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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

 تمدید مهلت ثبت نام جشنواره 
کارآفرینان برتر استان همدان 

ــان  ــام در ســیزدهمین جشــنواره کارآفرین ــت ثبت ن  مهل
برتــر اســتان همــدان تــا 20 مــرداد مــاه امســال تمدید شــد.

 مشــموالن ایــن جشــنواره بنگاه هــای غیردولتــی، تمــام 
ــدازه  ــت  در ان ــدون محدودی ــب و کار ب ــای کس بنگاه ه
)خــرد، کوچــک، متوســط و بــزرگ( ، بنگاه هــای کســب 
و کار کــه قبــل از ســال 93 تأســیس شــده باشــند، هســتند.

در ضمــن بنــگاه متقاضــی نبایــد طــی دو ســال اخیر )ســال 
95 و 96( بــه عنــوان کارآفریــن برتــر اســتانی یــا ملــی در 

جشــنواره کارآفرینــان برتــر انتخاب شــده باشــد.
ــد  ــنواره می توانن ــن جش ــام در ای ــرای ثبت ن ــان ب متقاضی
ــه  ــی ب ــگاه اینترنت ــه پای ــده ب ــام ش ــد اع ــان موع ــا پای ت
http://www.karafarinanebartar.ir مراجعــه  آدرس 

کننــد.

اطالعیه کانون کارآفرینان استان همدان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان 
کانون کارآفرینان استان همدان

صنایع دستی همدان 
به نام پایتخت گردو ثبت شد

تویسرکان 
شهرملی منبت

 شهر تویسرکان در بررسی های کشوری توانست با 
هنر منبت عنوان ملی شــدن را به خود اختصاص دهد.  
معاون صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی، با تشریح 

نتایج نشست سومین شورای راهبردی انتخاب شهرها و 
روستاهای ملی صنایع دستی از ثبت ۹ شهر و سه روستا 
به عنوان شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی خبر داد. 
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طال بودیم
 مفرغ هم نیستیم

 اخیراً رئیس اتحادیه طال و جواهرفروشان 
همدان در نشستی با مجمع کارآفرینان استان 
نسبت به از دســت رفتن جایگاه همدان در 
اقتصاد و تولید بسیاری صنایع دستی و مصنوع 
فلــزات گرانبها به خصــوص طال و جواهر 

اظهار نگرانی کرده است.
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با ارزیابی
 وزارت ارشاد اعالم شد 

جهاد دانشگاهی  با رویکرد تجاری سازی فناوری ها اجرا می کند

توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
■ با تبریک به همکاران رسانه ای؛ جهاد دانشگاهی امروز 39 ساله شد

روز
ت 

داش
استان آرایش جنگی نداردياد

 1- همه مسئوالن بر شرایط ویژه اقتصادی 
کشور و ضرورت کار جهادی و اتخاذ آرایش 
جنگی برای فعالیت در جنگ اقتصادی اذعان 
دارند و در سخنرانی ها و گفته ها و شنیده ها  

بر این مهم تاکید دارند.

2

حساب بانکي 
پس از4سال خالی شد

■ پلیس می گوید اشتباه شهروندان مهمترین دلیل 
سواستفاده جاعالن است
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جهاد  اهــداف  جملــه  از 
به   میتــوان  دانشــگاهی 
گســترش تحقیقــات و 
شکوفایی اســتعدادها در 
سطح جامعه برای رسیدن 
به خود اتکایی؛توسعه امور 
حوزه  همکاری  با  فرهنگی 
گسترش  و   دانشــگاه  و 
طرح هــای کاربــردی به 
منظــور به کارگیری نتایج 

پژوهش اشاره کرد

استان آرایش جنگی ندارد
 1- همه مسئوالن بر شرایط ویژه اقتصادی کشور و ضرورت کار 
جهادی و اتخاذ آرایش جنگی برای فعالیت در جنگ اقتصادی اذعان 
دارند و در سخنرانی ها و گفته ها و شنیده ها  بر این مهم تاکید دارند.

در واقع شــرایط تحریم ها یا حقیقت آن، تروریسم اقتصادی آمریکا 
، اتخاذ آرایش جنگی را برای گذر از آن اجتناب ناپذیر کرده است.

2- رئیس جمهور ، از ساختن ایران با چند ساعت کار رایگان در روز 
سخن می گوید و اینکه باید از کشورهایی که با کار رایگان مردم خود 

به توسعه رسیده اند درس گرفت، تاکید دارد.
این بسیار خوب اســت که برای جبران شرایط تحریم همه فداکاری 

کنند و در زمانهایی از روز کار رایگان انجام دهند.
3- اســتاندار بارها تاکید کرده که بایــد آرایش جنگی بگیریم و همه 
جهادی و شــبانه روزی کار کنند تا کمبودهایــی که از محل تحریم 

متوجه استان می شود با این کار شبانه روزی جبران شود.
در حقیقت استاندار درد را فهمیده و نسخه آن را هم  داده است و می 
داند که تنها راه موفقیت در شرایط فعلی همین کار شبانه روزی ، بدون 

چشمداشت و برای اعتالی وطن است.
4- در خاطرات دیپلماتها از مالقاتهای آنها با سران انقالبها و کشورها 
در ساعات غیر معمول مالقات مثال در 2 بعد از نیمه شب آمده است.

دلیل این اقدام و کم خوابی آن مسئوالن این بوده که اگر ما بخوابیم ، 
دشمن بیدار است و از ما جلو خواهد زد!

5- تاکیدات در ایران و استان بر آرایش جنگی و ارائه کار شبانه روزی 
بسیار است اما در عمل کمتر مدیری این سخنان را جدی گرفته و در 

نتیجه آرایش جنگی رخ نداده است.
برخی مدیران هنوز باور ندارند که کشــور در شرایط جنگ اقتصادی 
است و به زعم خود دو روزی که مدیر شده اند را خوش می گذرانند.

6- در جنگ اقتصادی باید هزینه ها به شدت کنترل شود اما در استان 
این اتفــاق عمومیت ندارد و برخی مدیران اگر هزینه ای هم  کاهش 
داده انــد به خاطر نبود منابع مالی بوده وگرنه خود آنها دنبال افزایش 

هزینه ها بوده اند.
7- مدیران و مســئوالن در جنگ اقتصــادی باید همچون فرماندهان 
دوران دفاع مقدس باشــند و عمل کننــد. در دفاع مقدس  فرماندهان 
عالوه بر انجام کار جهادی، همواره پیشرو بودند و اگر آسیبی بود در 

ابتدا متوجه آنها می شد.
با این اوصاف در تروریسم اقتصادی هم ابتدا مدیران و مسئوالن باید 
با اتخاذ آرایش جنگی، شبانه روزی کار کنند و اگر آسیبی هست ابتدا 
باید متوجه مدیران و مسئوالن شــود  وگرنه مردم در تحمل فشار و 

آسیب ها همواره بسیار قدرتمند و هوشمندانه عمل کرده اند.

با ارزیابی وزارت ارشاد اعالم شد 
ارتقا همدان پیام به سطح مطبوعات ملی 

 در ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی روزنامه همدان پیام 
ارتقا یافت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ساالنه بر اساس شاخص هایی چون 
کیفیت ، تیراژ، محتوا  و میزان تاثیر گذاری مطالب و تعداد صفحات و 
ضمایم؛ مطبوعات کشور را ارزیابی می کند که در ارزیابی سال گذشته 

بار دیگر روزنامه همدان پیام درخشید.
بررســی شاخص های مذکور طی  سال گذشته نشان از آن داشت که 
این روزنامه 15 ساله، یک درجه از رسانه های استان باالتر بوده و پس 
از ارزیابی  عملکرد آن در سال ۹7 با یک درجه باالتر به رتبه سوم در 

بین مطبوعات سراسری و محلی ارتقا یافت.
ایــن موفقیت عالوه بر آنکــه مرهون تالش کارکنــان و خبرنگاران 
زحمتکش این روزنامه است، موجبات رشد کمی و کیفی آن را فراهم 
می آورد چرا که داشتن رتبه سومی سبب خواهد شد مبلغ تعرفه آگهی 
ها و فروش و ســایر مزایای همدان پیام در زمره نشــریات کشوری 
محاســبه و اعالم شــود.این موفقیت گام مهمی در رشــد و اعتالی 

مطبوعات سراسر استان است.

تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری
در آینده نزدیک

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه در آینده نزدیک تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری در کشور 
اجرایی خواهد شد گفت: نیروهای شهرداری همدان، قهاوند، مریانج 

و جورقان با پیگیری های صورت گرفته تبدیل وضعیت می شوند.
امیر خجســته در گفت وگو با فارس با بیان اینکه جلسه ای با حضور 
شهرداران و شورای شهر قهاوند، جورقان، مریانج  و شهرستان فامنین 
و معاون عمرانی وزارت کشور در راستای تعیین و تکلیف قیر برگزار 
شــد اظهار کرد: دستورات الزم برای تامین قیر این مناطق با توجه به 

سردسیر بودن استان در اولویت قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه بودجه خوبی برای شــهرداری های این مناطق 
جذب شد افزود: شهرداری این مناطق مظلوم بوده و باید مورد توجه 

قرار بگیرند تا توانایی احقاق حق مردم را داشته باشند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی  با بیان اینکه 
این مناطق باید به ماشــین آالت مورد نیاز خود تجهیز شوند تصریح 
کرد: در آینده نزدیک تبدیل وضعیت نیروهای شــهرداری در کشور 
عملی و اجرایی خواهد شــد. وی با اشــاره به اینکه تبدیل وضعیت 
نیروهای شهرداری در صحن کمیسیون اجتماعی  تصویب شده است 
ادامه داد: نیروهای شــهرداری همدان، قهاونــد، مریانج و جورقان با 

پیگیری های صورت گرفته تبدیل وضعیت می شوند.
+++++++++++++++++

1- ســاختار چند اداره کل در اســتان دچار تغییر می شــود. گویا با 
تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت بازرگانی این 
تغییرات رخ خواهد داد. گفتنی است نگرانی از بزرگتر شدن دولت با 

این تغییرات وجود دارد.
2- سازمان بازرسی نحوه انجام مسئولیت دستگاه ها در قبال حجاب را 
بررسی می کند. گویا این بازرسی به دستور رئیس قوه قضائیه خواهد 

بود. گفتنی است این بازرسی گویا برای اولین بار انجام خواهد شد.
3- خبر مهاجرت یکی از مسئوالن نظام به نجف اشرف تکذیب شده 
است. گویا این خبر را روزنامه نگاری نزدیک به این مسئول تکذیب 
کرده اســت. گفتنی است در شایعه ای در فضای مجازی از مهاجرت 
یکی از مسئوالن کشور به نجف در روزهای آینده خبر داده شده بود.

4-برخی شــهرداران همچنان پروازی هستند گفته می شود علی رغم 
وجود قانون در خصوص اســکان شهرداران در محل خدمت برخی 
با نادیده گرفتن این موضوع همچنان در رفت و آمد به مرکز اســتان 

می باشند.

انجام پیوند کبد در آینده نزدیک در همدان

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی همدان از انجام پیوند کبد در آینده نزدیک در 
همدان خبر داد.

