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پرونده قیمت 
بلیت هواپیما
 قطار و اتوبوس 
بسته شد

بیش از 4000 
پروانه ساختمانی، 
در دست 
انبوه سازان 
همدان

 جوانان 
در همه عرصه ها 
نقش آفرين 
بودند

مکانیزم انتخابات 
در کشور تخلفات 
را ناممکن 
می سازد

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

ورزش همدان در تکاپوی رسیدن به المپیک
7
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

اتحادیه تعاونی روستایی استان همدان

جناب آقای 

منصور 
رضوانی جالل 

رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی 
استان همدان 

و جناب آقای 
مهندس رضا عباسی
 قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی 

استان همدان 

تالشگران  بر  کشاورزی  جهاد  هفته  رسیدن  فرا 
عرصه خودکفايی، کارآفرينان پیشرو و محققین نوآور 
که همواره در جهت شکوفايی اقتصاد ايران گام برمی 

دارند مبارک باد

تبریک و تهنیت

شرکت مهندسی پارس توان آزما - فرجی

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
 مدیر عامل شرکت 

شهرک های صنعتی استان همدان 
انتصاب شايسته حضرتعالی در سمت جديد که نشان از 
کارآمدی و شايستگی کاری جنابعالی دارد را صمیمانه 
تبريک و تهنیت عرض نموده و از زحمات دلسوزانه و 

ارزنده جناب آقای مهندس گردان در زمان تصدی کمال 
تقدير و تشکر را داشته، امید است در سايه الطاف الهی 

و در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

گروه صنعتی پایا بسپار آریا 

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شايسته حضرت عالی به عنوان

 مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان همدان 

را به شما تبريک عرض نموده وبرای شما 
موفقیت روزافزون وتوفیق خدمت گزاری 
مستمر درگاه ايزد منان مسالت می نمايد.

گروه صنعتی پایا بسپار آریا 

درآغاز 
هفته کشاورزی وگرامیداشت 

سالگرد تاسیس جهاد سازندگی 
بــه فرمــان بنیانگــذار جمهــوری اســالمی حضــرت امــام 
خمینــی )ره(بدين وســیله گــروه صنعتــی پايا بســپار آريا 
ضمــن تبريــک فرارســیدن ايــن هفتــه مبــارک بــر خــود 
ــاِئبه  ــبانه روزی وبی ش ــای ش ــالش ه ــد از ت ــی دان الزم م
ــران وکارمنــدان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان  مدي

همــدان تشــکر وقدردانــی مــی نمايــد.

تبریک و تهنیت
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آگهی مزایده عمومی 

شرکت بیمه البرز )سهامی عام(

شــرکت بیمــه البــرز )ســهامی عــام( بــه شــماره ثبــت 6796 بــه 
ــک  ــاب مل ــک ب ــر دارد ي ــی 10100314776 در نظ ــنامه مل شناس
مشــروحه ذيــل خــود در شهرســتان همــدان را از طريــق مزايــده 

ــه فــروش برســاند. عمومــی ب
عالقه منــدان می تواننــد جهــت دريافــت اســناد مزايــده از 
ســاعت 8 صبــح روز شــنبه مــورخ 98/3/25 لغايــت ســاعت 15 روز 

سه شــنبه مــورخ 98/4/4 
همــه روزه بــه جــز ايــام تعطیــل بــه شــماره بیمــه البرز شهرســتان 
همــدان واقــع در جــاده کرمانشــاه بعــد از میــدان کربــال روبــروی 
ــه  ــن ب ــرز و همچنی ــه الب ــرکت بیم ــودرو ش ــران خ ــی اي نمايندگ
 w w w .A L b o r z I n s u r a n c e .I R ــانی  ــه نش ــرز ب ــه الب ــايت بیم س

مراجعــه فرماينــد.
مشخصات ملک مورد مزایده 

شــش دانــگ عمــارت در پنــج طبقــه بــا ســندهای مجــزا واقــع در 
بخــش يــک همــدان شــامل يــک طبقــه زيــر همکــف بــا کاربــری 
تجــاری بــه مســاحت 68/06 مترمربــع طبقــه همکــف يــک بــاب 
مغــازه بــه مســاحت 56/71 مترمربــع بــا کاربــری تجــاری شــامل 
ــده  ــنگ ش ــوار س ــا دي ــر ب ــاحت 9 مت ــه مس ــن ب ــالن و بالک س

می باشــد.
ــاحت  ــه مس ــک ب ــر ي ــان ه ــتگاه آپارتم ــه اول و دوم دو دس طبق
ــا  ــپزخانه ب ــتی و آش ــرويس بهداش ــع و دارای س 68/22 مترمرب
کابینــت فلــزی و کــف موزايیــک می باشــند طبقــه ســوم شــامل 
ــا  ــاق ب ــک ات ــه دارای ي ــاحت 8/59 ک ــه مس ــاری ب ــاب انب ــک ب ي

ــت. ــی اس ــیمانی و درب آلومینیوم ــف س ک
ــور  ــک مذک ــگ مل ــش دان ــه ش ــت پاي ــت قیم ــر اس ــايان ذک ش
عالقه منــدان  همچنیــن  می باشــد.  ريــال   91/900/000/000
ــز  ــه ج ــه روزه ب ــور هم ــک مذک ــد از مل ــت بازدي ــد جه می توانن
ــع در  ــک واق ــه آدرس مل ــی 15 ب ــاعت 8 ال ــل از س ــام تعطی اي
همــدان خیابــان بوعلــی باالتــر از آرامــگاه کوچــه ســوداگر پــالک 

ــد. ــه نماين 387 مراجع
ــن 29463010-021  و  ــا تلف ــتر ب ــات بیش ــه اطالع ــورت نیازب در ص

ــد. ــل نماين ــاس حاص 29462359-021 و 31391111تم

سه پایگاه امداد جاده  ای همدان 
بهره برداری می شود

 مدیر اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه علوم 
پزشــکی همدان گفت: ســه پایگاه امــداد جاده ای در شهرســتان های 
تویســرکان، مالیر و رزن اســتان تا پایان تیرماه امسال به بهره برداری می 

رسد.
حبیب اهلل معصومی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قرار است ۶ پایگاه 
تا سال ۱۴۰۰ بهره برداری شود که سه پایگاه آن در سال جاری آماده بهره 
برداری است.وی اضافه کرد: ۷۰ دستگاه آمبوالنس در استان وجود دارد که 
با توجه به نوسازی ناوگان هم اینک ۵۶ دستگاه از این تعداد جدید هستند.

مدیر اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه از کاهش 
۱۱ درصــدی فوتی حوادث ترافیکی خبرداد و گفت: دو ماهه اول ســال 
جاری ۵۴ تن در سوانح رانندگی جان باختند که این آمار در سال گذشته 

۶۱ تن بود.
معصومــی افــزود: اورژانس در اجرای طرح ملی کنترل فشــار خون باال 
مشارکت دارد و بیش از یک هزار مورد کنترل فشار خون توسط کارکنان 
این مجموعه ثبت شده است و اتوبوس آمبوالنس ۱۱۵ همدان نقش فعالی 

در پایگاه سیار سنجش فشار خون ایفا می کند.
وی از انجــام ۲۶۱ پرواز توســط اورژانس هوایی خبــرداد و گفت: ۱۱ 
ســاختمان اورژانس در حال ســاخت اســت که برخی از آنها آماده بهره 
برداری است. مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی همدان، استفاده از تبلت های مسیر یاب، کاهش هشت مرکز 
پیام به ســه مرکز پیام و اســتفاده از ظرفیت خیران برای ســاخت پایگاه 

اورژانس هوای مورد تاکید قرار داد.

 رئیس ستاد دیه استان همدان از وجود ۷۲ زندانی مهریه 
در زندان های سراسر استان خبر داد.

یدا... روحانــی منش در گفت وگو با ایســنا، بابیان اینکه 
۴۰ نفر از این تعداد تنها به دلیل مهریه در زندان هســتند، 
مطرح کرد: بر اســاس دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی 
بر تســهیل در آزادی زندانیان مهریه، تنها زندانیانی شامل 
این دســتور می شــوند که به دلیل مهریه در زندان هستند؛ 
زندانیانی که در کنار مهریه سایر جرائم دیگری را در پرونده 

خوددارند شامل این دستور نمی شوند.
وی با اشــاره به تالش های ستاد دیه در آزادی زندانیانی 
کــه تنها به دلیل مهریه در زندان هســتند، گفت: درطی 
گفت وگوهای صورت گرفته با شــاکیان این دســته از 
پرونده هــا، بخش قابل توجهی از مبالغ مهریه به واســطه 
اعطای وام پرداخت شده و شکات رضایت خود را اعالم 
کردند؛ بخشــی از شــکات نیز با توجه به صحبت های 
صورت گرفته، بخش قابل توجهی از مهریه را بخشیده و 

تنها مبالغ کمی را از فرد اخذ کردند.
روحانی منش بابیــان اینکه برخی از پرونده های مهریه 
بــا تالش های مشــاوران و قاضی پرونده در راســتای 
جلوگیــری از ورود افراد به زندان در دادگســتری در 
حال رسیدگی و بررسی هســتند، عنوان کرد: به منظور 
جلوگیری از ورود آقایان به زندان، بر اساس مشاوره ها 
و گفت وگو با شــکات برخی از افــراد به پرداخت ۱ 

سکه در سال نیز موظف شده اند.

 شهید شاخص 
نهاوند  معرفی شد 

 فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: شهید جالل قربانی 
به عنوان شهید شاخص نهاوند در سال ۱۳۹۸ معرفی شده 

است.
حسن مرادی اظهار داشــت: معرفی شهدای شاخص در 
راستای آشنایی و بهره گیری هرچه بیشتر جامعه به ویژه 
نسل جوان از روش و سبک زندگی این شهیدان است و 
با هدف الگو قرار دادن و معرفی هرچه بیشتر و بهتر شهدا 
به نســل جوان جامعه شهید شاخص سال ۹۸ شهرستان 

نهاوند معرفی شد.
وی در گفت و گو با تســنیم، تصریح کرد: شــهید جالل 
قربانی در تاریخ اول بهمن ماه ســال ۱۳۳۷ در شهرستان 
نهاوند متولد شــد و در ۲۰ شهریور سال ۱۳۶۰ در منطقه 
ســرپل ذهاب به درجه رفیع شــهادت نایل آمد و پیکر 
مطهرش در جوار آستان مقدس شاهزاده محمد و علی)ع( 

شهر نهاوند به خاک سپرده شد.
مرادی افزود: هر ســاله جلســاتی با بنیاد شهید استان در 
راســتای معرفی شهید شاخص ســال انجام می گیرد که 
هدف از این کار آشــنایی بهتر جامعه و اقشــار مردم و 

جوانان با سیره و روش شهدا است.
وی عنوان کرد: هدف از معرفی شهید شاخص این است 

که ویژگی های این شــهدا  به صورت گسترده در جامعه 
معرفی و نهادینه شود چراکه اهمیت، ارزش و ایثارگری 
شهدا باعث آبرو و امنیت و حیثیت مردم ایران شده است.

مردای تاکید کرد: در شــرایطی که دشــمن با تمام توان 
از طریق فضای مجازی و حقیقی به دنبال تغییر ســبک 
زندگی ما اســت، هر ساله با معرفی شهدا به عنوان شهید 
شاخص می توان فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه انقالبی 
در جامعه را ترویج و شهدای را الگوی زندگی خود قرار 

داد.
وی گفت: با نگاهی به وصیت نامه اکثر شهدا به سه موضوع 
مشــترک و روحیه اصلی آن ها اشاره شده است که شامل 

استکبار ستیزی، والیت مداری و شهادت طلبی است.

تنها 72 زندانی مهریه در زندان های استان وجود دارند

يادداشت روز

2

نان بازار شایعه 
گران تمام می شود

 مقوله شــایعه و شایعه  پراکنی یک عارضه مزمن و 
مسری است که ریشــه در نوع ساختار فرهنگی یک 

جامعه دارد و ریشه کن سازی آن...

يادداشت

4

قانون دیر هنگام و زود بازده 
 سرانجام بعد از ۱۰ سال قانون رسیدگی به اموال و 
دارایی های مسئوالن هفته گذشته از طرف قوه قضائیه 
اعالم شــد. قانونی که فقط تدوین آیین نامه آن چهار 

سال طول کشیده...

يادداشت

3

شورای شهر نهاوند یک روز را 
برای مردم اختصاص دهد 

 نخســت : اینکه یک شهردار هرچقدر هم قوی و 
توانمند، باز هم دلیل به حاشــیه رفتن شورا و در سایه 

ماندنش نمی شود شورایی که مردم انتخاب کردند

يادداشت

4

انفجار نفتکش اینبار 
در دریای عمان

 هنوز یک ماه از انفجار و حمله خرابکارانه به چند 
نفتکش در منطقه خاورمیانه نگذشــته است که دوباره 

دو نفت کش در آب های دریای عمان...

رد شایعه توزیع برنج قالبی

برنج دست ساز 
نداریم

3

4

5

رهبر انقالب در دیدار شینزو آبه :

باآمریکامذاکرهنخواهیمکرد

پیگیری مشکالت خیابان کباتان 
با حضور نماینده ولی فقیه

پیاده راه 
ساماندهی 

می خواهد

زنان به سادگی قربانی رمال ها می شوند 

آینده  مخوف داالن خرافات
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نان بازار شایعه گران تمام می شود
مهدی ناصرنژاد »

 مقوله شایعه و شایعه  پراکنی یک عارضه مزمن و مسری است که 
ریشــه در نوع ساختار فرهنگی یک جامعه دارد و ریشه کن سازی آن 
در واقع یک کشــور و ملتی را در برابر بسیاری مشکالت مصون نگاه 

خواهد داشت.
شایعه در یک جامعه آسیب پذیر ممکن است به تناسب یک موضوع 
اجتماعی یا سیاســی و نوعاً اقتصادی رواج پیدا کند ولیکن این نوع 
بیماری آنچنان خطرناک و قابل گســترش سریع می باشد که می تواند 
همزمان تمام حوزه های زندگــی اجتماعی و امنیتی را در بر گرفته و 

جامعه ای را فلج سازد.
به طور یقین شــدت و ضعف و خود بیماری شایعه با کیفیت و دامنه 
انتشار اخبار رسمی و درست و قانع سازی افکار عمومی در یک کشور 
هم ارتباط مستقیم و هم معکوس دارد به این معنی که هر چقدر دامنه 
اطالع رسانی بهنگام از طریق اخبار و گزارش های رسانه ای گسترده و 
در بر گیرنده تر باشد، صدای شــایعات هم پایین می آید و در نهایت 
خاموش می شود و بر عکس اگر افکار عمومی جامعه نتواند نیازهای 
خبری خود توسط مراجع ارتباط جمعی یا همان رسانه ها را تأمین کند، 
وارد بازار شــایعات و دلبستن به اخبار غیررسمی و به تبع آن فضای 

مجازی خواهد شد. 
به بیان دیگر هر چقدر مقامات رســمی یک کشــور بتوانند از طریق 
انتشار اخبار رســمی در خصوص موضوع های گوناگون اجتماعی و 
تحوالت سیاسی و اقتصادی، اطالع رســانی کنند کنترل جامعه خود 
را بیشــتر و بهتر در اختیار خواهند داشــت، ولیکــن به لحاظ اینکه 
شــایعه پراکنی حاصل اظهار نظرهای یک کالغ و چهل کالغ و ضد و 
نقیض می باشــد، موجب هرج و مرج و سردرگمی قشرهای مردم در 
تصمیم گیری های روزمره خواهد شد که چنین فضای مسموم به طور 

قطع آرامش و امنیت جامعه را مختل خواهد ساخت.
مصداق چنین شایعه ســازی ها توســط منابع مجهول و پخش اخبار 
درســت از طریق منابع رسمی را به درستی و با عینیت کامل می توان 
در حوزه اقتصادی کشــورمان که در این برهه و این فصل سال بیشتر 
از هر زمان دیگر قابل مالحظه می باشد، به قضاوت نشست. طالی ۱۸ 
اعیار به عنوان یک کاالی شــاخص و مرجع اقتصادی در جامعه ایران 
صرف همین سه ماهه اخیر از سال جدید، در هر گرم حدود ۷۰ هزار 
تومان نوسان داشته است. )امروز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸( 
یعنی از حدود ۴۸۰ هزار تومان در هر گرم هم اینک به ۴۱۱ هزار تومان 
رســیده است که سیر نزولی قابل مالحظه ای را نشان می دهد! آیا این 
روند اقتصادی حاصل یک اتفاق تأثیرگذار و عملی در حوزه کشورمان 
می باشد؟ مثل اینکه چند هزار تن شمش طالی خالص به ذخایر طالی 
کشور افزوده شده باشــد؟ و یا بدون ورود حتی یک گرم از این فلز 

گرانبها به کشور و چرخه اقتصادی، قیمت ها سیر نزولی یافته است؟
بنابرایــن به راحتی می توان نتیجه گرفت چنین فراز و نشــیبی نتیجه 
پخش شایعات و جو ســازی در فضای سیاسی کشور و متعاقب آن 
محرز شدن بی اساس بودن اینگونه شایعات و واقعیت امر یعنی همانا 
امنیت کامل سیاســی و منتفی بودن هر گونه تحرک نظامی توســط 
دشمن قدار و همچنین بی اثر بودن برخی تحریم ها و در نتیجه حضور 
پررنگ تر رسانه های مرجع و رسمی کشــور در فضای اطالع رسانی 

است. 
بنابراین جای تأسف دارد که چگونه در تمام ماه های گذشته به علت 
شایعات بی اســاس و فضای مسموم توسط پخش خبرهای کذب در 
فضای مجازی، چه هزینه های گزافی بر دوش قشــرهای آسیب پذیر 
و کم درآمد جامعه تحمیل شــده و چه مشکالتی از ناحیه گرانی ها و 

کمبودهای کاذب دامنگیر مردم شده است. 

۱- دســتگاه ها در راه اندازی اداره در شهرستان درگزین تاخیر دارند. 
گویا این روند از سرعت خوبی برخوردار نیست. گفتنی است فامنین، 
آخرین شهرســتان استان قبل از شهرســتان درگزین هنوز با مشکل 

استقرار و فعالیت مطلوب ادارات در شهرستان روبرو است.
۲- بازگرداندن ماکســیمای اســتانداری از سوی نماینده ولی فقیه در 
استان، بازتاب بسیاری در فضای مجازی و رسانه ها داشته است. گویا 
این ماکســیما به امانت در اختیار دفتر نماینده ولی فقیه در استان بوده 
است. گفتنی است دفاتر ائمه جمعه بودجه اختصاصی ندارند و ناگزیر 
از پذیرش کمک های دولتی و بخش خصوصی هستند که زیبنده این 

جایگاه نیست.
۳- در یکی از  دســتگاه های اســتان هزینه کرد سلیقه ای انجام شده 
اســت. گویا مدیر این دســتگاه قراردادی چهــل میلیونی برای بیمه 
مسئولیت کارکنان منعقد کرده است. گفتنی است این نوع بیمه ها در 
دستگاه های دولتی که کارکنان آن  بیمه اجباری بوده و در چارچوب 

قانون مسئولیت دارند، مرسوم و پذیرفته شده نیست.

اهمیت همکاری دستگاه های مختلف در 
برنامه های اوقات فراغت 

  با نزدیک شدن به فصل تابستان بحث اوقات فراغت دانش آموزان 
نیز به طور جدی مطرح می شود. 

 در همین زمینه دســتگاه های  مختلف بــه ویژه نهادهای فرهنگی و 
ورزشی برنامه های مختلفی را جهت پر کردن اوقات فراغت نوجوانان 

و جوانان تدارک می بینند.
نکته حائز  اهمیت در این زمینه فراهم نمودن شرایطی است که دانش 
آموزان متناسب با اســتعداد ها و عالیق خود در برنامه های مختلف 
شرکت کنند تا ضمن استفاده بهینه از اوقات فراغت، به شکل تئوری 

و تجربی مهارت یا حرفه ای را نیز بیاموزند.
بر این اساس مهارت آموزی می تواند به عنوان یکی از اهداف مهم در 

برنامه های اوقات فراغت دنبال شود. 
برنامه ریزی درســت در  این زمینه باعث ارتقای کیفی برنامه ها شده 
و کمک می کند که دانش آموزان متناسب با استعدادها و عالیق خود 
در دوره های آموزشی شرکت کنند.همه اینها در صورتی امکان تحقق 
دارند که دســتگاه های ذیربط با هماهنگی و منسجم در بحث اوقات 

فراغت وارد شود و نقش خود را  ایفا نمایند.
از این رو تعامل، همکاری و هماهنگی سازمان ها و نهادهای مختلف 
در راســتای کیفیت بخشــی به برنامه های اوقات فراغت از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت.به هر حال  اهمیت موضوع اوقات فراغت 
دانش آموزان با توجه به ارتباط دستگاه ها و نهادهای مختلف با آن ، 
ایجاب  می کند که همکاری بین بخشی و هماهنگی تمام  دستگاهها  
به طور جدی دنبال شــود تــا  از چنین فرصت مهمی در جهت غنی 

سازی اوقات فراغت دانش آموزان  گام های موثری برداشته شود.

راننده تاکسی امانتدار 180 میلیون تومان را به صاحبش 
بازگرداند

 رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری مالیر گفت: یکی از تاکسی داران مالیر 
وجه نقدی را که مســافر در تاکســی جا گذاشــته بود، بدون هیچ چشم داشتی به صاحبش 
برگرداند.محمــد لطفی در این رابطه افزود:  " کرمرضا احمدوند"، راننده تاکســی خطی کد  
۹۲۵ مسیر خط میدان امام -   ۱۶متری طالقانی، کیف پول که حامل ۱۸۰ میلیون تومان وجه 

نقد و چک تضمینی بود را به صاحبش تحویل داد.
وی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: این راننده از تاکسیرانان خوشرو، با اخالق و با تقوای 

شهرستان مالیر است که بیش از  ۱۴ سال سابقه تاکسیرانی دارد.
لطفی افزود:  به همین منظور این حرکت خداپسندانه وی به وسیله سازمان حمل و نقل بار 

و مسافر و شرکت تعاونی تاکسیرانان مالیر مورد تقدیر قرار گرفت.
این راننده تاکســی که با دادن مشــخصات کیف پول آنرا بــدون دریافت هیچگونه انعام و 
مژدگانی و بدون هیچ چشــم داشتی به صاحبش برگشت داده بود نیز در این رابطه گفت: بر 

اساس وجدان کاری، تعهد اخالقی و حالل و حرام بودن این کار را انجام دادم.
کرمرضا احمدوند ادامه داد: تمام دغدغه ام این بود صاحب کیف را پیدا کرده و تحویل دهم 
و االن که این مهم را انجام داده ام بار سنگینی از روی دوش خود و وجدان خودم برداشته ام 

و خدا را شاکرم که پیش خدای خودم رو سیاه نشده ام.

