ شاخص اصلی انتخابات 

 همش چهار تا؟
همشهری: آنالین در صف نان 

 خدا خیرشون بده
ایران: منوی فروش مرزی سوخت متنوع می شود 

 جاش چلو کباب وزیری بذارید توی منو
ایسنا: ماهواره ای به اندازه یک زمین فوتبال به فضا رفت 

 بازیکناش کیا هستن حاال؟

تامین اجتماعی دهکده  سالمت می سازد
 عضو هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی از راه اندازی دهکده 
های سالمت برای ارائه خدمات هر چه بیشتر به بازنشستگان تحت 

پوشش در آینده نزدیک خبر داد.
مرتضی لطفی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: با اجرای طرح دهکده 
های ســالمت بیش از ســه میلیون و ۵00 هزار نفر بازنشســته این 
سازمان می توانند از هرگونه خدمات رفاهی، اجتماعی و دیگر موارد 

خدماتی بهره مند شوند.
وی همچنین با اشــاره به راه اندازی تورهای زیارتی این ســازمان 
در قالب طرح کرامت رضوی گفت: ســعی و تالش کارکنان تامین 
اجتماعــی با ایجاد مراکز درمانی ارائه خدمات رایگان به افراد تحت 

پوشش و جلب رضایت مندی آنان است.
لطفــی با بیــان اینکه بخــش عمده ای از ســرمایه های این 
ســازمان در اختیار دولت قرار دارد، اظهار داشت: در تالش 
هســتیم در قالــب تبصره هــای بودجه ای مجلس شــورای 
اســالمی نســبت مطالبــات خود را بــه حداقل برســانیم تا 
اجتماعــی کیفیت  اقتصــادی و رفاه  نیــم در حوزه های  بتوا

دهیم. ارتقا  را  خدمات  ارائه 
 بیش از 4۱ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی

عضــو هیأت مدیره ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه هم 
اکنون بیش از ۴1 میلیون نفر بیمه گر تحت پوشــش این ســازمان 
قرار دارند، تصریح کرد: به نسبت سایر صندوق های موجود کشور 
و بــا توجه به اینکه تامین اجتماعــی هیچ ردیف اعتباری در بودجه 
ســالیانه کشور ندارد تاکنون توانســته ایم به صورت نسبی خدمات 

الزم را  ارائه دهیم.
وی گفت: به نظر من تعــداد خدماتی را که تامین اجتماعی به بیمه 
گرها و بیمه شده های خود ارائه می دهد، به نوعی قابل توجه است 
زیــرا از تولد تا مرگ افراد همه خدماتــی را که ضرورت نیاز افراد 

تحت پوشش خود را دارد، ارائه می کند.
لطفی تصریح کرد: در کنار ظرفیت هایی که تامین اجتماعی دارد، با 
استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها در قالب قراردادهای خرید خدمت 
تالش هایی صورت گرفته اســت و همچنان به دنبال پیشبرد اهداف 

سازمانی هستیم.
وی اظهار داشت:  سازمان تامین اجتماعی کشور از آنجا که به عنوان 
یک ســازمان درآمدی هزینه ای و بین نســلی است، با اتکا به منابع 
دریافتی که عموما در حوزه بیمه ای تامین می شــود، امروز می توان 
اظهار داشــت که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش این 

سازمان است.

جزییات رسیدگی به خانواده کودکان کار از سوی کمیته امداد
 مدیــرکل مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی جزئیات نحوه رســیدگی به وضعیت خانواده کودکان کاری که تحت 

پوشش کمیته امداد هستند را تشریح کرد.
مجید ملکشاهی در گفت و گو با ایسنا، افزود: قاعده کمک ما به کودکان کار و خیابان این است که اگر سازمان بهزیستی به عنوان ستاد 
اصلی این کار، در حین شناسایی و جمع آوری کوکان به کودکی برخورد کنند که خانواده وی تحت پوشش کمیته امداد است، او را 

به ما معرفی می کنند و ما نسبت به پیگیری وضعیت این کودکان و رفع و رجوع مشکالت آنها اقدام می کنیم.
وی افزود: اگر خانواده ای تحت پوشش کمیته امداد نباشد، وضعیت کودک را براساس ضوابط مددکاری مورد بررسی قرار می دهیم و 

اگر کودک شرایط الزم را داشته باشد، او را مورد حمایت قرار می دهیم.
ملکشاهی  در خصوص ارائه خدمات بیشتر در خصوص وضعیت کودکانی که مددجوی کمیته امداد هستند، تصریح کرد: در صورت 

برخورد با چنین مواردی خدمات کمیته امداد مورد بازبینی و تقویت قرار می گیرد و جلوی چنین مواردی گرفته شود. 

۴0درصد متقاضیان آموزش های مهارتی، خروجی دانشگاه ها 
و آموزش رسمی هستند

 معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای همچنین با بیان اینکه نزدیک ۴0 درصد مراجعه کنندگان به مراکز فنی و حرفه ای 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی هســتند، افزود: این آمار به این معنا است که بخش عمده ای از خروجی های نظام آموزش رسمی کشور 
مجدد به مراکز آموزش فنی و حرفه مراجعه می کنند، این افراد همان هایی هستند که به بازار کار مراجعه کردند و بر اساس توانایی هایی 

که نداشتند متوجه شدند باید توانایی ها و مهارت های مورد نیاز بازار کار را کسب کنند و سپس وارد بازار کار شوند.
علیرضا حاتم زاده، تاکید کرد: ســازمان آموزش فنی و حرفه ای هر جایی الزم باشــد کنار وزارت علوم قرار می گیرد و به اســتناد 
چارچوب های آنها همکاری می کنیم؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای به دلیل اینکه منطبق بر چارچوب های شغلی فعالیت می کند هر 
گاه وزارت علوم حوزه ای را برای تربیت نیروی آماده ورود به بازار کار تعریف کند حتماً ســازمان آموزش فنی و حرفه ای همکاری 

خواهد کرد.

شکوفه رنجبر «

 در محوطــه ای کوچک مدام باال و پایین 
می رونــد، با رقص پایی که انگار آرامشــان 
می کنــد، در کنار گرمای آتــش، در گرما و 
ســرما، با زیرپیراهن های گشــاد و کالهی 
سفید، پیشبندهایی که رنگ زرد کمرنگی به 
جانشان رخنه کرده و پوستی نیم سوخته از 

هرم آتش.
مردمانی با چهره ای آرام، اندامی اغلب الغر 
و دستانی که ورزیده شده به ورز دادن خمیر 
و پاهایی کــه عادت کرده بــه دمپایی های 
پالســتیکی و راه رفتن میان چاله نانوایی و 
تنی که آبدیده شــده کنار تنوری داغ، داغ، 

داغ، بی هراس از سوختن،
نانوایی چه قدیمی باشد، چه جدید، تفاوتی 
نــدارد، هرم گرما و عرق ریزان تابســتان و 
روزهای طوالنی بی تعطیلی اش پا برجاست، 
اگرچه هیچ نانوایی تعطیلی را دوست ندارد.

اگرچــه بوی عطر نانوایی های ســنگک و 
تافتون، بربری و ... آرامشــش بیشــتر است 
و بوی عطــرش ماندگارتر، عطری که تمام 
وجــود را پــر می کند با هر نفســی و جان 
می گیرد، با گرمایش دســت هایت، وقتی از 
تنور بیرون می افتد و تو با عجله سنگ ها را 

از تنش بیرون می کشی!
تمامی ما تجربه ایستادن در صف نانوایی را 
داریم، تجربه ای که گاه خاطره ای می شــود، 
تلخ یا شــیرین، در ذهن حک شده می ماند، 
همه، نانوا را دیده  ایــم، مردهای نانوایی را 
می گویم، از خمیرگیر و شاطر، تا پاچال دار، 
آنهایی که آنســوی دخل هستند، پشت سر 
صاحب نانوایــی، ردیفی از آدم هایی که گاه 
شــب ها برای خرید نان سفره خانه هایشان 
هم، معطــل می مانند و تنها بــوی خمیر و 
عطــر نان برشــته را با لباس شــان به خانه 
می برند و اگــر صاحب نانوایــی بخواهد، 
نان های بیات و مانــده از پخت زودرس و 
دیررس نانوایی اش، نان هایی که مانده است، 

بی مشتری را به دستشان بدهد.
همه نانوایی محله هایمان را بلد هستیم، باال 
و پایین شــهر ندارد، اما گاهی شده است که 
با خود به کارگران نانوایی هم بیندیشیم، به 
اینکه چند مردی که نــه آفتاب که هرم داغ 
تنور تن شــان را ســوزانده، پوست شان را 
چروکیده کرده و چشم هایشان را آسیب زده 
اســت، مردانی که از ۴ صبح بیدارند و تا ۹ 
شب به کار و به راه، چقدر از این دنیا سهم 

برده اند.
محمد  رضا ســلطانی یکی از همان مرد هایی 
اســت که به گفته خــودش از نوجوانی و 
دوران راهنمایــی تا امروز که صاحب اصلی 
نانوایی پدر در محله هشت متری سیلو، شده 
بیش از ۲0 سال عمرش را پای تنور سر کرده 

است.
همه شاطر محمد را بخاطر اخالق و انصافی 
که دارد می شناســند داخل نانوایی وی که پا 
می گذاری،نخســتین چیزی که نظر هر تازه 

واردی را جلب می کند افرادی هستند که در 
صفی منظم در انتظار نوبت نان گرفتن خود 
قرار دارند بعد از آن نوبت دیوار ها و پیامهای 
اخالقی چســبیده به آن اســت که احساس 
متفاوت بودن این نانوایی را به مشــتریانش 

القا می کند.
مغازه از پــدرش به وی رســیده و محمد 
ادامه دهنده شغل موروثی خانواده است طبق 
گفته خودش اگر کسی بخواهد مغازه ای در 

شکل و شمایل سنگکی وی 
داشته باشد باید حداقل ۳00 
سرمایه گذاری  تومان  میلیون 
کند اما شاطر محمد با سرمایه 
اندک کارش را آغاز کرده و 
رفته رفته مغازه نانوایی خود 

را سر و سامان داده است.
هنوز گفت  و گوی ما شــکل 
نگرفته که یکی از مشــتریان 
متوجه حضور من می شود و 
در حین مصاحبه مرا مخاطب 
قرار می دهد و با صدای بلند 
می گوید: شــاطر ممد خیلی 

باحاله، خیلی!
سینه  روی  دســت  شــاطر 
تــا کمر مقابل مشــتری خم 
می شــود و من هم ســوال 
می کنــم، برای چــه ویژگی 
اخالقی شــاطر محمد ، او را 

باحال معرفی میکنی ؟؟
میگوید : این محمد آقا ، بیشــتر مناسبت ها 
مثال شــب قدر نان صلواتی دســت مردم 
میدهــد و دلی بــزرگ دارد ، محتاج و فقیر 
را هم دست خالی از دکان خود برنمیگرداند 
، خیلی ها مغازه اش را بلد هســتند و وقتی 
پولی بــرای پرداخت نان ندارنــد پیش او 
میرونــد البتــه قدیمی های محله کــه او را 
می شناسند می دانند که این اخالق را از پدر 

به ارث برده است.