روز گذشــته امید قبادی؛ قائم مقام انجمن اهدای عضو ایرانیان به همراه ابراهیم جلیلی؛ 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی همدان و مجید حمیدی؛  مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی با مصطفی آزادبخت؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مهرداد نادری فر؛ 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: با پیگیری های صورت 

گرفته در آینده نزدیک شاهد پیوند کبد در همدان خواهیم بود.
ابراهیم جلیلی با اهمیت به فرهنگ ســازی در پیونــد اعضای بیماران مرگ مغزی گفت: 
اهدای عضو عملی انســانی و خیرخواهانه است که می تواند نجات بخش بیمارانی شود 
که به دالیلی، چون ابتال به بیماری های مختلف یا حوادث غیرمترقبه به اعضا و یا نسوج 
پیوندی نیاز دارند.به گزارش فارس وی با بیان اینکه با فراهم شــدن پیوند کبد در همدان 
شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود در ادامه با اشاره به وضعیت همدان در مقوله پیوند افزود: 
تالش های خوبی طی ســال های اخیر در زمینه پیوند اعضا در همدان صورت گرفته ولی 

در حال حاضر پیوند کبد انجام نمی شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا خاطرنشان کرد: با پیگیری هایی که انجام 

شــده و نیز اعزام پزشک متخصص به منظور آموزش پیوند کبد، امیدوارم با فراهم شدن 
زیرساخت های الزم نیز در آینده نزدیک شاهد پیوند کبد در همدان باشیم.

قائم مقام انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز در این نشســت اظهار کرد: برگزاری دوره های 
آموزشی پیوند عضو، تالشی برای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه 

به شمار می آید.
وی با بیان اینکه پیوند اعضا به عنوان قله علم پزشــکی شــناخته می شود و نیازمند یک 
سیستم مدرن است گفت:  باید فرهنگســازی درستی در این راستا صورت گیرد چراکه 
شناخت افراد جامعه از مرگ مغزی به منظور اخذ تصمیم درست در مواقعی است که فرد 

دچار مرگ مغزی می شود.

مریم مقدم  «

تاســیس  امروز ســی ونهمین ســالگرد   
جهاددانشــگاهی اســت . به نقــل از ریس 
جهــاد  همــدان،  واحــد  جهاددانشــگاهی 
دانشــگاهی یک نهاد نیست بلکه یک فرهنگ 
اســت  این مهم وقتی عینیت پیدا می کند که 
در میابیم بخش هــای متعددی زیر مجموعه 
جهاد دانشگاهی به صورت تاثیرگذار در حال 

فعالیت هستند .
حوزه فرهنگی از زمینه فعالیتهای حائز اهمیت 
این مجموعه است و در این زمینه می توان به 
خبرگزاری ایســنا و ایکنا و مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران به عنوان زیر مجموعه های 

شاخص جهاد دانشگاهی اشاره کرد .
 در 16 مــرداد 135۹ ســتاد عالی انقالب 
فرهنگی، جهاد دانشــگاهی را در راســتای 
اهــداف انقــالب فرهنگی ایران تأســیس 
نمــود. بــا تبدیل ســتاد به شــورای عالی 
اساسنامه جهاد دانشگاهی  انقالب فرهنگی، 
در 11 آذر 1365 بازنگری و تصویب شــد. 
در این اساســنامه بر فعالیت های فرهنگی و 
تحقیقاتی به منظور اسالمی شدن دانشگاه ها 
تأکیــد شده اســت. همچنیــن در 22 آبان 
136۹ شورای عالی انقالب فرهنگی، جهاد 
دانشــگاهی را به عنوان پلی میان دانشگاه و 
بخش صنعتی، خدماتی کشــور معرفی کرد. 
عالوه بــر این انجــام فعالیت های علمی و 
فرهنگی هم بر عهده این نهاد می باشــد. در 
14 آبان1370 اساسنامه جدیدی به تصویب 
نهایی شــورای عالی انقالب فرهنگی رسید 

قبلی شد. اساسنامه  و جایگزین 
جهــاد دانشــگاهی در راســتای اهداف و 
وظایف خود در سال 1372 اقدام به تأسیس 
مؤسســه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به 
عنوان یک مؤسســه غیرانتفاعی از نوع دوم 

نمود. 
از جمله اهداف جهاد دانشــگاهی میتوان به  
گسترش تحقیقات و شــکوفایی استعدادها 
در ســطح جامعه بــرای رســیدن به خود 
اتکایی؛توســعه امور فرهنگــی با همکاری 
حوزه و دانشــگاه و  گســترش طرح های 
کاربــردی بــه منظــور به کارگیــری نتایج 

پژوهش اشاره کرد .
خبرگزاری های ایســنا و ایکنــا با پای کار 
کاربلــد  و  دانشــجویان عالقمنــد  آوردن 
توانسته اند فضای متمایزی از انتشار اخبار 
در عرصــه رســانه را رقم زننــد و  مرکز 
افکارســنجی دانشــجویان ایران کــه با نام 
مخفف ایسپا نیز شــناخته می شود سازمانی 
غیردولتی وابســته به جهاد دانشگاهی که از 
ســال 1380 فعالیت خود را در حوزه آمار 
و افکارسنجی آغاز کرده است با در اختیار 
داشتن 5هزار پرسشگر در 31 مرکز استانی 
در کشــور یکی از مراکز پرتوان آمارگیری 

در ایران است.
زنان  اقتصــادی  توانمندســازی   

سرپرست خانوار
رئیــس جهاددانشــگاهی واحد همــدان در 
بیــن برنامه های شــاخص به اجــرای طرح 
"توانمندســازی اقتصــادی زنان سرپرســت 
خانوار" در همدان اشــاره کرد  . اکبر اسدی 
همزمان با حضور در دفتر روزنامه همدان پیام 
به مناسبت گرامیداشت هفته خبرنگار با عنوان 
ایــن مطلب گفت : این طرح در 8 اســتان به 
صورت پایلوت در حال انجام است و سپس 
با توجه به نتیجه مستمر در 23 استان دیگر به 

اجرا خواهد رسید 
جهاددانشــگاهی  رئیــس 
گفــت  همــدان  واحــد 
توانمندسازی  طرح  اجرای 
زنان سرپرســت  اقتصادی 
خانــوار مبتنی بــر الگوی 
در  مشــاغل خانگی  نوین 

همدان است. 
کــرد: طرح  اظهــار  وی  
زنــان  توانمندســازی 
سرپرست خانوار، مبتنی بر 
الگوی نوین مشاغل خانگی 
به همت جهاددانشــگاهی 
امــور  کل  اداره  همــدان، 
بانوان و خانواده استانداری 
همــدان و اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان 

آغاز شد.
اکبر اســدی با اشــاره به انعقــاد این تفاهم 
نامه برای توسعه مشــاغل خانگی ویژه زنان 
سرپرست خانوار در سطح کشور، عنوان کرد: 
بر این اســاس سهم هر اســتان در این طرح 
مشخص شــده است و بنا شــد در استان ها 
نیز ستادی برای پیگیری اجرای طرح تشکیل 

شود.
وی افزود: با توجه به این که این طرح قبال به 
صورت پایلوت در ۹ استان اجرا شده، اکنون 

با اصالح اشــکاالت، در 23 استان و برای 6 
هزار نفر در کل کشور عملیاتی می شود.

رئیس جهاددانشــگاهی واحد همدان یادآور 
شــد: جهاددانشگاهی در ســال های گذشته 
در حوزه آموزش های اشــتغال و کارآفرینی 
تجارب خوبی اندوخته و در حال حاضر مرکز 
ســفال جهاددانشــگاهی باعث ایجاد اشتغال 
برای بیش از 35 نفر از بانوان عالقه مند شده 

است.
اســدی ادامه داد: هم اکنون ســازمان ســتفا 
)تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال دانش 
آموختــگان( جهاددانشــگاهی پیگیر اجرای 
این طرح است؛ امیدواریم ماحصل این طرح 
کمک به توانمندســازی و 
اشــتغال زنان سرپرســت 

خانوار باشد.
به  باتوجــه   : گفــت  وی 
دانشــگاهی  جهاد  جایگاه 
به عنوان مجری، نقش این 
نهاد پررنگ تر دیده شــده 
و الزم اســت امور بانوان 
ســازنده  آفرینی  نقش  نیز 
اجرایــی  لحــاظ  از  ای 
داشــته باشــد. همچنیــن 
مشــخص شــود کــه چه 
پشــتیبانان  برای  امتیازاتی 
و پیشــران ها در طرح در 
نظر گرفته شــده و تا چه 
حمایت  بــه  متعهد  زمانی 
از جامعــه هدف هســتند. 
رئیس جهاددانشــگاهی واحد همدان در این 
زمینه گفت : این توانمندسازی تنها از لحاظ 
اقتصادی نیست و مباحث اجتماعی، فرهنگی 
و حقوقــی نیز مطرح اســت و در راســتای 
پیگیری این مأموریت ها، ورود به این طرح 
تعریف شــده است.وی با اشــاره به تعریف 
چهار گروه از زنان ذیل عنوان زن سرپرست 
خانــوار، تصریح کرد: زنانی که همسرشــان 
فوت شــده، زنان طالق گرفته به علت اعتیاد 

و زندان رفتن، از کارافتادگی همســر و زنان 
خودسرپرســت بــه معنای دختــران هرگز 
ازدواج نکرده، مشــمول این طرح هستند و 
گروههای دیگر مانند همســران کم درآمد به 

هیچ وجه شامل طرح نمی شوند.
همچنین در این نشســت اسدی  درباره نحوه 
براساس  اظهارداشت:  اســتانها  تعیین سهمیه 
آمار سال ۹5، جمعیت زنان سرپرست خانوار 
استخراج شد و باتوجه به اولویت طرح برای 
توانمندســازی زنان کمتر از 55 ســال، این 
جمعیت مشخص و سهمیه هر استان براساس 

فرمولی خاص، تعیین شد.
اســدی عنوان کــرد : در این طــرح، نه وام 
اولویــت دارد، نــه آموزش های ســنتی و به 
طور کلی پتانســیل های موجــود مناطق در 
حوزه مشــاغل خانگی خــرد و کوچک مهم 
است. نکته دوم، فاز مشاوره و آموزش است. 
این طرح در 8 اســتان به طــور پایلوت اجرا 
و آموزش ها به صورت فشــرده و کپسولی و 
توسط پیشــرانها انجام شد. نگاه کامال جدید، 

علمی و فنی در طرح حاکم است.
 اطالع رســانی شــفاف به مردم با 

ایسنا 
پــس از ارائه ایــن توضیحات مدیرمســئول 
روزنامه همدان پیام گفت : جهاددانشــگاهی 
توانســته است با کار جهادی و کار تخصصی 
در زمینه پیشــرفت علم و فناوری اســتان ، 

کمک های شایانی انجام دهد.
نصرت ا... طاقتی احســن بــا تاکید بر این که 
جهاددانشــگاهی از نیروی انسانی توانمندی 
برای فعالیت جهادی برخوردار است، ادامه داد: 
این نهاد برآمده از انقالب با داشــتن نیروهای 
متخصص، می تواند نقش ارزشمندی در رونق 
تولید داخلی ایفا نماید. وی خبرگزاری ایسنا 
را یکی از خبرگزاری های مســتقل دانست و 
بیان کرد: این خبرگزاری توانسته است وقایع 
استان  را به صورت شــفاف به اطالع جامعه 
برساند و در اطالع رسانی شفاف به مردم موفق 

عمل کرده است.