پیــاده  مشــکالت  ســردرگم  کالف   
راه اکباتــان و عــدم بــه نتیجــه رســیدن 
ــی  ــده ول ــا نماین ــد ت ــبب ش ــا س پیگیری ه
ــن  ــع ای ــرای رف ــدان ب ــتان هم ــه در اس فقی
ــا مدیــران مربوطــه و کســبه ایــن  مشــکل ب
ــاره  ــته و چ ــو نشس ــه گفت وگ ــاده راه ب پی

ــد. ــی کن اندیش
صبــح روز پنجشــنبه نماینــدگان کســبه 
پیــاده راه اکباتــان و مســئوالن اســتانی از 
جملــه معــاون سیاســی اســتاندار، مدیــرکل 
ــهردار،  ــتاندار، ش ــی اس ــور اجتماع ــر ام دفت
ــدر،  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــراث فرهنگــی اســتان،  ــده اداره کل می نماین
ــدا و  ــرکل ص ــاف، مدی ــاق اصن ــس ات رئی
ســیمای مرکــز همــدان، مدیــرکل بهزیســتی 
ــا  ــه ب ــتگاه های مربوط ــایر دس ــتان و س اس
ــا  ــد ت ــدار کردن ــدان دی ــه هم ــام جمع ام
دربــاره دو معضــل مهــم معتــادان و فــروش 
مــواد مخــدر بــه همــراه رکــود کســب و کار 
ــد. ــو بپردازن ــه گفت وگ ــاده راه ب ــن پی در ای
نماینــده ولی فقیــه در اســتان همــدان در 
ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه اداره کل 
ــتری  ــاف بیش ــد انعط ــی بای ــراث فرهنگ می
کــردن  بــاز  اظهارداشــت:  دهــد  نشــان 
ــز  ــی نی ــر روان ــاده راه از نظ ــن پی ــای ای انته
ــر  ــد در نظ ــر اســت و بای ــردم مؤث ــرای م ب
ــه نفــع  داشــته باشــیم کــه بایــد قانــون را ب

ــر داد. ــردم تغیی م
ــاره  ــا اش ــعبانی، وی ب ــالم ش ــت االس حج
ــاده راه  ــه اینکــه اگــر عبــور و مــرور در پی ب
آســیب های  یابــد،  افزایــش  اکباتــان 
ــد،  ــدا می کن ــش پی ــز کاه ــی آن نی اجتماع
گفــت: کســبه پیــاده راه مشــکل درآمدزایــی 
دارنــد یعنــی افــرادی کــه حــدود ۵۰ ســال 
ــل  ــه دلی ــد ب ــبی می کنن ــن محــل کاس در ای
ــرو  ــود ف ــان، در رک ــدن خیاب ــت ش بن بس

ــد. ــه و معترضن رفت
ــرایحــلمشــکلمــردم ــدب بای
ــهکار ــعآنهــاب ــونرادرراهمناف قان

گیریــم
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری همــدان 
نیــز در ایــن نشســت  بــا بیــان اینکــه 
ــدر  ــواد مخ ــده م ــده و مصرف کنن توزیع کنن
ــف  ــن تکلی ــد تعیی ــان بای ــاده راه اکبات در پی
اقدامــات  خوشــبختانه  گفــت:  شــود 
مطلوبــی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت.
ــدام  ــه اق ــاره ب ــا اش ــت ب ــی آزادبخ مصطف
ــوان  ــه عن ــاد گرمخان ــرای ایج ــهرداری ب ش
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــوزه مب ــرد:  در ح ک

ــتیم. ــور هس ــر کش ــتان برت ــزء ۱۰ اس ج
ــرد:  ــح ک ــنیم، وی تصری ــزارش تس ــه گ ب
مــردم  پاســخگوی  بایــد  مســئوالن  مــا 
باشــیم چــرا کــه آنهــا ولی نعمــت مــا 

هســتندبه همیــن دلیــل بــا تمــام تــوان حــل 
مشــکالت آنهــا را دنبــال می کنیــم.

معــاون اســتاندار همــدان بــا تاکیــد براینکــه 
هرجــا نیــاز باشــد انعطــاف نشــان خواهیــم 
ــود،  ــرف ش ــردم برط ــکالت م ــا مش داد ت
ــه  ــالب ب ــت انق ــه برک ــا ب ــرد: م ــراز ک اب
جایــی رســیدیم کــه در مقابــل دنیــای 
ــف  ــد از لط ــی بع ــتاده ایم یعن ــتکبار ایس اس
خــدا و دیــن اســالم، پیــروزی مــا در برابــر 
دشــمن بــه خاطــر ایســتادگی مــردم اســت.

ــت  ــه بن بس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت ب آزادبخ
نداریــم گفــت: در حــوزه برخــورد بــا 
معتــادان و فروشــندگان خــرد مــواد مخــدر 
بــه خوبــی عمــل شــده و کســبه نیــز 

ــد. رضایــت کامــل را دارن
وی مطــرح کــرد: بــرای 
حــل مشــکل رکود کســب 
بــا  نشســتی  نیــز  کار  و 
ــی  ــاون عمران ــور مع حض
ــر  ــان ام اســتانداری و متولی
شــهرداری  میزبانــی  بــه 
ــزار  ــده برگ ــه آین طــی هفت
شــود تــا بــه نتیجــه نهایــی 

ــم. ــت یابی دس
ــی  ــی ـ امنیت ــاون سیاس مع
اســتاندار همــدان بــا تأکیــد 
بــر اینکــه میــراث فرهنگــی 
ــار  ــی دارداظه انعطــاف کم
ــل  ــرای ح ــد ب ــت: بای داش
مشــکل مــردم انعطــاف 
ــون را  ــته و قان الزم را داش

ــم. ــه کار گیری ــی ب ــع مردم در راه مناف
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
ــاعتی  ــر س ــت: ه ــدان اظهارداش ــتان هم اس
ــی  ــم اطالعات ــد تی ــالم کردن ــبه اع ــه کس ک
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــرای مب ــی ب و عملیات
ــروز در  ــه ام ــوری ک ــه ط ــد ب ورود کردن
ــان و  ــر و خرده فروش ــاد متجاه ــوزه معت ح

قرص فروشــان مشــکلی وجــود نــدارد.
ــه اینکــه کســبه  ــا اشــاره ب هــادی قزوینــه ب
بــه صــورت تلفنــی موضوعــات را بــه 
مــا گــزارش می دهنــد افــزود: فرمانــده 
ــرای حــل  ــژه ب ــی اســتان دســتور وی انتظام
ــادر  ــان ص ــه اکبات ــکل را در منطق ــن مش ای

ــت. ــرده اس ک
ــه ــدب ــانبای ــتهآهنفروش راس

ــود ــلش ــیتبدی میوهفروش
شــهردار همــدان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: در حــوزه مباحــث اجتماعــی و 
فرهنگــی همــواره بــا ســتاد مبــارزه بــا 
ــم و در همــه  ــواد مخــدر همــکاری کردی م
فرهنگســراها بخــش مشــاوره در حــوزه 
اعتیــاد و خانــواده داریــم.

ــراز کرد:  عبــاس صوفی اب
در پیــاده راه بوعلــی وجود 
جمعیــت باعــث شــده 
مشــکالت اکباتــان وجــود 
نداشــته باشــد یعنــی اگــر 
ــان  ــاده راه اکبات ــای پی انته
ــه  ــل ب ــود و حداق ــاز ش ب
یــک پیــاده راه بــدل شــود، 
مشــکالت  از  بخشــی 

ــد. ــد ش ــرف خواه برط
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــاده راه اکبات ــای پی انته
۱۵ غرفــه فــروش اغذیــه 
کــه  می شــود  نصــب 
افــزود:  اســت  دائمــی 
اغلــب واحدهــای صنفــی 
انتهــای پیــاده راه اکباتــان شــغل هایی دارنــد 
کــه امــروز کاربــرد الزم را نــدارد و مالــکان 
را  شــغل  تغییــر  اجــازه  نیــز  مغازه هــا 

نمی دهنــد.
بایــد  کــرد:  تصریــح  همــدان  شــهردار 
ــی  ــدازی شــود یعن واحدهــای صنفــی راه ان
ــود   ــاد نش ــق ایج ــن رون ــه ای ــی ک ــا زمان ت

مشــکل آنجــا حــل نمی شــود.
ــان  ــته آهن فروش ــه راس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه میوه فروشــی تبدیــل شــود اظهــار  بایــد ب
ــکلی  ــچ مش ــدون هی ــهرداری ب ــت: ش داش
تــا  می دهــد  انجــام  را  کاربــری  تغییــر 
بخشــی از مشــکل برطــرف شــود امــا هنــوز 
پیگیــری از ســوی واحدهــای صنفــی انجــام 

نشــده اســت.
ــی ــتجهان ــهظرفی ــههگمتان تپ

ــدنرادارد ش
نماینــده اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان همــدان نیــز بــا 
ــت اســت  ــرکل در مأموری ــان اینکــه مدی بی
ــان  ــد بی و نتوانســت در جلســه شــرکت کن
کــرد: تپــه هگمتانــه ظرفیــت جهانــی شــدن 
ــاده راه  ــای پی ــیر انته ــردن مس ــاز ک دارد و ب
اکباتــان در اختیــار اســتان نیســت، از ســال 
ــان مســدود شــده  ــان اکبات ــای خیاب ۷۶ انته

و ایــن مســأله موضــوع جدیــدی نیســت.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان 
گفت: در هیچ جای دنیا اطراف اماکن توریستی 
به شــکل تپه هگمتانه نیست و باید واحدهای 
صنفی مربوط با رونق گردشگری دیده شوند 
وگرنه باز کردن ۱۰۰ متر مســیر نیز نمی تواند 

تحولی ایجاد کند.
مهــرداد نادری فــر بــا بیــان اینکــه نیــاز 
ــات  ــی و تصمیم ــن بخش ــکاری بی ــه هم ب
فراســازمانی دارد اظهــار کــرد: در ســتاد 
تصمیم گیــری  بایــد  شــهری  بازآفرینــی 
شــود تــا مباحــث اســتانی انجــام و از تهــران 

ــود. ــذ ش ــای الزم اخ مجوزه
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی اســتان 
ــاده ۱۶  ــت م ــان اینکــه ظرفی ــا بی ــدان ب هم
ــه  ــش یافت ــر افزای ــه ۲۰۰ نف ــر ب از ۱۰۰ نف
ــر در  ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــت تصری اس
ایــن مرکــز بســیاری از اســتانداردها تحقــق 
ــوردار  ــی برخ ــت مطلوب ــه و از وضعی یافت

ــت. اس

پیگیری مشکالت خیابان کباتان با حضور نماینده ولی فقیه

پیاده راه ساماندهی می خواهد

استاندار:
 جوانان در همه عرصه ها نقش آفرین بودند

 استاندار همدان گفت:جوانان در همه عرصه ها نقش آفرین بودند 
و باید سعي شود احترام و ارج نهادن به جایگاه جوانان به یک فرهنگ 

در جامعه تبدیل شود.
اســتاندار همدان در نشست هم اندیشي با هیأت اندیشه ورزان جوان 
اســتان همدان گفت:جوانان در همه عرصه هــا نقش آفرین بودند و 
باید ســعی شود احترام و ارج نهادن به جایگاه جوانان به یک فرهنگ 
در جامعه تبدیل شــود. سید سعیدشــاهرخي گفت: جوانان در همه 
عرصه ها موفق بودند و بیشترین سرداران جنگ تحمیلي جوانان بودند 
که حماســه ساز شــدند و همه ما وظیفه داریم از پتانسیل و ظرفیت 

جوانان استفاده کنیم. 
اســتاندار همدان گفت: هدف از تشکیل هیأت اندیشه ورز، اعتقاد به 
جوانان و مشارکت بیشتر در امور و بخش هاي مختلف جامعه است 

و باید این هیأت به سمت کیفي شدن حرکت کنیم. 
شاهرخي گفت: توجه به بانوان و جوانان از برنامه هاي مورد حمایت 
دولت تدبیر و امید اســت و فرمانداران در شهرســتان ها نگاه ویژه و 
حمایتي از هیأت هاي اندیشــه ورز داشته باشند. وي اضافه کرد: در 
کارگروههاي تخصصي اســتان از وجود هیأت اندیشــه ورز استان 
استفاده شود حتي در جلسات شوراي اداري استان و شهرستان، هیأت 

هاي اندیشه ورز حضور داشته باشند. 
اســتاندار همدان گفت: طرح هیأت اندیشه ورز جوانان باید به عنوان 
یک کار الگو در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد و در جهت توجه 
به حوزه جوانان در اولویت باشد. شاهرخي گفت: دوره توانمندسازي 
براي هیأت تشکیل شود و در کارگروههاي تخصصي از اساتید خوب 
در جهت توانمندسازي استفاده شود و از ظرفیت خوب رسانه ها در 

جهت پیشبرد اهداف استفاده شود. 

همدان در کنترل فشار خون 
پیشگام است

 رئیس دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا همدان گفت: این استان در 
اجرای طرح بســیج ملی کنترل فشار خون باال از ۷۰ درصد استان های 

کشور جلوتر است.
رشید حیدری مقدم در آئین معارفه سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی همدان اظهار داشت: جمعیت باالی ۳۰ سال، زنان باردار و 
بیماران کلیوی در مجموع به تعداد ۷۵۰ هزار تن زیر پوشش طرح فشار 

خون باال قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: تاکنون ۲۰ درصد این جمعیت غربالگری شــدند و هر 
یک از شــبکه های بهداشت و درمان باید حداقل تا ۷۰ درصد جمعیت 

را زیر پوشش قرار دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان بیان کرد: هم اینک از نظر 
پوشش کنترل فشار خون باال در سه شهرستان همدان، مالیر و نهاوند به 

علت تراکم جمعیتی مشکالتی وجود دارد.
حیدری مقدم افزود: مهمترین اولویت علوم پزشــکی همدان تمرکز بر 
توســعه بهداشت است چون منابع کشــور باید در جای مناسب هزینه 
شــود. وی هزینه کرد در بخش بهداشت را در کاهش هزینه های درمان 
مؤثر دانســت و گفت: به ازای هر فرد ضایعه نخاعی ناشــی از سانحه 

رانندگی افراد زیادی با این موضوع درگیر می شوند.
سرپرست جدید معاونت امور بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت 
استان همدان نیز در این آئین گفت: پژوهش هایی که گره از کار بهداشت 
باز کند حمایت می شوند بنابراین زیر ساخت اجرای طرح های پژوهش 

محور فراهم می شود.
منوچهر کرمی اولویت و خط مشــی خــود را تحلیل وضعیت موجود 
اســتان بر مبنای افرادی فعال در این سیستم و هم بر مبنای بین المللی، 
توجه به نیم رخ ســالمت، توجه به اسناد باالدستی و تکالیف پیش بینی 

شده دانست.
وی افزود: سند جامع برنامه سالمت، طرح ها و برنامه عملیاتی ابالغ شده 
توســط معاونت بهداشتی همچنین برنامه های ابالغی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی در کنار برنامه اختصاصی مورد توجه است.
رئیس مرکز بهداشت اســتان همدان، ارتقای فرهنگ سازمانی، رعایت 
اخالق حرفــه ای، مدیریت بهینه منابع، شــفافیت عملکــرد، انضباط 
بودجه ای، اهتمام بر رضایتمندی پرسنل، ایجاد نشاط در منابع ارزشمند 
انســانی، رعایت عدالت در توزیع منابع و جبران خدمات، فراهم کردن 
زمینه اجرای موفق برنامه ها، اســتفاده از ظرفیت مشورتی کارکنان را از 

اولویت های کاری خود عنوان کرد.

وجود 15 نقطه 
حادثه خیز در 
شهرستان مالیر
 مالیر - خبرنگار همدان پیام : حمل ونقل 
رکن اساســی هر کشــوری است، اگر حمل 
ونقل نباشــد اقتصاد کشور دچار خدشه می 

شود.
مدیر کل راهــداری و حمل ونقل جاده ایی 
اســتان همدان با بیان ایــن مطلب در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان مالیر با توجه 
به موقعیت استراتژیک راه های مواصالتی و 
اتصال به اســتان لرستان ومرکزی همچنین با 
توجه به شکل گیری بســیاری از صنایع در 
مالیر از اهمیت ویژه ایی برخودار اســت و 

یک شاهراه در استان محسوب می شود.
مصطفی پناهنده با اشــاره به ۵ هزار و ۴۰۰ 
کیلومتر راه در اســتان افزود: شهرستان مالیر 
۹۱۰ کیلوتر راه دارد که شامل  ۸۳ کیلومتر راه 
اصلی و ۱۳۶ کیلومتر بزرگراه و ۵۹۱ کیلومتر 
راه روســتایی می شود و این نشان از اهمیت 
شهرســتان اســت و ما نگاه ویژه ایی به این 

شهرستان داریم.
15نقطهحادثهخیزدرمالیر

وی با تأکید بر اینکه به دنبال ایجاد بیشترین 
بهره وری در حمل ونقل هستیم تصریح کرد: 

حمل ونقلی مفید اســت که جابه جایی کاال 
از یک نقطه بــه نقطه دیگر با کمترین هزینه 
و بیشترین ایمنی و کمترین زمان انجام گیرد.

پناهنده ادامــه داد: برای ایجاد این بهره وری 
باید راه های خوبی داشته باشیم که این مهم 

نیازمند راهداری قوی است .
وی با اشــاره به شناســایی ۱۰۶ نقطه حادثه 
خیز در استان افزود: ۱۵ نقطه حادثه خیز در 
شهرســتان مالیر است که ۴ نقطه روستاهای 
مهرآباد ،کرکان ،حسین آباد شاملو و ازناو به 
سالوک از حالت پر تصادفی خارج شده اند.

وی بهسازی راه ها از جمله روکش آسفالت 
، خط کشــی ، نصب عالمت و مشخصات 
اســتاندارد را از جمله موارد در دست اقدام 
راهداری در راســتای افزایش ضریب ایمنی 
عنوان کرد . پناهنده با بیان اینکه ۸۵۰ کیلومتر 
از راه های استان و ۲۵۷ دهانه پل در جریان 
سیل فروردین ماه دچار آسیب شدند تصریح 
کرد: بر اساس برآورد از میزان خسارات سیل 
،۶۷ میلیارد تومان اعتبار درخواســت کردیم 
که ۵۲ میلیارد تومان آن مصوب شد که سهم 
شهرستان مالیر ۷ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان 

می باشد.
وی ادامه داد: در مرحله نخســت ۲۱ میلیارد 
تومان اعتبار جذب شــد که ۳ میلیارد تومان 
در محور همدان به مالیر و بخشی از مالیر به 

اراک هزینه شده است.
پناهنده در خصوص نحوه تخصیص الستیک 

یارانه ایی گفت: در کشور با توجه به کمبود 
مواد اولیه در تولید الستیک مشکل داریم در 
راســتای حل این مشــکل ، نرم افزاری تهیه 
شده و توزیع الســتیک یارانه ایی بر اساس 
میزان کارکرد و تناژ ماشین آالت به رانندگان 

تخصیص پیدا می کند.
وی وضعیت ناوگان مســافربری را مطلوب 
ارزیابــی کــرد و ادامه داد: نــاوگان باری ما 
فرسوده است و نیاز به نوسازی و جایگزینی 
دارد امــا با توجــه به تحریم ها و شــرایط 
اقتصادی کشــور این کار به کندی پیش می 
رود که امیدواریم با ارائه وام مناسب اقدامات 

جدی تری در این زمینه صورت گیرد.
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آسفالتدرمحورمالیر-اراک
رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ایی مالیر 
نیز در این نشســت با گریزی به سند چشم 
انداز توسعه استان در حوزه حمل ونقل بیان 
کرد: ۲نقطه حادثه خیز در برنامه سال ۹۸ ،۴ 
نقطه در ســال ۹۹و ۴ نقطه در سال ۱۴۰۰ با 
اعتبار یک میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان در 

برنامه ماست.
سید اسماعیل صفوی زاده با اشاره به فرسوده 
بودن ماشــین آالت راهداری افزود: نوسازی 
ماشــین آالت فرسوده در ســال ۹۸ بیل ، در 
ســال ۹۹ باب کت و در سال ۱۴۰۰ لودر با 
اعتبار ۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار 
در برنامه ســند توسعه استان برای شهرستان 

تعریف شده است .
رئیــس راهداری و حمل ونقــل جاده ایی با 
اشاره به ۸ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 
فعال در مالیر مجتمع اســالم آباد ، مجتمع 
رهســپار در آورزمان، مجتمــع ایران زمین 
در حاجی آباد و مجتمع طلوع حســین آباد 
شاملو را از جمله پروژه های افتتاحی در هفته 
دولت برشــمرد و وضعیت مالیر را از لحاظ 
مجتمع های خدماتی بین راهی بسیار مطلوب 
ارزیابی کرد. صفوی زاده آسفالت محور مالیر 
-  اراک را از جمله مطالبات مردم عنوان کرد 
که با اعتبار یک میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان 
آغاز شــده و ۱۳ هــزار و ۷۱۳ متربع در این 

محور روکش آسفالت انجام گرفته است.
معاون راهداری و حمل ونقل جاده ایی استان 
نیز در این نشســت لکه گیری محورها را از 
اعم کارهای روزانه راهــداری عنوان کرد و 
افزود: خوشبختانه بحث چاله های  راه های 

اصلی و فرعی مرتفع شده است.
حمید پرورشــی خــرم بابیــان اینکه ۱۰۶ 
نقطه حادثه خیز در اســتان مطالعه شده که 
۷۰ نقطــه آن پر حادثــه و ۳۶ نقطه دارای 
تصادف اســت گفت: ۱۰ نقطه حادثه خیز 
جدیداً مطالعه شده و برای جذب پیمانکار 
به مناقصه گذاشــته شــده است که ۲ نقطه 
تقاطع بهاره و پیچ ســردخانه نیز شامل این 
نقاط اســت و با تأمین اعتبار در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

در مــرور و عبــور اگر
افزایش اکباتان پیادهراه
یابد،آسیبهایاجتماعی
پیدا کاهــش نیــز آن
میکند،کســبهپیادهراه
دارند درآمدزایی مشکل
یعنیافرادیکهحدود50
سالدراینمحلکاسبی
میکنندبهدلیلبنبست
شــدنخیابان،دررکود

فرورفتهومعترضند
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تومانبود

يادداشت

21 گوزن کوهی از تویسرکان به مالیر منتقل شد

 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت همدان گفــت: ۲۱ راس پازن از منظقه 
حفاظت شده "خانگرمز" تویسرکان به منطقه حفاظت شده "لشگردر" مالیر منتقل شد.

مهــدی صفــی خانــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: انتقــال ۴۰ راس در دســتور 
ــه ۲۱ راس کاهــش  ــه ۲۵ ســپس ب ــه علــت دشــواری ایــن کار ابتــدا ب ــود کــه ب کار ب

یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کار در کشــور بــی ســابقه بــود بیــان کــرد: کار انتقــال "پــازن" 
بــا نظــارت مســئوالن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و دامپزشــک معتمــد صــورت 

گرفتــه اســت و نمونــه گیــری از بافــت و خــون نیــز صــورت گرفــت.
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت همــدان ادامــه داد: بــه ازای هــر "کل" 
یــا "پــازن" بایــد بیــش از چهــار گونــه مــاده وجــود داشــته باشــد چراکــه یــک حیــوان 

نــر قابلیــت بــاروری ایــن تعــداد حیــوان مــاده را دارد.
ــه  ــاده در منطق ــس م ــود جن ــه کمب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــی اضاف ــی خان صف
حفاظــت شــده، گونــه هــای نــر پیــر کــه ســن و قــدرت بدنــی باالیــی دارنــد 
اجــازه نمــی دهنــد گونــه هــای جــوان در فصــل جفتگیــری بــه جنــس مــاده 

ــک شــوند. نزدی
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه گونــه پیــر بــه تنهایــی تــوان بــاروری چنــد گونــه مــاده 

را نــدارد در نتیجــه شــمار گونــه هــای مــاده ای کــه در فصــل جفــت گیــری شــانس 
بــاروری را از دســت مــی دهنــد افزایــش مــی یابــد و بــا کاهــش جمعیــت جنــس مــاده 

بــاردار، جمعیــت پــازن هــا در معــرض انقــراض قــرار مــی گیــرد.
ــم  ــر ه ــرد: ب ــه ک ــدان اضاف ــت هم ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
ــن  ــزاع خونی ــروز ن ــب ب ــاده موج ــس م ــش جن ــت و کاه ــادل جمعی ــوردن تع خ
بیــن حیوانــات شــده و در ایــن درگیــری گونــه هــای نــر ضعیــف و ناتــوان تلــف 

ــی شــوند. م
صفــی خانــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی مناطــق حفاظــت شــده احتمال 

انتقــال پــازن یــا مدیریــت گونــه هــا از طریــق شــکار در آینــده نزدیــک وجــود دارد.

شورای شهر نهاوند یک روز را برای مردم 
اختصاص دهد 

معصومه کمالوند »
 نخســت : اینکه یک شهردار هرچقدر هم قوی و توانمند، باز هم 
دلیل به حاشــیه رفتن شورا و در سایه ماندنش نمی شود شورایی که 
مردم انتخاب کردند حدقل باید یک روز از هفته را در میان مردم باشد.