ازشــاطر محمد، میپرسم فکر نمیکنی با این 
بذل و بخشــها نتوانی ســرمایه خوبی برای 

آینده جمع کنی ؟
بالفاصلــه جواب می شــنوم : صدقه روزی 
انســان اســت که در خزانه غیب خداوند 
برای روز مبادای او جمع میشــود و جایی 
دست آدم را میگیرد که کسی توان کمک جز 

خداوند را ندارد.
وی ادامــه میدهــد : اگر تمام انســانها به 
از  و  باشــند  فکرخود 
شکم گرسنه هم محلی 
و همشــهری خود بی 
خبر بمانند ، انســانیت 
دیگر از بیــن می رود 
و افراد با ماشین و ابزار 

دیگر فرقی ندارند.
مشتریان خانم  از  یکی 
هم که در نانوایی است 
، وارد بحث شد وگفت 
همیشهنخستین  نانوا   :
او  با  که  اســت  نفری 
از  برخــورد میکنیم و 
او انــرژی میگیریــم ، 
برخورد خوب حتی از 
کیفیت نان هم برای من 

مهمتر است.
دل  که  قبلی  مشــتری 
نداشت از میان مصاحبه 
ما بیرون برود و نان هایش هم حســابی یخ 
کرده بود با گفتن اینکه کیفیت نان هرچقدر 
هم باال باشد ولی نانوا اخالق خوبی نداشته 
باشد ، فایده ندارد گفت : با بداخالقی و بی 
تفاوتی کاسبها ، اهالی محل روز با نشاطی را 

آغاز نخواهند کرد.
این مشــتری که خودش را کربالیی احمد 
معرفی می کند، ادامه داد: محالتی را در سطح 
شهر دیده ام که در صف نانوایی دعوا میشود 
و نانــوا هم با توهین و حرف های ناپســند 

مشــتریان را راهی میکنــد و اصال اینچنین 
صحنه هایی جو خوبی نــدارد و نان به دل 

مردم نمی چسبد.
از شــاطر محمد می پرســم بزرگترین آرزو 
و هدفت چیســت و دوســت داری کی به 
آن دست پیدا کنید؟ پاســخم را با لبخندی 
می دهد و می گویــد: بزرگترین آرزویم این 
اســت که محتاجی در جامعه وجود نداشته 
باشد و بعد از آن اینکه ، بتوانم تا زمان مرگ 
با آبرو زندگی کنم، آبرویم برایم از هر چیزی 

در این دنیا مهم تر است.
وی افزود : اگرچه مشکالت اقتصادی امروز 
گریبانگیر خانواده ها شــده اســت اما نباید 
دست روی دســت گذاشت و غصه خورد 
و تقصیرها را گــردن هم انداخت بلکه باید 
مردم و مسئولین دســت بدست هم داده تا 
جوانان ســامان پیدا کرده و مــردم حداقل 
روحیه و حال خوبی داشته باشند و این حال 
خوب شــک نکنید با لبخنــد و حرف هایی 
که با هم رد و بــدل می کنیم در همین روابط 
روزمره خودش را پیدا می کند. وی می گوید: 
کارگران ما در کنار تنورها و فرهای داغ کار 
می کنند اما حقــوق چندانی نمی گیرند نرخ 
کارگر در بقیه شغل ها در این سال ها افزایش 
پیدا کرده اســت و کارگر از ما درخواست 
دارد حقوقــش افزایش پیدا کنــد اما با این 
وضعیــت چگونه می توانیم حقوق کارگر را 

افزایش دهیم.
شاطر محمدبا بیان اینکه اشتغالزایی که برای 
۵ نفــر در نانوایی خود ایجاد کرده اســت، 
می گوید: واحد نانوایی ما از طرف ادارات و 
سازمان های مختلف به عنوان نانوایی نمونه 
انتخاب شده به عنوان مثال تقدیر نامه از اداره 
بهداشت به دلیل نظافت و تمیزی نانوایی و 
لوح ســپاس از اداره غلــه و همچنین اداره 
بازرگانی را داریم که البته تمام این افتخارات 
بدون شــک از نگاه لطف خداوند به من و 

همکارانم در این نانوایی است.

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه وراث حســین رستمی با ارائه فرم شهادت شــهود مصدق دفترخانه رسمی شماره 
2 نهاوند مالک ششــدانگ پالك باقیمانده 1 فرعی از 49 بخش یــک نهاوند که ذیل ثبت 4397 
دفتر44 صفحه 436 ســند مالکیت صادر و تســلیم مالک گردیده اســت، اظهار نموده به علت 
جابجایی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آیین نامه قانون قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی که کســی مدعی 
انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
کتبی خود را به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت 
به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.

)م الف 99(
محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه وراث حســین رستمی با ارائه فرم شهادت شــهود مصدق دفترخانه رسمی شماره 2 
نهاوند مالک ششــدانگ پالك باقیمانده 1 فرعی از 50 بخش 1 نهاوند که ذیل ثبت 28916 دفتر 19 
صفحه 270 سند مالکیت صادر و تسلیم مالک گردیده است، اظهار نموده به علت جابجایی مفقود 
گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد تبصره الحاقي به 
مــاده 120 آیین نامه قانون قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی که کســی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی خود را 
به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام و ســند مالکیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.
)م الف 97(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

آگهي فقدان سند مالکیت 
خانم خدیجه کریمی وکیل ورثه مرحوم محمد تقی نور افروز حکم آبادی با ارائه دو برگ فرم استشهاد 
که امضای گواهان در دفتر 114 کرج گواهی گردیده مدعی اســت که ســند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ پالك 113 فرعی از 35 اصلی بخش 1 مالیر ذیل ثبــت 4087 صفحه 188 دفتر 28 به 
شماره ســریال3/724210 سری می باشد و به نام مالک صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود 
گردیده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آیین نامه قانون قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی 
که کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مدت 
ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی 

می گردد.)م الف 142(
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی 

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

برابر رأي شــماره 139760326006000292 مــورخ 1398/4/9 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی مراد 
فراهانی علوی فرزند مراد به شماره شناسنامه 1026  صادره از مالیر در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 62/62 مترمربع 
قسمتی از پالك یک اصلي اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی بابا روستایی محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 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 141(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/23
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

آگهي فقدان سند مالکیت 
خانم خدیجه کریمی وکیل ورثه مرحوم محمد تقی نور افروز حکم آبادی با ارائه دو برگ فرم استشهاد 
که امضای گواهان در دفتر 114 کرج گواهی گردیده که ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك 111 فرعی از 35 اصلی بخش 2 مالیر ذیل ثبت 4080 صفحه 164 دفتر 28 به شــماره ســریال 
3/724211 ســری می باشد و به نام مالک صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود گردیده لذا به 
اســتناد ماده 120 آیین نامه قانون قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی که کسی مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به 
اداره ثبت اسناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.
)م الف 143(

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی 

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه وراث حســین رستمی با ارائه فرم شهادت شــهود مصدق دفترخانه رسمی 
شماره 2 نهاوند مالک ششدانگ پالك 2 فرعی از 50 بخش یک نهاوند که ذیل ثبت 15892 
دفتر 115 صفحه 154 ســند مالکیت صادر و تســلیم مالک گردیده است، اظهار نموده به 
علت جابجایی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آیین نامه قانون قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی 
که کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ این آگهی به 
مدت ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس 
از انقضا مهلت مقرر نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه 

اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.
)م الف 96(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینکه اقدس رستمی از وراث حسین رستمی با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفترخانه 
رسمی شماره 2 نهاوند مالک ششــدانگ پالك 1 فرعی از 1066 بخش یک نهاوند که ذیل ثبت 
11062  دفتر 75 صفحه 43 سند مالکیت صادر و تسلیم مالک گردیده است، اظهار نموده به علت 
جابجایی مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آیین نامه قانون قانون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی که کسی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
کتبی خود را به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقی می گردد.
)م الف 98(

محمدعلی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

 بیشــتر مناسبت ها مثال 
شــب قدر نان صلواتی 
و  میدهد  مردم  دســت 
دلی بزرگ دارد ، محتاج 
و فقیر را هم دست خالی 
از دکان خود برنمیگرداند 
، خیلــی ها مغازه اش را 

بلد هستند

گزارشی از نانوایی که همه دوستش دارند

انصاف شاطر محمد
 زبانزد اهالی محل
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بازار

تولید ارز دیجیتال قانونی شد

 دولت با اســتخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شــده با اخذ مجوز از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني شبکه خبر، نشســت هیأت وزیران در جلسه عصر روز 
یکشنبه که به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار 
شد، با استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با 

اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، اســتفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مســئولیت ریســک از سوی 

متعامالن بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی شود و بهره گیری 
از آن در مبادالت داخل کشور نیز مجاز نیست.

افزون بر این، فعالیت مورد اشــاره همچون ســایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات 
خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله 

به چرخه اقتصادی کشور است.
پیش از این نیز گمرک ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده 

است.
البته معاون گمرک ایران گفته است که این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه ها نیست.

به گفته مهرداد جمال ارونقی، بر اساس درخواست برخی از سازمان ها گمرک ایران اعالم 

کرد که دستگاه های ماینر در کدام تعرفه قرار می گیرد.
معاون گمرک ایران افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با 

واردات دستگاه های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه های قانونی را اجرا می کند.
بــه گفته وی، حتی کاالهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هســتند، وی همچنین 
توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای 

ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.
معاون گمرک ایران ادامه داد: واردات این دســتگاه ها به ثبت ســفارش قانونی از ســوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعالم نظر بانک مرکزی نیاز دارد 

بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

واکنش تولیدکنندگان به فساد 
میوه های تنظیم بازاری

 رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه ایننخستین 
باری نیســت کــه محصوالت تنظیــم بازاری دچار فســاد می 
شــوند،گفت: دولت باید از حوزه تنظیم بازار میوه بیرون برود و 

کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
ــش از  ــدن بی ــد ش ــه فاس ــش ب ــی در واکن ــا نوران ــید رض س
یکهزارتــن ســیب درختــی تنطیــم بــازاری در برخــی از 
ســردخانه های کشــور اظهــار داشــت: چــه کســی مــی خواهــد 

ــد؟ ــخگو باش ــه پاس ــن زمین در ای
ــره  ــازار ذخی ــم ب ــرای تنظی ــیب ب ــر س ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ســازی شــده بــود کــه توزیــع آن بــرای ایــام شــب عیــد بــوده 
چــرا آنقــدر نگــه داشــتند کــه دور بریزنــد، در گذشــته نیــز ایــن 
ــن  ــا چنی ــه ب ــار اول و دوم نیســت ک ــن ب ــاده و ای ــات افت اتفاق

مســائلی مواجــه مــی شــویم.
رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی بــه مهــر گفــت: 
ــم  ــیب تنظی ــال و س ــد پرتق ــی مانن ــز محصوالت ــته نی در گذش

ــود.  ــه شــده ب ــازاری دور ریخت ب
ــه موقــع وارد  ــاره اینکــه چــرا ایــن محصــوالت ب ــی درب نوران
ــئوالن  ــزود: مس ــوند؟، اف ــاد نش ــار فس ــا دچ ــدند ت ــازار نش ب

ــد. ــن پرســش پاســخ دهن ــه ای ــد ب ــه بای مربوط
ممنوعیــت صــادرات  اینکــه گفتــه مي شــود  دربــاره  وی 
ــن  ــد و چنی ــردخانه ها بمانن ــیب ها در س ــن س ــده ای ــث ش باع
شــرایطی ایجــاد شــود، گفــت: مطــرح کــردن چنیــن مباحثــی 
ــد  بهانه تراشــی اســت؛ کار آنهــا صــادرات نیســت کــه بخواهن
ــور  ــالم مذک ــد. اق ــام دهن ــازی انج ــادرات ذخیره س ــرای ص ب

ــوده اســت.  ــی ب ــع داخل ــازار و توزی ــم ب ــرای تنظی ب
نورانــی تصریــح کــرد: بایــد بــه موقــع ایــن محصــوالت را وارد 
ــازار می کردنــد کــه مصــرف کننــدگان ســیب گــران نخرنــد.  ب
ــوروز  ــد ن ــان عی ــد در زم ــازاری بای ــم ب ــیب های تنظی ــن س ای
ــئوالن  ــز مس ــن نی ــر فروردی ــا آخ ــه ت ــد و البت ــع می ش توزی

ــد. ــع کنن ــا را توزی ــد آنه مي توانن
وی اضافــه کــرد: اگــر محمولــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی 
بــود و بــا ممنوعیــت صــادرات وزارت صنعت،صــادرات 
ــه  ــم ک ــتیم بگویی ــی توانس ــد م ــی ش ــکل م ــار مش ــا دچ آن ه
ــرای  ــالم را ب ــن اق ــت ای ــا دول ــاله درســت اســت ام ــن مس ای
صــادرات ذخیــره ســازی نمــی کنــد بلکــه بــرای ایــام اضطــرار 
ــازار را  ــد ب ــع الزم بتوان ــا در مواق ــد ت ــی کن ــازی م ــره س ذخی

ــد. ــم کن تنظی
ــد در  ــت بخواه ــه دول ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــح ک ــی تصری نوران
ــت  ــی فســادپذیر اســت دخال ــه محصول ــوه ک ــازار می ــم ب تنظی
ــن  ــد ای ــت بای ــد. دول ــدا می کن ــه پی ــات ادام ــن اتفاق ــد ای کن
کارهــا را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کــرده و خــودش فقــط 

ــد. نظــارت کن
ــازاری در  ــم ب ــی تنطی ــیب درخت ــن س ــش از هزارت ــراً بی اخی
و  دماونــد  در  از جملــه  از ســردخانه های کشــور  برخــی 

آذربایجــان غربــی از بیــن رفته انــد.