جهاد دانشگاهی  با رویکرد تجاری سازی فناوری ها اجرا می کند

توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار
■ با تبریک به همکاران رسانه ای؛ جهاد دانشگاهی امروز 39 ساله شد

 معاون اقتصادی اســتاندار همدان با بیان 
اینکه تشکل های بخش کشاورزی باید بیشتر 
مورد توجه قرار گیرند و کمک شوند گفت: 
گاهی هم خود تشکل ها ورود جدی و قوی 

در کنار دولت ندارند.
ظاهر پورمجاهد در هفتمین نشســت فصلی 
معاونیــن بهبود تولیدات گیاهــی و مدیران 
زراعت سراســر کشــور با بیان اینکه بخش 
کشاورزی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
مورد توجه بوده اســت اظهــار کرد: بخش 
کشاورزی اســتان همدان در دولت تدبیر و 
امیــد با برنامه و تالش مورد توجه ویژه قرار 

گرفته است.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه در استان 
همدان همدلی و ارتباط خوبی بین مجموعه 
اجرایــی با یکدیگــر و دیگــر مجموعه ها 
مثل نماینــدگان مجلس، ائمــه جماعات و 
دســتگاه قضایی وجود دارد افــزود: تالش 
همه  مسئوالن در راســتای تحقق برنامه های 

توسعه ای استان است.
معاون اقتصادی اســتاندار همدان با اشاره به 
اینکه یک سند راهبردی و بنیادی در سه سال 

باقی مانده دولت با راهنمایی و نظر اســتاندار 
تدوین شــده اســت ادامــه داد: بخش های 
مختلف اقتصادی و اهداف کمی و کیفی آنها 

در این سند راهبردی مشخص است.
وی با اشــاره به اینکه بخش کشــاورزی در 
زمینه های مختلف به تفکیک شهرســتان ها با 
اهداف کمی و قابل رصد مشخص است بیان 
کرد: دبیر کمیته برنامه ریزی شهرســتان های 
اســتان به عنوان ناظر، برنامه ها را مســتمر و 
ماهانه رصد کرده و گزارش  آن را به اعضای 
شــورای برنامه ریزی و توسعه اســتان ارائه 

می دهند.
پورمجاهد با اشــاره به اینکه بــرای تدوین 
برنامه ها مانند برنامه توسعه پنج ساله می توان 
راهکار جدید داد افزود: ساالنه نزدیک به 1۹ 
هزار و 200 نفر ســهمیه ایجاد اشتغال جدید 
برای اســتان مشخص شــده است و حداقل 
5 هزار میلیارد تومان به شــکل آورده بخش 
خصوصــی و ســرمایه گذاران در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشــاره به اینکــه نزدیک به 35 درصد 
و حتــی بیشــتر از ایــن عــدد اشــتغال و 

به بخش کشاورزی  ســرمایه گذاری مربوط 
بوده اســت ادامه داد: وقتی موضوع مکانیزه 
شدن بخش کشاورزی و استفاده از تجهیزات 
جدید در امر تولید اتفاق می افتد، ممکن است 

ریزش اشتغال داشته باشیم.
معاون اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه 
در حوزه کشت گلخانه ای شرایط ویژه ای در 
اســتان وجود دارد تصریح کرد: باید نزدیک 
به 210 هکتار گلخانه در ســه ســال آینده با 

بسترسازی مناسب در همدان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اســتفاده از تسهیالت را به 
سمت تشــکل های بخش کشاورزی برده ایم 
افزود: در حوزه اشــتغال روستایی و موضوع 
سرشاخه کاری گردو، یک تشکل با بهره مندی 
از 2.5 یا 3 میلیارد تومان تسهیالت روستایی 
با بهره 6 درصد توانسته سرشاخه کاری را در 

مخزن و گلخانه خود تولید کند.
پورمجاهد با اشاره به اینکه یک تشکل نیز در 
رابطه با تولید بذر فعال اســت بیان کرد: این 
تشکل ســه نوع بذر را به تأیید سازمان های 
مرتبط رســانده و اکنون در ســطح استان ها 

توزیع می کند.
وی با اشــاره بــه اینکه تشــکل های بخش 
کشاورزی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند 
و کمک شوند افزود: گاهی هم خود تشکل ها 

ورود جدی و قوی در کنار دولت ندارند.
وی بــا بیان اینکه در حــوزه خرید گندم 
اقدامات  با هماهنگــی خوب در اســتان 
خاطرنشان  اســت  گرفته  انجام  مناســبی 
کرد: رقم خرید تضمینی گندم در اســتان 

است. قبولی  قابل  رقم 

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبرداد
کسب رتبه 4 کنکور سراسری توسط

 دانش آموز همدانی
 مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان همدان از کسب رتبه 4 
کنکور سراســری توسط دانش 

آموز همدانی خبر داد.
  به گزارش اداره اطالع رسانی 
و روابــط  عمومــی آموزش و 
پرورش اســتان، محمد پورداود 
گفت: سیده آمنه موسوی لقمان 
دانــش آموز همدانــی موفق به 
کســب رتبه 4 کنکور سراسری 

در گروه آزمایشی علوم انسانی شد.
وی افزود: موسوی لقمان از دانش آموزان دبیرستان حضرت آمنه)س( 
اســت که جزء نفرات برتر آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی قرار گرفته است.
گفتنی اســت صبح دیروز نفرات برتر هر یک از گروه های آزمایشی 
پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انســانی، هنر و زبان 
آزمون سراسری ۹8 توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم شد.

7 ملک در مسیر تردد همدانی ها تخریب شد

 مدیر منطقه چهار شــهرداری همدان از تملک و تخریب هفت 
ملک مســیری در این منطقه خبر داد و گفت: این عملیات با هدف 
بازگشایی، تعریض معابر و آسان سازی عبور و مرور شهروندان در 

کوی ولی عصر)عج( و کوی شهید مطهری انجام شده است.
مجید یوســفی نوید در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از سیاست ها 
و اولویت های مهم شهرداری همدان، توجه به رفاه حال شهروندان 
در خصوص کاهش ترافیک است که در سال های اخیر شاهد روند 
رو به رشد فعالیت های مدیریت شهری در این زمینه، با هدف ایجاد 

معابر جدید و بهسازی زیرساخت های شهری هستیم.
وی رفع مشکالت ترافیکی را از دغدغه های مهم مدیریت شهری در 
همدان عنوان کرد و افزود: در این راستا شهرداری تملک و تخریب 
برخی از امالک مزاحم به منظور آزادســازی معبر و بازگشــایی و 

تعریض معابر را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهــار داشــت: در همیــن ارتبــاط هفــت ملــک مســیری واقــع 
ــان شــهید  ــی عصر)عــج(، خیاب ــوی ول ــام در ک ــدی گلف در کمربن
کوچکــی واقــع در کــوی شــهید مطهــری شــامل 2 ملــک در انتهای 
ــب مســجد حضــرت ابوالفضــل)ع(،  ــج( جن ــی عصر)ع ــوی ول ک
ــوی  ــع در ک ــینیه واق ــه  روی حس ــی رو ب ــهید کوچک ــان ش خیاب
شــهید مطهــری، کــوی شــهید مطهــری و کــوی ولــی عصر)عــج( 
ــای  ــی و خطره ــوادث احتمال ــه ح ــری از هرگون ــرای جلوگی ب
جانــی و مالــی بــا هــدف تامیــن حقــوق شــهروندان انجــام شــده 

اســت.
یوسفی نوید با اشــاره به اینکه آزادسازی این مسیرها از مطالبات و 
درخواست های شهروندان این منطقه بوده است، بیان کرد: در طرح 
تعریض معابر کوی ولی عصر)عج( و شــهید مطهری باید با استفاده 
از ســاز و کار قانونی با مردم توافقاتی صورت می  گرفت که تحقق 
ایــن امر نیازمند همکاری همه جانبه مالکان منطقه داشــت تا از بار 

ترافیکی این منطقه کاسته شود.
وی رســیدن به توســعه شــهری را از مهمترین اهداف شهرداری 
همدان دانســت کــه تنها با همکاری و مشــارکت شــهروندان و 
دســتگاه های مرتبط امکان پذیر خواهد بود و اظهار داشت: تملک و 
تخریب امالک موجود در طرح بازگشــایی معابر، با هدف رفاه حال 
شهروندان و ســهولت در تردد آنها انجام می شود، که در این رابطه 
مشارکت شــهروندان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که باید 

ادامه داشته باشد.

تشکل های بخش کشاورزی بیشتر حمایت شوند

 ایجاد 210 هکتار گلخانه در سه سال آینده

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشیدلطفاً  به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

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

نیازمندیهای 
هرروز 

استان همدان
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خبر

برای تولید هــر کیلو گرم 
باید  گندم  یا  سیب زمینی 
250 تــا 280 لیتــر آب 
مصــرف کرد، امــا برای 
کاشــت هندوانــه 60 تا 
مدرن  بــا روش  لیتر   75
یعنی  می شود  مصرف  آب 
باید  حال  نیست.  پر آب بر 
دیــد در همدان چه میزان 
و  می شود  کشت  هندوانه 
این  قیمت  دلیل کاهــش 

محصول کدام است

يادداشت

130 مطب و کلینیک مالیر مکلف به بی خطرسازی 
زباله های عفونی شدند

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان همدان گفت: 130 مطب و کلینیک فعال در 
شهرســتان مالیر مکلف شدند تا یک ماه آینده با شــرکت فعال در زمینه بی خطرسازی 

زباله های پزشکی قرارداد بسته و زباله های خود را به صورت بی خطر شده دفع کنند.
ســیدعادل عربی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بیش از ۹0 درصد زباله های پزشکی 
مربوط به بیمارســتان ها در همانجا دفع و بی خطرسازی می شود، اظهار کرد: موضوع بی 
خطرســازی پسماند های پزشکی چند سالیســت در دستورکار اداره کل حفاظت محیط 

زیســت استان و پســماند قرار گرفته و در مرحله اول این امر با همراهی دانشگاه علوم 
پزشکی همدان تمام مراکز دولتی بهداشت و درمان به دستگاه بی خطرساز پسماند مجهز 

شدند.
وی با بیــان اینکه اقدامات مربوط به بی خطرســازی پســماندهای عفونی و خطرناک 
مطب های خصوصی انجام شــده و مشکل حادی در شــهر همدان وجود ندارد، افزود: 
صحت سنجی از بی خطرسازی پسماند های عفونی و زباله های پزشکی و انجام آزمایش 
های مربوطه دومین مرحله انجام شــده برای بی خطرسازی زباله های پزشکی بود که از 

چند سال گذشته تا کنون به صورت دوره ای پایش می شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان با اشاره به خطرناک بودن عدم جداسازی 

پســماندهای عفونی در مطب ها، بیان کرد: عدم جداسازی این دسته از زباله ها با توجه به 
افزایش زباله گردها باعث می شــود تا زباله گردها و نیروهای خدماتی شــهرداری هنگام 
جستجو با مواد پزشــکی آلوده تماس داشته باشند و دچار بیماری های عفونی، خونی و 

خطرناک شوند.
وی با بیان اینکه در مرحله بی خطرسازی پسماند عفونی مراکز و مطب های خصوصی به 
علت قیمت باالی دستگاه بی خطرساز و عدم توانایی آنها در خرید این دستگاه با مشکل 
مواجه شــدیم، گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان پسماند و نظام پزشکی 
استان با یک شرکت فعال در زمینه بی خطرسازی زباله های پزشکی تفاهم نامه ای انعقاد 

شد تا این شرکت به مطب های همدانی برای دفع زباله ها عفونی کمک کند.