فرماندار نهاوند یکشــنبه های هر هفته را به نام روستاگردی در میان 
روستاها حضور دارد. حاال جدا از اینکه کار بخشداران را راحت کرده 
و تا حدودی به جای آن ها انجام وطیفه می کند اما همین که در میان 
مردم حضور دارد قوت قلب و امید برای روستایی است که نمی تواند 
مستقیم اقدام به مالقات فرماندار کند. از طرفی برخی مشکالتی را هم 

که نیاز به حضور مسئول است از نزدیک بررسی می کند.
از شورا هم همین انتظار می رود که یک روز در هفته را برای حضور 
در محله ها و خیابان های شــهر اختصــاص دهد و به امور مدیریت 
شهری بپردازد حتی اگر هفته ای یک روز و هر دوره دو یا سه نفر از 

اعضا این اقدام را چرخشی اجرایی کنند.
شــورای شــهر نهاوند را مردم این روزها کمتر می بینند شورایی که 
حضورش را به شرکت در افتتاحیه ها محدود کرده است و اما آنچنان 

که روزهای تبلیغات به مردم وعده می دهند عمل نمی کنند.
حضور هفتگی شورا و شهرگردی آن ها در محله و خیابان های شهر 
مراجعات مردم در روزهای دوشــنبه مالقات عمومی که ترافیک دفتر 
شــهر دار می شود را به حدقل می رســاند و این در افزایش کیفیت 

خدمات در مدیریت شهری، یقینا بی تاثیر نخواهد بود.
این رفتار شورا درمورد تعاملش با رسانه ها هم صدق می کند شورایی 
که تقریبا اعضای چهارم و پنجم آن مشــترک بوده اســت در این دو 
دوره چندان رویارویی با رسانه در قالب نشست برای پاسخگویی به 
سواالت رسانه نداشــته است و تنها توجیه اش این بوده که هر زمان 
ســوالی بود به دفترشــورا مراجعه کنند.دوم: نداشتن سواد رسانه ای 
برخی مدیران ، بدلیل ضعف روابط عمومی های آن ها ، بار رسانه ها 
را سنگین کرده بود و حاال هم با اطالع رسانی تلگرامی این مشکالت 
مضاعف شده است.روابط عمومی هایی که نهایت تعامل شان با رسانه 
ها ارسال عکس و یک زیر نویس یک خطی از جلساتی است که بدون 

حضور رسانه برگزار می شود و خروجی که از آن خبری نمی شود.
روابط عمومی که تعاملش با رسانه در دعوت یک جلسه آن هم چند 
دقیقه قبل از نشست آن هم در تلگرام و در یک گروه مجازی دوستانه 
، یا اگر خیلی حرفه ای عمل کند به یک رسانه اطالع می دهد و باقی 
رســالت را به عهده آن رسانه می نهد تا کار اطالع رسانی و وظیفه او 
را به سبک چاپار انجام دهد.هرچند نباید حق برخی روابط عمومی ها 
که تعدادشــان هم اندک است، و کارشان را بر اصول انجام می دهند 
را نمی شود ضایع کرد اما روش اطالع رسانی و فعالیت این افراد در 
دستگاهها باید از حوزه شعار و تعارف خارج شود و پیش از آنکه به 

یک بحران تبدیل شود مدیریت شود.
عملکرد یک روابط عمومی همان تصویری است که مدیر آن دستگاه 
را معرفی می کند پس ضعیف یا قوی عمل کردن او، رابطه مستقیمی 

با تصور مردم از آن دستگاه اداری یا خدماتی دارد.

چالش چاله های خیابان سرباز رفع شد
 آئین افتتاحیه احداث کانال دفع آب های سطحی و عملیات روکش 
آســفالت خیابان معلم و کوی ســرباز باحضور معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی فرماندار، معاون عمران و برنامه ریزی، شــهردار، اعضای 

شورای اسالمی و مردم برگزار شد.
شــهردار نهاوند در این مراســم ضمن تقدیر از صبر و حوصله اهالی 
محله خیابان معلم و کوی سرباز و تعامل با شهرداری در اجرای پروژه 
گفت: پروژه روکش و زیرسازی آسفالت که یکی از نیازهای اساسی 
اهالی خیابان معلم و کوی سرباز به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ 

بر ۵۴۰ میلیون تومان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند، محمد حسین پور از جمله 
اقدامــات مهم صورت گرفته را احداث کانــال هدایت دفع آب های 
ســطحی به منظور رفع آبگرفتگی در زمان بــارش در این محل بیان 
کرد و افزود:کانال دفع هدایت آب های سطحی خیابان ظفری و کوی 
سرباز به متراژ ۶۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیون تومان اجرا شد 
و خوشــبختانه در بارندگی های سیل آسای سال قبل هیچ مشکلی در 

این خیابان وجود نداشت.
حســین پور هم چنین از اجرای طرح پیاده راه ســعدی و مسیل خبر 
داد و خاطر نشــان کرد:هم اکنون پروژه هایی از جمله ساماندهی تپه 
تفریحی توریســتی بام نهاوند،چهارباغ،نهضت آسفالت و... در سطح 
شهر فعال می باشند که امیدواریم با همدلی بین مسئولین و شهروندان 
در اجرای این پروژه ها شــاهد افتتاح پروژه ها و تغییر در کهن شــهر 

نهاوند در آینده نزدیک باشیم.
در ادامه مراســم رئیس شورای اسالمی شهر با اشاره به اینکه اولویت 
شهرداری و شورای شهر اجرای پروژه های زیرساختی  است،گفت: 
حرکت به سمت شکســتن قفل اجرایی پروژه های بزرگ در جهت 
تقویت زیرساخت های شهری، راهبرد اساسی ما در این دوره مدیریتی 

است و همچنان در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
عبدالعلی ملکی گفت: جسارت شــهردار و حمایت شورای اسالمی 
شــهر از پروژه های عمرانی باعث شــده شــاهد اجرای پروژه های 

عمرانی بزرگی در سطح شهر طی دو سال گذشته باشیم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )مرحله اول( نوبت دوم 

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب روستائی  استان همدان 

 شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود موضوع ذيل را طبق مشخصات فنی موجود از طريق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت بصورت يک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرايط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمايل همکاری دارند واگذار نمايد .

 نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گرديده است .
 ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل بايد به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز ديگر قابل تمديد باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه)فرآيند ارجاع کار(: طبق آيین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیأت وزيران
w انجام خواهد شد  w w . s e t a d i r a n . i r مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طريق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
و مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سايت فوق االشاره و دريافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

انجام دهند.
 کلیه واجدين شرايط می توانند  اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 98/3/22 تا مورخ 98/3/26 دريافت و با توجه به مندرجات اسناد 
P در سامانه اقدام نمايند. در ضمن ارسال  D F مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/4/5 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فايل 

اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/4/5 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
 بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز پنجشنبه مورخ 1397/4/6 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت اين شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

  متقاضیان جهت دريافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمايند .
 الزامیست پیمانکار بر اساس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذيصالح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه 

وي ضبط مي گردد .
 به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظاير آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد 

مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
H( الزامی است. S E  تبعیت از دستور العمل ايمنی و داشتن گواهی ايمنی )

 ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.
 برنده بايد دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .

 آدرس شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان : بلوار آيت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک يک
w w w .i e t s .m p o r g .i r  پايگاه اطالع رساني مناقصات کشور : 

w w w . A b f a r h a m e d a n . i r  شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان  :  

تهیه مصالححداقل رتبهمبلغ ضمانتنامه )ریال(شاخص تعدیلمبلغ اولیه    )ریال(مدت اجرا   )ماه( شهرستانروستا/مجتمعپروژه

انجام خدمات امور 
مشترکین

روستاهای تحت 
پوشش

پیمانکارخدمات يا آب196.100.000ندارد123.921.635.900تويسرکان

انجام خدمات امور 
مشترکین

روستاهای تحت 
پوشش

پیمانکارخدمات يا آب395.200.000ندارد127.903.766.000مالير

انجام خدمات امور 
مشترکین

روستاهای تحت 
پوشش

پیمانکارخدمات يا آب328.500.000ندارد126.569.277.000رزن

انجام خدمات امور 
مشترکین

روستاهای تحت 
پوشش

پیمانکارخدمات يا آب114.200.000ندارد122.283.320.000فامنین

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

شمارهمناقصه:983005
شنبهمورخ:1398/3/25

آگهی مزایده عمومی اجاره سامانه بوجاری - نوبت دوم
شرکت خدمات حمايتي کشاورزي  استان همدان

شماره:55/36/98/878 - تاريخ:1398/3/23

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان همدان

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد اجاره سامانه بوجاری جهت عملیات بوجاری بذر به مقدار 1500 تن 
"دريافت اسناد  را از طريق برگزاری مزايده عمومی يک مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مزايده از 
w انجام خواهد  w w . s e t a d i r a n . i r " از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  مزايده تا ارائه پیشنهاد و بازگشايی نرخ های پیشنهادی 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزايده در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  

شرکت در مزايده محقق سازند، 
1-شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهی مزايده در سامانه: 5098001539000001  ، روز  پنج شنبه مورخ  1398/3/23

2- نام و نشانی برگزارکننده مزايده: شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان همدان  به آدرس میدان امام حسین )ع(- ابتدای خیابان اراک
3-هزينه خريداسناد مناقصه:مبلغ 500.000ريال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از سامانه:از روز   پنجشنبه  مورخ 98/3/23  لغايت ساعت 19:00   روزسه شنبه   مورخ 98/3/28
p تا ساعت19:00  روز جمعه مورخ 98/4/7 d f 5- آخرين مهلت ارائه نرخ پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت 

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی بايد حداقل 20 روز از تاريخ آخرين روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 
6-تاريخ گشايش پیشنهاد ها:روز  يکشنبه  مورخ 98/4/9  ساعت  10:00  درسالن جلسات استان می باشد.

شبای  حساب  شماره  به  واريزی  فیش  يا  و  بانکی  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  است  ريال   41/250/000 مبلغ  کار:   ارجاع  فرآيند  تضمین  نوع  و  7-مبلغ 
IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز 30کاراکتری 362039765263500650000000000006 

قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآيند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بايستی بصورت 
فیزيکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  مورخ  98/4/6 دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحويل 

و رسید دريافت شود.
*متقاضیان شرکت در مزايده  می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از سامانه بوجاری در زمان تعیین شده بازديد نمايند.

w وآدرس  پايگاه ملی اطالع  w w . a s s c . i r ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 22- 08132646720به  آدرس اينترنتی شرکت
h مراجعه فرمائید. t t p ://i e t s /m p o r g .i r رسانی مناقصات  

-شماره تماس پشتیبانی سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان همدان به شماره 08132520716
)م.الف424(  

وزارت جهاد کشاورزی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت اسدآباد -  نوبت اول 

هاشم صوفی - هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت در اسدآباد

بنا به تصويب هیأت مديره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت اسدآباد مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده ساالنه )نوبت اول( شرکت رأس ساعت 5 بعدازظهر 
روز چهارشنبه 98/4/26 در محل سالن دبستان شهید موسوی واقع در خیابان دکتر چمران کوچه شهید صالحی بعد از حوزه علمیه برادران برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا 
)صاحبان سهام( دعوت می شود در تاريخ و ساعت تعیین شده با در دست داشتن کارت عضويت و کارت ملی در مجمع عمومی فوق الذکر حضور بهم رسانند. و يا طبق ماده 19 
آيین نامه تشکیل مجامع عمومی، نماينده تام االختیار خود را با در دست داشتن کارت عضويت و تکمیل فرم وکالتنامه در دفتر فروشگاه از میان اعضا يا خارج از اعضا معرفی 
نمايند. )ضمناً کسانی که تمايل دارند جهت سمت بازرس در تعاونی کانديد شوند شخصاً با در دست داشتن مدارک ذيل: 1- فتوکپی حکم کارگزينی 2- فتوکپی مدرک تحصیلی 
3-فتوکپی کارت ملی 4-اصل کارت عضويت فروشگاه از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 1398/4/1 به مدت يک هفته هر روز از ساعت 16 الی 20 شخصاً به دفتر فروشگاه مراجعه 

و فرم ثبت نام را تکمیل و امضاء نمايند.

دستور جلسه:
1- گزارش کتبی هیأت مديره و بازرسان از عملکرد سال 1397

2- تصويب بیالن و صورت حساب های مالی شرکت در سال 1397
3- پیش بینی و تصويب بودجه شرکت برای سال مالی 1398 و تعیین خط مشی شرکت 

4- تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص سود سهام سال 1397
5- طرح و تصويب پاداش هیأت مديره و بازرسان تعاونی برای عملکرد سال 1397

6- انتخاب بازرسان شرکت تعاونی 

7- تصويب گزارش تغییرات سرمايه اعضاء
8- تصويب و دريافت وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی 

9- طرح و تصويب دستورالعمل  حقوق و مزايا و پاداش و جلسات هیأت مديره و موضوع تبصره 
3 ماده 36 قانون اصالح موادی از قانون بخش اقتصادی جمهوری اسالمی ايران، شرکت تعاونی 

مصرف فرهگیان اسدآباد 
توجه: همراه داشتن شماره عضويت و کارت ملی و شماره پرسنلی جهت شرکت در جلسه الزامی 

است.

تاریخانتشار:98/3/25

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم (

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان 

مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان به آدرس کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی صالح آباد، روبروی ايست بازرسی در نظر دارد عملیات گازکشی داخلی کشتارگاه را از طريق 
مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار نمايد:

1- متقاضیان میبايست مبلغ 65/000/000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 0219969430007 نزد بانک ملی شعبه شهرستان بهار بنام مرکز کشتارگاه 
صنعتی دام همدان واريز و اصل فیش واريزی را به همراه قیمت پیشنهادی، تأيید و مهر و امضاء فرم آگهی مناقصه و مدارک شناسايی را در پاکت الک و مهر شده تا هفت روز 

کاری بجز ايام تعطیل بعد از درج آگهی مناقصه پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/4/1 به دفتر امور اداری کشتارگاه تحويل و رسید دريافت نمايند.
2- به پیشنهادات مخدوش، مبهم)مبلغ پیشنهادی به صورت خوانا با عدد و حروف نوشته شود( فاقد سپرده و فاقد مدارک خواسته شده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
3- متقاضیان جهت دريافت اسناد مناقصه و نقشه های گازکشی می توانند به آدرس کیلومتر15 جاده همدان- کرمانشاه روبروی ايست بازرسی شهید زارعی-  مرکز کشتارگاه 

صنعتی دام همدان مراجعه نمايند.
4- متقاضیان بايد تايید صالحیت سازمان نظام مهندسی را داشته باشند و بهمراه مدارک ارسال نمايند.

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد نفر برنده نزد کشتارگاه باقی خواهد ماند و در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد نفر اول مناقصه سپرده ايشان به نفع کشتارگاه ضبط 
و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و برای نفر دوم نیز در صورت عدم عقد قرارداد مانند نفر اول برخورد و با نفر سوم قرارداد منعقد می گردد.

6- برنده مناقصه می بايست ضمن امضا نمودن فرم نمونه قرارداد نسبت به سپردن يک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 300/000/000 ريال به کشتارگاه صنعتی دام همدان اقدام نمايد.
7- کشتارگاه در رد يا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار خواد بود.

8- پیشنهادات رسیده در روز يکشنبه مورخ 1398/4/02 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مدير مرکز کشتارگاه صنعتی دام همدان مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و 
نتیجه تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/4/3 اعالم می گردد. حضور شرکت کنندگان در مناقصه يا صرفاً نماينده قانونی آنها در جلسه بازگشايی پاکات بالمانع می باشد.

9- هزينه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ــات  ــه و خدم ــرکت غل ــل ش  مدیرعام
اینکــه  بیــان  بــا   ۱۳ منطقــه  بازرگانــی 
دست ســاز  بــازار  تنظیــم  برنج هــای 
ــت:  ــم گف ــا را رد می کن ــن ادع نیســت و ای
ــاًل  ــازار کام ــده در ب ــه ش ــای عرض برنج ه

ــت. ــی اس طبیع
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــی رحمانی ف عل
ــع  ــی توزی ــای اساس ــت کااله ــرح ضیاف ط
ــای  ــع کااله ــه توزی ــرد: روی ــار ک شــد اظه
ــال  ــه دارد و در ح ــازار ادام ــی در ب اساس
حاضــر نیــز بیشــتر شــکر توزیــع می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــارس وی ب ــزارش ف ــه گ ب
برنــج نیــز تامیــن شــده امــا تقاضایــی بــرای 
ــوع  ــن موض ــت: ای ــود گف ــازار نب آن در ب
ــازار دارد. ــرایط در ب ــداری ش ــان از پای نش
ــج  ــه برن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــی ف رحمان
در ســه گــروه توزیــع می شــود افــزود: 
بخشــی از برنج هــا از نــوع هومالــی، برنــج 
ــط  ــر متوس ــه قش ــود ک ــدی ب ــر تایلن معط
جامعــه مصــرف می کردنــد و در حــال 
حاضــر قیمــت آن نیــز در بــازار بــاال رفتــه 
کــه قیمــت آن قبــاًل ۵ هــزار و ۲۰۰ تومــان 

ــود. ب
خدمــات  و  غلــه  شــرکت  مدیرعامــل 
بازرگانــی منطقــه ۱۳ بــا اشــاره بــه اینکــه 
برنــج تایلنــدی رده »ب« بــا قیمــت ۴ 
ــه اقشــار  ــع می شــد ک ــان توزی ــزار توم ه
ــد  ــرف می کردن ــه آن را مص ــن جامع پایی
ــدی  ــج هن ــر برن ــال حاض ــت: در ح گف
»۱۱۲۱« بــه قیمــت ۷ هــزار و ۴۰۰ در 
ــتقبالی از آن  ــا اس ــده ام ــه ش ــازار عرض ب

ــت. ــده اس نش
ــت  ــج کیفی ــن برن ــرد: ای وی خاطرنشــان ک
ــد  ــح می دهن ــردم ترجی ــا م ــی دارد ام خوب
ــد. ــتفاده کنن ــازار اس ــا در ب ــایر برنج ه از س
رحمانی فــر در پاســخ بــه اینکــه مــردم 
پاکســتانی  و  هنــدی  برنــج  می گوینــد 

ــم  ــزود: نمی توان ــت اف ــوردن نیس ــل خ قاب
ــته  ــی داش ــوع صحبت ــن موض ــورد ای در م
باشــم و بایــد معاونــت غــذا و دارو اظهــار 
ــودن  ــد، امــا موضــوع دست ســاز ب نظــر کن

برنج هــای تنظیــم بــازار را رد می کنــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنج هــای عرضــه 
شــده در بــازار کامــاًل طبیعــی اســت گفــت: 
ــوری  ــج ط ــوع برن ــت ن ــن اس ــا ممک تنه

باشــد کــه آب زیــادی جــذب نکنــد.
خدمــات  و  غلــه  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــه ۱۳ ب ــی منطق بازرگان
نــوع  ایــن  از مناطــق کشــور  بســیاری 
اســتفاده  وســیعی  ســطح  در  برنج هــا 
می شــود افــزود: در حــال حاضــر مشــکلی 

بــه  دارد  وجــود  برنــج  بــازار  در  کــه 
ــه  ــردد ن ــل برمی گ ــد داخ ــای تولی برنج ه
ــع  ــازار توزی ــت در ب ــه دول ــی ک برنج های

. می کنــد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کنتــرل و نظــارت 
ــت،  ــازمان صنع ــده س ــه عه ــئله ب ــن مس ای
معــدن و تجــارت اســت خاطرنشــان کــرد: 
قیمــت برنج هــای تولیــد داخــل بــاال رفتــه 
ــازار خریــد ایجــاد شــده  و مشــکالتی در ب

اســت.

رد شایعه توزیع برنج قالبی

برنج دست ساز نداریم
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قانون دیر هنگام و زود بازده 
 ســرانجام پس از ۱۰ سال قانون رســیدگی به اموال و دارایی های 
مســئوالن هفته گذشته از طرف قوه قضائیه اعالم شد. قانونی که فقط 
تدوین آیین نامه آن چهار ســال طول کشیده و پیش از آن نیز ۶ سال 
در جاهــای مختلف خاک خورده بود و این قانون برگرفته از یکی از 
اصول قانون اساسی مترقی جمهوری اسالمی ایران است که بر اساس 
آن می بایست مسئوالن طراز اول کشور لیست اموال و دارایی های خود 
و همســر و فرزندانشان را قبل از رسیدن به مسئولیت و بعد از اتمام 
مسئولیت به قوه قضائیه اعالم کنند که بنا حق افزایش نیافته باشد. این 
قانون در آغاز در قانون اساســی دایره شــمول بسیار محدودی داشته 
و فقط رئیس جمهور و وزرا را شــامل می شــد. که بعدها با تصویب 
مصوبه ای در مجلس شــورای اسالمی دایره شمول آن بسیار گسترده 
گشته به طوری که می توان تمامی مسئوالن را شامل این قانون دانست 
حتی مسئولین در رده های بخشدار و شهردار و اعضای شورای شهرها 
نکته مهم این قانون این اســت که استثنایی نه برای قوه قضائیه که در 
حقیقت باید به اموال مســئوالن رســیدگی کند قائل شده و نه برای 
خــود نمایندگان مجلس که این قانون را تصویــب کرده اند و از این 
بابت قانونی اســت که اگر اجرای درست آن تضمین شود عدالت را 

اجرا خواهد کرد.
قرار است ظرف دو ماه آینده سامانه ثبت اموال مدیران در قوه قضائیه 
طراحی و راه اندازی شــده و اداره کل مربوطه نیز زیرنظر ریاست قوه 
قضائیه شــکل بگیرد تا با جدیت تمام پیگیر اجرای قانون و رسیدگی 

به اموال مسئوالن گردد.
گفتیم شمول این قانون بسیار گسترده است و عالوه بر خود مدیران و 

مسئوالن شامل همسر و فرزندان آنان نیز خواهد شد.
نکته جالب توجه این اســت که در آیین نامه حتی همســران دوم و 
همسران موقت آنان را نیز شامل گشته است که بسیار مناسب با اوضاع 
و احوال این روزهای برخی مســئوالن اســت که بیش از پیش باید 

مواظب اعمال و رفتار خود باشند.
علی)ع( بعد از پذیرش خالفت مســلمین در یکی از خطبه ها به مردم 
و مسئوالن دوران خلفای پیشین فرمود: اموال نامشروعی که به دست 
آورده ایــد را به بیت المال بر خواهم گرداند حتــی اگر آنان را کابین 

همسرتان کرده باشید.
بدیهی اســت در نظام اســالمی ما که بر گرفته از نظام علوی است و 
انشاءا... به نظام مهدوی متصل خواهد شد به طریق اولی باید حفظ و 
حراست از بیت المال را وجهه همت خود سازد. و در اجرای عدالت 
بدون تبعیض و بی مالحظه عمل نماید. آنگونه که ریاست جدید قوه 

قضائیه نیز وعده مبازه با فساد بدون خطا قرمز را داده است.
امروز با کمال تأسف وجود برخی مسئوالن و مدیران فاسد در پیکره 
مدیریتی نظام علی رغم آنکه اکثریت مدیران کشور خدوم و پاکدست 
بوده و زحمات شــبانه روزی برای کشور می کشند مردم را نسبت به 
اجرای عدالت و مبارزه با فساد بدبین و ناامید کرده است. اگر چه در 
مدت کوتاه مدیریت جدید دستگاه قضا بارقه های امید دوباره دمیدن 
گرفته اســت و انجام برخی اقدامات و رسیدگی به برخی پرونده هاو 
مبارزه با فســاد بــا جدیت تمام پیگیری می شــود و تدوین آیین نامه 
اجرایی قانون رســیدگی به اموال مسئوالن نیز یکی از همین اقدامات 

خوب و امیدوار کننده است.
یکی از مشــکالت موجود در کشــور نبود شــفافیت در بخش های 
مختلف می باشد که یکی از این بخش ها درآمدها و دارایی های مدیران 
کشور است که موضوعاتی نظیر حقوق های نجومی را به وجود آورد 
و همچنیــن قانون نانوشــته از کجا آورده ای؟ که تاکنون به درســتی 
اجرا نشــده است حال با ابالغ این آیین نامه تمامی مدیران در سطوح 
مختلف در معرض نظــارت قوه قضائیه و نظارت مردم قرار خواهند 
گرفت و امید است که قوه قضائیه نیز در اجرای این قانون موفق بوده 
و با اجرای درســت و بدون تعبیض آن اتاق شیشه ای اموال مدیران را 
تشکیل داده و اعتماد و امید مردم به دستگاه قضایی با اجرای این قانون 
افزایش یافته و  جلو بسیاری از فسادها و سوء استفاده ها گرفته شود و 
از شائبه هایی نیز که برای مردم در خصوص اموال مسئوالن به وجود 

آمده ابهام زدایی نماید.