نقدینگی به درستی هدایت نمی شود
 افزایش نرخ نقدینگی اتفاقی طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه 
اســت اما در ایران مسئله بر ســر این است که چرا نقدینگی به جای 

بخش مولد به بخش های نامولد هجوم می برد.
بررســی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از این اســت که نرخ 
نقدینگی رشد بیش از ۲۳ درصدی داشته است. هنگامی که به اجزای 
این رشــد توجه می شود، بیشترین بخش حجم دارایی های خارجی 
بانک مرکزی بوده که افزایش یافته اســت. اهمیت ماجرا در این است 
که اگر اجزا نقدینگی رشــد کردند به معنای آن است که پولی به بازار 
تزریق شده وگرنه مسائل به سر سرعت گردش پول یا همان ضریب 

فزاینده است.
این میان به نظر می رســد معادل ریالی دارایــی های خارجی بانک 
مرکزی نیز توسط دولت برای تسویه حساب با برخی بخش ها استفاده 
شده است. به این ترتیب نقدینگی به چرخه اقتصاد تزریق شده و حال 
احتماال دولت امیدوار اســت که بتواند از این رهگذر حداقل رکود را 

کاهش دهد.
شخصاً معتقد نیستم که عامل مشکالت کنونی اقتصاد کشور نقدینگی 
اســت، چرا که هر کشــوری که به سوی رشــد و توسعه می رود با 
افزایش نقدینگی هم مواجه می شــود. به بیــان دیگر اقتصادهای در 
حال توسعه برای گردش بهتر کاالهای خود چاره ای ندارند جز اینکه 
نقدینگی را افزایش دهند؛ مشکل زمانی به وجود می آید که نقدینگی 
جدید به جای رفتن در بخش تولید به بخش های نامولد می رود که 
بــه تورم می انجامد و از طرف دیگر هــم خود تبدیل به مانعی برای 
پیشرفت می شــوند. نقدینگی در دور فعلی البته اثرات تورمی مانند 
گذشته نخواهد شد چرا که هم اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن 
با مشکالتی هستیم که از این رهگذر گریبان کشور را گرفته در نتیجه 

اکنون نباید نگران اثرات این افزایش بود.
مشــکالت اقتصادی ما از تحریم ها تا نقدینگی ادامه دارد و نمی توان 
صرفا یک عامل را به عنــوان عامل اصلی در نظر گرفت. با این همه 
مســاله ای که در ایران بررسی شود، این است که چرا نقدینگی ایجاد 
شده در کشــور به جای تولید به سمت سوداگری می رود؟ پاسخ به 
این سوال بدون یک بررسی جدی از سوی نظام بانکی عملی نخواهد 
شــد. مساله این اســت که هر گاه در ایران نقدینگی به اقتصاد تزریق 
می شــود، منابع به سوی بازارهای نامولد می روند. آن قدر این اتفاق 
تکرار شده که از میانه سال ۹6 نیز مشخص بود که دوباره بازار ارز به 
هم خواهد ریخت. کارشناسانی که از اصالح ساختار بانکی، مالیاتی و 
بودجه سخن می گویند دقیقا بدون حل این معضل هستند که نقدینگی 

به سود بخش نامولد نرود.
*آلبرت بغزیان
کارشناس امور بانکی
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 مدیرکل راه وشهرســازی اســتان همدان 
دربــاره روند پیگیري بــراي تخلیه خانه هاي 
ســازماني گفت: تا کنون 6 واحد از خانه های 
سازمانی پشت بیمارستان بوعلی همدان تخلیه 

و پلمب شده است.
حســن ربانی ارشد بیان کرد: مدیر ارشد استان 
تأکیــد کرده که هرچه زودتــر باید خانه های 
سازمانی تخلیه شوند و دستگاه های اداری باید 
در ایــن زمینه کمک کنند تا پایان مرداد تخلیه 

کامل صورت بگیرد.
وی بــا بیــان اینکه اســتانداری همدان در 
تخلیه خانه های سازمانی بسیار خوب عمل 
کرده اســت، افزود: کارمندان اســتانداری 
ساکن در خانه های سازمانی اقدام به تخلیه 
واحدهــا کرده انــد اما متأســفانه برخی از 
دستگاه ها از جمله امور مالیاتی که تعدادی 
از کارمندان آن در حدود 1۲ ســال ساکن 
خانه های ســازمانی هســتند، در این راستا 

نداشتند. همکاری 
هیچ کس  به  ســازمانی  خانه های   

واگذار نشده است
قانون  براساس  ارشد خاطرنشان کرد:  ربانی 
هر ســازمانی که کارمند ساکن در خانه های 
ســازمانی دارد، می توانــد در صورت عدم 
تخلیه یک سوم حقوق آن کارمند را توقیف 
کند و این امر به عنوان اهرم فشــار از سوی 
دولت برای تخلیه این خانه    ها می تواند واقع 

شود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همدان 
درباره اینکه گفته شده تعدادی از خانه های 
تخلیه شــده به برخی افــراد خاص واگذار 
شــده اســت، ضمن تکذیب این ماجرا، به 
ایســنا گفت: خانه های سازمانی به هیچ کس 
واگذار نشــده اســت و اصــاًل قانون چنین 

اجازه ای به ما نمی دهد.

 شهردار همدان تفاهم نامه محوطه 
سازی مساکن مهر را نپذیرفته است

وی در ادامه ســخنانش درباره محوطه سازی 
مســاکن مهر عنوان کرد: متأســفانه شهردار 
همدان تفاهم نامه اجرای محوطه مساکن مهر 
همدان را نپذیرفتــه و هنوز این تفاهم نامه را 

امضا نکرده است.
ربانی ارشــد با بیان اینکه شــهرداری همدان 

درباره اجرای محوطه و دیوار حائل مســاکن 
مهر همکاری ندارد، افزود: دیوار حائل مساکن 
مهر کاری زمانبر بوده و الزم اســت شهرداری 

همدان همکاری کند.
وی در پایان با بیان اینکه پرونده مساکن مهری 
که مشکل حقوقی ندارند، امسال بسته خواهد 
شــد، تصریح کرد: ۹۵ درصد مســاکن مهر 

باقیمانده دارای مشکل حقوقی هستند.

 مدیرکل تأمین، توزیــع و تنظیم بازار 
وزارت صمــت گفــت: قیمــت مصوب 
عرضه مرغ گرم بــرای مصرف کننده 1۲ 

هزار و ۹00 تومان است.
به گزارش مهــر، محمدرضا کالمی درباره 
آخرین برنامه هــا و تصمیمات برای تنظیم 
بازار کاالهای اساســی، گفــت: با تصمیم 
اخیــر دولت در انتصاب قائــم مقام وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت در حــوزه 
امیدواریم در حلقه های مختلف  بازرگانی، 
تنظیم بــازار کاال از جمله تامین، توزیع و 

نظارت و بازرسی، به درستی عمل کنیم.
وی ادامــه داد: باید تــالش کنیم از طریق 
مردم  بــرای  را  بازار  رســانه ها، وضعیت 

کنیم. شفاف سازی 
کالمی دربــاره توزیع مرغ هم گفت: بازار 
یــک کاال زمانی تعادل خــود را حفظ می 
کند که مقادیر عرضه کمتر از تقاضا نباشد 

یا کمی باالتر باشد؛ این در شرایطی است 
که از بهمن پارســال مصــوب کردیم که 
ماهانــه 1۲۵ میلیون قطعــه، جوجه ریزی 
صورت گیــرد تا بازار آن، دچار نوســان 

نشود.
کالمی اضافــه کرد: بر اســاس آمار، این 

نبود تعادل عرضه به واسطه کاهش عرضه 
اســت که گرمازدگی، از جملــه علل آن 
اســت؛ البته تاکید شده تا جوجه ریزی در 

مرداد از 1۲۵ میلیون قطعه کمتر نباشد.
وی با بیان اینکه در شــرایط تحریم، باید 
تکیه بر صادرات غیر نفتی داشــته باشیم، 

افــزود: به علــت اینکه قیمــت صادراتی 
مرغ حــدود ۲ دالر یعنی حدود ۲۲ هزار 
تومان اســت، این موضوع بر بازار داخل 
اثر دارد بنابرایــن مصوب کردیم کارگروه 
مرتبــط ، عــوارض صادراتــی را برقرار 
کنــد تا صادرات، موجــب افزایش قیمت 

غیرمتعارف در داخل نشود.
کالمــی دربــاره اینکــه چرا مــرغ که با 
نهاده های با نرخ ارز دولتی تغذیه شــده 
است، صادر می شــود؟ گفت: منعی برای 
صادرات مرغ نداریــم؛ اما تاکید کارگروه 
تنظیم بازار بر این است که کاالهایی مانند 
مرغ که بخشــی از نهاده هــای تولید آن با 
نرخ ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی است، باید 
فاصلــه قیمت در عدد صادراتی محاســبه 
شود تا رانت مربوط حذف شود و تصمیم 
کارگروه تنظیم بازار هم در همین راســتا 

است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان مطرح کرد

پلمب 6 واحد خانه  سازمانی در همدان

یک مقام مسئول اعالم کرد

قیمت مصوب مرغ ۱2۹۰۰ تومان
■ صادرات مرغ ممنوع نیست

 مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تشریح 
آخرین وضعیت سود سهام عدالت سال مالی ۹۷ گفت: 
۵ میلیون مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند 

هنوز شماره شبای بانکی خود را اعالم نکرده اند.
به گزارش مهر، از آغاز طرح سهام عدالت تا پایان سال 
۹۴ که طرح 10 ساله سهام عدالت تمام شد، در مجموع 
۴۹ میلیــون و ۲۲6 هزار و 1۹۳ نفر مشــمول دریافت 
ســهام عدالت شدند و پس از این تاریخ برنامه ای برای 
ورود مشموالن جدید به ســامانه سهام عدالت تدوین 

نشد.
بر اســاس آمار، از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
۲.۲ میلیــون نفر تــا آن تاریخ متوفا شــده بودند و ۴۷ 
میلیون نفر مشمول ســهام عدالت در قید حیات بودند 
و ظرف حدود ســه سال گذشــته که طرح واریز سود 
سهام عدالت اجرا شــد، حدود ۳00 هزار نفر جدید از 
مشــموالن نیز فوت کردند کــه تاکنون در مجموع ۲.۵ 

میلیون مشمول سهام عدالت فوت شده اند.
آخرین ســود ســهام عدالت واریز شــده به حســاب 
مشــموالن مربوط به ســال مالی ۹6 می شود که فرآیند 
واریز از آذر ماه سال گذشته آغاز و تا خرداد ماه امسال 

ادامه داشت.
سود سهام عدالت ۹۷ بیشتر از ۹۵ و ۹6 خواهد بود

سید جعفر سبحانی در گفت و گو با  مهر در خصوص 
سود سهام عدالت ســال مالی ۹۷، اظهار داشت: محل 
تأمین سود ســهام عدالت از ســود تعلق گرفته به ۴۹ 
شرکت سرمایه پذیر است که زمان برگزاری مجامع این 

شرکت ها معموالً متفاوت است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق 
قانون تجارت، شــرکت ها ۴ ماه بعد از پایان سال مالی 
خــود فرصت دارنــد مجمع برگزار کننــد و 8 ماه نیز 
فرصت دارند تا ســود را به صاحبان سهام عدالت ارائه 
کنند؛ سال مالی اکثر شــرکت ها ۲۹ اسفندماه است که 
این شرکت ها باید تا پایان تیرماه مجمع خود را برگزار 
کنند که طبق بررسی های انجام شده بیشتر این شرکت ها 

مجامع را برگزار و سودها را اعالم کرده اند.
وی ادامــه داد: در ایــن بین پایان ســال مالی برخی 
شــرکت های دیگر همچون هلدینگ خلیج فارس که 
ســود بسیار باالیی می دهد، پایان مهر ماه است از این 
رو بایــد صبر کنیم تا پس از برگــزاری مجامع تمام 
شــرکت ها میزان دقیق سود سهام عدالت سال ۹۷ را 

کنیم. اعالم 
ســبحانی گفت: با این حــال بر اســاس ارزیابی های 
صورت گرفته می توان گفت که سود سهام عدالت سال 

مالی ۹۷ از سال های ۹۵ و ۹6 بیشتر خواهد بود.