فصل پرحاشیه برای کاوش در الئودیسه
 نهاوند- معصومــه کمالوند-خبرنگارهمدان پیام: فصل چهارم 
کاوش هــا در معبد الیودیســه به موانعی برخورد کرده اســت که 
سبب متوقف شــدن کاوش ها شده اســت. کاوش هایی که سال 
هاســت برای تامین اعتبار ادامه آن تالش و رایزنی های بســیاری 
شــده است و حاال که کلنگ کاوش دست به نقد شده است برخی 
موانع و حواشــی دامن کار را گرفته و اجازه پیش روی نمی دهد. 

از برخی صحبت های طرفین موضوع می شــود متوجه این شد که 
هدف همه برای ادامه کاوش ها شــاید یک موضوع نباشد اما یک 
هدف بین همه مشترک است و آن تعیین تکلیف اهالی دوخواهران 

برای صدور مجوز ساخت و ساز در این محله است. 
محله دوخواهران به ســبب هم پوشانی بافت تاریخی و فرسوده تا 
تعیین تکلیف موضوع الیودیسه بر اساس قانون از سال 1327اجازه 
ســاخت و ســاز ندارند و این در حالی است که اهالی از وضعیت 

ناامن زندگی در این محله گله مندند. 
آنها مــی گویند جانوران خزنده اغلب مار و عقرب گاهی وســط 
سفره و بســاط زندگی آنها بیخبر وارد شده و موجب وحشت می 
شود از طرفی هم زلزله خیز بودن نهاوند و همجواری آن با 4گسل 

زلزله لزوم مقاوم ســازی در این منطقه را تشدید می کند. 
با همه این تفاسیر حاال فصل چهارم کاوش ها درست در جایی که 
تصــور گروه کاوش این بود که منطقه فعلی محل معبد الئودیســه 

باشد ، متوقف شده است. 
مسجد محله دوخواهران به دلیل اینکه  محوطه کاوش ها در پشت 
این مســجد گرفته اســت و دیوارهای آن دربارش های آغاز سال 

دچار آسیب شده است.
نماینــده نهاوند در مجلــس هم می گوید: یــرای ادامه کاوش ها 
پیگیری های بســیاری انجام داده ایم حاال که اعتبار گرفته شده و 

کار در حال انجام است نباید مانع ایجاد کرد 
حســن بهرام نیا تاکید کرد: در تعیین تکلیف الئودیسه هم مردم و 
اهالی و موقعیت زندگی آنها برای ما مهم اســت هم بحث فرهنگ 
و گردشگری شهرستان که این کشف کمک قابل توجهی به ارتقای  

اقتصاد گردشگری شهرستان خواهد کرد.
بهــرام نیا تصریح کرد: برای همین هم بایــد تعیین تکلیف کاوش 
های الئودیسه مورد اولویت قرار بگیرد و مسجد هم نظر کارشناس 

و میراث را بررسی و اقدام شود.
مســجد را برای محرم آمــاده کنید اما کاوش ها هــم باید تعیین 
تکلیف شــود و نمی توانیــم به فرهنگ این شهرســتان بی توجه 
باشــیم. اگر معبد در محل امامزاده ســت بفرمایید با مسئولیت ما 

کاوش کنید.
امام جمعه نهاوند هم گفت: اگر می گویید امامزاده محل معبد است 

بفرمایید کاوش کنید حرفی نداریم.
حجت االســالم مغیثی تصریح کرد: تکلیــف اهالی دوخواهران را 

برای ساخت و ساز خانه های خود روشن کنند.
رئیس  دادگستری شهرستان هم گفت: در بحث حقوقی ، کارشناس 
رســمی گفته مســجد خســارت دیده و علت هــم گودبرداری 
غیراصولی که سیالب های فروردین در آن جمع شده و سبب این 

شرایط شده است که قابل اعتراض و تجدید نظر است.
یوســف طرحانی افزود: وقتی اجازه ســاخت و ساز به اهالی داده 
نشــده ، به نحوی حق مالکیت آنها ســلب شده است خانه ای که 

امکان بازسازی ندارد قابل مرمت هم نیست.
 وی تاکیــد کــرد:  میــراث تکلیــف ایــن منطقــه را روشــن کنــد 
ــد و  ــداری کن ــک و خری ــی دارد تمل ــجد ارزش تاریخ ــر مس اگ
منطقــه را تخلیــه کنــد و پیشــنهاد دارم اگــر جایــی در ایــن منطقــه 
ــی و  ــتان شناس ــوع باس ــه موض ــت ک ــی هس ــده جای ــی ش بررس
تاریخــی نــدارد بــه آن مــکان جــا بــه جــا کننــد، اگــر هــم نیســت 

باتوجــه بــه محدودیــت زمــان فکــری بــرای مســجد کننــد.
مسجد فعال برای محرم مرمت شــود تا تعیین تکلیف نهایی انجام 

شود.
مهدی رهبر سرپرست گروه کاوش می گوید: امامزاده دوخواهران 

، امامزاده نیست محل اصلی معبد الئودیسه است.
حمیدی مســئول هیأت امنای مسجد دوخواهران هم گفت: اوقاف 
اصال مارا به رســمیت نمی شناســد و در این جلســه هم حضور 

نداشت.
رئیس میراث فرهنگی شهرســتان نهاوندهم درباره منع ســاخت و 
ســازها در محله دوخواهران گفت: قانونگذار این محله را در سال 

1327در لیست آثار ملی قرار داده است.
محسن جانجان افزود: ترک و آسیب مسجد ارتباطی به گودبرداری 
میراث ندارد ماهم نظر کارشناســی داریم اما بازهم اکر کارشناسی 

جدید خالف این را ثابت کرد ما تسلیمیم.
جانجان تصریح کرد: درهمه این  ســال هــا تالش کردیم تکلیف 
الئودیسه روشن شــود تا قانون اجازه بدهد بخش هایی آزاد شود 
ومردم اجازه ســاخت و ســاز داشته باشــند و هدف ماهم از این 

کاوش ها تعیین تکلیف مردم است.
و اگر به بحث گردشگری شهرستان هم بی توجهی شود خیانت به 

ظرفیت های این شهرستان و مردم است.
وی افزود: اینکه اجازه ســاخت و ســاز در این محله نیســت را 
قانونگذار تعیین کرده اســت نه میراث و برای تعمیر دیوارمســجد 
هم کمک میکنیم تا چراغ مســجد برای ماه محرم روشن بماند اما 
دخالتی در آسیب آن نداشــته است و تابع تصمیمات دستگاه قضا 

و کارشناسی آن هستیم.
مهدی جالل وند معــاون فرماندار نهاوند؛ دســتگاه قضا پیگیری 
خودش را انجام می دهد نتیجه هرچه باشــد قابل تمکین اســت 
و درهرصورت برای آماده ســازی مســجد از میراث کمک گرفته 

خواهد شد.
یک موضوع تعیین تکلیف مسجد است یک موضوع هم دراز مدت 

برای الئودیسه و کاوش هاست.

 حمید نصرتی قانعی «

 آب کاالیی غیر قابل ارز ش گذاری اســت؛ 
اگر نباشد، زندگی در مسیر مرگ و نیستی قرار 
می گیــرد؛ کاالیی که حیات می دهد و نبودش 
حیــات می گیــرد. با وقوع خشکســالی های 
پی درپــی در کشــور و از پــس آن کاهــش 
بارش ها؛ متخصصان علــم زراعت و باغبانی 
چاره برون رفت از این چالش بزرگ کشــور 
را  پیشگیری از مصرف بی رویه آب و کشت 
محصوالت پر آب بر عنوان و کشــت گیاهان 

کم  آب بر و جایگزین توصیه کردند.
  توصیه متخصصان کشاورزی

 بخشــی از آنان متفق القول انگشــت اتهام را 
به ســمت محصوالتی خاص که پر آب بر بود 
اشاره رفتند و بخش دیگر کاشت و صادرات 
آن را برای کشــور مضر اعالم کردند. هندوانه 
هم محصولی اســت که در زمــره این هدف 
کاهش مصرف آب و کاهش تولید قرار گرفت. 
اما روز گاری چنان هندوانه منبع در آمد مناسب 
برای کشاورزان همدانی بود که آب در مقابل 
آن هر چقدر هم بها داشــت و مصرف می شد 

ارزشی ندا شت.
 اما حاال همان هندوانه در فصل برداشت بهایی 
ندارد؛ یعنی هم آب و هم محصول کشاورزان 
بی بها شده است. برخی کارشناسان کشاورزی 
هم معتقدند، هندوانه پر آب بر نیست و به میزان 
محصوالتی مانند گندم و غیره برای تولید آب 
مصرف می کند به خصوص که شــیوه سنتی 
کشــت  هندوانــه از غرقآبی بــه قطره ای و 
پرورش زیر مالچ تغییر رویه داده اســت. اما 
چون هندوانه محصول استراتژیک برای کشور 
نیست، باید به میزان مصرف کشورکشت شود 

تا میزان هدررفت آب مجازی آن کاهش یابد.
 به زعم این کارشناســان کشاورزان می توانند 
گیاهان دارویی بکارند کــه ارزش افزوده آن 
هــم بیش از هندوانه اســت و اکنون در بازار 
با قیمت باال طالب دارد و بی رقیب است. آنان 
معتقدند برای تولید هر کیلو گرم ســیب زمینی 
یا گنــدم باید 250 تــا 280 لیتر آب مصرف 
کرد، اما برای کاشــت هندوانه 60 تا 75 لیتر 
با روش مــدرن آب مصرف می شــود یعنی 
پر آب بر نیســت. حال باید دید در همدان چه 
میزان هندوانه کشــت می شود و دلیل کاهش 
قیمــت این محصول کدام اســت؟ مدیرامور 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
در این باره می گوید: کشــت کم آببر  برافزایش 
امنیــت در زنجیــره غذایی کمــک می کند و 
ارزش افــزوده محصول را درپی دارد. هندوانه 
در سبد غذایی مردم ارزشی در حد گندم ندارد 
و اگر چندان هم مصرف نشــود اتفاق خاصی 
نمی افتــد در حقیقت محصولی کم اهمیت در 

زنجیره غذایی است.
 میزان کشت هندوانه و مصرف آب

 امیر الهوتیان با یاد آوری  اینکه سال های قبل 
روش کشت هندوانه غرق آبی و اکنون روش 
کشت مدرن است، بیان می کند: امسال سطح 
زیر کشــت هندوانه در استان همدان 2 هزار و 
۹5 هکتار اســت که پیش بینی برداشت حدود 
117 هزارتن داریم. عمده هندوانه اســتان هم 
در شهر ســتان های رزن، کبودر اهنگ کشــت 
می شود. سال قبل در اســتان همدان  2 هزار 
و 32 هکتار هندوانه با 100 هزار تن برداشت 