تشکیل کارگروه بررسی ایرادات شورای نگهبان 
به طرح اصالح قانون انتخابات 

 سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تشکیل کارگروهی برای 
بررســی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی در این کمیسیون خبر داد.اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا با 
اشــاره به آخرین وضعیت طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: اکنون کارگروهی متشکل از برخی از اعضای کمیسیون شوراها، 
نماینده وزارت کشور، نماینده شورای نگهبان و نماینده مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی تشکیل شده تا ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی را بررسی کنند.وی اظهار کرد: قرار است 
ایرادات قابل حل برطرف شود و آن بخش که قابل حل نیست به صحن کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها آمده و در آنجا در خصوص آن ها تصمیم گیری شود.

هشدار ریابکوف درباره خطر از بین رفتن برجام
 معاون وزیر امور خارجه روسیه از احتمال خروج ایران از معاهده منع اشاعه 
تسلیحات هسته ای ابراز نگرانی کرده و از عملکرد اعضای اروپایی برجام درباره 

عادی سازی همکاری اقتصادی با ایران انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ، ســرگئی ریابکوف، پس از رایزنی با همتای آمریکایی خود 
در امور کنترل تســلیحاتی گفت: ما دالیلی را که باعث شد تا ایران اعالم کند 
کــه قصد دارد تعهدات خود را در چارچوب برجام کاهش دهد درک می کنیم 
اما این را پنهان نمی کنیم که عملی شــدن خروج ایران از معاهده منع اشــاره 
تســلیحات هسته ای را درست نمی دانیم. این ضربه سنگینی نه تنها به سازوکار 
عدم اشاعه تسلیحات هسته ای بلکه در کل به امنیت نه فقط منطقه بلکه جهان 
وارد خواهد کرد.ریابکوف همچنین گفت: ما نمی توانیم که چشم انداز بدترین 
سناریوی از بین رفتن برنامه جامع اقدام عمل مشترک ]برجام[ را جدی نگیریم.

مذاکرات مفید بود
 ســخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن، دیدار روز چهارشــنبه نخست وزیر 

کشورش با رئیس جمهوری اسالمی ایران را مثبت و مفید ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا، »تاکشی اوسوگا« در رابطه با روابط میان آمریکا و ژاپن اظهار 
کرد: میان ژاپن و ایاالت متحده، از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، روابط سنتی 
وجود دارد. روابط نزدیکی از همه جهات با یکدیگر داریم. نخســت وزیر آبه 
و رئیس جمهور ترامپ روابط نزدیکی با یکدیگر دارند. آن ها مالقات تلفنی و 
رو در رو داشــته اند. ماه گذشــته نیز، ایران یکی از محورهای این گفت وگوها 

بوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن در ادامه با اشــاره به اینکه ژاپن نگران 
افزایش تنش ها در منطقه است، تاکید کرد که ژاپن حکم میانجی گر میان ایران 

و آمریکا را ندارد.

اردوغان:سامانههایاس۴00راخریدهایموتوافق
نهاییشدهاست

■ ایســنا: رئیس جمهوری ترکیــه ضمن اعالم اینکــه آنکارا در 
حال حاضر سیســتم های دفاع موشــکی اس ۴۰۰ ساخت روسیه 
را خریداری کرده و این سیســتم های موشــکی ماه آینده میالدی 
ارســال خواهند شــد، بار دیگر تاکید کرد که این توافق با مسکو 
تغییرناپذیر اســت. به نوشــته روزنامه دیلی  صبــاح، رجب طیب 
اردوغان، در نشســت حزب عدالت و توسعه، گفت: نمی گویم که 
ترکیه سامانه های دفاع موشکی اس ۴۰۰ را خریداری خواهد کرد، 
چرا که در حال حاضر این سیســتم ها را خریداری کرده اســت. 
ما این توافق را نهایی کرده ایم.اردوغان خاطرنشــان کرد که توافق 
اس ۴۰۰ با مســکو نه تنها به دلیل قیمــت آن بلکه به دلیل انتقال 

تکنولوژی و احتمال تولید مشترک جذاب بوده است.
پوتین:روابطروســیهوآمریکادرحالازبینرفتن

است
■ تســنیم: رئیس جمهوری روســیه با اشــاره به سیاست اعمال 
تحریم ها از جانب آمریکا، یادآور شد که روابط مسکو و واشنگتن 
هــر روز رو به وخامت بیشــتری می رود و الزم اســت تا تصمیم 
ســازنده ای برای همکاری های اقتصادی دوجانبه گرفته شــود. به 
نقل از خبرگزاری »نووســتی«، "والدیمیر پوتیــن" در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی »میر«، اعالم کرد که روابط روسیه و آمریکا رو به 

وخامت است و هر روز بدتر و بدتر می شود.
وی گفت: »طی چند ســال اخیر دولت کنونــی ایاالت متحده در 
رابطه با روســیه ده ها تصمیم مختلف مربــوط به اعمال تحریم ها 
اتخاذ کرده و این مســئله گویای رو به وخامــت رفتن روابط دو 

کشور است.«
روســیه:اروپاییهاتحرکمناســببرایهمکاری

اقتصادیباایرانندارند
■ فارس: ســرگئی ریابکوف،بامداد پنجشنبه گذشته، از کشورهای 
اروپایی به دلیل نداشــتن اراده سیاسی مناسب جهت عادی سازی 
روابط اقتصادی با ایران انتقاد کرد. به نوشته ایتارتاس ریابکوف بعد 
از رایزنی با معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تســلیحاتی 
در جمع خبرنگاران گفت: »متأســفانه طرف های اروپایی برجام از 
لحاظ ایجاد شــرایط الزم برای همکاری اقتصــادی نرمال با ایران 
که صادرات کاالهای ســنتی و منابع انرژی ایران را شامل می شود 

تحرک و اراده سیاسی مناسبی ندارند.«
وی در بخــش دیگری از ســخنانش گفت در صورتــی که ایران 
تهدیدهای خود برای خروج از معاهــده »ان پی تی« را عملی کند، 

ضربه سنگینی به نظام امنیتی دنیا وارد خواهد آمد.
درخواستآلمانواماراتازایرانبرایجلوگیریاز

تشدیدتنشها
■ مهر:آلمــان و امارات با انتشــار بیانیه ای مشــترک، خواســتار 
جلوگیری از اقدام های تنش زا در منطقه توسط ایران شدند.به نقل 
از رویترز، پس از دیدار رســمی »شیخ محمد بن زاید آل نهیان،از 
آلمان، برلین و ابوظبی با انتشــار بیانیه ای مشترک نسبت به تشدید 
تنش هــا در منطقه ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آلمان و امارات 
از ایران خواســته اند تــا از اقدام های تنش زا خــودداری کند و بر 
ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام تشــدید کننده اوضاع از ســوی 
همه بازیگران منطقه تاکید کرده اند.آلمان و امارات در بیانیه مشترک 
خود در حالی از ایران خواستار کاهش تنش در منطقه شده اند، که 
در مقابل هیچ اشــاره ای به اعزام ناوهای جنگی و تحرکات نظامی 

آمریکا در منطقه نداشته اند.
ترامپ:دربارهکرهشــمالیعجلــهاینداریمزیرا

تحریمهااعمالشدهاست
■ باشــگاه خبرنگاران :رئیس جمهور آمریــکا گفت: درباره کره 
شــمالی ما هیچ عجلــه ای نداریم زیرا تحریم ها علیه این کشــور 
اعمال شــده است. به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ، گفت: ما در 
حال انجام کارهایی درباره کره شــمالی هستیم. باید دید که نتیجه 
این کارها چه خواهد شــد. درباره کره شمالی بازهم می گویم که 
ما هیچ عجله ای نداریم زیرا تحریم ها علیه این کشــور اعمال شده 
است. چین در این مورد به ما بسیار کمک کرده است. ترامپ تاکید 
کرد: به هر حال، ما فکر می کنیم می توانیم با بســیاری از کشورها 
کنار بیاییم که به زبان صریح، به ما چندان احترام نمی گذارند زیرا 
سال های طوالنی کاله ســر ما گذاشته اند اما دیگر اجازه نخواهند 

یافت کاله ما را بردارند!

 رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه 
ترامپ را شایســته مبادله پیــام نمی دانم، 
تاکیــد کردند، با آمریــکا مذاکره نخواهیم 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظــم رهبری، حضرت آیــت ا... خامنه 
ای رهبر انقالب اســالمی صبح امروز در 
دیدار با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن 
و هیــأت همراه تأکید کردنــد: جمهوری 
اســالمی ایران هیچ اعتمادی بــه آمریکا 
ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا 
در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار 
نخواهد کرد زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی 

مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد.
در ابتــدای این دیــدار آقای آبه شــینزو 
نخســت وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم 
رهبــری گفت: من قصــد دارم پیام رئیس 

جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم.
رهبر انقالب اســالمی خطاب به نخست 
وزیر ژاپن گفتند: ما در حسن نیت و جدی 
بودن شما تردیدی نداریم اما در خصوص 
آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، 
من شــخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ 
پیامی نمی دانم و هیچ پاســخی هم به او 

ندارم و نخواهم داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: مطالبی 
را کــه بیــان خواهم کــرد، در چارچوب 
گفتگو با نخســت وزیر ژاپن است زیرا ما 
ژاپن را کشــوری دوست می دانیم، اگرچه 

گالیه هایی نیز وجود دارد.
صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
ــه  ــر اینک ــی ب ــن مبن ــر ژاپ ــت وزی نخس
ترامــپ بــه او گفتــه »آمریــکا قصــد 
تغییــر رژیــم در ایــران را نــدارد«، تأکیــد 
کردنــد: مشــکل مــا بــا آمریکایی هــا 
موضــوع تغییــر رژیــم نیســت، زیــرا آنهــا 
اگــر چنیــن قصــدی هــم داشــته باشــند، 
ــور  ــتند، همانط ــرای آن نیس ــه اج ــادر ب ق
ــکا، در  ــی آمری ــور قبل ــه رؤســای جمه ک
چهــل ســال گذشــته، بــرای نابــودی 
جمهــوری اســالمی ایــران تــالش کردنــد 

ــتند. ــا نتوانس ام
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: 
اینکــه ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را 
ندارد یک دروغ است زیرا اگر می توانست 
ایــن کار را انجام دهد، انجــام می داد اما 
نمی تواند. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره 
به صحبت های نخســت وزیــر ژاپن مبنی بر 
درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع 
هســته ای، گفتند: جمهوری اسالمی ایران به 
مدت پنج، شــش سال در موضوع هسته ای با 
آمریکا و اروپایی ها در قالب ۱ + ۵ مذاکره کرد 
و به یک نتیجه هم رســید، اما آمریکا زیر این 
توافق و قــرارداد قطعی زد، بنابراین کدام فرد 
عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام 

توافق ها زده، مذاکره کند؟
رهبر انقالب اســالمی به بخــش دیگری از 
صحبت های نخســت وزیر ژاپــن مبنی بر 
عزم آمریکا برای جلوگیری از ساخت سالح 
هسته ای بوسیله ایران اشاره کردند و افزودند: 
ما با ســالح هسته ای مخالفیم و فتوای شرعی 
من حرام بودن ســاخت سالح هسته ای است 

امــا این را بدانیــد که اگر ما قصد ســاخت 
سالح هســته ای داشــتیم، آمریکا هیچ کاری 
نمی توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، هیچ 

مانعی ایجاد نمی کرد.
ــد  ــا تأکی ــه ای ب ــت ا... خامن حضــرت آی
بــر اینکــه انباشــت ســالح هســته ای نیــز 
اقدامــی خــالف عقــل اســت، خاطرنشــان 
کردنــد: آمریــکا بــه هیــچ وجــه صالحیت 
ــاره اینکــه کــدام کشــور  حــرف زدن درب
ســالح هســته ای داشــته باشــد یــا نداشــته 

باشــد، نــدارد زیــرا آمریــکا، چنــد هــزار 
کالهــک هســته ای در انبارهــای خــود 

دارد.
ایشان با اشــاره به سخنان نخست وزیر ژاپن 
مبنی بر اینکه آمریکا آماده مذاکرات صادقانه 
با ایران اســت، خطاب به آقای آبه گفتند: ما 
این حرف را اصاًل باور نمی کنیم زیرا مذاکرات 
صادقانه از جانب شــخصی همچون ترامپ، 

صادر نمی شود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: صداقت 
در میان مقامات آمریکایی بســیار کمیاب 

است.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای خطاب به 
نخست وزیر ژاپن افزودند: رئیس جمهور 
آمریکا چند روز پیش با جنابعالی دیدار و 
گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما 
بعد از بازگشــت از ژاپن، بالفاصله تحریم 
صنایع پتروشــیمی ایران را اعالم کرد، آیا 

ایــن پیام صداقت اســت؟ آیا این نشــان 
می دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟

ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه 
تلخ مذاکره چند ســال اخیــر با آمریکا را 

تکرار نخواهیم کرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
در  آمریکایی هــا  بــا  مذاکــره  رونــد 
چارچــوب برجــام گفتنــد: بعــد از توافــق 

هســته ای، نخســتین کســی کــه برجــام را 
ــا  ــخص اوبام ــرد، ش ــض ک ــه نق بالفاصل
بــود، همــان کســی کــه درخواســت 
ــم  ــطه ه ــرده و واس ــران ک ــا ای ــره ب مذاک

ــود. ــتاده ب فرس
ــد:  ــه ای افزودن ــت ا... خامن ــرت آی حض
ــای  ــاب آق ــت و جن ــا اس ــه م ــن تجرب ای
آبــه بدانیــد کــه مــا ایــن تجربــه را تکــرار 

نمی کنیــم.
ــت  ــخنان نخس ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــپ  ــه ترام ــر اینک ــی ب ــن مبن ــر ژاپ وزی
موجــب  آمریــکا  بــا  »مذاکــره  گفتــه 
ــد  ــد«، تأکی ــد ش ــران خواه ــرفت ای پیش
ــدون  ــد، ب ــف خداون ــه لط ــا ب ــد: م کردن
ــا وجــود تحریــم  ــا آمریــکا و ب مذاکــره ب

ــید. ــم رس ــرفت خواهی ــه پیش ــم ب ه
ــتقبال از  ــا اس ــالمی ب ــالب اس ــر انق رهب
پیشــنهاد نخســت وزیــر ژاپــن بــرای 
ــا جمهــوری اســالمی  گســترش روابــط ب
ایــران، خاطرنشــان کردنــد: ژاپــن کشــور 
بــه  اگــر  و  اســت  آســیا  در  مهمــی 
ــل دارد  ــران تمای ــا ای ــط ب ــترش رواب گس
ــد،  ــان ده ــود را نش ــع خ ــد اراده قاط بای
ــم  ــه برخــی کشــورهای مه ــه ک همانگون

ــد. ــان داده ان ــن اراده را نش ای
ایشان با اشــاره به دشمنی های چهل ساله 
آمریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی ها، 
افزودنــد: ما معتقدیم از طریــق مذاکره با 
آمریکا، مشــکالت ما حل نخواهد شد و 
هیچ ملت آزاده ای، مذاکره زیر فشــار را 

قبول نخواهد کرد.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با اشاره به 
بخشــی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی 
بر اینکه آمریکایی هــا همواره می خواهند 
طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها 
تحمیل کنند، گفتند: اینکه شما این واقعیت 
را تصدیــق می کنید، خوب اســت و این 
را هــم بدانید کــه آمریکایی ها در تحمیل 
دیدگاه های خود به هیچ حدی قانع نیستند.
در این دیدار کــه روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان هم حضور داشــت، آقای آبه 
شینزو با اشاره به مذاکرات خود در تهران 
ابــراز امیدواری کرد ایــن گفتگوها زمینه 

گسترش بیشتر همکاری ها را فراهم کند.

بازتاب گسترده خبر دیدار شینزو آبه با رهبر انقالب 
در رسانه های جهان

 دیدار شینزوآبه با رهبر انقالب در رسانه های بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.
به گزارش ایلنا، نخســت وزیر ژاپن که از روز چهارشنبه هفته گذشته در راس هیأتی بلندپایه 
وارد تهران شد به دیدار رهبر انقالب رفت. دیدار امروز شینزوآبه با رهبر انقالب در رسانه های 

بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.
نشــنال نوشت: آبه در دومین روز از سفرش به تهران با هدف کاهش تنش ها در خاورمیانه، با 

رهبر ایران دیدار کرد.
نیوز آســیا نوشت: شینزو آبه در راستای کاهش تنش با آمریکا، با رهبر ایران دیدار کرد. توکیو 
یکی از متحدان اصلی آمریکا و شریک تجاری قدیمی ایران است. این نخستین بار طی ۴۱ سال 

گذشته است نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می کند.
کیودو نیوز نوشت: رهبر ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن تاکید کرد که ایران به دنبال ساخت 

یا استفاده از سالح هسته ای نیست.
یورونیوز نوشت: نخست وزیر ژاپن پس از دیدار با رهبر ایران، گفت که آیت ا...خامنه ای تاکید 

کرده ایران به دنبال ساخت و استفاده از سالح هسته ای نیست.
پایگاه اینترنتی روزنامه استریت تایمز نوشــت: »شینزو آبه«، نخست وزیر ژاپن، گفت که رهبر 

جمهوری اسالمی ایران گفته که قصدی برای تولید و به کارگیری تسلیحات هسته ای ندارد.
خبرگزاری رویترز نوشت: رهبر ایران به نخست وزیر ژاپن گفت که پاسخی به رئیس جمهوری 

آمریکا نخواهد داد.
پایگاه اینترنتی روزنامه داکا تریبیون نوشت: شینزو آبه با رهبر ایران دیدار کرد تا از تنش ها در 

منطقه بکاهد.
پایگاه اینترنتی مجله یواس نیوز هم نوشت: رهبر ایران گفت که کشورش قصدی مبنی بر تولید 

تسلیحات هسته ای ندارد.

رهبر انقالب در دیدار آبه شینزو :

با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

مهدی آقايانی »

 هنــوز یک مــاه از انفجــار و حمله 
خرابکارانه بــه چند نفتکــش در منطقه 
خاورمیانه نگذشــته اســت که دوباره دو 
نفت کش در آب های دریای عمان مورد 
حمله قرار گرفتند.یک ماه پیش بود که ۷ 
نفتکش اماراتی و عربســتانی مورد حمله 
مخفیانه گروه های ناشــناس قرار گرفتند 
و متحمل خسارات جزئی شدند،حال بعد 
از گذشــت یک ماه از آن رخدادها،دوباره 
۲ نفتکش،این بــار در خلیج عمان، مورد 

حمله قرار گرفت.
این دو کشتی نروژی و سنگاپوری حامل 
مواد نفتی از ابوظبی و عربستان بودند که 

یکی از این دو کشــتی حامل مواد اتانول 
به مقصد کشور سنگاپور حرکت می کرده 
اســت. خبرگزاری رویترز اعالم کرد که 
کادر و خدمه هر دو کشتی در سالمت به 
ســر می برند. در همین ارتباط مدیر کل 
بنادر و دریانوردی هرمــزگان ، در مورد 
سرنشینان این دو کشتی عنوان کرد: ۴۴نفر 
دریانورد خارجی با هماهنگی بندر شهید 
رجایی نجات یافته اند. ا.. مراد عفیفی پور 
در ادامــه گفت که بالگرد هــای ما برای 

ارزیابی بیشتر در منطقه اعزام شده اند.
در جریان این رخداد بازار نفت جهانی با 
افزایش قیمت رو به رو شد. شبکه خبری 
رویتــرز عربی اعالم کرد کــه دو دالر به 

قیمت نفت خام برنت در هر بشکه اضافه 
شده است.

در این زمینه نیــروی های دریایی آمریکا 
اعالم کردنــد که این رخــداد یک اقدام 
تهاجمــی بوده اســت .همچنین شــبکه 
المیادیــن در یک گــزارش اعالم کرد که 
یکی از دو نفتکش خسارت دیده،به طور 
کامل در دریای عمان غرق شــده است و 
شــاخص بورس در برخی از کشور های 
عربی به خاطر این حادثه در حال کاهش 
است. همچنین رویترز در گزارشی دیگر 
به نقل از یک منبع ناشناس عنوان کرد که 
یک نفتکش نروژی در آب های ســاحلی 
فجیره در کشور امارت،مورد اصابت یک 

اژدر قــرار گرفته اســت.در همین ارتباط 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
عنوان کــرد که وقوع این حادثه در منطقه 

بسیار مشکوک است.
بــه گزارش فارس محمد جواد ظریف در 
صفحه توییتر خود نوشت در حالی که آبه 
شینزو، نخست وزیر ژاپن در حال مالقات 
با آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 
بود،گزارش هایی از این حمالت منتشــر 
شــد)پایان نقل قول(،همچنین سخنگوی 
وزارت خارجه نیز در باره این حادثه ابراز 
نگرانی کرد. ســید عباس موسوی در یک 
رویکرد نزدیک به جــواد ظریف، اظهار 
داشت که بروز این حادثه همزمان با دیدار 
آبه شــینزو با رهبر انقالب،مشکوک است 
واز همــکاری و گفتگو در منطقه حمایت 

می کند.

در ادامه واکنش ها، بــه گزارش رویترز، 
سخنگوی دولت انگلستان از وقوع حادثه 
و انفجار کشتی ها در منطقه ابراز نگرانی 
کرد وعنوان نمود که با شــرکای خود در 
منطقه بــرای ارزیابی این حادثه در ارتباط 

است.
به هــر حال با توجه بــه رخ دادن مجدد 

ایــن گونه حــوادث پر خطــر در منطقه 
خاورمیانه،دســت می یابیــم که هر گونه 
حادثه در منطقــه ، امکان بروز تنش های 
پر خطر ما بین کشور ها را افزایش خواهد 
داد و ضروری است که کشور ها با آگاهی 
از اتفاقــات رخ داده به دنبال تنش زدایی 

هرچه بیشتر در منطقه باشند.

مکانیزم انتخابات در کشور تخلفات را 
ناممکن می سازد

 معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات گفت: مکانیزم 
و فرایند انتخابات در کشور به دلیل حضور نهادهای مختلف نظارتی 
امکان هر گونه تخلف تاثیرگذار و دستکاری در آرا را ناممکن ساخته 

است.
جمال عرف در نشست ستاد انتخابات و مدیران سیاسی استان قزوین 
تاکید کرد: ۸۰ میلیون ایرانی نگاهشان به بزرگترین رویداد سال یعنی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی است تا ببینند این دوره چه تحولی 

را در سرنوشت آنان رقم می زند.
وی با بیان اینکه تعداد واجدان شــرایط در انتخابات در ستاد وزارت 
کشــور موجود اســت، افزود: هیچیک از ســتادهای استانی مجاز به 
اعالم تعداد واجدان شرایط رأی نبوده و این وظیفه تنها برعهده ستاد 

انتخابات مستقر در وزارت کشور خواهد بود.
این عضو ستاد اجرایی انتخابات با بیان اینکه همه ما موظف به صیانت 
از آرای مردم هســتیم و به لحاظ شــرعی و قانونی مجاز به خیانت 
در حق الناس نیســتیم، تصریح کرد: در نظام مردم ساالری جمهوری 
اسالمی رأی دادن یک تکلیف شرعی محسوب شده و به همین جهت 
درخواســت داریم تا عوامل اجرایی انتخابات هیچ گونه رفتار، کردار 
و یا شائبه ای را در جهت جانبداری از یک نامزد خاص تا زمان پایان 

فرایند انتخابات به عمل نیاورند.

يادداشت 

انفجارنفتکشاینباردردریایعمان
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خبر

5هزار بیمار مجهول الهویه بیمه می شوند
 مدیر کل بیمه گری و درآمد ســازمان بیمه ســالمت از پوشش بیمه ای پنج هزار 

پرونده بیماران مجهول الهویه تا سقف اعتبار ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش مهر، داوود حاجی قاسمعلی از انعقاد تفاهم نامه بین سازمان بیمه سالمت 
با ســازمان بهزیستی در راستای پوشش بیمه ای افراد مجهول الهویه خبر داد و افزود: 
بر اســاس این تفاهم نامه بیمه سالمت متعهد شده است تا پنج هزار پرونده متعلق به 

بیماران مجهول الهویه را تا سقف اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بر عهده بگیرد.
حاج قاســمعلی هم چنین در خصوص بیمه زندانیان اظهار کرد: سقف اعتبار در نظر 
گرفته شــده براساس تفاهم نامه بین سازمان بیمه ســالمت و اداره کل زندان ها ۱۰۰ 

میلیارد تومان و شامل تمامی خدمات در بخش سرپایی و بستری دولتی می شود.