 عدم اعالم شــماره شبای بانکی از سوی 5 
میلیون مشمول زنده

وی همچنیــن در ادامــه با بیان اینکه از ســود ســهام 
عدالت مربوط به ســال مالی ۹6 جامانــده ای نداریم، 
اظهار داشــت: منتهی ۵ میلیون نفر مشمول زنده سهام 
عدالت هنوز برای اعالم شــماره شبای شماره حساب 
بانکی خود مراجعه نکرده و شــماره شــبا ندادند که از 
این عده درخواست می شود برای گرفتن سود سال ۹۵ 
 و ۹6 ســهام عدالت به سامانه ســهام عدالت به نشانی
 https://www.samanese.ir/ مراجعــه کنند و 
بعد از راستی آزمایی شماره شبای آنها سود سهام عدالت 

به تدریج واریز می شود.
سبحانی افزود: همچنین ورثه ۲/۴ میلیون متوفای سهام 
عدالــت نیز مراجعه نکرده اند که در مجموع حدود ۷.۲ 
میلیون عدم مراجعه )مشــمول زنــده و متوفی( برای 

دریافت سود سهام عدالت وجود دارد.
وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت زمانی برای اعالم 
شماره شبای بانکی وجود ندارد و مشموالن بهتر است 
هر چه زودتر برای اعالم شماره شبای خود اقدام کنند 
تا همزمان ســود ســال مالی ۹۵ و ۹6 را دریافت کنند 
چراکه این ســودها نزد ســازمان خصوصی سازی دپو 

شده است.

ظرفیت صادرات ۲ برابری برق به عراق را 
داریم

 مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غرب از راهبرد جدید شــرکت 
توانیر برای افزایش ظرفیت صــادرات برق به عراق خبر داد و گفت: 
ظرفیت الزم برای افزایش صــادرات برق از 600 مگاوات به دو برابر 

مقدار فعلی وجود دارد.
به نقل از وزارت نیرو، علی اســدی گفت: در حال حاضر بخش قابل 
توجهی از انرژی صادر شده کل کشور به کشورهای همسایه، از طریق 
شــبکه برق غرب انجام می گیرد و شرکت برق منطقه ای غرب یکی از 

کریدورهای صادرات انرژی به عراق است.
وی از ارائه راهبرد جدید شــرکت توانیر برای افزایش ظرفیت 
صــادرات برق بــه عراق خبــر داد و اعالم کرد: بــا افزایش 
ظرفیــت تولید و توســعه شــبکه انتقال و فوق توزیــع منطقه، 
600 مــگاوات به دو  پتانســیل افزایش ظرفیــت صادراتی از 

دارد. وجود  فعلی  مقدار  برابر 

آخرین وضعیت سودسهام عدالت

 ۵ میلیون مشمول هنوز شماره شبا نداده اند
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قوانین جدید داوری برای لیگ نوزدهم
 تغییر قوانین داوری فوتبال که در لیگ نوزدهم هم اعمال خواهد 
شد، می تواند از جذابیت مسابقات بکاهد؛ اگرچه فیفا این قوانین را 
برای سهولت کار داوران درنظر گرفته تا عدالت بهتر رعایت شود.

 پنالتی دیگر برگشت ندارد
پــس از ضربات پنالتی ادامه بازی وجود نخواهد داشــت . مثال اگر 
دروازه بان ضربه پنالتی را دفع کند یا توپ به تیرک دروازه برخورد 
کند بازی متوقف می شــود و بازیکنان حــق ادامه بازی را ندارند. 
بدیــن ترتیب داور بــازی را متوقف کرده و تــوپ دوباره از کنار 
دروازه توســط دروازه بان کاشته می شود و دیگر الزم نیست موقع 
زدن پنالتی بازیکنان پشت محوطه جریمه برای توپ برگشتی کمین 

کنند.
 یک پای دروازه بان روی خط دروازه

قانون دیگری در بحث پنالتی اجرایی خواهد شــد، مربوط به محل 
قرار گرفتن دروازه بان است. در هنگام زده شدن ضربه پنالتی حتما 
باید یک پای دروازه بان روی خط دروازه باشد و در غیراینصورت 
داور که دیگر حواسش فقط به دروازه بان است و دغدغه ای بابت 

ورود بازیکنان به داخل محوطه ندارد، باید ضربه را تکرار کند.
 هر هندی خطا است

یکی از مواردی که همواره در فوتبال بر سر آن بحث بوده برخورد 
توپ با دســت بازیکنان است. در گذشته اینطور بود که در صورتی 
کــه توپ به دســت بازیکن برخورد کند و تغییر مســیر بدهد، آن 
خطای هند است و در سایر موارد خطا تشخیص داده نمی شود اما 
با قوانین جدید هر برخورد توپ با دست خطای هند تلقی می شود. 

 حضور مهاجم در دیوار دفاعی ممنوع
یکی از اتفاقاتی که باعث ایجاد درگیری بازیکنان هنگام زده شــدن 
ضربات ایستگاهی می شد، قرار گرفتن مهاجم در دیوار دفاعی بود. 
حــاال اما کمیته داوران فیفا قصد دارد با قانون جدید از این تنش ها 
بکاهــد. بنابر قانون جدید  از ایــن پس هیچ بازیکنی از تیم مهاجم 
اجــازه حضور در دیواره دفاعی حریف را ندارد و بازیکنان مهاجم 

باید حداقل یک متر از دیوار دفاعی فاصله داشته باشند.
 بازیکن تعویضی از هر جای زمین بیرون برود

از آنجایــی که تعویض برای تلف کــردن وقت در فوتبال امروز به 
یک تاکتیک برای مربیان تبدیل شده، فیفا با قانون جدید قصد کرده 
جلــوی این موضوع را بگیرد. قانون جدیــد به داور اجازه می دهد 
جهت جلوگیری از اتالف وقت بازی از بازیکنی که تعویض شــده 
بخواهــد تا از نزدیک ترین خطوط )طولی و عرضی( زمین بازی را 
ترک کند و دیگر حتما الزم نیســت بازیکن برای تعویض شدن به 

وسط زمین و کنار جایگاه بیاید تا زمان بازی تلف شود.
کارت زرد و قرمز برای کادرفنی

اعتــراض اعضای کادرفنی تیم هــا از روی نیمکت در فوتبال باب 
شده و برای جلوگیری از این اتفاق قانون پیشتر اینگونه بود که داور 
می توانست با اشاره دست هر یک از اعضای نیمکت را به بیرون از 
زمین هدایت و به عبارت بهتر او را اخراج کند. حاال اما داور مجاز 
شده تا هر یک از اعضای کادرفنی تیم ها را با نشان دادن کارت زرد 
یا قرمز جریمه کند. جالب اینکه استفاده چند باره از کارت های زرد 
با توجه به قوانین داخلی هرکشــور برای اعضای کادرفنی نیز مثل 

بازیکنان محرومیت در پی خواهد داشت.
 بازیسازی از عقب زمین

یکی از مواردی که در گذشــته وجود داشت، مربوط به آغاز مجدد 
دروازه بــان ها بــود. در قانون قبلی اینطور بود کــه دروازه بان یا 
مدافــع هنگام آغاز بازی از کنار دروازه باید حتما توپ را به فردی 
که بیرون از محوطه جریمه حضور داشــت پاس بدهند و توپ از 
محوطه بانخســتین پاس خارج شــود که این مساله سبب می شد 
گلرهــا ترجیح بدهند زیر توپ بزنند و بلند توپ را ارســال کنند. 
حاال اما فیفا برای جذاب تر شــدن مســابقات و اینکه بازیسازی از 
عقب زمین نیز صورت بگیرد این قانون را برداشته و بازیکنی که از 
کنار دروازه بازی را آغاز می کند می تواند به فرد دیگری در داخل 

محوطه نیز پاس بدهد.
 قانون جدید برای برخورد توپ به داور

یکی از معضالتی که بازیکنان در مســابقات داشتند برخورد اتفاقی 
توپ با داوران بود. بارها دیده شده که با برخورد توپ به بدن داور 
موقعیتی مناســب از تیم ها گرفته می شود و در ازای آن هیچ پوئنی 

نیز به تیم مهاجم داده نمی شود . 
اما بر اســاس قوانین جدید داوری در هر نقطه از زمین اگر توپ به 
بــدن داور اصابت کند،بازی متوقف و ســپس با نظر داور با دراپ 

بال آغاز می شود.
گفتنی است؛ مسئوالن فدراسیون فوتبال در تالش هستند تا هرطور 
شــده بتواننــد VAR را در لیگ برتر نوزدهم مورد اســتفاده قرار 
بدهند. با توجه به شرایطی که وجود دارد و تالش هایی که صورت 
گرفته نیز احتمــال اینکه ویدئو چک به داوری های فصل پیش رو 

برسد، زیاد به نظر می رسد.

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان 
اعالم شد

 اردوی آماده ســازی تیــم ملی فوتبال جوانان ایــران به منظور 
حضور در تورنمنت کافا از 11 مرداد آغاز می شود.

شاگردان سیروس پورموســوی با حضور 18 بازیکن در مسابقات 
کافا شرکت می کنند و در پایان اردوی تهران اسامی نفرات نهایی به 

منظور حضور در این رقابت ها اعالم خواهد شد.
در میان بازیکنان دعوت شــده نام دو بازیکن از استان همدان نیز به 
چشم می خورد. علی ســبحانی و مهدی احمدی فوتبالیست های 

همدانی هستند که در این اردو شرکت دارند.
تیــم فوتبال جوانان ایــران از 18 مرداد مــاه در تورنمنت کافا در 

تاجیکستان حضور خواهد داشت.