کشت شد.
وی اظهار می کند: امسال در شهرستان رزن400 
هکتار، در شهرستان کبودر اهنگ۹00 هکتار و 
در شهرســتان بهار 320 هکتار هندوانه کشت 
شد که به ترتیب بر اساس عملکرد در هکتار 
انتظار برداشت 32، 43 و  15 هزار تن هندوانه 
در این شهر ســتان ها داریم. بیشترین عملکرد 
برداشت در ســطح هندوانه استان هم مربوط 
به شهرستان رزن با 80 تن در هر هکتار است.
وی دربــاره مقــدار مصرف آب در کشــت 
هندوانه هــم تاکید می کند: بســتگی به نوع 

اقلیم کشت دارد که از آب های سطحی برای 
کشت استفاده شود یا بخشی از کشت به زمان 
بارش  ها هم برسد. هر هکتار کشت هندوانه در 
رزن حدود 4 هزار و 500 تا 6 هزار متر مکعب 
آب نیاز دارد. اکثریت  کشاورزان هم از روش 
تیپ برای کشت استفاده می کنند و دیگر روش 
قدیمی غرق آبی برای کشت هندوانه منسوخ و 
مرسوم نیست؛ در این روش راندمان مصرف 

آب در کشاورزی حدود ۹0 درصد است.
الهوتیان درباره تعداد بهره برداران شــاغل در 
حوزه کشــت هندوانه استان با اشاره بر اینکه 
بر اســاس تجربــه هر یــک و نیم هکتار یک 
بهره بردار محسوب می کنیم، اظهار می کند: با 
محاسبه سطح کشت هندوانه در استان می توان 
مقدار بهره برداران این حوزه را مشخص کرد؛ 
همچنیــن به دلیل محدودیت که در منابع آب 
استان داریم، اصراری بر کشت هندوانه بیش از 
نیاز و مصرف نیست؛ کاشت هندوانه اولویت 
محســوب نمی شــود. هر یک هکتار کاشت 
هندوانــه هم 40 تا 50 نفر روز شــغل ایجاد 
می کند که این اشــتغال شامل کاشت، داشت، 

برداشت و مصرف است. 
  بــازار مصر ف و فراینــد توزیع 

هندوانه در همدان 
فرامــوش کــرد  نبایــد   
کــه محصــوالت زراعی 
تولیدی به هــر مقدار که 
مصــرف شــود مابقی آن 
به محیط زیســت برگشته 
و قابلیــت جــذب دارد، 
اما باید بــرای این فرآیند 
هــم از تولید تــا مصرف 
برنامــه فــر آوری صحیح 
بایــد اجرا شــود. اکنون 
تا حــدودی بــه صورت 
یعنی  می شود؛  اجرا  سنتی 
روستائیان  و  کشــاورزان 
ضایعــات هندوانــه را به 
عنوان خوراک دام استفاده 
می کنند اما درکشــور های 
یافته محصوالت  توســعه 

کشاورزی  بعد از مصرف اصلی تا ضایعات 
هم فــر آوری می کننــد که مســئوالن باید 
برای فــر آوری محصولی به اســم هندوانه 
هم در قالب شــوری، مربا، اســانس و غیره 
برنامه ریزی کنند. این طوری نه آب مجازی 
از استان خارج می شود نه کشاورز هر مقدار 
تولید داشــته باشد ضرر می کنند و نه ارزش 

محصول تولیدی بی ارزش می شود.
اما همدان با این ســطح کشت چقدر مصرف 
هندوانه دارد و چه مقدار آن، از استان در قالب 
همان آب مجازی مشــهور خارج می شود که 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی همدان دراین باره 
می گویــد: روزانه در میدان بار همدان به فصل 

برداشــت 100 تن هندوانه تخلیه می شود که 
حدود 380 واحد صنفی مجاز همدان و حدود 
500 واحد غیرمجاز این محصول را در شــهر 

به دست مصرف کننده می رسانند.
 محمــد فامیل متقــی اظهار می کنــد: اکنون 
قیمت هندوانه در خرده فروشــی ها به نسبت 
کیفیــت هندوانه عرضه شــده در بــازار بین 
800 تا 1200 تومان متفاوت اســت. هندوانه 
را بازاری یا عمده فروش ســر زمین با تناژ باال 
حدود 500 تا 600 تومان خریداری می کند؛ به 
عبارتــی هندوانه درجه یک، درجه 2 و درجه 
3 هر کدام در بازار مصرف خرده فروشی و یا 

عمده فروشی قیمت خاص دارد.
وی بیان می کند: قیمت هندوانه در ابتدای سال 
کــه محصول همدان به بازار نیامده بود قیمت 
2 برابری نسبت به زمان فعلی داشت اما با به 
بازار آمدن و برداشت هندوانه همدان؛ قیمت 
آن مناسب شد و به مانند سال قبل تغییری در 
قیمت نیست و مردم هم در زمان خرید با نگاه 
به شــکل هندوانه که درشت یا ریز و بیضی 
شکل یا نافرم است می توانند هندوانه با کیفیت 
را از هندوانه نامرغوب تشخیص دهند و خرید 

مناسب داشته باشند.
 درد  کشاورز و بازار گران نهاد ه های کشاورزی

 اما در این بین کشــاورزان 
هندوانــه کار همــدان هم 
حرفی دیگــر دارند جعفر 
رســولی فکور که امسال 5 
هکتار هندوانه در شهرستان 
رزن کاشته است، می گوید: 
برای این ســطح از کشت 
میلیو ن   70 حدود  هندوانه 
اســت  کرده  هزینه  تومان 
هزینه ای که شاید در فروش 
محصول  هم تامین نشود. 
سر زمین  را  هندوانه  اکنون 
خریــداری  تومــان   300
می کننــد و بــرای حمل و 
داللــی و بار گیری هم باید 
همین مقدار هزینه بپردازم.

 وی بــا تاکیــد بــر اینکه 
روش کشــت قطره ای را بکار برده اســت تا 
آب کمتری مصرف کنــد و هزینه تامین آب 
بر کشت محصول تحمیل نشــود، می افزاید: 
بیشــتر هندوانه تولیدی خود را برای فروش 
به بازار عمده  فروشــی تهران ارسال می کند و 
برایــش صرفه ندارد که همیــن هندوانه را به 

بازار همدان بفرستد. 
 این کشــاورز هندوانه کار رزنی با یاد آوری 
اینکه از بذر کانیون برای کشت استفاده کرده 
اســت، بیان می کند: این بذر در مقابل تغیرات 
جوی مقاوم اســت و در زمــان بار گیری هم 
آســیب نمی بیند. کاشــت هندوانه به 10 آب 
نیاز دارد؛ برای آنکــه محصول هندوانه قوام، 

کیفیت و بازار پســندی کافی داشته باشد باید 
برای تولید آن از  انواع کود حیوانی و شیمیایی 

استفاده کنیم.
وی تاکید می کند: هزینه خرید کود های مورد 
نیاز کشــت نسبت به ســال قبل افزایش قابل 
مالحظه ای دارد؛ پارسال کود مرغی بین 200 تا 
250 هزار تومان در هر تن خریداری می کردم؛ 
امسال 600 تا 650 هزار تومان افزایش قیمت 
دارد،سال قبل کود اوره، هر کیسه 50 کیلویی 
35 هزار تومان بود و امسال 42 هزار تومان شده 
است. کود فسفات کیســه 50 کیلویی هم از 
50 هزار تومان به 65 هزار تومان تغییر قیمت 
داده است. هزینه حمل 800 تا 850 هزار تومان 
برای هر کامیون 10 تن اســت. کیلویی 100 
تا 150 تومــان هم میدان بــار اجرت فروش 

می گیرد. هزینه خرید بذر هم هست.
  بازار فروش خارج از همدان

رســولی فکور می گوید: ســرانجام آنکه همه 
زحمــت تولید هندوانه بعــد از چند ماه کار 
ســخت  نصیــب دالل و بازاری می شــود و 
کشاورزی ســودی از کاشت هندوانه نمی برد 
دولــت بایــد از کشــاورز حمایــت کند یا 
محصولــش را تضمین بخرد یا  برای تولید به 
کمک کشــاورز بیاید تا قیمت محصول نهایی 
به ضرر کشــاورز تمام نشود و بازار هم دچار 
نوسان نبود محصول و افزایش قیمت نشود و 

نیاز مصرف کننده هم تامین شود.
هندوانه  کشــاورز  دیگر  افروغی  مســلم   
کار کــه در کبودراهنگ امســال 5 هکتار 
ســطح زیر کشــت هندوانه دارد و هنوز 
محصولش به بازار نیامده اســت از قیمت 
بی اطالعی  اظهار  بازار مصرف  هندوانه در 
می کنــد و می گویــد: قیمــت هندوانه در 
ســرزمین شــاید 200 و در بازار مصرف 

600  تا 800 تومان باشد.
وی اظهار می کند: همه هزینه ها تولید و کشت 
هندوانــه افزایش دارد من اصال به غیر از کود 
مرغی کود شیمیایی به هندوانه نمی دهم و از 
قیمت آنهــم در بازار خبر ندارم؛ شــاید بقیه 
کشــاورزان استفاده کنند. 5 یا 6 سال است که 
هندوانه می کارم و کود شــیمیایی هم استفاده 
نکردم اما محصول با کیفیتی تاکنون برداشت 

کردم.
 وی می افزاید: هندوانه پارســال کیلویی 500 
تــا 600 تومان بود محصــول تولیدی را هم 
به تهران می فروشــم و بازار همدان به قیمت 
مناسب نمی خرند. همدان اغلب  هندوانه را با 
خودرو های کوچک در حد خاور می خرند که 
صــرف نمی کند هزینه بار گیری و حمل آن را 
بپردازم بیشتر 10 تن بار گیری می کنم و برای 
تهرانی ها می فرستم هزینه اش را هم می دهند. 
امسال برای کشــت هندوانه مجبور به اجاره 
زمین شدم چون چاه  های آب زمینی که داشتم 

خشک شد.