لزوم توجه به عوامل طبیعی و انسانی
 برای کاهش خطرات سیل

ــس  ــر کشــور و رئی ــور شــهری و روســتائی وزی ــاون عمــران و توســعه ام  مع
ــش  ــه کاه ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــور ب ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
خطــرات ســیل بایــد بــه عوامــل طبیعــی و انســانی توجــه کــرد، بــر ایجــاد نظــام 
ســازمانی و تشــکیالتی جامــع و فراگیــر و توجــه مضاعــف بــه بازســازی و بازتوانی 

و ســاماندهی مشــارکتهای مردمــی تاکیــد کــرد.
به گزارش ایســنا، مهدی جمالی نژاد، عنوان کرد: تهدیدهای ناشی از سیالب مربوط 
به ســیل های ناگهانی است که در یک محدوده کوچک حجم زیادی بارش در مدت 

کوتاهی رخ می دهد. 

حذف کارمزد وام  حمایتی و اضطراری کمیته امداد
 معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی )ره( از حذف کارمزد وام های حمایتی 
و اضطراری کمیته امداد خبر داد.به گزارش ایســنا، حمیــد باجالن، گفت: این اقدام 
برای کمک به توانمندسازی اقشارآسیب پذیرتحت حمایت صورت گرفته و امسال ۲ 
هزار میلیارد تومان اعتبارات صندوق قرض الحســنه به وام های حمایتی و اشتغالزایی 
اختصاص یافته اســت.وی افزود: از این میزان اعتبار تاکنــون ۵۰۰ میلیارد تومان به 
متقاضیان پرداخت شده که ۳۵۰ میلیارد تومان آن وام های حمایتی بدون بهره و کارمزد 
بوده است.معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: درخصوص وام های 
توانمندسازی با مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیون ریال نیز فقط ۳ درصد کارمزد خدمات اداری 

از وام گیرنده دریافت می شود که با کارمزد بانکی متفاوت و کمتر است.

تراژدی ازدواج دختر بچه ها 
 اخیرا طــرح ممنوعیت ازدواج کودکان به ویژه دختران زیر ۱۳ســال 
توســط اعضای کمیسیون قضائی مجلس رد شد. یکی از اعضای محترم 
این کمیسیون در توجیه مخالفت با این طرح مطالبی را عنوان کرده است؛ 
از جمله اینها این بوده، اینگونه مسائل که در زمره مسائل شخصی است، 
قانون بردار نیست و با وضع قانون نمی شود دختران را از ازدواج منع کرد 

)نقل قریب به مضمون(. 
الزم به توضیح است که سایر همفکران ایشان نیز در مخالفت با منع ازدواج 
کودکان مسائلی از قبیل سنت، پذیرش عرف و غیره را مطرح کرده اند که 
به نظر می رسد در یک جمع بندی کلی با اوضاع و احوال فعلی جامعه سر 
ســازگاری ندارد. در همین راستا به چند نکته قابل توجه اشاره می کنم. با 
بررســی مختصر در خصوص چرایی ازدواج دختران در سنین پایین در 
سال های گذشته به این نتیجه می رسیم که علت اصلی این گونه ازدواج های 
زودرس ناشی از مشکالت و معضالت خانواده ها بوده است که در واقع 
کودکان خود را در قبال مهریه و یا شــیربها و یا انگیزه های مشــابه دیگر 
مورد معامله قرار داده اند. هرچند در کنار این انگیزه، این تفکر و دغدغه در 
خانواده های یادشده وجود داشته که سن دختر برای ازدواج هرچقدر باال 
برود، چشــم و گوشش باز می شود و خدای ناکرده ممکن است از جاده 
عفاف خارج شــده و دست به کارهای خطا بزند. بنابراین چه بهتر که از 

همان ابتدا این مایه دغدغه و تشویش را از خودشان دور کنند. 
در پاسخ به این موضوع باید گفت در چند سال گذشته خیلی از دختران 
و زنان جامعه ما همپای مردان تالش وکوشــش کرده اند که از لحاظ مالی 
به اســتقالل برسند و در این راه از هیچ گونه تالشی در زمینه های مختلف 
کوتاهی نکرده اند. در هر حال اســتقالل مالی زنان ما در مقایسه با گذشته 

خیلی بیشتر شده است. 
از منظر قانونی و حقوقی و بررسی گذرای قوانین مربوطه شاهد بوده ایم که 
این قوانین به مرور زمان دستخوش تحوالت گوناگونی شده اند. کمااینکه 
در قانون مدنی ما مسیر پرچالش میان سنت و شرع از یک طرف و قوانین 
عرفی جدید که داعیه حمایت از حقوق کودکان را داشته اند، از طرف دیگر 
همیشه وجود داشته است. در سال ۱۳۱۰ برای نخستین بار در قانون مدنی 
صحبت از استعداد جسمانی برای زوجین می شود و سپس در سال ۱۳۱۳ 
در ماده ۱۰۴۱ همین قانون حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵سال و برای 
پسران ۱۸سال می شود که آنهم تحت شرایطی منوط به اجازه دادگاه است. 
سال هاست که در جوامع پیشرفته ازدواج دختران در سنین پایین را نوعی 
خشونت جنسی به شــمار می آورند و آنرا از مقوله های آسیب اجتماعی 
می دانند. این نوع ازدواج که درواقع نوعی معامله خانواده دختر با خواستگار 
تلقی می شود، بیشتر در کشورهای توسعه نیافته رایج است و دلیل عمده آن 

هم همان گونه که اشاره شد، مشکالت مالی و فرهنگی است. 
آمار وحشــتناک طالق در ایران حکایت از ازدواج های نامناســب و 
غیرمتعــارف دارد. آمارها می گویند که در یک دهه در ایران نزدیک به 
۴۰۰هزار دختر زیر ۱۳سال تن به ازدواج اجباری داده اند. بدیهی است 
عدم رضایت زوجه به ازدواج اجباری زودهنگام خود منشــا بسیاری 
از اختالفات خانوادگی و همچنین ناهمگنی با جامعه و ســرپیچی از 
مقررات و قوانین حاکم است. ازدواج زودهنگام دختران آنان را دچار 
بسیاری از مشکالت و معضالت روحی-روانی ساخته و تبعات بسیار 
منفی هم برای خانواده و هم برای جامعه به دنبال دارد. آمارهای باالی 
خیانت، تخلفات گوناگون، فرار از محیط خانواده، از ســوی دخترانی 
که به اجبار تن به ازدواج داده اند، گویای درستی این ادعاست. همین 
کودکانی که به اجبار به خانه همســرانی می روند که بعضا ۲۰سال یا 
بیشتر از آنان بزرگترند، در غالب مواقع از خیلی از جهات واجد اهلیت 

برای اعمال حقوق خودشان نیستند. 
باید گفت بسیاری از اینگونه ازدواج ها که برخالف میل و رغبت دختران 
صورت می گیرد به لحاظ نداشــتن اراده آزاد، از منظر حقوقی و شــرعی 

می تواند محل شک و شبهه باشد. 
قابل ذکر است که یکی از مخالفان طرح رد شده اینگونه استدالل می کند 
که با وضع قوانین سخت نمی توان فرهنگ و رفتار جامعه را تغییر داد. این 
استدالل مانند سایر استدالالت ذکر شده سخت سست است؛ زیرا متولی 
فرهنگ در جامعه حکومت اســت. وضع قوانین مناســب و متناسب 
با شرایط روز می تواند بســیاری از رفتارها و باورهای غلط رایج در 
جامعه را تغییر دهد. جای دختران کم ســن و سال پشت میز مدرسه 
و دبیرســتان است نه نشستن در خانه همسری که سال های زیاد با او 
اختالف ســن دارد و هرگز زبــان او را نمی فهمد. در این رابطه فرقی 
نمی کند زوج کم سن و سال باشد یا مسن باشد. کم سن و سال بودن 
زوج و عــدم تجربه کافی در جهت مدیریــت خانواده معموال منجر 
به اختالفات خانوادگی و طالق خواهد شــد. بــه هر حال این گونه 
ازدواج ها به طور یقین تبعات سنگینی به دنبال داشته که نه تنها خانواده 
بلکه جامعه از آن متضرر می شود. نگاه قانون گذار هنگام وضع قوانین 
می بایســتی رو به جلو و همراه با معیارها و اســتانداردهای پیشرفته 
تجربه شده جهانی باشد. صرف اتکا به سنت ها و باورهای رایج غلط 

هرگز ره آورد خوبی برای جامعه نخواهد داشت.

شرق: خود شیرینی ممنوع 
 پاچه خواری چی؟

اطالعات: ترامپ مستقیماً چین را تهدید کرد 
 کفشاشو ازش می گیرن

ایرنا: نخســت وزیر ژاپن پس از ۴۱ ســال برای نخستین بار بعد از 
انقالب به ایران آمد 

 شما چرا ذوق زده شدید؟!
شرق: کشیدن ترمز طرح تحول سالمت با استحقاق سنجی بیماران 

 ترمز سالمت که کار نمی کنه 
ایران: برخی کارگران فصلی ســاختمانی دو سال است در نوبت بیمه 

شدن هستند 
 کارگران ایران همه جا تو نوبتن!!

شرق: تغییر در شیوه بخشش اضافه خدمت های سربازی 
 سربازی در کنار ظرفشویی خونه ! !

هفت صبح: آمازون نفس اپل را گرفت 
 نفس مصنوعی بدید بهش خو!!
شرق: طرح دعوی از اصفهان تا لندن

 این همه راهو چطور دویدن!!
ایران: پرده برای مدیران خالق و پرامید باال می رود

 قبالنا نوشابه باز نمی شد ؟!
شرق: بازداشت مدیر عامل فراری بانک سرمایه در اسپانیا 

 گناه داره اذیتش نکنید!! 
جام جم: گزارش متفاوت از زندگی زنان قاچاقچی 

 در رفاه کامل به سر می برند
شرق: بهترین قصه گو برنده است

 هنر ناشناخته 
ایران: اموال مسئوالن زیر ذره بین 

 مگه ذره بین به این بزرگی داریم؟!
شرق: هیچ گونه مهندسی برای تعیین جایگاه بانوان در لیگ ملت های 

والیبال نداریم 
 هنوز مدرکش قانونی نشده 

فعالیت شورای اجتماعی محالت 
در 4 محله برگزارمی شود

اجتماعی  شــورای  فعالیت   
محالت در چهــار محله کوی 
کوثر، محمدیه، جوالن و شهید 

مدرس خواهد بود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری همدان 
گفت: دوره های آموزشی ویژه 
اجتماعــی  اعضــای شــورای 
محــالت به منظور آشــنایی به 
وظایف، دستورالعمل ها و نحوه 

فعالیت و ساختار آن برنامه ریزی شده است.
سعیدخوشــبخت خاطــر نشــان کــرد: دوره هــا شــامل آشــنایی بــا 
شــرح وظایــف، ارتبــاط  موثربــا شــهروندان، کارگروهــی و ارتبــاط 
ــه  ــت شــهری، کارگاه برنام ــا مدیری ــر، آشــنایی ب ــردی و موث بین ف
ریــزی ، شــناخت اداره هــا و ســازمان هــای خــارج از شــهرداری 
ــت و  ــازی  اس ــی و مستندس ــزارش نویس ــات اداری - گ و مکاتب
قبــل از آغــاز بــه کار رســمی شــورای اجتماعــی محــالت برگــزار 

شــده اســت.
وی تاکید کرد: افزایش مشارکت جمعی شهروندان، تقویت مشارکت 
شــهروندان در مدیریت شهری، هم افزایی بین دستگاه های خدمات 
رسان از مهمترین اهداف تشــکیل شورای اجتماعی محالت همدان 

می باشد.
خوشبخت اظهار کرد: دبیرخانه مرکزی شورای اجتماعی محالت در 
مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهرداری  و دبیرخانه عملیاتی 
نیز در نواحی و مناطق شهرداری مستقربوده و مسئولین نواحی نیز به 

عنوان دبیر در محله در نظر گرفته شده است.

S به ۳0 میلیارد  MA بسته حمایتی بیماران 
تومان بودجه نیاز دارد

 رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 
S به جز  MA گفت: بسته  حمایتی در حوزه توان بخشی برای بیماران 
داروی اسپینرازا و دستگاه های تنفسی، تدوین شده است و بالغ بر ۳۰ 
میلیارد تومان بودجه نیــاز دارد که امیدواریم با تامین بودجه حمایت 

ها امسال اجرایی شوند.
مهدی شــادنوش، افزود: خیلی پیش از این باید فعالیت های خود را 
S آغاز می کردیم تا امروز با مشکالت کمتری در  MA درباره بیماری 
این رابطه مواجه می شدیم. این مشکالت بخشی به حوزه های مدیریتی 

و بخشی به بیماران مربوط می شود.
ــران  ی ا ــا در  ــکالت م ــی از مش ــرد: یک ــان ک بی ــادنوش  ش
و  می دهیــم  مــردم  بــه  وعده هایــی  کــه  اســت  یــن  ا
بــرای  تالش هــا  همــه  می کنیــم.  میــدوار  ا را  بیمــاران 
ــام  نج ــا ا ــواده آنه ن ــاران و خا ــج بیم ــردن درد و رن ــم ک ک
همــه  بیمــاری  یــن  ا قطعــی  درمــان  دربــاره  می شــود. 
ــط  ــز فق نی ــران  ی ا ــت و  ــوع اس ــن موض ی ا ــال  ــه دنب ب ــا  دنی

اســت. کار  از  بخشــی 

شکوفه رنجبر »

 یک صفحه شــطرنج، چند نعل اسب و 
ده ها شــمع افروخته در فضایــی تاریک و 

خاکستری، همه دستمایه رمال ...
 برای سرکیســه کردن مشــتریانی است که 
عاجز ازحل مشــکالت و درمانشان به سراغ 

او آمده اند.
فال قهوه، فال چــــای، احضــــار ارواح، 
بخت گشایی، حل مشکالت خانوادگی همه 
وهمه نسخه هایی برای درماندگانی است که 
ایــن روزها، رماالن آنرا برای کســانی که از 

واقعیت می گریزند، می پیچند.
طبــق تحقیقات میدانی خبرنــگار ما با کمی 
دو دو تــا چهار تا کردن می توان ادعا کرد هر 
ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در آمد های 
زیــر زمینی نصیــب فالگیرهایی اســت که 
برخی زنــان همدانی که متاســفانه در بین 
آن ها چهره های فرهنگی و حتی علمی دیده 

می شود به جیب رماالن می ریزند.
ســودآوری این بازار مکاره باعث شده تا در 
این آب گل آلود، فالگیر ها از محدوده همدان 
هم فراتر رفته و برای خود دفتر و دستکی را 
در برخی شهرستان  های استان به راه انداخته 
و به مراتبی با تعیین وقت قبلی مراجعه  کننده 

بپذیرند.
رماالن حاشــیه نشــین دیروز حاال دیگر به 
بهترین خیابان های شهر کوچ کرده اند تا دیگر 
کسی به آنها غربتی نگوید. اکنون آنان زنانی 
هستند که با در اختیار گرفتن دایره المعارف 
گســترده لغات ماورایی، به کمین مشتریانی 
نشســته اند که آنها نیز دیگر زنــان خانه دار 
دیروز نیســتند، بلکه اغلب از اقشار باسواد 
جامعه و حتی دانشــجویانی هستند که حتی 
برای گرفتن نمره، رفتن به سراغ رماالن باالی 

شهر را برای خود کالس می دانند.
داخلــی-روز-نواحــیخیابــان

سعیدیه
سالن شیک یک آپارتمان، ده ها تابلوی سیاه قلم 
نقاشی شده زیر نور خاص، چند زن شیکپوش 
که در انتظار نوبتشــان بودند و در گوشــه ای 
دیگراز سالن دختری پشت میزنشسته که نقش 
منشی را بازی می کند و هربار که صدای زنگ 
شــنیده می شــود، او از زن های منتظر دعوت 

می کند تا به اتاق وارد شوند.
در اتاقی دیگر، رمال مشغول فالگیری است. 
گاهی صدایش در میان پچ پچ زنانی که منتظر 
اقبال و آینده شان هستند می پیچد و سکوت 
طلب می کنــد، چرا که اجنه و ارواح از صدا 

و شلوغی عصبی شده و طلسم نمی شکنند.
زنــان با چنان شــوقی از خبردهی آینده این 
رمــال برای هــم تعریف می کننــد که قابل 

توصیف نیست.
در کنارم زنی با همراهش مشــغول صحبت 
است و از حرفهایش پیداست طالق گرفته و 
پشیمانی او را تا سر حد جنون پیش رانده که 
برای بازگشت همسرش به زندگی، حاضر به 

هزینه همه مهریه اش است.
با کلی ترفنــد موفق به ایجــاد ارتباط با او 
می شــوم، نامش نسرین اســت و یک سالی 
اســت که از همسرش جدا شــده،می گوید: 
شوهرم را دوست داشــتم و تنها بر اثر یک 
سوء تفاهم که تبدیل به یک لجبازی دنباله دار 
شــد از او جدا شدم و حاال با معرفی دوستم 
به اینجا آمدم تا برایم طلســم عشق بنویسد 

تا شاید دوباره زندگی ام از سر گرفته شود.
زنی ســاده به نظر می رســد و  و سادگی در 

کالمــش پیداســت ،نگاهی به مــن می کند 
و می پرســد: مجردی؟ اگــر مجردی دعای 
بخت گشــاییش معرکه است. دختر خاله من 
با دعای همین آدم ازدواج کرد،آن هم با چه 
کســی، االن در کانادا زندگی می کند و پول 

روی پول، شادی روی شادی می گذارد.
نمی دانم چه باید بگویم،جوابی جز سکوت و 
چرخ گرداندن چشمانم به نگاه ده ها زن دیگری 

که اطرافمان نشسته بودند برایش ندارم.
آن طرف تر درســت  روبه رویم زنی نشسته، 
موجه، با ظاهری رسمی، گه گاهی ناخنهایش 
را می جود و گاهی نگاهی ارزانی من می کند، 

از صندلــی بلند می شــوم تا 
نزدیکش شــوم، بــا نگاهی 
نگــران برانــدازم می کنــد. 
می پرســم که بار اولی است 
اینجا آمــده؟ میگوید:  به  که 
نه، اما امروز دعوای سختی با 
مادر شوهرش داشته و حالش 
تا طلسم  آمده  نیست،  خوب 

زبان بند کردن ببرد.
می گویم:  و  میزنــم  لبخندی 

اعتقاد هم داری؟
را جواب ســردی  لبخنــدم 
می دهــد و ادامه می دهد: آره 
پیش هم  یکسال  زیاد،  خیلی 
که دعوای شدیدی با خانواده 
شوهرم داشتم این خانم برایم 
دعا نوشت و مشکل حل شد 

البته مادر شــوهر من هیچ وقــت با من از ته 
دلش خوب نیست چون من باردار نمی شوم 
و او حســرت نوه دار شدن از طرف پسرش 

را دارد.
سوال میکنم که شوهرش از آمدن او به اینجا 
خبر دارد، و برایم جالب اســت که می گوید 
خودش او را رسانده و حتی با اینکه مشکلی 
با نازایی او ندارد، اما برای به دســت آوردن 
دل مادرش از او خواســته یک دعا هم برای 

بارداریش بگیرد.
دلم غوغاست و آشوب از این حجم خرافات، 
سرگیجه امانم را بریده و بیشتر از هر چیزی 
به هوایی برای نفس کشیدن نیاز دارم، هوایی 
بیرون از این آپارتمان چهل متری طلسم شده 
در خرافات، ســرم را پایین می اندازم و آرام 

راهی را که آمده ام برمی گردم.
خارجی-جادهگنجنامه-ساعت8

شب
کنار ورودی گنجنامه، دقیقا زیر ســایه های 

درختان قد کشیده به موازات ایستگاه تاکسی 
ایستاده ام تا کمی هوا بخورم، از حجم شنیدن 
قصه هــای ناگفتــه ی آدمهایی کــه به رمال، 
فالگیر و دعانویس پناه برده اند. در خودم گم 

شده ام، صدایی بی هوا به خودم آورد.
زن کولی: فالت بگیروم؟ چه خوش نشــانی، 

چه چشمان سیاهی، عروس کدوم قبادی؟
می خندم و می گویم: چند سال است که فال 

می گیری؟
می گوید: خیلی سال و همیشه هم اینجا میام 
اما وقتی تاریک باشــه، چون زودتر که بیام 
نمیــذارن کار کنم، چند وقــت پیش پلیس 
هم  حاال  کرد  دستگیرم 
تاریکه  میام کــه  وقتی 
هوا،حاال فالت بگیروم؟

میگم: نه بــه جاش از 
خودت برام بگو، 

نگاهــش  از  ترســیده 
از  نگران  کــه  خواندم 
حــرف زدن بــا غریبه 
اســت اما دلش پر بود 
برای گفتــن، گفت که 
اســت  نامــش جیران 
کرد های حاشــیه  از  و 
همدان،  شهرستان های 
چند سال پیش با مردی 
ازدواج می کنــد و بــه 
همدان می آید.همسرش 
که راننــده تریلی بوده 
بعــد از مدتی به جرم قاچاق مــواد زندانی 
می شــود و او بی سرپناه، حاال حدود ۵ سال 
است که فال می گیرد و از آینده و اقبال مردم 

می گوید تا نان شب بخورد.
داخلی-روزحاشیهشهر

خانــه ای قدیمــی که ترس مانــع از ورودم 
می شود اما قصه زنانی که امید و آینده را در 
پســتوهای این خانه جستجو می کنند دست 
از سرم بر نمی دارد. بعد از عبور از راهرویی 
باریک،  به داخل ســالنی بزرگ که فرشهایی 
سبز رنگ، اما کثیف پهن بود، پا گذاشتم، در 
چهار گوشه سالن چهار پنجره بزرگ بود که 

پرده هایی چرکین آنرا پوشانده بود.
مدتی نگذشته بود که صدایی زمخت صدایم 
کــرد، صدا از چپ بود به ســمتش رفتم، به 
محض ورود زنی میانسال و درشت اندام را 
دیدم که بر روی صندلی تکیه زده و سیگاری 

را در میان انگشتانش دارد.
اوکه مرا یک مشتری می دید از من خواست 

تــا روی صندلی کناریش بنشــینم .کمی از 
نشســتنمان نگذشــته بود که زن دیگری با 
چهــره ای امروزی برایمــان دو فنجان قهوه 
آورد و زن رمــال از من خواســت تا فنجان 

قهوه ام را سر بکشم .
وقتی فنجان خالی را بــه او دادم، بی درنگ 
گفت، پای زنی دیگر که اول اســم او »ب« 

است، در زندگیت در میان است.
او همــــچنان که به فنجان نـگاه می کرد، بی 
هیچ وقفه ای از توجه همســرم به او و هزینه 

هایی که برایش می کند، حرف می زد.
او حتی مشــخصات ظاهــری آن زن را به 
گونــه ای می گفت که انگار اورا به روشــنی 

می بیند.
او می گفت »ب« همسرت را از طریق تلگرام 
طلســم کرده و اگر می خواهــی به حقیقت 
ماجرا پی ببری، شــماره حساب همسرت را 
به من بده تا به تو بگویم تا کنون چقدر برای 

آن زن تازه وارد هزینه کرده است.
زن رمال همچنان کــه از طنازی های آن زن 
برای همســرم سخن می گفت، من را نیز زیر 
نظر داشــت و ناگهان گفت :گوشی موبایلت 
را، دو روز پیش من به امانت بگذار تا برایت 
بگویم همســرت با پولهایــش چه می کند و 
من که غافلگیر شــده بودم، سری به عالمت 

مخالفت با او تکان دادم و سکوت کردم.
بعد خیلی ناگهانی ســرش را بین دو دستش 
گرفت و کمی به راست و بعد چپ چرخاند 
و گفت: اجنه خسته شدن از کرختی زندگی 
تو، برو و فردا غروب بیا اما قبل از آمدن ۵۰۰ 
هزار تومان به کارتم بریز تا طلســمت را به 
اجنه ها بدهم باطل کنند االن هم وقتی رفتی 
بیــرون ۱۰۰ هزار تومان زیر ســنگ کنار در 
ورودی حق الزحمــه بگذار تا رضایت موکل 

و اجنه ات را بگیرم.
بیرون آمــدم اگرچه ۱۰۰ هــزار تومان را هم 
نگذاشــتم اما بخشــی از روحم و زنانگیم در 
چهار گوشه آن خانه و زیر سنگ خرافه جا ماند.