برگزاری مسابقات انتخابی استان جودو
 مســابقات جودو انتخابی جوانان استان در خانه جودو شهرستان 

همدان برگزار شد.
جهت شناسایی و انتخاب برترین جوانان جودوکار استان برای شرکت 
در رقابتهای کشــوری، مسابقاتی در سطح استان به میزبانی شهرستان 
همدان برگزار گردید که در این رقابتها نتایج به شرح ذیل اعالم شد:

در این رقابتها، تیم شهرستان همدان با کسب پنج مدال طال، پنج مدال 
نقره و شش مدال برنز به مقام نخست دست یافت و تیمهای شهرستان 
تویســرکان با دو مدال طال و یک مدال برنز و شهرســتان بهار با یک 
مــدال طال، یک مدال نقره و ســه مدال برنز در جایگاه دوم و ســوم 

ایستادند. همچنین نتایج انفرادی به شرح ذیل اعالم شد:
وزن منفی۵۵ کیلوگرم:

1-امیرحســین مهرابی)همدان(،۲-علیرضا اسدی)نهاوند(، ۳-محمد 
شاه محمدی)تویسرکان( و پویا مالکی)همدان(، 

وزن منفی۶۰ کیلوگرم:
1- وحید حایل همدانی)همدان( ۲-ابوالفضل اسحاقی)همدان(

۳-محمدامین والی خانی)بهار(
وزن منفی۶۶ کیلوگرم:

عالمی  ۲-محمدمهــدی  آقاموالیی)تویســرکان(،  1-محمدمهــدی 
نوین فر)بهــار(، ۳-حســین جعفری)بهــار( و علــی علیمــرادی 

چراغ)نهاوند(، 
وزن منفی۷۳ کیلوگرم:

1-علیرضــا محمدمبارکــی عراقی)همــدان(، ۲-حمیدرضا صاحبی 
آراسته)همدان(، 

وزن منفی ۸۱ کیلوگرم:
1-محمدمهدی گمار)تویسرکان(، ۲-ابوالفضل زندی)همدان(، ۳-علی 

اکبری)بهار( و عباس غالمی نشاط)همدان(، مقام سوم
وزن منفی ۹۰ کیلوگرم:

1-مهدی ســیجانی)همدان(، ۲-امیرحســین بگ محمدی)همدان(، 
۳-شایان یونسیان)همدان( و ایمان بابالو)همدان(، 

وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم:
1-محمداحسان قربانی)همدان(، ۲-علیرضا زندی)همدان(، ۳-هادی 

زارع)همدان(، 
وزن مثبت100 کیلوگرم:

وجدانی)کبودرآهنگ(،  ۲-ســهراب  بهمنی)بهــار(،  1-امیرمحمــد 
۳-محمدهادی فرجی)کبودرآهنگ( و کیارش قرقانی)همدان(، 

اولین باشگاه فکری کشور در همدان

مجوز نخستین باشگاه فکری کشور 
در همدان صادر شد

 مسئول کمیته بازی های فکری هیأت ورزش های همگانی استان 
با اعــالم این خبر گفت: با پیگیری کمیته بازی های فکری و حمایت 
های اداره کل ورزش و جوانان، هیأت ورزش های همگانی همدان و 
نیز انجمن بازی های فکری کشور،نخستین باشگاه بازی های فکری در 

این استان به صورت رسمی راه اندازی شد
علیرضا خرمرودی به ایرنا اظهار داشــت: کمیتــه بازیهای فکری 
همدان از ســال 1۳۹۲ با فعالیت های خالقانــه از قبیل برگزاری 
نمایشــگاه های مختلف، همایش و نشســت های ماهانه، مسابقات 
اســتانی، منطقه ای و ملی و دوره های آموزشی تخصصی در زمینه 
بازیهای فکری با هدف ایجاد فرهنگ اســتفاده از بازیهای فکری و 
رشــد و پرورش خالقیت در بین کــودکان، نوجوانان و خانواده ها 

تاسیس شد.
وی بیان کرد: باشگاه فکری مکانی پر نشاط برای همه گروه های سنی 
و خانواده ها است که ساعت ها در کنار هم بازی کنند و مسیر پیروزی 

را فرا گرفته و از شکست ها درس بگیرند.
در این باشگاه گروه های ســنی مختلف با برگزاری مسابقه، مهارت 

های ذهنی، فردی و اجتماعی خود را افزایش می دهند.
مســئول کمیته بازی های فکری هیأت ورزش های همگانی استان 
یادآور شد: باشگاه فکری همدان با داشتن ۳0 نیروی انسانی، اتاق 
های اختصاصی، ابزارآالت آموزشــی و بازی های فکری، رومیزی 
و پــازل های مختلف همه روزه آماده ارایه خدمات به عالقه مندان 

است.

دوره مربیگری بازی و ورزش کودکان 
کشور در همدان دایر شد

 چهارمیــن دوره مربیگری بــازی و ورزش کودکان با حضور ۲۵ 
ورزشکار به میزبانی شهر همدان آغاز شد.

رئیس هیأت ورزش های همگانی استان ایرنا اظهار داشت: این دوره 
مربیگری با حضور ۲۵ بانوی فعــال در عرصه ورزش های همگانی 
از شــهرهای کرمانشاه، قم، بیرجند، اصفهان، تنکابن، بروجرد، شیراز، 
خوزستان، سمنان، کردستان، قزوین، شهرضا، اردبیل، همدان، مالیر و 

تویسرکان در جریان است.
هادی سبزواری اضافه کرد: دکتر داود فتحی، دکتر صالح رفیعی، دکتر 

پوریا حصاری و مریم عبدالوند مدرسان این دوره مربیگری هستند.
وی بیان کرد: در این دوره پیرامون روانشناســی رشــد، یادگیری و 
رشــد حرکتی، بازیهای حســی و حرکتی، بازی های سنتی، اصول 
ایمنــی در بازی و ورزش کودکان و نیز آشــنایی با اصول، مبانی و 
سیاســت های انجمن بازی و ورزش کودکان کشــور آموزش های 

الزم ارائه می شود.
سبزواری افزود: در پایان این کالس ها که به صورت تئوری و عملی 
در حال برگزاری است، آزمون برگزار شده و به قبول شدگان مدرک 

مربیگری درجه سه بازی و ورزش کودک اعطا می شود.
وی  یادآور شد: این دوره مربیگری 60 ساعته و در 6 روز به میزبانی 

ورزشگاه شهدای قدس همدان در حال برگزاری است.
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پیشخوان
تیم پاس از بالتکلیفی خارج شد

 تیــم فوتبال پاس همدان با حل مشــکالت ، به طور موقت از 
بالتکلیفی خارج شــد و تمرین این تیم به طور رسمی آغاز شد.

مســئوالن ورزش همدان در نشســتی که هفته اخیــر با مدیریت 
باشــگاه پاس داشــتند، حمایت خود را از تیم اعالم کردند.همین 
نشست باعث شــد تا محمد مظهری سرپرست مدیرعاملی باشگاه 
پــاس در تماس بــا کادر فنی تیم از آنها بــرای حضور در همدان 

دعوت کند.

علــی قربانــی و بهمن طهماســبی ۲ مربی فصل قبــل تیم پاس با 
هماهنگی صورت گرفته به همدان آمده اند و قرار اســت تســت 
گیری از بازیکنان زیر ۲۳ ســال در ورزشــگاه شهدای قدس این 

شهر انجام شود.
گفته می شود اگر شــرایط مالی و امکاناتی تیم با توجه به تضمین 
مســئوالن تحقق یابد، احمد جمشیدیان نیز از هفته آینده به تمرین 

تیم ملحق می شود.
همچنیــن برخی بازیکنــان پاس که با این تیم امســال نیز قرارداد 
دارند، از هفته آینده در تمرین آماده ســازی ســفید و سبزپوشــان 

یابند. حضور می 
عرفــان فتاحی، محمدرضا بــازاج و ابوالفضل زمــردی بازیکنانی 
هســتند که فصل گذشــته آمار خوبی در پاس برجای گذاشتند و 

اکنون نیز با این تیم قرارداد دارند.
امیرعلیــدادی دیگر بازیکن پاس نیز یک ســال دیگــر با این تیم 
قــرارداد دارد منتهی بــه دلیل خدمت مقدس ســربازی راهی تیم 
نظامی شد اما پس از اتمام خدمت بازهم باید به تیم پاس بازگردد.

از هفته آینده نیز قرار اســت بازیکنــان مدنظر کادر فنی جذب تیم 
شوند.

همدان قهرمان مسابقات 
قهرمانی کشورگلبال

 تیــم گلبــال اســتان در رقابتهای 
مســابقات قهرمانی کشــورگلبال مقام 

قهرمانی را از آن خود نمود.
رقابتهای قهرمانی کشور گلبال مردان در 
اردوگاه شهید عظیمی بابلسر با حضور 
۲8 اســتان در ســه گروه به مصاف هم 
رفتند و تیم همدان برای پنجمین ســال 
متوالی توانســت قهرمان ایــن دوره از 
رقابتها شــود در این رقابتها اردبیل دوم 
شــد و اصفهان در جایگاه سوم ایستاد . 
تیم استان متشکل از نعمت ا... سرافراز 
،میالد سوری ،مصطفی نصیری ،حجت 
صفــر کریمی ،محمد جمور ،مســعود 
بهمــن پور بــه مربیگــری محمد کرم 
کولیوند و سرپرســتی علی حضرتی در 

این رقابت ها حضور داشتند .
شایان ذکر اســت در شانزدهمین دوره 
مســابقات قهرمانی کشور پاور لیفتینگ 
نابینایان که به میزبانی بابلسر برگزار شد 
نیز امیر حسین حسنی نشان نقره و داود 
همدمی نشان برنز این دوره از رقابت ها 

را از آن خود کردند .
 

پارمیدا قزاقی فاتح 
شطرنج بانوان همدان 

شد
 بــا برگــزاری دور هفتــم و پایانی 
مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان همدان، 
پارمیدا قزاقی با اقتدار بر سکوی نخست 

ایستاد.
در ایــن پیکارها ۳۹ شــطرنجباز برتر 
همدان در هفت دور به روش سوئیسی 
و با قضاوت عذرا چهاردولی به رقابت 
پرداختنــد و پارمیــدا قزاقــی با هفت 
پیروزی پیاپی عنوان قهرمانی را به دست 
آورد. قزاقــی در دور پایانی این رقابت 

ها برابر مرجان رادنیا به پیروزی رسید.
پیروزی  با  نشــمیل کلوندی  همچنین 
برابر فاطمه خادمی و کســب 6 امتیاز 
عنوان نایب قهرمانی را کســب کرد و 
خادمی نیز با پنج امتیاز بر سکوی سوم 

قرار گرفت.

 دانش آموزان همدانی 
برسکوی سوم شطرنج 

کشور
متوسطه  مقطع  مسابقات شــطرنج   
پسران کشور با حضور ۲6 تیم به مدت 
پنج روز به میزبانی شــهر رامسر برگزار 
شد و تیم منتخب همدان بر سکوی سوم 

قرار گرفت.
امیر محمــد غالمی، داوود عقیلی مفید، 
مهران زاهری، علیرضــا مردانی و علی 
مجیدی شادان ترکیب تیم همدان در این 

دوره از رقابت ها را تشکیل دادند.
تیم شــطرنج دانش آمــوزی همدان با 
پیــروزی ۲.۵ بر 1.۵ برابر تیم بوشــهر 

عنوان سومی را به دست آورد.

اردوی آمادگی بدمینتون 
دختران در همدان

نخســتین اردوی آمادگی نونهاالن 
و نوجوانــان تیــم هــای منتخــب 
در ســالن حجاب  اســتان  بدمینتون 

گردید. برگزار 
و  نونهــاالن  کشــوری  مســابقات 
اردوی  برترنخســتین  اســتعدادهای 
آمادگــی دختران در ســالن حجاب 
برگزار گردید . از بین ۲۴ نفر دعوت 
شده به اردو در دو رده سنی نونهاالن 
مجــوز حضور  16نفر  نوجوانــان  و 
در مســابقات کشــوری را بدســت 
آوردنــد .نفــرات منتخــب نونهاالن 
بهار ،شــهبازی  از  نــوری  جباری و 
ازنهاوند  قیطاســی  ،کیانی،جاللوندو 
خسروی از همدان و فضلی از مالیر 
مــی باشــند. همچنین در رده ســنی 
نیز  برتر(  )اســتعدادهای  نوجوانــان 
مالمیر،شهبازی،ظفری،صدیقی،کیانی 
از  طینــت  ازنهاوند،خــوش 
همدان،جباری از بهار و عطشــان از 
عنوان  به  که  هســتند  مالیربازیکنانی 
نمایندگان استان در مسابقات کشوری 
حضور خواهند داشــت . یاد اور می 
شود مســابقات نونهاالن در خراسان 
رضوی و نوجوانان)استعدادهای برتر 

( در زنجان برگزار حواهد شد.