سیاست تغییر الگوی کشت هنوز تثبیت نشده است

میوه ای که آب و نان را باهم می خورد!
طال بودیم، مفرغ هم نیستیم

مهدی ناصرنژاد «

 اخیراً رئیس اتحادیه طال و جواهرفروشان همدان در نشستی با مجمع 
کارآفرینان اســتان نسبت به از دست رفتن جایگاه همدان در اقتصاد و 
تولید بســیاری صنایع دستی و مصنوع فلزات گرانبها به خصوص طال 
و جواهر اظهار نگرانی کرده و گفته است، روزگاری همدان در صنعت 
طال و جواهر حرف اول را در کشــورمان می زده است و نشانه بارز آن 
وجود بازار بزرگ زرگرهای همدان است، در حالی که این شهر بزرگ 
و درخشــان در تاریخ ایران هم اینک به عنوان شهر مفرغ هم جایگاهی 

بین شهرهای صاحب فن و صنعت ندارد!
به اعتقاد آقای »شــیران«، عقب ماندن همدان از غافله صنعت نسبت به 
دیگر نقاط آباد و پرآوازه کشورمان، در دهه های اخیر در تمام حوزه های 
تولیدی تأثیرگذاشــته و جایگاه همدان در بســیاری صنایع دســتی و 

تولیدات کارگاهی از دست رفته است.
به گفته وی شــهری نظیر اصفهان که در تاریخ خود به لحاظ سبقه اش 
در مصنوعات مسی در کشورمان شهرت داشت، هم اینک به قطب اول 
مصنوعات طال و جواهر تبدیل شــده و شــهر طال نام گرفته است و 
همچنین شهری نظیر زنجان که در صنایع دستی و تولیداتی نظیر چاقو 
و اجناس مفرغی شهرت داشت هم اینک به لحاظ حمایت های بی دریغ 
و سرمایه گذاری ها و همچنین تشویق صنعت گران و از سویی نیز تالش 
بی وقفه هنرمندان این شهر به قطب تولید مصنوعات مسی شهرت یافته 
و جای اصفهان قبلی را گرفته است و در همین حال همدان نیز به لحاظ 

کم کاری و بی توجهی به رتبه مصنوعات مفرغی نزول کرده است.
در واقع با تأمل در صحبت هــای دردآور رئیس اتحادیه طال و جواهر 
همدان باید گفت، همدان با وجود ســبقه چند هزارساله اش در تاریخ 
و فرهنــگ و تمدن ایران و جهان، و لیکــن در دهه های اخیر به لحاظ 
بی کفایتی بســیاری از مدیران خود برای حفظ جایگاه تاریخی، نه تنها 
هیچ پیشــرفتی در صنعت و تولید و اشــتغال نداشته است بلکه بیشتر 
هم از ســرمایه و داشته های قبلی و به قولی از جیب خود خورده و به 

قهقرا رفته است. 
مقایســه بازار بزرگ همدان با بازارهای ســنتی تمام شهرهای بزرگ 
کشورمان نشان می دهد همدان نه تنها در روزگاری پررونق ترین بازارها 
برای مردمان خود را داشته بلکه بارانداز بخش بزرگی از ایران هم بوده 
است. چون با یک حساب دو دو تا چهارتا می توان درک کرد که تمرکز 
انبوه تولیدگران و صنعتگران و فعاالن اقتصادی در بخش بزرگی از شهر 
به عنوان بازار بزرگ همدان متشکل از بازار زرگرها، راسته حکیم خانه، 
بازار مسگرها، بازار حلبی سازها، بازار کتاب فروش ها، بازار کفاشخانه، 
بازار قصاب  خانه، بازار نخودبریزها، بازار خامه فروش ها، بازار دباغخانه، 
بازار فرش فروش ها و دهها راسته بازار و تیمچه های متعدد، فقط برای 
جمعیت آن زمان همدان نبوده و یک منطقه بزرگ از کشــورمان به این 

بازار وابسته بوده است.
هم اینک تمام آن بازار که در زمان خود به تنهایی وسعتی بسیار بزرگتر 
از خیلی از شــهرهای کشورمان داشت، در سکوت و رکود فرو رفته و 
هیچ نشــانه ای از آن همه رونق و تکاپوی بی وقفه صنعت گران همدانی 

می باشد.
چنین شرایطی و عقب ماندن همدان از قافله پیشرفت و سرمایه گذاری 
و ابتکار عمل در صنایع دســتی، بیانگر بی تفاوتی و برنامه ریزی غلط و 
همچنین استدالل نارسای بسیاری از مدیران و شاید هم آن دسته مدیران 

غیربومی و ناآشنا به تاریخ و تمدن همدان بوده است. 
متأسفانه مصداق های عینی و شــنیدنی فراوانی از ناکارآمدی همدان 
و برخــی مدیران آن در حوزه های مختلف وجود دارد که اشــاره به 
یک یک آنها موجب طوالنی شــدن این نوشــتار می شود. اما اشاره به 
یک نمونه از بی تفاوتی مدیران برای شــتاب دادن قافله پیشــرفت در 
همدان شاید به ایجاد شرایط بهتری بیانجامد و آن گالیه یک میهمان و 
گردشگر خارجی است که از یک کشور حوزه خلیج فارس به همدان 
سفر کرده است. او می گفت: با وجود اینکه همدان به عنوان یک شهر 
توریســتی مطرح است ولیکن اقامت چند روزه در این شهر به لحاظ 
فقدان مکان اقامتی مناســب از جمله هتل و مکان های تفریحی بسیار 

کسل کننده خواهد بود.
وی که به گفته خودش به ســختی یک خانه مسافری برای اقامت چند 
هفته ای در همدان اجاره کرده، گله مند است که تعداد هتل های موجود 
در همدان پاسخگوی مسافرانی که قصد اقامت چند روزه در این شهر 
دارند نیست و مکان های تفریحی معدودی از جمله شهربازی در همدان 

وجود دارد که به چند بار رفتن و دیدنش نمی ارزد!

از پا گرفتن چرم همدان 
تا فعالیت 1000 واحد 
تولیدی شناسنامه دار

 رئیس اتحادیه کیف و کفش چرم همدان 
از برگزاری نمایشگاه توانمندی های چرم 
در همــدان خبر داد و گفت: صنعت چرم 
همدان جزء رســته های اشتغالزا در استان 
بوده که به دست فراموشی سپرده شده بود 

اما امروز با حمایت مسئوالن چرم همدان 
پا گرفته اســت.به گزارش ایســنا، احمد 
گازرانی در جمع خبرنــگاران با موضوع 
احیــاء صنعت کیف و کفــش و چرم در 
استان، با اشاره به الگو قرار گرفتن صنعت 
چرم همدان توســط سایر استان ها اظهار 
کرد: همدان توانسته با ارائه کاالی چرمی 
با کیفیت رتبه دوم تولید مصنوعات چرمی 
را در کشور به خود اختصاص دهد و این 
امر موجب جذب سرمایه گذاران به استان 

همدان باشد.گازرانی از برگزاری نمایشگاه 
تخصصی و ملی کاالی چرمی در همدان 
خبر داد و گفت: این نمایشــگاه از تاریخ 
23 تا 25 مردادماه در سایت نمایشگاه بین 
المللی همدان برپا خواهد شد و در همین 
راستا همایش ملی چرم با حضور مقامات 
کشوری و سرمایه گذاران خارجی در 25 
مردادماه به میزبانی همدان به منظور معرفی 

چرم همدان به جهان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: نمایشــگاه ملی چرم با 

حضور 60 برند داخلی که 40 برند خاص 
همدان و 20 برند دیگر از سراســر کشور 
هستند، قابل نمایش بوده که در رسته های 
کیف، کفش، البســه چرم و همچنین مواد 

اولیه مورد استقبال قرار گرفته است.
گازرانی حمایت از تولیدکنندگان اســتان 
و ایجاد پل ارتباطــی برای صادرات چرم 
همدان به کشــور عــراق را هدف اصلی 
برگزاری نمایشگاه دانســت و گفت: در 
ســالی که از ســوی مقام معظم رهبری با 

نام رونق تولید شــکل گرفته است، انتظار 
می رود اقداماتی صورت پذیرد که حمایت 
از تولید و تولیدکننده در اولویت امور قرار 
گیرد بنابراین در نظر داریم با انجام چنین 
اقداماتی همدان مرز صادرات چرم به کشور 
عراق را درنوردد.وی نبود نیروی متخصص 
در این حوزه را یکی از مشــکالت جدی 
که صنعــت چرم را زمین گیر کرده، اعالم 
کرد و افزود: صنعت چرم همدان برای احیا 
صددرصد و تداوم تولیدات نیازمند تربیت 

نیروی متخصص در مراکز آموزشی معتبر 
اســت.رئیس اتحادیه کیف و کفش چرم 
همدان در ادامه خاطرنشــان کرد: اقدامات 
بسیار خوبی در راستای آموزش تولیدات 
چرم در همدان آغاز شده و مورد حمایت 
تولیدکنندگان چرم به ویژه چرم شهباز قرار 
گرفته که چرم شــهباز با دعوت از نیروی 
متخصص آموزش به استان همدان گامی 
موثر در پیشــرفت تربیت نیــروی ماهر 

برداشته است.

ابرهای بی باران به همدان می آیند
 ابرهای موســمی بی بارش، از سمت شرق، جنوب شرق و منطقه 
هندوســتان از بعد از ظهر امروز وارد همدان می شوند و تا روز شنبه 

هفته آینده، به صورت پراکنده در آسمان این استان فعالیت می کنند.
محمد حسن باقری شکیب کارشناس اداره کل هواشناسی همدان در 
گفــت و گو با ایرنا افزود: این ابرها که از ناحیه شــرق اســتان وارد 
می شــوند رطوبت خوبی دارند، اما به دلیل کافی نبودن سرمای هوا، 
بارشــی رخ نمی دهد و اثر خود را به صورت شرجی کردن هوا باقی 

می گذارند.
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آخرین ماموریت ظریف
سید حمید حسینی  «

 باالخــره بعد از چندین هفته ،از ارســال نشــانه های تهدید آمیز 
در خصوص دســتگاه دیپلماسی ایران توســط دولت مستقر در کاخ 
ســفید، نام دکتر ظریف و بعبارت درست تر وزیر امور خارجه ایران 
در لیست تحریم دولت آمریکا قرار گرفت. از زمان اعالم این موضوع 
تا کنون عمــده ی اظهار نظرها در این خصوص هیجانی و با ادبیاتی 
گاها حماســی و با فحوای نفوذ کالم ظریــف در امریکا و همچنین 
رفتار غیر عقالنی دولت امریکا و بعضا تضعیف جریان میانه رو)غرب 
گرا( در ایران و قدرت گرفتن حریان مقابل در ســپهر سیاســی ایران 
مورد توجه برخی از تحلیلگران قرار گرفته است.نگارنده این سطور از 
منظر متفاوتی به اقدام دولت آمریکا می پردازد. نگارنده اعتقاد دارد، که 
تحریم ظریف در ادامه داستان بی سرانجام برجام بوده و باید در همان 

فضا مورد بررسی قرار بگیرد.
در ابتدا باید بیان کرد همانطــور که رهبری انقالب تیم مذاکره کننده 
برجام را غیر سازشکار ، غیور ، متدین و امین دانسته و از آنان تشکر 
کرده است، نگارنده نیز ایشان را غیر سازشکار دانسته و بابت زحمات 
طاقت فرسایشــان از آنان سپاسگزار می باشد.با این مقدمه نکات زیر 

را مطرح می کنم:
اول: فارغ از ســایر واژه های رهبری در خصوص تیم مذاکره کننده و 
به تعبیر نگارنــده جریان حامی آن اگر به واژه امین دقت کنیم به این 
سوال اساسی میرســیم که آیا فرد آمین دچار خطای محاسباتی نمی 
گردد؟ چرا طرفداران و حامیان برجام اجازه نقد آن و  پذیرش ایرادات 
احتمالــی آن را نداده و در نقد ناقدان برجام بی رحمانه رفتار میکنند.