حال عجیبــی دارم از غصه زندگی زنانی که 
بخت و سرنوشــت را در طلسم، تاس و لعل 
جســتجو می کنند تا سلول به سلول وجودم 

در تاریکی عالمت سوال ها را خط می زند.
این تاریکی طوالنی اســت آنقدر طوالنی که 
با کورســوی امیدی به دنبال راهکار و حل 
چرایی ها به دنبال راه حل کارشناسی می گردد 
تا شــاید با چاپ آن در شــماره های بعدی 
بتواند یک از هزار زنان این چنینی را از داالن 

ساده لوحی و خرافات بیرون کشد.

زنان به سادگی قربانی رمال ها می شوند 

آینده  مخوف داالن خرافات

انبوه ســازان  انجمن   نشســت صمیمی 
مســکن با حمید رضا حاجی  بابایی، نماینده 
مردم همــدان در محل این انجمن در حالی 
برگزار شد که رئیس هیأت مدیره این انجمن 
از موفقیــت اخذ چهار هــزار و ۱۸ پروانه 

ساختمانی خبر داد.
صادق پارســامهر با بیان اینکه این انجمن با 
ســرمایه ای بالغ بــر ۵۰۰۰ میلیارد تومان در 
حال احداث ساختمان و ابنیه در سطح استان 
می باشــد، گفت: در ســال ۹۷ تنها در شهر 
همدان انجمن انبوه ســازان مسکن موفق به 
ایجاد ۴۵۴۵ پارکینگ و بیش از ۳۰۰۰ واحد 

مسکونی شده است.
وی اشتغال ایجاد شــده در این زمینه را ۱۰ 
هزار و نهصد و هفتاد و هفت نفر اعالم کرد 
و افزود: ارزش این تعداد اشتغال ایجاد شده 
زمانی مشخص می شود که بدانیم دولت برای 
ایجاد اشــتغال برای هر نفر مجبور به هزینه 

یکصد میلیون تومانی می باشد.
وی تاکیــد کرد: صنعت ســاختمان، موتور 
پیشران اقتصاد استان می باشد که با رونق آن 
حداقل ۲۵۰ صنف مرتبط با این صنعت فعال 

و پویا می شود.
نماینــده مردم همدان نیز در این جلســه به 

ضــرورت آمار برداری جمعیت به تناســب 
خانه های همدان اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
ســاختمان هایی در شــهر هر روز بر افراشته 
می شود که در صد باالیی از آنها بدون مجوز 

و پروانه ساختمانی است.
حمید رضا حاجی  بابایــی، افزود: آمار ۴۰۰۰ 
پروانه ســاختمانی اگرچه آمار درستی است 
اما بیشــتر از ایــن آمار ســاختمان در زیر 
پوست این شهر وجود دارد که متاسفانه آمار 
دقیقی از آنها وجود ندارد بر این اســاس با 
کمک شــهرداری همدان در حال پیمایش و 

آمارگیری این اطالعات هستیم .

در این جلســه همچنین بــه قانون تازه ای 
در  راه پله هــا  ســاخت  خصــوص  در 
ساختمان اشاره شــد که بر اساس آن باید 
ساختمان های چهار تا پنج طبقه در همدان 
دارای دو راه پله مجزا باشــد در حالی که 
به گفته انجمن انبوه ســازان تا کمتر از ۱۰ 
روز گذشته این قانون شامل ساختمان های 

باالی شش و نیم طبقه بود.
با اســتناد به این قانون انجمن انبوه ســازان 
مســکن در همدان خواســتار تجدید نظر 
در اجرای آن توســط شهرداری و مسئوالن 

ذی ربط با موضوع در استان هستند.

بیشاز۴000پروانهساختمانی،دردستانبوهسازانهمدان

دوســت را شــوهرم
داشتموتنهابراثریک
به تبدیل که سوءتفاهم
دنبالهدار لجبــازی یک
و اوجداشدم از شــد
حاالبامعرفیدوســتم
بهاینجــاآمدمتابرایم
تا بنویسد عشق طلسم
شایددوبارهزندگیاماز

سرگرفتهشود

خروج 1/5 میلیارد دالر ارز 
به بهانه تأمین دارو

 رئیس ســندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی گفت: متأسفانه در دو 
الی سه ماه گذشته رقمی بالغ بر ۱/۵ میلیارد دالر ارز به بهانه تأمین دارو 
از کشور خارج شده اســت.فرامرز اختراعی در گفت وگو با فارس، در 
خصوص هدف از ایجاد قرارگاه در سازمان غذا و دارو توضیح داد:هدف 
اصلی در زمینه ایجاد قرارگاه در سازمان غذا  دارو دقت بیشتر در زمینه 
واردات دارو و اولویت بندی تأمین داروهای اساســی اســت.اختراعی 
تصریح کرد:  برخی از کارشناسان هنوز هم معتقدند هر کسی درخواست 
واردات داشته باشد باید مجوزهای الزم برای آن شخص صادر شود. وی، 
تصریح کرد: تخلفات باعث شد تا وزیر بهداشت نسبت به این موضوع 
واکنش نشــان دهد و وزارتخانه را مسئول صیانت از کیفیت دارو اعالم 
کند، به دلیل اینکه برخی از افراد دارای امضاهای طالیی، استانداردهای 

کیفیت دارو را رعایت نمی کردند و تخلف صورت می گرفت.
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مدیرکل استاندارد:
صنایع برتر همدان معرفی می شوند

 مدیرکل اســتاندارد همدان از آغاز فرایند شناسایی واحدهای تولیدی و خدماتی برتر 
استان خبر داد و گفت: صاحبان این واحدها تا ۱۵ تیرماه مستندات خود را برای ارزیابی 

و پایش درسامانه نظارت بر اجرای استاندارد بارگذاری کنند.
محمــد مــددی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: اســتمرار پروانــه اســتاندارد، 
ــر  ــای آموزشــی، مدی ــت ه ــزو ۹۰۰۰ و ۱۴۰۰۰، شــرکت در فعالی ــای ای ــه ه گواهینام
)، مشــارکت در تدوین  R & D کنتــرل کیفــی، بهــره منــدی از بخــش تحقیــق و توســعه )

و تجدیــد اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللــی، صــادرات، میــزان فعالیتهــای آموزشــی 
و رعایــت معیــار مصــرف انــرژی از عوامــل ارزیابــی واحدهــای تولیــدی و خدماتــی 

اســت.
وی حداقــل امتیاز برای انتخاب واحدهای تولیدی نمونه در مقطع اســتانی را ۶۰ اعالم 
کرد و گفت: واحدهایی که بتوانند امتیاز بیشتری کسب کنند در مرحله ملی شرکت داده 

می شوند.
مددی با اشاره به سال رونق تولید گفت: طرح انتخاب واحدهای برتر در تشویق و ترغیب 
تولید کنندگان به اســتاندارد سازی فرآورده ها و کیفیت بخشی محصوالت داخلی بسیار 

موثر است.

مدیرکل اســتاندارد همدان با بیان اینکه ۵۵۵ واحد صنعتی و خدماتی در استان مشمول 
استاندارد اجباری هستند افزود: این واحدها ۷۹۲ نوع کاال و خدمات ارائه می دهند و می 

توانند در این طرح شرکت کنند.
این مســئول تاکید کرد: متقاضیان تا ۱۵ تیرماه به ســامانه نظارت بر اجرای استاندارد به 
i مراجعه و نسبت به ثبت درخواست انتخاب واحد نمونه و  s o m . i s i r i . g o v . i r نشانی 

بارگذاری مدارک اقدام کنند.
به گفته وی واحدهای نمونه مهرماه امسال در هفته استاندارد معرفی و تجلیل می شوند.

سال گذشته هفت واحد صنعتی و خدماتی و ۲ مدیر کنترل کیفی نمونه معرفی و تجلیل 
شدند.

قبل از خرید استعالم کنید
گران شدن گوشی با بهانه های مختلف!

 درحالی که ممکن اســت هر یک از فروشندگان در بازار، قیمت 
دلخواه خود را برای گوشی های همراه اعالم کنند، خریداران باید پیش 

از خرید، از قیمت گوشی مورد نظر خود مطلع شوند.
به گزارش ایســنا، بازار گوشی در یک سال اخیر باال و پایین بسیار 
داشته و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز، عمدتًا 
صعودی بوده اســت. عواملی مانند سودجویی برخی فروشندگان از 
اســم رجیستری و مشکالت واردکنندگان و اختالل های چندباره در 
ســامانه همتا و واردات گوشی مسافری هم چند مرتبه بازار گوشی 

را دستخوش تحول کرد.
شــاید موبایل در ابتدا کاالیی لوکس محسوب می شد که بدون آن 
هم می تــوان به حیات ادامه داد، اما امروزه بســیاری از کارها و 
فعالیت های روزمره به واســطه ی آن انجام می شود و کمتر کسی 
را می توان یافت که گوشــی هوشمند نداشــته باشد؛ گوشی هایی 
که شاید تا ســال گذشــته حتی با کمتر از یک میلیون تومان هم 
خریداری می شــدند امــا امروز قیمت آن ها فراتر رفته و دســت 

خریداران را برای انتخاب بسته است.
افزایشقیمتگوشیباهربهانهای

البته قیمت گوشــی حتی پیش از نوسانات نرخ ارز هم با افزایش 
مواجه بود؛ زمانی که اعالم شــد وزیر جوان ارتباطات قصد دارد 
طرح رجیســتری را بــار دیگر اجرایی کند، امــا این بار به جای 
I گوشی ها را کپی کرد،  ME I این که بتوان رجیستری را دور زد و 
I را برگزیدند که امکان  ME I روش تطبیق شــماره های همراه با 
تقلب در این طرح کمتر شــود، سودجویانی که از هر دلیل برای 
افزایش قیمت اســتفاده می کنند، با توجیه هایی مانند گوشــی های 
رجیسترشده و یا نبود کاالیی که به روش قانونی وارد شده باشد، 

دست به گرانی زدند.
اما در روزهای گذشــته که در بازار ارز شــاهد کاهش نســبی بودیم 
و مســائل مربوط به شرکت های واردکننده ی گوشی و یا گوشی های 
مسافری به ثبات رســیدند، قیمت گوشی هم کاهشی چند درصدی 
داشت. در این راســتا طبق اعالم کانال اطالع رسانی ثبت تلفن همراه 
)رجیســتری(، خریــداران تلفن همراه می توانند قبــل یا حین خرید 
کاال، با مراجعه به پایگاه اطالع رســانی قیمت کاال و خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با جست وجوی برند و مدل 
تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت های اظهار شــده توسط 

شرکت های واردکننده مطلع شوند.
همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده 
گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره 
تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان، نسبت به ثبت 

شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

اسکناس هایی که رفتند
 بانک مرکزی در تاریخ جمهوری اســالمی، اسکناس های زیادی را 
چاپ کرده که برخی از آن ها از رده خارج شــده و دیگر قابل پذیرش 

نیستند.
به گزارش ایسنا، در تاریخ جمهوری اسالمی ایران اسکناس های مختلف 
با طرح های متنوع و رقم های مشخص توسط بانک مرکزی ایران چاپ 
شــدند که به مرور برخی از آن ها از جریان خارج شــدند و دیگر قابل 
پذیرش نیســتند. پس از ســرنگون شــدن رژیم شاهنشاهی پهلوی و 
پیروزی انقالب اسالمی، تا حدود دو سال اسکناس های موجود در ایران 
با تغییراتی نسبت به قبل استفاده شــد، اما از سال ۱۳۶۰ بانک مرکزی 
ایران نسبت به چاپ اسکناس هایی با طرح جدید و انقالبی اقدام کرد که 
انتشار این اسکناس ها نیز تا مدتی ادامه یافت؛ هرچند که برخی از آن ها 

از جریان خارج شده اند و برخی دیگر در جریان هستند.
البته اســتفاده از برخی اســکناس ها با طرح جدید اما مدلی شــبیه به 
اســکناس های قبلی تا سال ۱۳۶۲ نیز رواج داشت، اما از سال ۱۳۶۲ به 
بعد فقط اسکناس های جدید مورد استفاده قرار گرفت و فقط دو مورد 

از اسکناس های قبلی تا سال ۱۳۷۶ مورد استفاده قرار گرفت.
اسکناس های از جریان خارج شده:

5000ریالیسریحرمامامرضا)ع(
این اســکناس که به رنگ ارغوانی چاپ و اســتفاده می شد، از سری 
اســکناس های آرامگاه امام رضا )ع( اســت؛ به طوری که روی تمامی 
اسکناس های این سری، عکس حرم مطهر امام رضا )ع( نقش بسته بود 
که البته این اسکناس ها بیشتر در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ مورد استفاده 
قرار می گرفت و پس از مدتی همگی از جریان خارج شدند، اما استفاده 

از برخی از آن ها بیشتر ادامه پیدا کرد.
10000ریالیسریحرمامامرضا)ع(

یکی دیگر از اسکناس های سری حرم مطهر امام رضا )ع( نیز، اسکناس 
۱۰۰۰ تومانی این سری است که برای مدت بیشتری مورد استفاده قرار 
گرفت.این اسکناس نیز در همان سال ۱۳۶۰ با رنگ سبز به بازار عرضه 
شد و مورد استفاده قرار گرفت، اما در نهایت همزمان با اسکناس ۵۰۰۰ 
ریالی، در ۳۱ اردیبهشــت ســال ۱۳۷۶ از جریان خارج شد.پشت این 

اسکناس نیز طرح مجلس شورای ملی به چشم می خورد.
5000ریالیانقالبی

با از جریان خارج شدن اسکناس های با طرح حرم مطهر امام رضا )ع(، 
اســکناس های طرح انقالبی به جریان افتاد که چاپ این اسکناس ها از 
سال ۱۳۶۰ آغاز شــد و هنوز برخی از آن ها در جریان هستند و مورد 
استفاده قرار می گیرند، اما برخی از این اسکناس ها نیز از جریان خارج 

شده است.
اســکناس ۵۰۰ تومانی انقالبی همان اسکناسی است که به رنگ قرمز 
منتشر شد و روی آن عکس راهپیمایی مردم در زمان انقالب و پشت آن 

عکس حرم مطهر حضرت معصومه )س( نقش بسته است.

خدمات مالی
 حسابداری، مالیاتی

 تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی 

)عملکرد سالیانه، ارزش افزوده و معامالت فصلی(
تحرير دفاتر قانونی، مشاوره مالیاتی، تهیه سیستم های حسابداری 

و تهیه طرح توجیهی، اقتصادی و مالی

09186127200 - 09206127200

آگهي مزایده 

شرکت آتی ساز

شرکت آتی ساز مجری ساختمان تجاری واقع در بلوار بلوار انقالب جنب ترمینال اتوبوس های برون شهری قصد فروش 
تا مورخ  باالترین قیمت پیشنهادی دارد، لذا از پیمانکاران ذی صالح دعوت می نماید  ضایعات فلزی مازاد خود را به 
98/3/27 جهت دریافت اسناد مزایده به محل پروژه واقع در بلوار انقالب حد فاصل بازار خودرو و ترمینال اتوبوس های 

برون شهری از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر مراجعه نمایند.
شماره تماس : 34221986

آگهي مزایده 

 شرکت معدن کار باختر

شرکت معدن کار باختر در نظر دارد  روغن سوخته خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
– 08138370235 )داخلی 4(  از متقاضیان خواهشمند است جهت اعالم قیمت با شماره تلفن های 09183189823 
آقای بابایی تماس و یا از تاریخ 23 لغایت 30 خرداد به آدرس همدان خیابان مهدیه جنب بانک صادرات کوچه توحید 

بن بست کیانیان درب اول سمت راست مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه

شرکت معدن کار باختر)سهامی خاص(

شرکت معدن کار باختر در نظر دارد بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله خود را در توده 2 معدن سنگ آهن باباعلی از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.

از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن های 08138370235-
08138370668-08138371938 داخلی 2 آقای سعید طاهری تماس حاصل فرمایند.

آگهي مزایده 

شرکت آتی ساز

شرکت آتی ساز مجری ساختمان تجاری واقع در بلوار بلوار انقالب جنب ترمینال اتوبوس های برون شهری قصد فروش 
لوله و اتصاالت فلزی مازاد خود در سایزهای مختلف را به باالترین قیمت پیشنهادی دارد، لذا از پیمانکاران ذی صالح 
دعوت می نماید تا مورخ 98/3/27 جهت دریافت اسناد مزایده به محل پروژه واقع در بلوار انقالب حد فاصل بازار 

خودرو و ترمینال اتوبوس های برون شهری از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر مراجعه نمایند.
شماره تماس : 34221986

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی 
بهزیستی و تأمین اجتماعی به بخش خصوصی واجد شرایط 

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان 

96/11/17 شورای عالی اداری، موسس عالی علمی کاربردی بهزيستی و  به استناد بند 2-4 مصوبه 1682488 مورخ 
به  وابسته  اجتماعی  تأمین  و  بهزيستی  کاربردی  عالی  آموزش  مراکز  واگذاری  به  نسبت  دارد  نظر  در  اجتماعی  تأمین 
وابسته  و مقررات مربوطه و شیوه نامه جايگزينی مراکز  قوانین  و  با رعايت ضوابط  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
عالی  آموزش  موسسه  به  وابسته  آموزشی  مراکز  واگذاری  دستورالعمل  و   97/7/22 مورخ  اجرايی  دستگاه های  به 
به بخش خصوصی واجد   98/3/12 اجتماعی مصوب کمیته راهبردی موسسه مورخ  تأمین  و  بهزيستی  علمی کاربردی 

نمايد. واگذار  شرايط 
متقاضیان واجد شرايط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به مرکز علمی کاربردی بهزيستی واقع خیابان مهديه کوچه جنب 
بیمارستان مباشر سابق يا به دفتر حقوقی اداره کل بهزيستی استان واقع واقع در میدان جهاد مراجعه نمايند و درخواست 

مکتوب خود را از تاريخ 98/3/23 لغايت 98/3/30 )7 روز( تحويل نمايند.

شرایط متقاضی اخذ مجوز مرکز 
متقاضیان واجد شرايط صرفاً موسسات دارای مجوز از سازمان بهزيستی و يا شرايط اختصاصی ذيل می باشند:

1- قابلیت اقتصادی مالی: در اختیار داشتن فضای فیزيکی و خالصه وضعیت مالی، بیمه ای، مالیاتی و محیط کار پايدار: هر نوع 
واگذاری به متقاضیان با اولويت محیط کار واقعی و فعال داشته باشد و يا با انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با بهزيستی جهت استفاده 

از مکان و تجهیزات فعلی در اختیار مراکز طبق شرايط به مدت معین )حدقل 5 سال( ارائه نمايند.
2- فضای فیزیکی: در اختیار داشتن فضای ملکی مناسب جهت تأسیس مرکز آموزشی، مطابق با استاندارد دانشگاه جامع 

علمی و کاربردی 
تبصره1: در صورت موجود نبودن فضای ملکی، متقاضی می تواند اقدام به اجاره ساختمان موجود فعلی نمايند.

تبصره 2: بهره گیری از تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز در قالب قراردادهای مشخص در صورت موافقت بهزيستی 
استان امکان پذير است.

3- نیروی انسانی: درخواست متقاضیان در اولويت قرار می گیرد که بر حفظ نیروی انسانی شاغل در مرکز به مدت 5 سال 
تضمین دهند.

4- شرایط علمی و صالحیت عمومی: متقاضی بايد دارای اعضايی با تحصیالت دانشگاهی )فوق لیسانس يا دکتری( و سابقه 
کار آموزشی مرتبط باشد.

5- حوزه فعالیتی: متقاضیان بايد در حوزه های رفاه اجتماعی و بهزيستی فعالیت داشته باشند.
)م الف 427(

ن اداره کل بهزیستی استان همدا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بهار

حمیدرضا فرهادی قهری- رئیس هیأت مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان بهار

تاريخ انتشار: 98/3/25
تعاونی مصرف  اول شرکت  نوبت  طبق تصمیم هیأت مديره جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
فرهنگیان شهرستان بهار در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/4/25 در محل فروشگاه واقع 

در خیابان فرهنگ برگزار می گردد.
لذا از کلیه اعضای محترم )صاحبان سهام( دعوت می شود در روز و ساعت مقرر در مجمع فوق 
حضور بهم رسانند و يا وکالی خود را کتبا حداکثر 5 روز قبل از مجمع معرفی نمايند. در ضمن 
اعضای محترمی که تمايل به همکاری به عنوان بازرس را دارند حداکثر تا مورخه 98/4/20 جهن 

تکمیل فرم ثبت نام به اين فروشگاه مراجعه فرمايند.
دستور جلسه:

1- گزارش کتبی هیأت مديره و بازرس در مورد عملکرد سال97 شرکت
2- طرح و تصويب صورتهای مالی سال97

3- طرح و تصويب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال98
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5- گزارش تغییرات سرمايه و اعضا
6- طرح و تصويب پاداش هیأت مديره

7- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سال98
8- اتخاذ تصمیم در خصوص توزيع سود سال97 بر اساس سرمايه و خريد اعضاء 

9- اتخاذ در خصوص افزايش سرمايه جهت باالبردن توان جهت خريد و تهیه کاالهای اساسی

 پرونــده افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا، 
قطــار و اتوبــوس در ســال ۱۳۹۸ بســته شــد؛ 
هرچنــد کــه افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا 
ــود  ــازار و نب ــش ب ــدم کش ــم ع ــی رغ عل
ــت ارز  ــت قیم ــه وضعی ــروط ب ــا، مش تقاض

شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، بــا افزایــش قیمــت 
ــت  ــش قیم ــده افزای ــوس پرون ــت اتوب بلی
بلیــت مســافری در مدهــای مختلــف حمــل 
ــوس  ــار و اتوب ــا، قط ــم از هواپیم ــل اع و نق
بســته شــد تــا در نهایــت شــاهد افزایــش ۲۰ 
ــش  ــوس، افزای ــت اتوب درصــدی قیمــت بلی
ــدم  ــار و ع ــت قط ــت بلی ــدی قیم ۲۲ درص

ــیم. ــا باش ــت هواپیم ــت بلی ــش قیم افزای
قیمتبلیتقطار

اعالم شــده بود که با پایان ماه مبارک رمضان 
شــاهد آغاز پیش فــروش بلیــت قطارهای 
مســافری با اعمال افزایش قیمت ها خواهیم 
بود و یکشنبه ۱۹ خرداد ماه سال جاری پیش 
فروش بلیــت قطارهای مســافری با افزایش 
متوسط ۲۲ درصدی طبق مصوبه شورای عالی 

ترابری آغاز شد.
افزایــش بلیــت قطارهــای مســافری بــه 
ــش  ــاهد افزای ــه ش ــود ک ــد ب ــه ای خواه گون
۲۲ درصــدی قطعــی قیمــت بلیــت قطارهــای 
بیــن شــهری تهــران- مشــهد، افزایــش 
قطارهــا  ســایر  درصــدی   ۲۲ متوســط 
در مســیرهایی بــه جــز تهــران- مشــهد 
بلیــت  قطعــی  درصــدی   ۲۲ افزایــش  و 
قطارهــای پرســرعت )تــرن ســت( خواهیــم 
بــود و بلیــت قطارهــای حومــه ای فعــاًل 
مشــمول افزایــش قیمــت نخواهنــد بــود و در 
جلســه بعــدی شــورای عالــی راه و ترابــری 
در مــورد آنهــا تصمیــم گیــری می شــود.