 گلبال به عنوان یکی از رشته های محبوب 
نابینایان و کم بینایــان همدانی، با ویترینی از 
افتخــارات در زمره ورزش هــای موفق این 

استان در میادین ملی زبانزد است.
گلبال به عنوان یک ورزش تیمی طراحی  شده 
برای نابینایان اســت که در سال 1۹۴6 توسط 
هانتس لورنتِســن از اتریش و سپ رایندله از 
آلمان برای بازپروری ســربازان نابینا شده در 
جنگ جهانی دوم طراحی شد و از سال 1۹۷6 

در بازی های پارالمپیک تورنتو فعال شد.
در ایــن بازی که دو نیمــه 10  دقیقه ای دارد، 

چشمان تمامی بازیکنان بسته است.
در هر تیم ســه نفر در زمین حاضر می شوند 
که در نزدیکِی دروازه خود مستقر شده و باید 
ســعی کنند توپ را با دست به درون دروازه 

تیم مقابل روانه کنند.
گلبال همانند سایر رشته های ورزش نابینایان 
پس از انقالب اسالمی و در سال ۵۷ فعالیت 

خود را در ایران آغاز کرد.
در واقعنخســتین رشته ورزشــی که به طور 
رســمی برای فعالیت نابینایــان و کم بینایان 
کشورمان برنامه ریزی و فعال شد، گلبال بود 
که در نهایت منجر به تشکیل تیم ملی در سال 

1۳6۷ شد.
 گلبال همدان بر بام ایران

ورزش گلبال همدان نیز در 10 ســال گذشته 
شــکل گرفته و توانســته جایگاه سطح اول 

کشور را تصاحب کند.
گلبالیســت های همدانی در پنج دوره اخیر 
رقابت های قهرمانی کشــور توانســته اند بر 

سکوی نخست قرار گیرند.
یکشنبه شــب گذشته نیز ورزشــکاران تیم 
منتخب گلبال همدان پنجمین دوره قهرمانی 
خود را در بابلسر جشن گرفتند و ثابت کردند 

که همچنان دست نیافتنی هستند.
در پیکارهای دســته یک گلبال کشــور تیم 
همــدان در فینال با برتــری مقابل اردبیل 1۵ 

امتیازی شد و جشن قهرمانی گرفت.
تیم گلبال مردان همدان در این رقابت ها برای 
پنجمین سال متوالی مقام قهرمانی را به دست 

آورد.
این تیم با ترکیب نعمت ا... ســرافراز، میالد 
سوری، مصطفی نصیری، حجت صفرکریمی، 
محمد جمور و مسعود بهمن پور و با مربیگری 
محمد کرم کولیوند مربی و سرپرســتی علی 

حضرتی گام به این مسابقات گذاشته بود.
گلبالیســت های همدان از هم اکنون انگیزه 
مضاعف بــرای حضور در بــازی های پارا 

المپیک ۲0۲0 توکیو ژاپن دارند.
گلبال کشورمان ۲ رویداد مهم را پیش رو دارد 
که برای کسب سهمیه بازی های پارا المپیک 
باید در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کند.

گلبالیست های همدانی امیدوارند تا با حضور 
در ترکیب تیم ملی به این آرزوی دیرینه خود 

دست یابند.
تاکنون از همدان ورزشکاری در رشته گلبال 
موفق به حضور در پارا المپیک نشده و حاال 
این فرصت طالیی ایجاد شده تا آنها بتوانند به 

این مهم دست یابند.
محمد کــرم کولیوند مربی تیم منتخب گلبال 
همدان در این باره می گوید: برای رسیدن به 
تیم ملی باید ســخت تالش کرد و گلبالیست 

های همدانی این شایستگی را دارند.
وی که ســابقه مربیگری تیم های ملی گلبال 
کشور را دارد، افزود: به هر حال ورزشکاران 
قهرمان همواره آرزوی حضور در بازی های 
مهم نظیر پاراالمپیک را دارند و از این رو باید 
ســخت تالش کرده و در اردوهای تیم ملی 

توانایی خود را ثابت کنند.
کولیوند بیان کرد: کسب عنوان قهرمانی کشور 
به طور قطع این فرصت را به گلبالیست های 
همدانی می دهد تا برای رسیدن به پیراهن تیم 

ملی، انگیزه مضاعف داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: آنهــا باید قدر فرصت 

ها را به خوبی بدانند و گلبال اســتان همدان 
شایسته حضور حداکثری در تیم ملی است.

رئیس هیأت نابینایان و کم بینایان همدان هم 
گفت: همدان ظرفیت باالیی در ورزش گلبال 
دارد و کسب عنوان قهرمانی کشور گواه این 

ادعا است.
سمیه ســهیلی افزود: گلبال همدان در رقابت 
های قهرمانی کشور در میان مدعیان توانست 
عنوان قهرمانی را کسب کند که این موفقیت 
نشانگر توانمندی گلبالیست های همدانی در 

سطح ملی است.
وی اضافه کــرد: در دیدار نهایــی قهرمانی 
کشــور نیز با اقتدار اردبیل را شکست دادیم 
تــا توانمندی خود را بیــش از قبل به اثبات 

برسانیم.
سهیلی بیان کرد: گلبال همدان شایسته حضور 
حداکثری در اردوهای تیم ملی است و انتظار 
داریم مسئوالن فدراسیون نیز این حق طبیعی 
گلبالیســت های همدانی را مورد توجه قرار 

دهد.
رئیس هیــأت نابینایان و کــم بینایان اظهار 
داشت: با وجود محدودیت های مالی توانسته 
ایم همه رشته های زیرمجموعه نابینایان و کم 
بینایان را مورد حمایــت جدی قرار دهیم و 
امسال در تمامی رشته ها در سطح ملی و بین 

المللی موفق عمل کرده ایم.
وی افــزود: گلبال یکی از موفق ترین ورزش 
های اســتان همدان در سال های اخیر است 
و از بازیکنــان و مربیــان با ســطح فنی باال 
برخوردار بوده که سابقه عضویت در تیم ملی 

را نیز دارند.
رئیس هیأت نابینان و کم بینایان همدان اضافه 
کرد: گلبال همدان در رده های سنی جوانان، 
بزرگســاالن و پیشکسوتان جزو بهترین های 
کشــور اســت به خصوص اینکــه در رده 
بزرگســاالن پنج ســال متوالی قهرمان کشور 

شدیم.

گلبال همدان 
بربام ورزش ایران

 همدان در المپیاد اســتعدادهای برتر میزبان 
۴ رشــته کشتی آزاد پسران، شــطرنج دختران، 
ژیمناســتیک دختران و بسکتبال ۵ نفره دختران 

است.
محســن جهانشیر با اشــاره به برگزاری المپیاد 
اســتعدادهای برتر اظهار داشت: در این المپیاد 
میزبانی ۴ رشته ورزشی رشته کشتی آزاد پسران 
با حضور ۵۵۳ کشتی گیر، شــطرنج دختران با 
حضور ۲68 شطرنج باز، ژیمناستیک دختران با 
حضور ۲۵۷ ژیمناســتیک کار و رشته بسکتبال 
۵ نفره دختران با حضور ۵۲۳ بسکتبالیست در 

اختیار همدان خواهد بود.
وی افــزود: ایــن رقابت ها در همــدان از ۳0 

مردادماه تا 8 شهریورماه برگزار می شود.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بابیــان اینکه نزدیک به ۲ هزار ورزشــکار، 
مربــی و سرپرســت و عوامــل تیم هــا در 
همــدان حضور پیدا می کنند، گفت: به دنبال 

آنیم تــا تیم های همدان در رشــته هایی که 
بــه عنوان میزبان حضور داریم روی ســکو 

بگیرند. قرار 
جهانشــیر خاطرنشان کرد: ســال گذشته تیم 
همــدان با ۹ مدال طال، ۵ مدال نقره و 1۴ مدال 
برنــز در رتبه پانزدهم قرار گرفت که امســال 
هدف ما قــرار گرفتن در بین 10 اســتان برتر 

کشور است.
وی بابیــان اینکه تمام شــرایط بــرای میزبانی 
مطلوب فراهم اســت، بیان کرد: از مدت ها قبل 
تالش کرده ایم تا بهترین شرایط میزبانی را برای 
تیم ها فراهم کنیم و مشکلی از این نظر نخواهیم 

داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان عنوان 
کرد: با همکاری دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
همدان رقابت رشــته های کشتی و بسکتبال ۵ 
نفره در سالن های ورزشی این مجموعه برگزار 

می شود.

اردوی تیم منتخب 
نوجوانان ووشو 
استان در نهاوند 

 اردوی تیــم منتخــب ووشــو 
ســنی  رده  در  همــدان  اســتان 
نوجوانــان متشــکل از ووشــوکارانی 
از شهرســتان هــای همــدان، نهاونــد 
و اســدآباد در نهاونــد برگــزار شــد.

خانــه  میزبانــی  بــه  اردو  ایــن 
ــزار  ــد برگ ــتان نهاون ووشــو شهرس
ــا هــدف انســجام بخشــی و  شــد ب
آمادگــی هرچــه بیشــتر ووشــوکاران 
ــی جهــت حضــور  نوجــوان همدان

ــود. ــوری ب ــابقات کش در مس
ووشــو  کشــوری  مســابقات 
بــه  جــاری  ســال  شــهریورماه 
ــد  ــزار خواه ــان برگ ــی زنج میزبان
ــز  ــتان نی ــدگان اس ــه نماین ــد ک ش
ایــن  در  مختلــف  هــای  رده  در 
مســابقات حضــور خواهنــد یافــت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اعالم کرد

همدان میزبان استعدادهای برتر کشور
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جایگاه دوم ایران در تربیت نیروی انسانی 
دانشگاهی در جهان

 وزیــر علوم، تحقیقات و فنــاوری از جایگاه دوم ایران در تربیت 
نیروی انسانی دانشــگاهی در جهان خبر داد.به گزارش ایلنا، منصور 
غالمی گفت: دانشــگاه های کشــور پس از انقالب توانسته است با 
موفقیت ۳ دوره را پشت سر بگذارد؛ دوره نخست از دهه شصت آغاز 
شد و در آن به تربیت نیروی انسانی توجه شد. خوشبختانه در تربیت 
نیروی انســانی موفق عمل کرده ایم و در جهان رتبه دوم را داریم. در 
دهه سوم انقالب، دانشگاه ها توانستند گام دوم را برداشته و در سطح 
بین المللی رتبه پژوهشــی ایران را ارتقاء دهند. در دهه چهارم انقالب 
و در گام ســوم، دانشگاه های کارآفرین در حال شکل گیری هستند و 

پارک های علم و فناوری نیزدر حال فعالیت هستند.

هوش مصنوعی در برابر هوش مصنوعی
 پژوهشگران اخیرا ابزاری را توســعه داده اند که با کمک فناوری 
هوش مصنوعی می تواند متون جعلی که توســط ربات ها نوشته شده 
را شناســایی کند. این ابزار کمک بزرگی به افراد در تشخیص اخبار 

جعلی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا،  ابزاری که پژوهشگران برای تشخیص متون جعلی 
توســعه داده اند "اتاق آزمایش مدل زبان غول پیکر نام دارد و می تواند 
با کمک فناوری هوش مصنوعی متونی را که توسط ربات نوشته شده 
است تشخیص دهد.به معنای دیگر ابزار مذکور می تواند به شما بگوید 
که آیا متنی که در حال خواندن آن هســتید را یک انسان نوشته است 
یا خیر. ابزار "GLTR" کلمات مورد نظر را که از نظر آماری ممکن 

است پس از کلمه قبلی در متن ظاهر شود را برجسته و نمایان کرد.