اگر چه نگارنده معتقد است جایگزین برجام،برجام است اما برجامی 
با تعهدات متعــادل تر و البته با تضامین باالتــر از امضای افراد.البته 
روش های پروپاگاندایی که توســط دولت و شخص رئیس جمهور 
و تیم مذاکره کننده و البته حامیان آن اجرا شــد، نیز باید مورد دقت و 
احیانا عذر خواهی بابت بزرگنمایی های اتفاق افتاده باید انجام شود. 
این موارد تکه ای از پازلی اســت که نگارنده بعنوان آخرین ماموریت 

ظریف جهت جبران آن همه بزرگنمایی و مبالغه توصیه می کند.
دوم: تصور دولت عاقل و دولت بی عقل در آمریکا،تصوری برگرفته 
از یک موضوع روانشناختی است که در افراد خوشبین به برجام وجود 
دارد آنها محصول تمام تالشــهای و آرزوهای خــود را نه تقریبا که 
دقیقا هیچ می بینند.واقعیتی که در این چهل ســال دیده شــده است 
این اســت که تیم A و B وجود نــدارد و تنها تفاوت در روش و نه 
ماهیت برخورد با نظام جمهوری اسالمی است.نشر دیدگاه دوانگاره 
ســازی در آمریکا فقط فرصت سوزی است و همانطور که در بخشی 
از دولتمردان، امید به رای نیاوردن آقای ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری و همچنان برنامه ریزی بر اساس قضا و قدر موجب وضع 
موجود شــده اســت ،کما اینکه تصور عملکرد فضایی برجام همین 
حالت را در ســالهای اخیر و در نهایت وضــع موجود را ایجاد کرده 
اســت.به اعتقاد نگارنده این موضوع نیز تکه ای دیگری از ماموریت 
آخر ظریف است که باید خوی استکباری دولت آمریکا را نشان داده 

و به این دوگانه غیر واقعی دامن نزند.
ســوم: همانطور که ایجاد فضای مجازی باعث ایجاد تغییرات اساسی 
در رسانه های داخلی شــده است و اصوال دیگر نمی توان صدایی را 
خاموش کرد در فضای رســانه ای بین الملل این موضوع نیز صادق 
اســت و طبعا اقــدام آمریکا برای خفه کردن صدای ایران نیســت و 
شــخصیتی در تراز آقای ظریف کسی نیست که اگر کالمی را مطرح 
کند ،در ســکوت خبری نادیده گرفته شــود و رســانه ها هم طبعا 
صحبتهای ایشان را پیگیری وبازنشر خواهند کرد.تصور ترس آمریکا 
از سخنان ظریف به اعتقاد نگارنده تصوری غیر دقیق است.این اقدام 
آمریکا از جنبه فشار سیاسی و در پارادایم امپریالیستی و نه رسانه ای 
قابل بررســی است.نکته ای که تحلیلگران در این روزها از آن غفلت 
کــرده اند. تکه ی دیگر پازل ماموریــت آخر طریف جا انداختن این 
موضوع است که اصوال در دنیا قواعد فعال و موثر، قاعده های مبتنی 
بر قدرت نرم و سخت است و مبنای اعمال کشورها نه حق که قدرت 
اجراست.کما اینکه آقای ترامپ حق نداشت از برجام خارج شود ولی 

قدرت داشت و دیدیم که از آن خارج گردید.
کالم آخر: نگارنده معتقد است که آقای ظریف در انتهای راه پر از پیچ 
و خمی اســت که از مذاکرات مربوط به قطعنامه 5۹8آغاز و تا کنون 
ادامه پیدا کرده اســت و با توجه به شخصیت عالی و همچنین موقر 
ایشــان و البته میهن پرستی شخص آقای ظریف باید این ماموریتها را 
در راستای اهداف جمهوری اسالمی انجام داده و موارد باال را بعنوان 
واقعیــات در نظر گرفته و با اجرای آن دین خود به ایران را ادا نماید.

میدانیم که اقدامات اخیر دولت آمریکا و همزمان عملکرد دولت زمینه 
را بــرای روی کار آمدن جریانی متفاوت از جریان فعلی دولت ،مهیا 
کرده است و اصوال اقتضای موقعیت و البته شرایط ایجاد شده امکان 
اعمال نظر ایشان بعنوان رئیس جمهور و یا یک عنصر اصلی سیاست 
خارجی را در آینده عمال غیر ممکن کرده اســت . اقدامات آتی آقای 
ظریف بعنوان آخرین اقدامات ایشان در سپهر سیاسی در تاریخ ثبت 
خواهد شــد.امیدوارم این اقدامات هم همانند گذشته ایشان با حسن 
نیت و مســئولیت پذیری همراه باشد.تاریخ بسیار در قضاوت سخت 

گیرانه عمل کرده و به تعابیر زشت و زیبای ما بی اهمیت است.
محقق و استاد دانشگاه

دستور رئیس جمهور برای حذف ُمهر از گذرنامه 
اتباع خارجی اجرایی شد

 دســتور حجت االسالم حسن روحانی به وزارت کشور مبنی بر حذف مهر 
از گذرنامه اتباع خارجی اجرایی شد.

 به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، سید سلمان سامانی با اشاره 
به دســتور اخیر رئیس جمهور مبنی بر عدم درج مهر ورود و خروج بر روی 
گذرنامه اتباع خارجی اظهار داشــت: موضوع عدم درج مهر ورود و خروج در 

گذرنامه اتباع خارجی توسط کارویژه مرز شورای امنیت کشور عملیاتی شد.
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: با بررسی و پیگیری های 
صورت گرفته و هماهنگی با پلیس مهاجرت و گذرنامه و ســایر دستگاه های 
ذیصالح، این امر در تمامی مرزهای مجاز زمینی، دریایی و هوایی کشور اجرایی 

شده است.

ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم را برخواهد داشت
 ســخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: با ادامه بی عملی اروپایی ها در انجام 
تعهدات برجامی، طبق برنامه اعالم شــده، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم 

را برخواهد داشت. 
بهروز کمالوندی ، درباره جزئیات گام ســوم ایران در کاهش تعهدات هسته ای 
گفــت: اگر طرف مقابل در یک ماه باقیمانــده همچنان به تعهدات خود عمل 
نکند، براســاس آنچه قبال رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت 
ملی اعالم کرده اســت، حدود یک ماه دیگر گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
برداشــته خواهد شد. به گزارش مهر، کمالوندی افزود: همانطور که قبال اعالم 
شــده، اقدامات بعدی ایران شامل تعلیق تعهدات است، بنابراین تعهدات کنار 
گذاشته نمی شود بلکه تعلیق می شــود و اگر آن ها به تعهدات خود بازگردند، 

طبیعتا ما نیز باز خواهیم گشت و به تعهداتمان عمل می کنیم.

تعلل دولت در تخصیص 14 میلیارد دالر ارز 
برای کاالهای اساسی

 نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: در بحث تخصیص 14 میلیارد دالر 
ارز برای تامین کاالهای اساسی تعلل صورت گرفته از سوی خود دولت است. 
علی اکبری، با اشــاره به تاکیــدات رهبر معظم انقالب بــه دولت برای رفع 
مشکالت معیشتی مردم گفت: نظر به تخصیص 14 میلیارد دالر ارز دولتی برای 
تامین کاالی اساسی موردنیاز مردم اثر محسوسی در اجرای این مصوبه مجلس 

و تعدیل قیمت کاالهای اساسی موردنیاز مردم مشاهده نمی شود.
بــه گزارش فارس ، وی افزود: این ارز دولتی به منظور پیشــگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساسی در بودجه در نظر گرفته شده تا حداقل اقشار آسیب پذیر 
برای تامین کاالی اساسی مشکلی نداشته باشند، در سال اول هم آنقدر در نظام 

توزیع مشکالت وجود داشت که کاال ارزان به دست مردم نمی رسید. 

ستارالعیوب باشیم
پرویز محمدی «

 چنــد روزی اســت فیلمــی صحنــه دار از یــک رابطــه ی خاص... 
ــه طیــف اصــالح  ــه یکــی از مقامــات ســابق  متمایــل ب منتســب ب

طلــب  در فضــای مجــازی منتشــر شــده و بــاز نشــر مــی شــود!
در این باره گفتنی هایی هست ، مبتنی بر چند احتمال :

اول اینکه ممکن اســت این فیلم رابطه زناشویی یک زوج قانونی یا 
شرعی باشد .

دوم اینکــه احتمــال دارد مخاطب آن مقام مســئول در این رابطه ... 
همســرش نباشد و حتی ممکن است  خدای ناکرده  این ارتباط، غیر 

قانونی و شرعی هم نباشد؛ 
در هر دو حالت، انتشــار این فیلم کامال غیر اخالقی ، خالف شرع ، 

قانون و عرف است .
با توجه به اینکه معموال در اتاق خواب،  دوربین کار گذاشته نمی شود 
، این ذهنیت تقویت خواهد شــد که: این صحنه زاییده یک توطئه  و 
ورود کامــال غیر قانونی به حریم تماما خصوصی افراد  برای تخریب 

طعمه یا طعمه هاست .
از این روی ، بعید نیســت طرِف مقابل این آقا هم  یک "پرستو" بوده 

باشد .
در جریــان اتفــاق تلخــی کــه در ماجــرای دکتــر محمــد علــی 
ــد  ــه ش ــم گفت ــاهد آن بودی ــران ش ــابق ته ــهردار س ــی ش نجف
مرحومــه "میتــرا اســتاد"- کــه خــود نیــز قربانــی مظلــوم ایــن 
ــی  ــا دیگران ــر نجفــی ب ــود - عــالوه ب ســناریوی پرســتوگری ب
از جنــاح مقابــل نیــز روابــط مشــابه داشــته؛ امــا چــون افشــای 
آنهــا جــزو سیاســت هــای دســتگاههای مســئول نبــوده ، 

ــده اســت. ــوم مان مکت
 بنــا بر این باز نشــر این ویدئو - با توجه بــه اینکه قربانی ، مثل 
نجفی از طیف موســوم به اصالح طلبان می باشــد - ممکن است 
جهت پیشــبرد اهداف سیاسی ، برای عده ای خوشایند و مطلوب 
باشد؛ اما نباید از یک نکته  مهم اخالقی غافل شد و آن اینکه مضار 
این پدیده   زشــت اخالقی برای جامعه بســی بیشــتر از منافع ای 
است که عده ای"کوچک مغز"  در عرصه ی سیاسی و رقابت های 

انتخاباتی به دنبال آنند .
فرامــوش نکنیم  در تصور هیچکس نمی گنجید شــخصیتی علمی ، 
سیاســی ، فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی چون دکتر محمد علی نجفی 
با آنهمه سابقه درخشــان مدیریتی و علمی که واقعا شایستگی پست 
ریاست جمهوری را داشتند در دامی گرفتار شود که سرنوشت اش را 

با چوبه دار گره بزند .
پس هیچ بعید نیســت کســانی که طراح این صحنه هــا و بانی این 
رخدادهای تلخ هســتند خودشان روزی قربانی چنین وقایع هولناکی 

باشند .
پس اگر در فضای مجازی فیلمی  در این رابطه مشــاهده کردید اوال 

تماشا نکنید ثانیا از باز نشر آن جدا بپرهیزید .