از ابتــدای تیرمــاه ســال گذشــته قیمــت بلیت 
قطارهــای تنــدرو و بیــن شــهری ۱۰ درصــد 

افزایــش داشــته اســت و قیمــت بلیــت 
ــر  ــج ســال اخی ــه ای طــی پن قطارهــای حوم

رشــدی نکــرده اســت.
قیمتبلیتاتوبوس

ــا  ــوس ب ــت اتوب ــت بلی ــال ۱۳۹۶ قیم در س
ــال  ــود و در س ــه نب ــت مواج ــش قیم افزای
ــد  ــزان ۲۰ درص ــه می ــا ب ــز قیمت ه ۱۳۹۷ نی
و از خردادمــاه افزایــش یافــت، بــا ایــن 
حــال در ســال ۱۳۹۸ و طبــق اعــالم محمــد 
ــر  ــرار ب ــازی- ق ــالمی-وزیر راه و شهرس اس
ایــن شــد کــه قیمــت بلیــت اتوبــوس از ۲۵ 
ــن  ــا ۱۵ فروردی ــته ت ــال گذش ــفندماه س اس
ــا افزایــش ۲۰ درصــدی  مــاه ســال جــاری ب
ــه  ــام ب ــن ای ــام ای ــا اتم ــود و ب ــراه ش هم

ــردد. ــل بازگ ــت قب وضعی
با گذشــت حــدود ۴۵ روز از ابتدای ســال 
جــاری در حالــی که قیمت بلیــت اتوبوس 

در ایام نوروز با افزایــش ۲۰ درصدی همراه 
و پــس از آن بر مبنای نرخ های ســال ۱۳۹۷ 
محاسبه شــد، اتحادیه تعاونی های مسافربری 
درخواست افزایش قیمت ها را ارائه داد که این 
اعمال افزایــش نیازمند اخذ مجوزهای دولتی 
از مراجع ذی ربط از جمله ستاد تنظیم بازار بود 
که از خردادماه سال جاری با این میزان افزایش 

قیمت موافقت شد.
قیمتبلیتهواپیما

داخلــی  پروازهــای  بلیــت  نــرخ  دامنــه 
ــه شــامل ســقف  ــی کشــور ک خطــوط هوای
آذرمــاه  در  می شــود،  قیمت هــا  کــف  و 
ســال گذشــته بــه تصویــب رســید و در ایــام 
نــوروز ســال ۱۳۹۸ نیــز مبنــای قیمت هــا بــر 

ــد. ــبه ش ــاس محاس ــن اس همی
شــرکت های  انجمــن  دبیــر  گفتــه  بــه 
هیــچ  حاضــر  حــال  در  هواپیمایــی، 

برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت بلیــت 
هواپیمــا در ســال ۱۳۹۸ وجــود نــدارد، 
ــرخ  ــات ن ــه ثب ــئله ب ــن مس ــه ای ــد ک هرچن
ارز بســتگی دارد و در صورتــی کــه قیمــت 
ــت  ــش قیم ــد، افزای ــته باش ــد نداش ارز رش
بلیــت هواپیمــا دور از ذهــن بــه نظــر 
می رســد، چراکــه بــازار فــروش بلیــت 
هواپیمــا کشــش افزایــش قیمــت را نــدارد.
ــاهد  ــز ش ــاری نی ــال ج ــوروز س ــام ن در ای
کاهــش ۱۵ تــا ۲۰ درصــدی مســافر در 
ــام  ــس از ای ــم و پ ــیرها بودی ــی از مس برخ
نیــز شــرکت های هواپیمایــی در  نــوروز 
ــروش  ــال ف ــی در ح ــه نرخ ــن دامن پایین تری
ــی  ــه خوب ــن مســئله ب ــه ای ــت هســتند ک بلی
ــا  ــش قیمت ه ــش افزای ــد کش ــان می ده نش
در بــازار فــروش بلیــت هواپیمــا وجــود 

ــدارد. ن

پرونده قیمت بلیت هواپیما
 قطار و اتوبوس بسته شد
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ورزشی
 va r ze sh @ h a m e d a n p a ya m . co m

کشتی همدان
 به روزهای رویایی خود بازمی گردد

مهرداد حمزه »

 بدون شک ُکشتی یکی از ورزش های قدیمی و پرطرفدار در ایران 
بوده که همواره نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده است.

اســتان همدان نیز با پرورش قهرمانان و دالوران بسیاری در برهه های 
مختلف زمانی همیشه حرفی برای گفتن در این رشته خاص ورزشی 

داشته است.
اگرچه کشتی همدان همیشه پرفروغ نبوده اما معرفی نام های بزرگی در 
عرصه کشتی از این استان به ویژه مالیر و نهاوند باعث شده تا بزرگان 
کشتی ایران و عاشقان این رشته ورزشی در تمام تورنمنت های برگزار 
شده نیم نگاهی به ورزشکاران همدانی بکنند و برای رودررویی با این 

ورزشکاران همیشه ترس داشته باشند.
متاســفانه در چند سال گذشــته به دالیل مختلف از جمله مشکالت 
مدیریتی در ورزش اســتان به خصوص هیأت کشتی، شاهد افول این 
رشته ورزشی پرطرفدار و قهرمان ساز در استان همدان بودیم تا جایی 
که همه عاشــقان این رشته با آه و افســوس از روزهای پرفروغ این 

ورزش در جای جای استان یاد می کردند.
روزگاری که همدان در اکثر مســابقات ملی و جهانی نماینده داشت. 
در لیگ کشتی تیم داشت و خالصه هرجا نامی از کشتی و قهرمانی و 

مدال آوری بود، نام همدان نیز خودنمایی می کرد!
اکنون با برگزاری انتخابات جدید هیأت کشــتی و انتخاب حمیدرضا 
یاری به عنوان رئیس جدید هیأت کشــتی استان، روح تازه ای به این 
ورزش دمیده شده اســت تا جایی که کم کم نام همدان دوباره بر سر 

زبان ها افتاده و امید در دل جوانان این ورزش زنده شده است.
کسب رتبه ســوم در رقابت های ۹ جانبه کشتی آزاد، یادواره زنده یاد 
تورج الوردی و شکســت تیم های مازنــدران و تهران که همواره در 
کشــتی سرآمد بودند، نشانه بســیار خوبی است برای آنکه باور کنیم 

کشتی همدان از روزهای پر از رخوت خود فاصله گرفته است.
همین یــک ماه و اندی حضــور حمیدرضا یاری که پیشــتر نیز در 
پست های مختلف منشــأ تحول و اتفاقات بزرگ بوده، کافی است تا 
شــور و نشاط به جامعه کشــتی برگردد و بزرگان این ورزش دست 
در دســت هم تالش کنند تا جوانانی پهلوان و قهرمان تحویل عرصه 

ورزش بدهند.
و اکنون یاری در قامت ریاســت هیأت کشتی اســتان همدان پاشنه 
کشیده وارد گود شده است و با افق نگاهی که دارد می توان در زمانی 
نه چندان دور به بازگشــت دوباره کشتی استان به روزهای خوب و 
طالیــی اش امیدوار بود. روزهایی که همدان در دامان خود قهرمانانی 
چون مســعود مصطفی جوکار، صادق گودرزی، سعیدابراهیمی، میثم 
مصطفی جوکار، مهرداد ســعدی نژاد، جمال میرزایی، برادران کمروند، 
علی محمد مالمیــر و.... پرورش داد و امروز جــای قهرمانان ملی و 

بین المللی در استان همدان خالی است.
قطعا با برنامه هایی که حمیدرضا یاری در ســر دارد و با حمایت همه 
مسئولین اســتان از جمله اســتاندار، معاونین وی، مجمع نمایندگان 
استان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، پیشکسوتان، مربیان و بزرگان 
ورزش کشتی، اصحاب رســانه و.... می توان با قاطعیت گفت که در 
روزگار نه چندان دور کشــتی همدان به روزهــای رویایی خود باز 

می گردد. منتظر می مانیم. همین.

پاداش 4۹ هزار دالری 
برای تیم ملی والیبال ایران

  تیم ملی والیبال ایران به دلیل کســب پنج پیروزی و یک شکست 
در ۲ هفته ابتدایی لیگ ملت ها، ۴۹ هزار دالر پاداش می گیرد.

فدراسیون بین المللی والیبال هفت میلیون و ۷۸۰ هزار دالر پاداش برای 
تیم ها و بازیکنان شرکت کننده در ۲ بخش زنان و مردان لیگ ملت ها 
در نظر گرفته است. این پاداش ها میان ۶ تیم برتر مسابقات و بازیکنانی 
که در تیم رویایی برگزیده می شوند، توزیع خواهد شد. تیم های برنده 

و بازنده هر بازی هم مبلغی به عنوان پاداش دریافت می کنند.
در مرحله مقدماتی مســابقات ۱۲۰ بازی در پنج هفته برگزار می شود. 
پنج تیم برتر به همراه آمریکا راهی مرحله نهایی می شوند و ۱۰ مسابقه 
دیگر هم در این مرحله برگزار خواهد شــد. فدراسیون بین المللی به 
برنده هر بازی ۹ هزار دالر و به تیم بازنده ۴ هزار دالر پاداش می دهد.
تیم ملی والیبال ایران تا پایان هفته دوم مســابقات که پنج برد و یک 
باخت را پشــت سر گذاشته، تا همین جا ۴۹ هزار دالر آمریکا درآمد 

کسب کرده است.

آغاز مسابقات کشتی در استان

 مسابقات استانی کشتی در تمام رده های سنی برگزار خواهد شد.
در راســتای سیاست های هیأت کشتی استان همدان و تقویم ورزشی 
فدراسیون کشتی در رده های مختلف، مسابقات استانی کشتی در تمام 

رده های سنی برگزار خواهد شد.
دبیر هیأت کشتی استان همدان افزود: در نخستین دوره این مسابقات 
در رده خردساالنـ  ۱۲ تا ۱۳ سالـ  مسابقات کشتی آزاد اوپن در روز 
گذشته در سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقالب با حضور ۲۰۰ 

کشتی گیر  برگزار شد.
قاســم ربیعیان افزود: دومین مســابقات هیأت کشــتی در دو رده 
نونهــاالن و نوجوانــان به مدت چهــار روز از تاریــخ ۲۷ تا ۳۰ 
خردادماه در خانه کشــتی مســعود مصطفی جوکار در شهرســتان 

مالیر برگزار خواهد شد.
وی در خاتمه گفت: ارزیابی مربیان ســازنده از اهداف مهم برگزاری 

این مسابقات خواهد بود.

پاتوسی به استقالل بر نمی گردد

 آیانــدا پاتوســی از تیم العین 
امارات پیشــنهادی جدی دریافت 
کرده است و قصد بازگشت به تیم 

استقالل را ندارد.
آیاندا پاتوســی در فصــل نقل و 
انتقاالت زمستانی فصل قبل به تیم 
فوتبال استقالل پیوست و در شش 
ماه حضور در ایــن تیم عملکرد 
خوبی نیز از خود بر جای گذاشت.
تیــم فوتبال  با  پاتوســی  قرارداد 

اســتقالل در ۳۰ ژوئن )کم تر از ۲۰ روز دیگر( به پایان خواهد رسید 
و با توجه به مشــکالت مالی موجود این بازیکن قصد ادامه فعالیت 

در استقالل را ندارد.
تیــم فوتبال العین امــارات این بازیکن را مدنظر قرار داده اســت و 

خواستار جذب او شده است.

1

2

4
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پیشخوان

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي
برابر رأي شــماره 139760326009000087 مورخه 97/2/22 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان فامنین تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض خانم کبــری ابراهیمی فرزنــد معراجعلی به 
شماره شناسنامه 16 صادره از فامنین به شماره ملي 5029869441 
در اعیانی شــش دانگ بانضمام عرصه 79 شعیر مشاع از 96 شعیر 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت دويست و پنجاه و پنج مترمربع 
و هفتاد صدم مترمربع قسمتي از پالک 99 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي ماماهان خريداري از مالک رسمي آقای علی هاشمی 
)تاروردی( محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 65(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/3/9

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/25
رضا بیات- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنین

استراماچونی سرمربی استقالل شد

 با اعالم امیر حسین فتحی مدیرعامل استقالل آندره آ استراماچونی با قراردادی 
دوساله سرمربی استقالل شد.

در چند روز گذشــته بابــت حضور یا عدم حضور این مربــی ایتالیایی در تیم 
اســتقالل صحبت های ضد و نقیضی مطرح می شد اما سایت باشگاه استقالل 

اعالم کرد که این مربی سرانجام با این باشگاه به توافق رسمی رسیده است.
همچنین سایت فوتبال ایتالیا هم گزارش کرده که باشگاه استقالل قرارداد دوساله 
ای با این مربی منعقد کرده و مذاکرات از تقریبا یک ماه قبل آغاز شده اما سایت 

اســکای اسپورت ایتالیا چهارشنبه شب ادعا کرد قرارداد منعقد شده و طرفین به 
مرحله همکاری رسیدند.

طبق این گزارش قرارداد مربی ایتالیایی دوســاله و با آپشن سال سوم هست که 
ارزش آن ۶/۱ میلیون یورو در سال تخمین زده شده است.

مربی ۴۳ ســاله ایتالیایی به عنوان یک مربی زیرک تاکتیکی مطرح اســت که به 
خاطر حرف های بحث انگیز در دوران مربیگری اینتر و ادینسه معروف است.

درســال های اخیر او ماجراجویــی جذابی در تیم هــای پاناتیناکوس یونان و 
اسپارتاپراگ جمهوری چک داشته است. 

مسابقات انتخابی 
بدمینتون برگزار 

می شود
 مسابقات بدمینتون انتخابی نونهاالن 
و نوجوانــان دخترشهرســتان همدان 

برگزار می شود.
به همت  بدمینتون  انتخابی  مســابقات 
هیأت بدمینتون شهرســتان همدان فردا 
۲۶ خرداد ماه در رده ســنی نونهاالن و 
نوجوانان دختربا حضور۲۵ ورزشــکار 
به مــدت یک روز در ســالن حجاب 

برگزار خواهد شد.

آغاز کالس مربیگری 
درجه C  فوتبال 

در همدان
فوتبال   C کالس مربیگری در رده 
ایــران حضوربا ۲۰ شــرکت کننده به 
مدت ۷ روز با تدریس بابک صمدیان 

مدرس بومی استان آغاز شد.
در پایــان ایــن دوره از کلیه شــرکت 
کنندگان آزمون عملی و تئوری به عمل 
خواهد آمد و نفراتی که موفق به کسب 
نمره قبول شوند گواهی نامه شرکت در 
کالس و فعالیت در عرصه مربیگری را 

دریافت خواهند کرد. 

تست آمادگی جسمانی از 
داوران فوتبال استان

 تست آمادگی جسمانی کلیه داوران 
فوتبال از سراسر استان روز گذشته در 

استادیوم قدس همدان برگزار شد .
گفتنــی اســت نفراتــی کــه موفق به 
گذراندن تســت عملی و تئوری شدند 
جهت قضاوت در مسابقات کشوری به 
فدراسیون فوتبال کشور معرفی خواهند 

شد .

هیگوییتا: تیم کی روش 
قهرمان نشود موهایم را 

می تراشم
 ســنگربان افسانه ای تیم   ملی فوتبال 
کلمبیا به حمایت از کی روش پرداخت و 
از اقدام عجیب خود در صورت قهرمان 
نشــدن این تیم در کوپا آمه ریکا برزیل 
گفت.به  گزارش  ایســنا،تیم   ملی فوتبال 
کلمبیا بــا هدایت کارلــوس کی روش 
یکی از شانس های قهرمانی در کوپا آمه 
ریکا است.رقابت های کوپا آمه ریکا به 

میزبانی برزیل برگزار خواهد شد..
این دروازه بان اســطوره ای کلمبیا که در 
حال حاضر ۵۲ سال سن دارد، در این باره 
گفت : اگر تیم   ملی فوتبال کلمبیا قهرمان 
نشود موهایم را خواهم زد. کلمبیا فوتبال 

خوبی را به نمایش می گذارد. 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آيین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 98/402  مــورخ 98/3/12 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــه  ــای فتح ال ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
زيــوری فرزنــد عین الــه بــه شــماره شناســنامه 2631 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
يــک قطعــه زمیــن زراعــی آبــی بــه مســاحت52823/41 مترمربــع در قســمتی از پــالک 
ــک  ــداري از مال ــز خري ــتای خاکري ــی روس ــدآباد اراض ــع در اس ــز واق ــي خاکري 67 اصل
رســمي  آقــای عیــن ا... زيــوری محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــخاص  ــه اش ــي ک ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــاي  ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب خ
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

)197 شــد.)م الف 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 98/398  مــورخ 98/3/11 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای  ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکان
ــه شــماره شناســنامه 1442 صــادره از اســدآباد در  ــه ب ــد عزيزال حمیــد عطايــی فرزن
ــالک  ــمتی از پ ــع در قس ــاحت 16/68 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ي شش
354 اصلــي واقــع در اســدآباد خ صاحب الزمــان غربــی خريــداري باواســطه از مالــک 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ــار احمــدی محــرز گردي رســمي آقــای غــالم حســین ي
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم اعتراض، 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت  دادخواســت خــود را ب
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد.)م الف 194( ــد ش خواه
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آيین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/12 هی ــماره 98/401  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
ــری  ــم پ ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ابراهیمــی شــادپی فرزنــد محمدحســین بــه شــماره شناســنامه 277 صــادره از اســدآباد 
در ششــدانگ يــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 13/85 مترمربــع در قســمتی از پــالک 
ــع در  ــی ملکــی ديگــر متقاضــی واق ــالک مجــاور غرب ــه پ ــي جهــت الحــاق ب 2198 اصل
اســدآباد شــهرک ســیداحمد پشــت ورزشــگاه کارگــران خريــداري بــا واســطه از مالــک 
رســمي آقــای بابــا گیتــی محــرز گرديــده اســت. لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــک م ــدت ي ــرف م ظ
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد.)م الف 195( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 98/408  مورخ 98/3/18 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي آقای عزيز طاهری فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه 2081 
صادره از اسدآباد  در ششدانگ يک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 
54984/52 مترمربع در قســمتی از پالک 49 اصلي جنت آباد  واقع در 
اســد آباد روستای جنت آباد خريداري از مالکان رسمي آقايان 1-محمود 
ســلطان ابراهیمی 2-رمضان نرگســی 3- فضل اهلل نرگســی 4- محمد 
سلطانی محرز گرديده 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 205(

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آيین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 98/3/9هی ــماره 98/394  م ــر رأي ش براب
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي  آقــای ايــوب زيــور 
آرام فرزنــد حاجی آقــا بــه شــماره شناســنامه 1115 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــک 
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 116/21 مترمربــع در قســمتی از پــالک 66 اصلــي واقــع در 
ــواد  ــام ج ــجد ام ــروی مس ــه دوم روب ــن کوچ ــر المومنی ــتان امی ــت بیمارس ــدآباد پش اس
خريــداري بــا واســطه از مالــک رســمي  آقــای ابراهیــم شــعبانی محــرز گرديــده اســت. 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن باش
بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ تســلیم 
ــت در  ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد.)م الف 199( ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/3/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9
کامران متقی 
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــاده 13 آيین نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 1398/409  مــورخ 98/3/18هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی
حــوزه ثبــت ملــک اســدآباد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای نوروزعلــی 
شــهرياری فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 1311 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ 
يــک قطعــه زمیــن مزروعــي آبــی بــه مســاحت 74514/45 مترمربــع در قســمتی از پــالک 
ــای  ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــام  آباد خري ــتای حس ــی روس ــع در اراض ــي واق 42 اصل
ــب در دو  ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. ل حســن شــهرياری محــرز گردي
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــک م ــدت ي ــرف م ظ
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
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 کسب بیشترین ســهمیه حضور در بازی 
های المپیــک ۲۰۲۰ توکیو ژاپــن به عنوان 
مهمترین رویداد ورزشــی جهــان هم اکنون 
در اولویــت ورزش همــدان در عرصه های 

قهرمانی به شمار می رود.
ســی و دومیــن دوره المپیک تابســتانی از 
ســوم مرداد ماه ۱۳۹۹ به میزبانی شهر توکیو 
در کشــور ژاپن برگزار خواهد شد و امسال 
مسابقات انتخابی و کســب سهمیه در رشته 

های مختلف انجام می شود.
در واقع امسال قهرمانان رشته های مختلف در 
سطح جهان شانس خود را برای کسب سهمیه 
المپیک امتحان می کنند و آزمون سخت را در 

مسابقات مختلف پشت سرخواهند گذاشت.
بر اســاس برنامه فدراسیون های جهانی، هر 
کشور چند بار شــانس حضور در مسابقات 
انتخابی و کسب ســهمیه المپیک را خواهد 
داشــت و در این بین ورزشــکاران مستعد 
همدانی مســیر سختی را تا رسیدن به سهمیه 

المپیک پیش رو دارند.
آنهــا ابتدا باید در ترکیب اصلی تیم های ملی 
قرار گیرند و ســپس در مســابقاتی که حکم 
انتخابــی المپیک دارد، حضور موفق داشــته 

باشند.
استان همدان در دوره های گذشته بازی های 
المپیک همواره پای ثابت کاروان تیم های ملی 
کشورمان بوده و در سال های اخیر نیز شاهد 

مدال آوری ورزشکاران همدانی بوده ایم.
البته این اســتان در المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل 
ناکام بود و با داشتن ۲ نماینده در رشته های 
تیراندازی و ماده پیاده روی، از رسیدن به مدال 

بازماند.
همــدان در المپیک ۲۰۱۲ لندن ســه نماینده 
داشــت و توانست در مجموع یک مدال نقره 

در رشته کشتی کسب کند.
همدانی ها در المپیک ۲۰۰۴ آتن صاحب یک 
نشان نقره توسط مسعود مصطفی جوکار در 
رشته کشتی آزاد شــدند و در المپیک ۲۰۰۸ 
پکن با وجود برخورداری از دو ســهمیه در 
رشته کشتی، مقامی کسب نکردند، در المپیک 
۲۰۱۲ لندن در سه رشته قایقرانی، تیراندازی 
و کشــتی دارای سه نماینده بود که در نهایت 
صادق گودرزی مدال نقره این رقابت ها را به 
دست آورد. همدان به نسبت دوره قبل با یک 
سهمیه کمتر در المپیک ۲۰۱۶ حضور یافت و 

در دستیابی به مدال نیز ناکام بود.
جامعــه ورزش همدان پــس از گذر از دوره 
ناکامــی المپیک گذشــته، به دنبــال حضور 
حداکثری درالمپیک ۲۰۲۰ توکیو و رســیدن 

به مدال است.
هر چند این بار هم نمی توان امیدی به داشتن 
نماینده در رشــته کشــتی به عنوان ورزش 
اصیل و اول اســتان داشت اما در سایر رشته 
هــا همچنان این امید وجود دارد که بتوان در 
بازی های ۲۰۲۰ توکیو نماینده و شانس مدال 

داشته باشیم.
به گزارش ایرنا هم اکنون رشــته هایی نظیر 
شمشیربازی، قایقرانی، تیراندازی، جودو، دو 
ومیدانی، تکواندو پومســه، تنیس روی میز، 
کاراته از قهرمانان ارزنده برخوردار هستند که 
شــانس حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو را دارند.
همدان در حال حاضــر دارای ۷۰ مدال آور 

تورنمنت های مختلف بین المللی اســت که 
بخشی از آنها شانس حضور در المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو را دارند.
دســتگاه ورزش همدان از ماه ها قبل اقدام به 
تشکیل کمیته مستعدین کرده است تا با برنامه 
ریزی بهتر از شانس های حضور در المپیک 

حمایت شود.
در واقع دســتگاه ورزش همدان با تشــکیل 
کمیته مســتعدین درصدد تصاحب بیشترین 
ســهمیه ممکن برای حضــور در بازی های 

المپیک ۲۰۲۰ توکیو ژاپن است.
بر این اســاس تمامی هیأت های ورزشی که 
دارای ورزشکاران نخبه و مدال آور در عرصه 
های مهم بین المللی در سال های اخیر بوده 
اند باید در راستای ارزیابی و گزارش عملکرد 

آنها اقدام کنند.
طبق بخشــنامه صادر شــده بــه هیأت های 
ورزشــی، از ایــن پس هر نــوع حمایت از 
قهرمانان و مســتعدین ورزشــی بر اســاس 
عملکرد آنها در رقابت های مهم ملی و فراملی 

و نیز اردوهای تیم ملی صورت می گیرد.
در واقع قهرمانان ورزشــی که شانس حضور 
در ۲ رویداد مهم آســیایی و المپیک را داشته 
باشــند از حیث حمایت های مادی و معنوی 

ویژه برخوردار خواهند شد.
دستگاه ورزش استان همدان نیز عالوه بر در 
اختیار قــرار دادن پایگاه قهرمانی به قهرمانان 
نخبــه، به لحاظ مالی نیز بر اســاس عملکرد 

ماهیانه آنها را مورد حمایت قرار می دهد.
حتی از باشگاه های خصوصی خواسته شده تا 
در صورت نیاز قهرمانان نخبه استان، امکانات 

الزم را در اختیار آنها قرار دهند.
مدیر پایگاه ورزش قهرمانی و اســتعدادیابی 
ورزشــی همدان در این رابطه گفت: تمامی 
ملی پوشان رشته های مختلف ورزش استان 
می توانند به صورت رایگان از امکانات پایگاه 

قهرمانی استفاده کنند.
علــی ضمیری کامــل افــزود: در این مرکز 
پزشکان تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی نیز 
فعالیت دارند و به صورت منظم میزان آمادگی 

بدنی و فعالیت تمرینی نخبه ها و ملی پوشان 
را مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی با اشــاره به اینکه پایگاه ورزش قهرمانی 
همدان جزو بهترین ها در کشور است گفت: 
فعالیت های منظم و با برنامه این پایگاه مورد 

تمجید مسئوالن کشوری قرار گرفته است.
ضمیری کامل خاطرنشان کرد: تالش مجموعه 
اســتان حضور کیفی و کمــی در بازی های 
آســیایی و المپیک ۲۰۲۰ است و می خواهیم 
نســبت به دوره گذشته حضور بهترین داشته 

باشیم.
 مدیرکل ورزش و جوانان اســتان نیزبا تاکید 
بر اینکه کسب حداکثر سهمیه المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو را هدفگذاری کرده ایم، گفت: امســال 
این برنامه را اولویت ورزش قهرمانی قرار داده 
ایم و تاکید بر هم افزایی ورزش اســتان برای 

تحقق این هدف داریم.
محسن جهانشــیر افزود: هدف ما کسب ۱۵ 
درصد از ســهمیه کاروان اعزامــی به بازی 
های المپیک ۲۰۲۰ توکیو و هم چنین ۲۰۲۴ 

جوانان سنگال است.
وی اضافه کرد: در حد توان از قهرمانان رشته 
های ورزشی مختلف حمایت مادی و معنوی 

را داریم و ســتاد حمایت 
در  حضور  مســتعدین  از 
المپیک را نیز از ماه ها قبل 

تشکیل داده ایم.
کرد:  خاطرنشان  جهانشیر 
امیــد زیــادی به کســب 
حداکثــر ســهمیه حضور 
در المپیک را داریم و این 
انگیزه نیز در بین قهرمانان 
ورزشی استان وجود دارد.