افتتاح نخستین آشپزخانه تمام صنعتی 
کشور 

 معاون دانشجویی دانشگاه تبریز از افتتاحنخستین آشپز خانه تمام 
صنعتی دانشگاه های کشور در دانشگاه تبریز خبرداد.

به گزارش ایسنا، حسین امام علی پور، در این خصوص در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار کرد: این پروژهنخســتین آشپزخانه تمام صنعتی 
دانشگاهی است که در سطح کشور افتتاح می شود، استفاده از سیستم 
بخار به جای گاز شهری و حفظ خواص غذایی از جمله مزایای این 
پروژه به شــمار می آید. معاون دانشــجویی دانشگاه تبریز حذف ۹۵ 
درصدی اســتفاده از روغن در طبخ برخــی غذاها را از دیگر مزایای 
این طرح عنوان کرد و گفت: طبخ غذا در این آشپزخانه تمام صنعتی 

توسط فرهای کامبی انجام می شود.

علل شیوع آرتروز زانو در ایران
 رئیس مرکز تحقیقات روماتولــوژی با بیان این که چند پژوهش 
در زمینه علل شیوع بیماری های روماتیسمی در این مرکز انجام شده، 
گفت: درباره آرتروز زانو مطالعاتی انجام شد و نشان داد طرز نشستن 
ایرانی در تفاوت میزان شیوع این بیماری در ایران با کشورهای دیگر 
تاثیری ندارد. نتایج پژوهش ها نشان داد که افزایش وزن، انجام ندادن 
ورزش های مناسب و نامناسب بودن ارگونومی از دالیل شیوع آرتروز 

زانو در ایران است.
احمدرضا جمشیدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: به نظر می رسد 
در شــیوع بیماری آرتریــت روماتوئید )روماتیســم مفصلی( عوامل 
ژنتیکی تاثیر گذار اســت. در آسیایی ها این بیماری کمتر از اروپایی ها 

شایع است.

ابداع لنزی که با ۲ بار پلک زدن زوم می کند!
 پژوهشگران "دانشــگاه کالیفرنیا، سن دیه گو در مطالعه اخیرشان 
لنزهای تماســی توسعه داده اند که با دو بار پلک زدن قابلیت زوم آنها 

فعال می شود.
به گزارش ایســنا ، شــاید تاکنون چنین چیزهایی را تنها در کتاب ها 
یــا فیلم های علمی تخیلی مشــاهده نموده اید اما اکنون با پیشــرفت 
روزافــزون فنــاوری در حال تبدیل به واقعیت اســت. دانشــمندان 
آمریکایی در مطالعه اخیرشــان یکی از این داســتان ها را به واقعیت 

تبدیل کرده اند.
دانشمندان لنزهای تماسی توســعه داده اند که با چشم کاربران کنترل 
می شــود و با دو بار پلک زدن می توان قابلیت زوم کردن آن را فعال 

کرد و اجسام را با جزیئات مشاهده کرد.

بهترین رمان متفاوت سال 139٦ 
معرفی شد

 پانزدهمین دوره  جایــزه ادبی »واو« بهترین رمان 
متفاوت خود را برگزید. به گزارش ایسنا، جایزه ادبی 
»واو« رمــان »در عمق یک و نیم متری« نوشــته هانیه 
ســلطان زاده را برای آن چه "چیدمان روایی متفاوت، 
زبانی شاخص و فریبنده و نثری قابل تامل و درخور 
توجه" عنوان شده، به عنوان بهترین رمان متفاوت خود 
در سال 1۳۹6  معرفی کرد. همچنین نشر افراز برای 
چاپ این رمان به عنوان بهترین ناشــر رمان متفاوت 

سال 1۳۹6  برگزیده شد.
فائزه شاکری، دبیر این جایزه با اعالم این خبر، همچنین 
رمان »راهنمای مردن با گیاهان دارویی«  نوشته  عطیه 
عطارزاده را برای "فرم متفاوت و شــخصیت پردازی 

خاص" به عنوان رمان شایسته تقدیر معرفی کرد.
دبیر این جایــزه درباره تأخیر در اعالم برگزیدگان 
و برگزار نشــدن مراســم اهدای تندیــس و لوح 
آن ها، این گونه توضیح داد: به دلیل شــرایط خاص 
اقتصادی و تاکید این جایزه برای اهدای هدیه نقدی 
به برگزیدگان، با توجه به تالش جایزه برای یافتن 
حامی مالی و موفق نشــدن در این حوزه، علی رغم 
میل هویتی خود، مجبور به تعویق انداختن مراسم 
شــدیم که البته امیدواریم این امر برای دوره  پیش 

رو محقق و میسر شود.

مسابقه کتاب خوانی »پوشش 
خبری« در همدان برگزار می شود

 مســابقه کتاب خوانی »پوشــش خبــری« ویژه 
خبرنگاران و عکاســان عضو خانه مطبوعات استان 

همدان با عنوان »پوشش خبری« برگزار می شود.
به گزارش فارس ، خانه مطبوعات اســتان همدان با 
همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحد 
همدان در »هفته خبرنگار« نسبت به برگزاری مسابقه 
کتاب خوانی ویژه خبرنگاران و عکاســان عضو خانه 
مطبوعات با عنوان »پوشش خبری« اقدام کرده است.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان در این زمینه 
اظهار کرد: عالقمندان می توانند از طریق آی دی تلگرام 
 fotros89@یا مراجعه حضوری به دفتر معاونت 
فرهنگی همدان واقع در دانشــکده علوم، دانشــگاه 
بوعلی ســینا اقدام به ثبت نام و با مطالعه فصل یک 
و دو کتاب پوشش خبری نوشته محمد سلطانی فر در 
این مسابقه شرکت کنند. مهرداد حمزه زمان برگزاری 
آزمون را 1۴ مردادماه ساعت 1۲ ظهر دانست و گفت: 
به سه نفر برتر مسابقه همزمان با برگزاری مراسم روز 

خبرنگار جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

۲0 اثر فرهنگی تاریخی 
ثبت ملی شد

 مصطفــی پورعلــی، مدیــرکل دفتر ثبــت آثار 
فرهنگی تاریخی، در گفت وگو با میراث آریا، با اشاره به 
برگزاری جلسه کمیته ثبت آثار منقول فرهنگی تاریخی 
با حضور مسئوالن و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی 
تصریح کرد: »در این نشست ۲0اثر فرهنگی تاریخی 

مهم ثبت ملی شد«. 
وی با بیان اینکه مهم ترین آثار ثبت شده در این کمیته 
ســاختمان جیپ و ورزشــگاه تختی است، تصریح 
کرد: »این آثــار با هدف معرفی هرچــه بهتر آنها و 
نیز صیانت و حفاظت از آثار ثبت ملی شــده است.« 
پورعلی ادامه داد: »بانک ملی شــعبه دانشگاه تهران، 
پاساژ رزاق منش، دژ رشکان، ورزشگاه تختی، حمام 
روستای مهاباد فیروزکوه، رســتوران سورن، ساباط 
شیرازی پامنار، ســاختمان جیپ، عمارت باغ الهیه، 
قلعه امیرآبــاد ورامین، عمارت قوه قضائیه در خیابان 
کســری و کوشک اربابی روستای حسین آباد ورامین 
از مهم ترین آثاری است که ثبت ملی شد ه اند.« او ادامه 
داد: »گرمابه مقدم، هتل شمشک، هنرستان فنی راهیان 
قدس، حمام دوالب، مسجد دوالب، ارگ سلجوقی 
ری، خانه نیکنام و خانه مجاور مسجد شیخ فضل ا... 
نوری از دیگر آثاری هســتند که در فهرست میراث 

ملی ثبت شده اند.«

رکورد یک ساله گردشگر سالمت در ۴ ماه زده شد
جهش سفرهای درمانی به ایران

 ســفرهای درمانی-پزشــکی به ایران در ۴ ماه اول امسال با محرک 
ارزی جهش کرد. اطالعات دریافتی از نمایندگان تشــکل های فعال در 
حوزه گردشگری سالمت نشان می دهد طی ماه های گذشته از سال ۹8 
تقریبا به اندازه کل ســال ۹۷ گردشگر سالمت وارد کشور شده است. 
این دســته از گردشگران عمدتا از کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، 
ســوریه و البته ایرانیان مقیم کشــورهای کانادا و آلمان بوده اند که برای 
دریافت انواع خدمات پزشکی و بیمارستانی همچون جراحی پالستیک، 

عمل قلب باز و ارتوپدی به ایران سفر کرده اند.
ورود گردشــگر خارجی به ایران با هــدف »درمان و دریافت خدمات 
پزشکی« در چهار ماه ابتدای امسال تحت تاثیر محرک ارزی، رکورد زد. 
محمد پناهی نایب رئیس انجمن گردشگری سالمت ایران و دبیر سابق 
شــورای راهبردی گردشگری سالمت کشور به »دنیای اقتصاد« گفت: با 
توجه به آمار چهارماهه اول امســال تعداد گردشگران ورودی که جهت 
استفاده از خدمات پزشــکی درمانی به ایران سفر کرده اند، حدود 600 
هزار نفر بوده که این رقم معادل تعداد همین نوع گردشــگر در یک سال 
۹۷ است. رونق ســفر درمانی به ایران طی امسال که به دنبال رشد این 
نوع گردشگر خارجی در گذشته اتفاق افتاده، ناشی از ارزان شدن هزینه 
سفر به کشورمان تحت تاثیر تحوالت بازار ارز است. این محرک در کنار 
مهارت و تخصص پزشــکان ایرانی، بازار خدمات درمانی ایران را برای 
خارجی ها جذاب کرده است. وی درباره مبادی اصلی مسافران درمانی-
پزشکی به ایران عنوان کرد: بیشترین گردشگران سالمت- مسافرانی که 
به قصد درمان و انجام امور پزشکی به ایران سفر می کنند- از کشورهای 
عراق، جمهوری آذربایجان، کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، لبنان و 
سوریه هستند و عالوه بر آنها ایرانیان مقیم کانادا و آلمان نیز با این هدف 
به ایران سفر می کنند. اغلب گردشگران سالمت برای جراحی پالستیک، 
عمل قلب باز، ارتوپدی و درمان نازایی در زنان، ایران را به عنوان مقصد 
درمانی خود انتخاب می کنند. پناهی درباره درآمد ارزی کشــور از محل 
جذب »گردشگر سالمت« به »دنیای اقتصاد« گفت: در سال گذشته ۲/ 1 
میلیارد دالر ارز وارد کشــور شد و در چهارماهه امسال این رقم حدود 

۲0 تا ۳0 درصد افزایش داشته است.
یکی از تهدیدات در بازار گردشــگری ســالمت حضور دالالن در این 
حوزه اســت که پناهی در همین راستا عنوان کرد: این دالالن با انتخاب 
غیرتخصصی و مخاطره آمیز بیمارســتان برای گردشــگران سالمت و 
همچنین با دریافت حق الزحمه های غیرمتعارف موجب خدشه دار شدن 
بازار خدمات پزشــکی به خارجی ها می شــوند. با وجود اینکه تعداد 
ورودی این نوع گردشــگران به کشــور کم نیســت اما بسیاری از این 
افراد از طریق دالالن وارد کشــور می شوند که همین امر نه تنها اجازه در 
دســت داشتن آمار دقیق را نمی دهد؛ که موجب ایجاد بازار سیاه در این 
حوزه نیز می شود. در راستای برطرف کردن چنین مشکالتی، توافق نامه 
همکاری مشــترکی بین وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و 
سازمان میراث فرهنگی در۲۴ اردیبهشت ماه ۹8 درخصوص گردشگری 
سالمت امضا شد که در مفاد این توافق نامه به تدوین سیاست های کلی 
گردشگری ســالمت پرداخته شده اســت. امین حقیقت؛ دبیر شورای 
راهبری گردشــگری ســالمت در گفت وگو بــا »دنیای اقتصاد« عنوان 
کرد: این توافق نامه موجب شــد تا دستگاه های مربوطه نظارت بیشتر و 
دقیق تری بر این امر داشته باشــند، عالوه بر آن آموزش های الزم برای 
فعاالن حوزه خود را نیز در نظر بگیرند تا بتوانند به خوبی شرایط را برای 

حضور گردشگران سالمت مهیا کنند.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت در این توافق نامه تعهدهایی همچون 
صدور مجوز شــرکت های تســهیلگر خدمات تشــخیصی درمانی به 
گردشــگران ســالمت، صدور مجوز پذیرش گردشــگران سالمت به 
بیمارســتان های واجد ضوابط )اعطــای IPD(، تعیین تعرفه خدمات 

پزشکی به گردشگران سالمت را دارد.