وی افــزود: از هیأت های 
ایم  نیز خواسته  ورزشــی 
تــا وضعیــت قهرمانان را 
ما  به  مســتمر  به صورت 
گزارش دهند تا به صورت 
مرتب در جریان روند آماده 

سازی آنها قرار بگیریم.

ورزش همدان 
در تکاپوی رسیدن به المپیک
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آیفون احتماال خارج از چین تولید می شود
 »فاکس کان« اعالم کرده در صورت باال گرفتن تنش های تجاری 
میــان آمریکا و چین می تواند آیفون را در کارخانه این شــرکت در 

خارج از کشور تولید کند.
به گزارش تلگــراف، بزرگترین کارخانه تولید کننده موبایل های اپل 
اعالم کرده در صورت تشــدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا می 

تواند آیفون را خارج از چین تولید کند.
شــرکت تایوانی »فاکس کان« میلیون ها آیفــون را در کارخانه های 
خود سرهم می کند. این شرکت اعالم کرده ظرفیت کافی برای تامین 
تقاضای آیفون در کارخانه های خود خارج از چین را دارد. لیو یانگ 
وی مدیــر این کارخانه در این باره گفت: ۲۵ درصد ظرفیت تولید ما 

خارج از چین است.

تیم واکنش مقابله با رخدادهای امنیتی 
فضای سایبر تشکیل شد

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران از تشکیل تیم 
واکنش مقابله با رخدادهای امنیتی فضای سایبر با همکاری مرکز ماهر 
در این اســتان خبر داد. به گزارش ایسنا ، مرتضی رضایی با اشاره به 
ضرورت مقابله با رخدادهای امنیتی حوزه فضای ســایبری از تشکیل 
تیم واکنش ســریع برای مقابله و پیشگیری خبر داد و گفت: تشکیل 
ایــن تیم با محوریت مرکز ماهر و با حضور مدیران فناوری اطالعات 

دستگاه های اجرایی استان تهران محقق می شود.
وی تاکیــد کرد: با توجه به افزایش اســتفاده از فناوری اطالعات در 
دستگاه های اجرایی باید متناســب با این گسترش الزامات امنیتی و 

پدافندی نیز توسعه یابد.

جلوگیری از خسارت تندبادها و امواج دریا 
با جنگل شناور

 طرحی برای جلوگیری از خســارت تندباد و امواج دریا به مناطق 
ســاحلی ارائه شده که در حقیقت ســازه ای منحنی شکل است. این 
سازه دارای ساختارهای عمودی است که آن را شبیه یک جنگل شناور 
می کند.به گزارش ایسنا ، تندبادها خسارات زیادی به مناطق ساحلی 
وارد می کننــد و با ایجاد امواج خرابی های زیادی در این مناطق به بار 

می آورند.
درهمین راســتا طرح یک جنگل شناور پیشــنهاد شده که با مسدود 
کردن باد و امواج می تواند از مناطق ساحلی محافظت کند.»چین مینگ 
وانگ« استاد دانشگاه کویینزلند ساختارهای شناور و منحنی شکلی به 

طول یک کیلومتر را طراحی کرده است.

تصویری از موبایل »پیکسل4« منتشر شد
 گوگل در حســاب کاربــری توئیتر خود تصویــری از موبایل 
»پیکســل۴« را منتشــر کرد. در این تصویر یک ماژول مربع پشت 
دســتگاه قرار دارد که به گفته کارشناســان حاوی ۳ دوربین است. 
به گزارش مهر ، به تازگی تصویری از موبایل »پیکســل ۴« گوگل 

منتشر شده است.
 @ m a d e b y g o o g l e گوگل در حساب کاربری توئیتر خود به نام 
تصویری از پشت دو دستگاه سیاه و با قطر اندک را منتشر کرده است. 
در این تصویر یک ماژول مربع شکل پشت دستگاه ها دیده می شود. 
کارشناسان معتقدند این ماژول حاوی ۳ دوربین است. گوگل در این 
پیام نوشــته اســت: خب، از آنجا که به نظر می رسد توجهات به این 

موبایل جلب شده، حاال آن را ببینید.

کپسولی برای تقویت قوای بدن تولید شد
 محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کپسولی شدند 
که باعث افزایش طول عمر و تقویت قوای عمومی بدن می شــود.به 
گزارش  ایسنا ، گیاه آب بشقابی، یک گیاه کوچک با ساقه های رونده 
باریک و برگ های قلبی شکل چند ساله است. این گیاه در هند بخشی 

از طب سنتی کشور به شمار می رود و به گیاه »جوانی« شهرت دارد.
تمام بخش های این گیاه شــامل ریشه، برگ ها، میوه ها و ساقه های رونده، 
مصــارف درمانی متعدد دارنــد. این گیاه در افزایــش حافظه در کودکان 
عقب مانده ذهنی، درمان پسوریازیس، زخم های سفلیس، درماتیسم، افزایش 
قدرت و نیروی جسمانی، حیات بخشی مجدد به نورون های آسیب دیده، 
فعالیت آنتی اکسیدانی باال، تحریک سنتز کالژن در بافت های آسیب دیده و 

بهبود جریان خون تأثیر، مستقیم دارد و سالمتی را تضمین می کند.

ششمین دوره پایتخت کتاب 
ایران و روستاهای دوستدار 

کتاب برگزار می شود

 فراخــوان ششــمین دوره انتخــاب و معرفی 
پایتخت کتاب ایران و روســتاها و عشایر دوستدار 

کتاب منتشر شد
 طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتـاب ایـران 
بـرای نخسـتین بـار در ۱۳۹۳ از سـوی  معاونـت 
امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی 
در سراســـر ایـــران بـــرای ترویج کتاب خوانی 
برگـــزار شـــد و از آن سـال بـــه بعد بـه خاطر 
اســـتقبال خوبی کـه از این طرح شـد و همچنیـن 
برآوردهـای مثبت کارشناســـان از آن، به صورت 

سـاالنه برگزار می شود.
ــت و  ــی اسـ ــی و بوم ــی مل ــه، طرح ــن برنام ایـ
ــزی  ــورمان برنامه ری ــات کشـ ــاس اقتضائ ــر اسـ ب
و اجرا شـــده اســـت و در هرســـال یـــک شـــهر 
ــهرهای  ــن شـ ــاب از بیـ ــت کتـ ــوان پایتخـ به عن
نامـــزد انتخـاب و معرفـــی می  شود. ایـن انتخـاب 
اگرچــه بـــا محوریـــت کتــاب انجـــام می شــود، 
امـــا برنامه ای اســـت کـــه در آن مشــارکت جویی، 
تمرکززدایـــی، توجـــه به نظــام برنامه ریــزی و 
تدویـــن برنامه هــای بلندمــدت فرهنگـــی نیــز در 

ــود. ــن می ش ــی تمری ــطوح محل سـ
 ششــمین دوره انتخــاب و معرفــی پایتخــت کتــاب 
ــات و  ــر مطالع ــوی دفت ــال ۱۳۹۸ از س ــران در س ای
برنامه ریــزی فرهنگــی و ســتاد شــهرها و روســتاهای 
ــی وزارت  ــور فرهنگ ــت ام ــاب معاون ــتدار کت دوس
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا مشــارکت دســتگاه ها 
و نهادهــای مختلفــی اعم معاونت توســعه روســتایی 
نهــاد  ریاســت جمهــوری،  محــروم  مناطــق  و 
ــداری  ــن کتاب ــور، انجم ــی کش ــای عموم کتابخانه ه
ــازمان  ــازمان فرهنگــی س ــران، س ــانی ای و اطالع رس
شــهرداری ها  ســازمان  یونســکو،  متحــد  ملــل 
و  ناشــران  اتحادیــه  کشــور،  دهیاری  هــای  و 
ــه  ــناد و کتابخان ــازمان اس ــران، س ــان ته کتاب فروش
ــی و  ــای فرهنگ ــی کانون ه ــتاد عال ــران، س ــی ای مل
هنــری مســاجد کشــور، انجمــن نویســندگان کودک 

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــای دیگ ــوان و نهاده و نوج

»رستاک« در همدان می خواند

ــور،  ــیقی ماه ــگاه آزاد موس ــت آموزش ــه هم  ب
کنســرت گــروه »رســتاک« در همــدان اجــرا 
ــگاه  ــت آموزش ــه هم ــرت ب ــن کنس ــود. ای می ش
ــنبه ۳۰  ــر روز پنجش ــور« عص ــیقی »ماه آزاد موس
خردادمــاه در ســالن اصلــی مجتمــع فرهنگــی 
هنــری بوعلی ســینا همــدان برگــزار می شــود.

ــای  ــه گروه ه ــتاک از جمل ــیقی رس ــروه موس گ
معــروف موســیقی کشــور اســت کــه از تابســتان 
ســال ۱۳۷۶ بــه سرپرســتی ســیامک ســپهری 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. رســتاک در تجربیات 
ــنیداری  ــر ش ــه عناص ــردی ب ــی کارب ــود نگاه خ
فرهنگ هــای فولکلــور ایــران داشــته کــه حاصــل 
ــای  ــت در زمینه ه ــه فعالی ــه دو ده ــک ب آن نزدی
مختلفــی همچــون پژوهــش و تحقیقــات میدانــی، 
آمــوزش، ســاخت موســیقی بــرای فیلــم و تئاتــر، 
و  موســیقی  آلبوم هــای  ســاخت  و  طراحــی 

ــوده اســت. اجــرای کنســرت ب
از ایــن گروه تاکنون آلبوم های موســیقی متعددی 
منتشر شــده و عالوه بر اکثر شــهرهای داخلی در 
بسیاری از کشــورهای دیگر هم به اجرای کنسرت 
پرداخته اند و  جدیدترین اجرای این گروه در سالن 

بوعلی سینای همدان خواهد بود.

غرب کشور بهشت سفرهای خردادماه
 گرچه تعطیالت خرداد تمام شــد اما تبعات ســفرهای پرماجرای 
ایرانی ها و حجوم برخی دوستداران سفر به غرب و شمال ایران همچنان 

نیازمند یک کار کارشناسانه جدی است .
دور آخر ســفرهای پرشمار بهاری درحالی دیروز به پایان رسید که باز 
هم جاده های شــمال کشور شــاهد ترافیک های سنگین چندین ساعته 
بود. با این همه، برخی شــواهد نیز خبــر از اقبال مردم به مقاصد غربی 
کشــور می داد؛ مقاصدی که اگرچه پیش از این نیز در لیست بسته های 
سفر آژانس های گردشگری وجود داشتند، اما امسال در میان مردمی که 
ســفرهای انفرادی را ترجیح می دادند نیز به عنوان مقاصدی غیرسنتی و 
مقاصد جدید، نســبتا با توجه بیشتری روبه رو  شد. به باور کارشناسان، 
اگرچه بیشتر سفرها به مقاصد غربی کشور از استان ها و مناطق همجوار 
آنها بوده و مبادی دورتر همچنان آشنایی الزم را با این استان ها ندارند، 
اما این مقاصد با توجه به آب و هوای ایده آل در روزهای پایانی بهار از 

گردشگران بیشتری پذیرایی کردند.
تالشدولتیبرایتوسعه

ولی ا... تیموری، معاون گردشگری کشــور، این اقبال سفرها نسبت به 
محور غربی کشور را از نتایج اقدامات سازمان متبوعش می دانند: »از ۹ماه 
قبل درباره محور گردشگری غرب کشور با راه اندازی قطار گردشگری و 
همچنین برنامه ریزی های مشترک با نهاد ژاپنی جایکا، در ۹ استان غربی 
اقداماتی انجام داده ایم و همین امر توجه ها را بیش از پیش به این منطقه 
جلب کرده است.« به باور وی، این محور هنوز در مرحله توسعه است 
و به بلوغ نرسیده. تیموری در پاسخ به برخی انتقادات از نحوه خدمات 
گردشــگری، به ویژه در حوزه اقامت، به خبرنگار ما می گوید: »بی شک 
اشــکاالتی وجود دارد که به تدریج باید مرتفع شود. در گام نخست ما 
باید مردم را بــه این مقاصد دعوت کنیم و پس از آن کم کم به آموزش 

میزبانان بومی بپردازیم.«
به گفته معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی کشور، در مرحله 
توســعه بازار همین معرفی خدمات اهمیت پیدا می کند: »باید به مردم 
نشان دهیم به غیر از شمال مقاصد دیگری هم برای سفر وجود دارند. به 
این ترتیب مردم بیشتر به این مقاصد سفر می کنند و جریان سفر به آنها، 
باثبات تر می شود.« تیموری معتقد است با توجه به جاذبه های تاریخی، 
طبیعی، قومی و فرهنگی این محور، این مقاصد پتانســیل جذب بیشتر 
گردشگر را دارند و به این ترتیب مقاصد جدیدی شکل خواهند گرفت. 

اینجریان،جدیدنیست 
 کردســتان، آذربایجان غربی، همدان، کرمانشــاه، لرستان، ایالم، 
چهارمحال وبختیاری، آذربایجان شــرقی و کهکیلویه و بویراحمد، 
۹ اســتانی هستند که درخصوص توســعه به عنوان مقاصدی برای 
گردشــگران داخلی و بین المللی مورد توجه قــرار گرفته اند. البته 
در تعطیالت اخیر، تنها برخی از این اســتان ها از جمله کردستان، 
کرمانشــاه، چهارمحــال و بختیــاری و لرســتان تعداد بیشــتری 
از گردشــگران را بــه خود جلــب کردند. با این همــه، برخی از 
برگزارکننــدگان تورهای داخلــی بر این باورند که ســفر به این 
مناطق با تورهای گردشــگری چیز جدیدی نیســت و پیش از این 
نیز هر ســال و در تعطیالت خردادماه، به فراخور تعداد روزهای 

است.  می شده  انجام  تعطیالت، 
ســهند عقدایی، یکی از مدیــران آژانس های طبیعت گــردی، در این 
خصوص به خبرنگار ما می گوید: »در این ایام از ســال، معموال تقاضا 
برای ییالقات کوهســتانی وجود دارد و ما هم امســال به روال همیشه 
تورهایی را برای آبشارهای لرستان و دامنه های زاگرس و... تعریف کرده 
بودیم.« به باور وی، اقدامات اخیر سازمان میراث فرهنگی تاثیر خاصی 
دســت کم در فعالیت تورها و تقاضای آنها نداشته است. عقدایی البته 
خاطرنشــان می کند که از آژانس  وی به صورت مشخص برای تعریف 
بســته های سفر برای غرب کشور درخواســتی از سوی سازمان میراث 

فرهنگی نشده است.

■ حديث:
امام علی )ع(:

برادر راستین تو، کسی است که با جانش تو را پاس بدارد و تو را بر مال و زن و فرزندان 

خويش، مقّدم بدارد.       
غرر الحکم : ج 2 ص 111 ح 2014
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■ آزادي تويسرکان-  پيشونی سفيد - سامورايی 
در برلين غالمرضا تختی - ژن خوک

 گردشگری مهم ترین کسب و کار انسان محور 
اســت ، افراد ، منابع و محصــوالت را به تجاربی 
تبدیل می کند که در نهایت توسط بازدید کنندگان 
به مصرف می رســند . سطح باالی مشارکت مردم 
در تجارت گردشــگری ، کلیــد ارزش زایی برای 

مصرف کننده است .
رابطه بین مصرف کننده و کارمند می تواند کیفیت 
تجربه را تعیین کند . این مهم تقریبا به ســه عنصر 
اساســی و مرتبط در توســعه منابع انسانی وابسته 
اســت . تعلیم، آموزش، مدیریت ســرمایه انسانی 
سازمان جهانی جهانگردی در پیشبرد توسعه منابع 
انســانی نقشــی کلیدی دارد و برخــی از اعضای 
وابســته به آن ، نمونه هایی از بهترین شــیوه های 
عملکرد را برای رویارویی با چالش های مدیریت 
منابع انســانی در گردشگری ارائه داده اند. به زبان 
ســاده ، مدیریت منابع انسانی در رابطه با مدیریت 
به کارگیری افراد اســت و بر نیازهای مدیریتی در 
اســتخدام ، به کار گیری و مدیریت کارایی عنصر 
انســانی تاکید دارد . تعریف پیچیده تری حاکی از 

آن است که مدیریت منابع انسانی شامل :
برنامــه ریزی ، مدیریت، ارزیابی و کنترل این منبع 
اســت که باید همســو با اهداف راهبردی سازمان 
گردشــگری صورت پذیــرد. در مدیریــت منابع 
انســانی ، دو مقوله بنیادی وجود دارد که با ایجاد 
تمایز بین اشــکال )نرم ( و ) ســخت ( آن کمک 

می کند .
مدیریت منابع انســانی ســخت ، با اهداف مالی و 
کنترل هزینه های حقوق و دســتمزد مرتبط است 
که معمــوال ، یکی از مولفه های اصلی هزینه های 

جاری بیشتر کسب و کارها هستند.
رویکردهای نرم با توســعه کارکنان مرتبط اند . در 
اینجا پذیرفته می شود که سرمایه انسانی ، یکی از 
داده های حیاتی برای کســب و کار است و برای 
بیشینه کردن بهره وری ، باید در این حوزه سرمایه 
گذاری و توسعه صورت پذیرد . چنانچه سازمانی 
با کارکنانش به عنوان یک دارایی ارزشــمند رفتار 
کنــد و نه یــک کاال ، احتماال بــا جابجایی کمتر 
کارکنانــش مواجــه خواهد شــد . همــراه با این 
رویکردها ، کارفرمایان باید از محرک های جهانی 
شــدن ، که در حال شکل دادن به روند رو به رشد 

اشــتغال و تغییرات آن در گردشگری هستند ، آگاه 
بــوده و از آن به عنوان ابــزاری نوین ، در فعالیت 

های مدیریتی خود بهره گیرند .
آموزش:

عقیده براین است که ســرمایه گذاری در تعلیم و 
آموزش ، می تواند کارایی فرد را باال برده و رقابت 

پذیری را افزایش دهد .
ســرمایه گذاری در آموزش و تعلیم نیروی انسانی 
برای افزایش ظرفیت بخش گردشگری و هتلداری 
در باال بردن بهره وری و بهبود قابلیت های آن در 
طراحی و تحویل نسل جدید تجربه های بازدید ، 
بســیار مهم و حیاتی است . این مهم نیازمند نقش 
فعــال مدیران و رهبری نیروهاســت تــا اطمینان 
حاصــل کنند کــه راهبردهای پیش بینی شــده و 
اقدامات الزم برای درک و شناخت سرمایه انسانی 
و سرمایه گذاری روی آن ، اثر بخش بوده است .
بیانیهمادریددرزمینهمنابعانســانی

وآموزشدرگردشگری
 گردشگری دارای پتانســیل فراوانی برای اشتغال 

زایــی در دهه های پیش روســت بــا وجود این 
پتانســیل ، موانع مهمی فراروی اشــتغال زایی در 
گردشــگری وجود دارد : فقدان آموزش با کیفیت 
، سیاســت اطالعاتی نامناسب و دیوانساالری بیش 
از حد . در نتیجه هزینه عامل نیروی کار از ارزش 

افزوده ای که خلق می کند فراتر می رود .
برای غلبــه بر این مشــکالت ، اقــدام هماهنگ 
بازیگران عمومــی و خصوصی در همه جنبه های 
گردشگری از جمله توسعه منابع انسانی ، آموزش ، 
ضروری است منابع انسانی ، مهم ترین عامل برای 
دســتیابی به کیفیت در گردشــکری است . مساله 
کیفیــت آموزش ، خود مقولــه مهمی در مدیریت 

منابع انسانی گردشگری است .
 چالــش های درونــی و بیرونــی در عصر نوین 
گردشگری ، خواستار تغییر الگوهای منابع انسانی 
در این صنعت نوپاســت ، جهانی شدن بازارهای 
گردشــگری حاوی تناقضاتی اســت کــه باید با 

خالقیت رفع شوند.
اطالعــات و فنــاوری ، روز بــه روز بــه عنوان 

فرمول هایــی برای بقا و موفقیــت به کار می روند 
کــه این عوامل الزم و لی ناکافــی اند . مهارت ها 
و تجربه های چندین ســاله از اهمیت به ســزایی 

برخوردار است .
مســائلجهانیبرایمدیریتسرمایه

انسانیدربخشگردشگری:
گــزارش شــورای جهانی ســفر و گردشــگری 
موضوعــات مهمی از قبیل تعــادل کاری ، کاهش 
سلســله مراتب مدیریتی ، ظهــور مفاهیم جدیدی 

چون توانمند سازی کارکنان را مطرح می کند .
بنابراین بزرگترین چالش مدیران منابع انســانی در 
گردشــگری ، هم راستا کردن و هم سویی اشتغال 
در این بخش اســت . که با آموزش می توان به آن 

دست یافت .
 بخش گردشــگری برای غلبه براین مسائل باید بر 
حفظ گردشــگران تمرکز کرده ، کارکنانی با تجربه 
جذب کند ، پاداش عملکرد محور بدهد و تصویر 

ذهنی این بخش را بهبود بخشد .
در کشــور مــا بخــش هــای مختلــف گردشــگری 
ــافرتی و  ــات مس ــر خدم ــا و دفات ــل ه ــل هت مث
ــا  ــد ت همچنیــن مراکــز خدماتــی دیگــر مــی رون
بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش نیــروی انســانی بــا 
رونــد رشــد و توســعه این صنعــت همگام شــوند 
و بــا تدویــن برنامــه هــای آموزشــی متناســب بــا 
نیازهــای مشــتریان خــود ، هــم در ارتقــاء کارکنان 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــد و هــم خدمات خــود تــالش کنن

باالتــر بــه مشــتریان ارائــه نماینــد.
با در نظــر گرفتن مطالب فــوق ، وضعیت فعلی 
توسعه منابع انســانی در صنعت گردشگری ایران 
نیاز مبرم به اصالحات دارد و رواج فرهنگ توسعه 
منابع انسانی نیز از ضرورتی انکار ناپذیر برخوردار 
اســت تا در جاهایی که این گونه مشاغل مثل کار 
در هتل ها و مراکز اقامتی با موانع فرهنگی مواجه 

است، اصالح شود .
به نظر می رسد دســت اندرکاران این صنعت نیز 
به اهمیت آموزش و توســعه منابع انســانی شاغل 
در مراکــز خود واقف هســتند و در این زمینه نیز 
با جدیت مشــغول بــه انجام اقداماتی هســتند . 
بســیاری از این موسســات با ایجاد واحد توسعه 
منابع انسانی در صدد افزایش مهارت های کارکنان 
خود و همچنین ایجاد رضایت شــغلی که بر نوع 
خدمات ارائه شــده توســط آنان به شدت اثر می 

گذارد، هستند .
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