ولخرج ترین گردشگران دنیا را 
بشناسید

گردشگران ولخرج
 سازمان جهانی گردشگری فهرست پرخرج ترین 
گردشگران جهان را منتشــر کرد و طبق معممول 
چند ســال اخیر چینی ها همچنان با اختالف رتبه 

اول را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایســنا، ســازمان جهان گردشــگری 
)WTO( در گــزارش جدید خــود میزان درآمد 
گردشــگری بین المللی در سال گذشته میالدی را 
1.۷ تریلیون دالر اعالم کرد تا با رشد ۴ درصدی، 
صنعت گردشگری برای هفتمین سال پیاپی رشدی 

باالتر از صادرات کاال به خود اختصاص دهد. 
گردشگری رتبه سوم درآمدهای حاصل از صادرات 
را در جهان پس از مواد شیمایی و سوخت و باالتر 
از صادرات مــواد غذایی و محصوالت خودرویی 

در اختیار دارد.
در ســال ۲018 میالدی در مجمــوع 1.۴ میلیارد 
گردشــگر بین المللی ســفر کردند که کشورهای 

فرانســه )8۷ میلیون نفر(، اسپانیا )8۲ میلیون نفر(، 
آمریــکا )۷۷ میلیون نفر(، چین )61 میلیون نفر( و 
ایتالیا )۵8 میلیون نفر( به ترتیب پذیرای بیشــترین 

تعداد از گردشگران خارجی بودند. 
اما در فهرستی که از پرهزینه ترین گردشگران دنیا 
در مقاصد خارجی منتشــر شــده است چین ها با 
بیــش از  ۲۷۷ میلیارد دالر و رشــد ۵.۲ درصدی 
در مقایســه با سال گذشته آن با اختالف فراوان در 
رتبه نخست قرار دارند تا همچون چند سال اخیر 

رتبه نخست ولخرج ترین توریست ها دنیا را به خود 
اختصاص دهند. 

افزایش روزافزون ثروت چینی ها موجب شده آنها 
بزرگترین منبع صادرکننده گردشــگر خارجی به 
بخش های مختلف جهان شناخته  شوند و بسیاری 
از کشــورها در تالش هستند ســهمی از این بازار 

بزرگ و بالقوه برای خود داشته باشند. 
پس از چینی ها، گردشــگران آمریکایی قرار دارند 
که ســال گذشته 1۴۲.۲ میلیارد دالر در کشورهای 

خارجی هزینه کردند و رشد 6.8 درصدی را نسبت 
با سال گذشته اش رقم زدند.

توریســت ها آلمانی و بریتانیایی نیــز به ترتیب با 
هزینه کرد ۹۴.۲ میلیارد دالر و ۷۵.8 میلیارد دالر و 
ثبت رشد 1.۲ درصدی و ۳.۴ درصدی رتبه سوم و 
چهارم را به خود اختصاص دادند و توریست های 
فرانســوی  نیز با رشد چشمگیر 10.۵ درصدی در 
مجمــوع ۴۷.۹ میلیارد دالر در کشــورهای دیگر 

هزینه کردند. 
اما بیشترین رشد در میان ولخرج ترین توریست های 
دنیا را روســی ها به نام خود ثبــت کردند. آنها در 
سال ۲018 میالدی ۳۴.۵ میلیارد دالر در سفرهای 
خارجی خــود هزینه کردند که نشــان از رشــد 
11.۲ درصدی دارد و آنها را پس از توریســت ها 
استرالیایی با هزینه ۳6.8 میلیارد دالر در رتبه هفتم 

فهرست قرار می دهد. 
توریست های اهل کانادا )۳۳.۳ میلیارد دالر(، کره 
جنوبی )۳۲ میلیــارد دالر( و ایتالیا )۳0.1 میلیارد 
دالر( نیــز به ترتیــب رتبه های بعدی فهرســت 
پرهزینه ترین گردشگران بین المللی دنیا را در اختیار 

دارند.

■ حدیث:
پیامبراکرم)ص(:

من هم بشری مانند شما هستم . از شما زن می گیرم و به شما زن می دهم ، مگر فاطمه را که 

دستور ازدواج او از آسمان نازل شد .          
 الکافي : ج 5 ص 568 ح 54

■ دوبیتي:
خرم آنانکه این آاللیان کشت خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت  

بسی هند و بسی شند و بسی یند                                 همان کوه و همان صحرا همان دشت
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 

 بــرای گردش و فراغت همیشــه الزم نیســت 
کیلومترها طی کنیم تــا مقصدمان به جنگل، کویر، 
دریا و یا روخانه ای ختم شــود، گاه کافیســت تا 
تابلوهای قهوه ای شــهر خودمان را دنبال کنیم تا به 
یک اثر تاریخی برســیم. اثری که زیبائی هایش هم 
حس نوســتالوژیک مان را بر می انگیزد و هم ما را 

با بخشی از تاریخ و هنر پیشینیان مان آگاه می کند.
مکانی که از سردر ورودی اش گرفته تا ستون های 
منقوش باســتانی اش، از هشتی و داالن های باریک 
و نیمه تاریک تــا ایوان و طاقی های ورودی آن، از 
روزگاران رفته بر صاحبانش داستان هایی شنیدنی با 
خود به همراه دارد که برای شنیدن و دانستن آن تنها 
کافی است به سراغ شان برویم و چشم در چشم آن 
ها بدوزیم و سراپا گوش شویم تا آن ها حکایت از 
لحظات رفته بکنند و مرا بی درنگ به یاد این شــهر 
در اندازند: خانه های قدیمی را دوست دارم، تاریخ 
در آن ها به زیبایی در حرکت است، همه چیز عمر 
دارد، برکت دارد، هنوز حیاط هست، حوض است، 
کوزه هست، قناری می خواند، ماهی شنا می کند ...

 ویژگی های خانه های قدیمی
خانه های قدیمی در بیشــتر شهرهای ایران معموال 
دارای مساحت زیاد است و از دو قسمت اندرونی و 
بیرونی تشکیل شده است. رنگ های به کار رفته در 
تزیینات این ساختمان ها متأثر از ویژگی های اقلیم 
گرم و خشک است. مصالح این ساختمان ها، عالوه 
بر توانایی های سازه ای و توجه به مسائل اقتصادی 
و تأمین مصالح از نقاط نزدیک، بهترین شــکل بهره 

برداری از انرژی محیط را نشان می دهد.
خانه های قدیمی و تاریخی ایران معموال از ســکو، 
ســردر ورودی، در ورودی، هشتی، داالن، ایوان ها، 
حیاط و اتاق های اطراف آن، حوض، آشــپزخانه، 
ســرویس ها، گودال باغچه، بام، سرابستان، زمستان 
نشین، تابســتان نشــین، بهارخواب، اتاق کرسی، 
پایاب، شوادان، شبســتان، شناشیل، آب سرا و اتاق 
بادگیر تشکیل شده است که در هر یک از این بخش 
ها نقوش، طرح و رنگ های مختلف و شاد جذابیت 

آن ها را دو چندان کرده است.
 اهمیت خانه های تاریخی و ضرورت حفظ 

این آثار
خانه های قدیمــی و تاریخی یکــی از مهم ترین 
میراث های فرهنگی، معماری و تاریخ شهری است 
که نگهداشــت و مرمت آن ها بــه لحاظ چندی از 
اهمیت فراوان برخوردار اســت. برخی از خانه ها 

به دلیل شــیوه معماری و طرح 
و نگاره هــای به کار رفته در آن 
که سبک معماری و خانه سازی 
یک دوره تاریخی )مانند قاجاری 
یا پهلوی( را به خوبی نشــان می 
دهند مورد توجه هســتند )مانند 

خانه عامری ها(.
برخی دیگــر از خانه ها به دلیل 
سکونت شــخصیتی موثر که در 
تاریخ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
یک کشور نقش مهمی ایفا کرده 
اســت حفظ می شــود و در آن 
یادداشت ها،  وسایل شــخصی، 
عکس هــا و تصاویــر و دیگر 

یادمان هــای تاریخی صاحب خانه به پاسداشــت 
تالش های وی نگهداری می شوند )مانند خانه نیما 
یوشــیج، پروین اعتصامی و ...(. خانه های تاریخی 
دیگری نیز وجود دارنــد که محل تصویربرداری و 
لوکیشن فیلم ها و سریال های معروفی بوده اند که 
کماکان برای کارکردهای تاریخی و فرهنگی-هنری 
حفظ می شــوند )مانند خانه و بــاغ اتحادیه محل 

ساخت سریال دائی جان ناپلئون(.

در ایــن زمینــه ، رئیــس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان بهار با بیان 
اینکه عملیات بازسازی و مرمت 
ماه  از یک  بنای شجاع الســلطنه 
گذشته آغاز شده است گفت: در 
راستای حفاظت از بنا، این ملک 
به خانه صنایع دســتی یا اقامتگاه 

بوم گردی تبدیل می شود. 
عمارت زیبای »شجاع السلطنه« در 
روستای »پرلوک« شهرستان بهار 
با اعتبار میراث فرهنگی استان در 
حال بازســازی است. با توجه به 
فرم بنا و نقشه آن، قدمت مصالح 
و نیز تزیینات به کار رفته در این خانه به نظر می رسد 

که اواخر دوره قاجار ساخته شده است.
»شجاع الســلطنه« از خان های دوره قاجار در روستا 
بود و این محل به عنوان مکان ســکونت خان مورد 
استفاده قرار می گرفته است که عمارت نیز به نام او 

نامیده می شود.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری بهار در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 

عملیات بازســازی و مرمت بنای شجاع السلطنه از 
یک ماه گذشــته آغاز شــده و تا دو ماه آینده طول 
می کشد. مصطفی پاشــایی با بیان اینکه 80 میلیون 
تومان برای مرمت این بنا در نظر گرفته شــده است 
بیان کرد: مالکیت این بنا خصوصی اســت و هنوز 
تصمیمی مبنــی بر تبدیل این عمارت به موزه یا اثر 

تاریخی مورد بازدید گرفته نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تبدیل عمارت شجاع السلطنه به 
موزه مدنظر نیست گفت: بهترین حالت برای این بنا، 
ایجاد خانه صنایع دســتی یا اقامتگاه بوم گردی است 
که خود مالک می توانــد ورود پیدا کند تا عالوه بر 
درآمدزایــی، از بنا حفاظت شــده و عموم مردم نیز 

بتوانند از آن بازدید کنند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرســتان بهار با بیان اینکه این بنا در 
بارندگی ابتدای فصل بهار دچار خسارت شد افزود: 
در بارندگی ابتدای ســال سقف، ایوان و دیوارهای 
این بنا دچار خســارت شــد که در حال بازسازی 
اســت. وی با بیان اینکه این بنا ثبت ملی شده است 
افــزود: با توجه به اینکه ایــن بنا قابلیت حفظ دارد 
بنابراین مالــک پس از مرمت می توانــد به انحای 

مختلف از آن بهره برداری کند.

بنای »شجاع السلطنه« در حال مرمت است

این خانه گردشگر پذیر است