 برخی درس سیاسی خوانده اند، اما مجتهد 
نشــده اند؛ اما ظریف عالوه بر اینکه استعداد 

نخبگی دارد، یک مجتهد سیاسی است.
رئیس جمهور در دیدار با محمدجواد ظریف، 
معاونان و مدیران وزارت امور خارجه، با ابراز 
خرســندی از حضور در ایــن وزارت خانه و 
جمع معاونان و مدیران آن، گفت: سیاســت 
خارجی ویژگی های خاص و روابط تنگاتنگی 

با ملت دارد.
به گزارش ایســنا،  حجت االسالم و المسلمین 
حســن روحانی ادامه داد: ملت مشخصه اش 
در یک جامعه محدوده ای اســت که داخل را 
از خارج جدا می کنــد، مرزهای جغرافیایی 
و مرزهای سیاســی داخل و خارج خودی و 

بیگانه را مشخص می کند.
وی با یادآوری اینکه  سیاســت خارجی یعنی 
نحوه تعامل یک کشــور با بیرون و دیگران، 
تصریح کرد: بنابراین سیاســت خارجی نمی 
تواند سیاســتی باشد که مربوط به یک جناح، 
حزب یا یک جمع اســت؛ سیاست خارجی 

مربوط به کل ملت ایران است.
روحانی با بیان اینکه وزارت خارجه و شخص 
وزیر خارجه به عنوان نماینده کل ملت ایران 
نه نماینده گروه و جناح در مجامع بین المللی 
حضور می یابد، اظهــار کرد: ما اگر یک ملت 
یکپارچــه را می خواهیم باید دیپلماســی و 
سیاســت خارجی ما هم یکپارچه باشد. ملتی 
توانمند است که یکپارچه باشد، تکه تکه شدن 
بخش های منافع قدرت یک ملت، توان آن را 

می کاهد.
رئیس جمهور با بیان اینکه کارشناسان وزارت 
خارجه باید حرف خود را صریح بزنند، اظهار 
کرد: امانتــداری در اینجا اهمیت زیادی دارد. 
اگر قرار باشد بر اســاس خوشایند این و آن 
صحبت کنیم، از امانتداری خارج می شــویم. 
جایی که الزم باشد، وزیر خارجه، معاونان او 
و ســفرا باید نظرات کارشناسی خود را بیان 
کنند مخصوصا وزیر خارجه ما که یک نخبه 
و مجتهد سیاســی است. برخی درس سیاسی 
خوانده انــد، اما مجتهد نشــده اند اما ظریف 
عالوه بر اینکه اســتعداد نخبگــی دارد، یک 

مجتهد سیاسی است.
وی ادامه داد: همه مســئوالن به یک معنا که 
کارگزار نظام هستیم، کاره ای نیستیم، بلکه همه 
باید مطیع نظر اکثریت قاطع باشیم؛ نظام ما بر 
این مبناســت و تمام مقامات با رأی مستقیم 
یا غیرمســتقیم مردم مشروعیت پیدا می کند و 
جمهوریت در جمهوری اســالمی به معنای 
واقعی کلمــه حاکم اســت. همچنین قانون 
اساســی ما نیز به صراحت می گوید که اداره 
امور مردم و کشور باید با رأی مردم و از طریق 

انتخابات های مختلف انجام شود.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهــور در ادامه 
صحبت هــای خود تاکید کــرد: اینکه آمریکا 
فکر می کند با تحریم و فشــار می تواند نظام 
ما را تغییر دهد یا با این اقدامات مردم از نظام 
برگردند و بگویند که دیگر جمهوری اسالمی 
را نمی خواهند بلکه نظام دیگری را می خواهند 
یــا اینکه کلیت ایران را رها کنند و عشــق به 
ایران را کنار بگذارند، تا زمانی که اصل ششم 
قانون اساسی پا برجاست، این کار امکان پذیر 

نیست.
رئیس جمهــور ادامه داد: اگر می خواســتیم 
چیزی بر مردم تحمیل شود، در گذشته نیز این 
اتفاق می افتاد، اما در آن زمان این خارجی ها و 
سفیر آمریکا بود که بر مردم ما تحمیل می کرد 
اما اگر بخواهیم امروز بر مردم مجددا تحمیل 
کنیم تنها فرد تحمیل کننده است که تغییر کرده 

است.
روحانی با تاکید بر اینکــه نظر مردم برای ما 
مهم اســت، خاطرنشان کرد: ما تعامل سازنده 
و یا به تعبیر مقام معظم رهبری تعامل گسترده 
با دنیا را به رأی مردم گذاشتیم و در دور دوم 
رأی بیشتری نسبت به دور اول کسب کردیم.

وی با بیان اینکه هشــت ســال مذاکره هیچ 
حاصلی نداشــته بود، اظهار کــرد: در این 
شرایط شــاید تحمل موفقیت مذاکره برای 
عده ای ســخت بود. به هر حــال این طبع 
انسان هاســت و نمی شــود کاری کرد. همه 
ما در رقابت یا خدایی ناکرده در حســادت 
هســتیم. می گفتند این مشکل به هیچ عنوان 
قابل حل نیســت و مذاکــره هیچ حاصلی 
ندارد، البتــه من نمی گویم چــرا مذاکرات 
پیش از این دولت حاصلی نداشت. در این 
شرایط طبیعی اســت حرف هایی زده شود. 
در هر توافقی اگر دنبال حداکثر امتیاز باشیم 
امکان ندارد به نتیجه ای برســیم. پیامبر هم 
در صلــح حدیبیه از حداکثر خواســته های 
خود کوتــاه آمد چون می خواســت صلح 

انجام شود.
روحانی بیان کــرد: البته در مذاکــره باید به 
خواســته های حداکثــری اصرار کــرد اما به 
دستیابی به هدف فکر کرد. آمریکا و برخی از 
کشورهای اروپایی می گفتند ایران اهل منطق 
نیست و برخورد با ایران فقط از طریق جنگ 
ممکن است. می گفتند ایران دروغ گفته و اهل 
منطق و مذاکره نیســت اما ما دروغ بودن این 
ادعاها را ثابت کردیم و با آن ها مذاکره کردیم. 
البته مذاکره با شش قدرت شهامت می خواهد. 
ما شهامت داشتیم البته وزیر خارجه هم داشتیم 
که کاردان بود و علم و هنر مذاکره داشــت و 
دیپلمات شناخته  شده ای در سطح جهان بود 
که یاران خوبی هم داشت. ما ثابت کردیم که 
دروغ می گویند که ایران دنبال بمب است. ما 
حق غنی سازی را می خواستیم که به این حق 

رسیدیم.
رئیس جمهور با بیــان اینکه عده ای می گفتند 
نمی توان با مذاکره شــورای امنیت را تسلیم 
حق کرد، تصریح کرد: البته این کار کمتر اتفاق 
افتاده، هشت ســال هم که خودشان به نتیجه 
نرسیده بودند. من وقتی می گفتم قطعنامه های 
شــورای امنیت را لغــو می کنیــم می گفتند 
نمی شود، در همین دولت خودم هم می گفتند 
این کار انجام نمی شود اما ما این کار را انجام 
دادیم. وقتی من می گویم برجام از بین رفتنی 
نیست یعنی ما ایران هراسی را زدودیم. اینکه 
می گفتند ایــران دروغ می گوید و اهل مذاکره 

نیست را از بین بردیم. PMD این طوق لعنتی 
که به پای ما بســته بودند و می کشاندند را از 

بین بردیم.
وی بیان کرد: ترامپ به نخســت وزیر سابق 
انگلیس فحاشــی می کند، به ملت افغانستان 
توهیــن می کنــد. بــا اروپا، چیــن و ژاپن 
اختالف دارد. آیا همــه توافقات بین المللی 
بد بــود که ترامــپ از آن خارج شــد؟ ما 
چنین اعتقادی نداریــم. اکنون حاکمانی در 
کاخ سفید هستند که شاید در تاریخ آمریکا 
دیگر در این حــد فضاحت پیدا نکنیم. البته 
آمریکا بعد از خــروج از برجام تنها ماند و 
در سازمان ملل، شــورای امنیت و نشست 
ورشو ناموفق بود. ترامپ در مجمع عمومی 
مضحکه شــد. در شــورای امنیت تنها ماند 
و در موضوعــات فلســطین و جوالن هم 
تنها ماند و آمریــکا هر روز خود را منزوی 
می کند اما ما کار خودمــان را خوب انجام 
دادیــم و ثابت کردیم اگر ایــران عهدی را 
بست پای پیمانش می ایســتد. ما آمریکا را 

منــزوی کردیم. دو بار در دادگاه الهه موفق 
شــدیم. نمی دانم چرا بعضــی موفقیت ها را 
کمتــر می بینند و ناکامی هــا را بزرگ تر. ما 
موفقیت هایــی باالتــر از موفقیت های دکتر 

مصدق در الهه بدست آوردیم.
روحانی با بیان اینکه ما هنوز از برجام استفاده 
می کنیــم گرچه طرف مقابل بدهکار اســت، 
افزود: هیچ کس نمی تواند به کاهش تعهدات 
ما ایراد بگیرد، در حالــی که اگر در روز اول 
این کار را می کردیم منزوی می شدیم. آمریکا 
االن می گوید بدون شرط مذاکره می کند اما در 
مرحله بعد رهبری را تحریم می کند. ما اکنون 
نمی خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم زیرا آن ها را 
شایسته مذاکرات نمی دانیم اما به فرض اینکه 
بخواهیم مذاکره کنیم چه کسی باید تصمیم گیر 
نهایی باشد؟ شما می دانید بدون نظر و توافق 
رهبری نمی توان امور مهم کشور را پیش برد. 
در مرحله بعد وزیر خارجه را تحریم می کنید 
اما چه کسی باید مذاکره کند؟ مسئول مذاکره 

وزیر خارجه است.

رئیس جمهور در وزارت امور خارجه:

ظریف مجتهد سیاسی است
■ موفقیت هایی باالتر از موفقیت های دکتر مصدق در الهه بدست آوردیم

تماس: 38263250-081  )از ساعت 8 تا 14(

رهن و اجاره فوری
یک باب مغازه واقع در ابتدای پیاده راه اکباتان، روبروی مسجد جامع

متر،   6 ارتفاع  به  بالکن  متر   16 دارای  مربع،  متر   80 مشخصات: 
سرویس بهداشتی و آشپزخانه

آب، برق و گاز مستقل/ دیوار سنگ- آذران

نشست ویژه 
کمیسیون اقتصادی 
مجلس درباره حذف 
4 صفر از پول ملی

 عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی 
مجلــس شــورای اســالمی از برگزاری 
نشســت فوق العــاده این کمیســیون با 
بررســی  برای  بانــک مرکزی  رئیس کل 

حذف 4 صفر از پول ملی خبر داد.
آقاپور  معصومــه  تســنیم،  گــزارش  به 

علیشاهی ،گفت: این جلسه امروز در محل 
کمیسیون برگزار می شود. 

وی ادامه داد: قرار اســت رئیس کل بانک 
مرکزی با حضور در کمیسیون توضیحاتی 
درباره مصوبــه اخیر هیأت وزیران درباره 
حذف 4 صفر از پــول ملی به نمایندگان  
ارائه کند.وی  با اعالم اینکه دولت باید این 
مصوبه خود را در قالب الیحه به مجلس 
ارائه کند، اضافه کــرد: تاکنون اطالعات 
مشخص و مبسوطی درباره تصمیم دولت 
برای حذف 4 صفر از پول ملی ارائه نشده 

است .



C M Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  16 مردادماه 1398  شماره 3540

5

خبر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

بهداشتنکتهدانشگاه
نتایج کنکور سراسری اعالم شد

 نتایج کنکور سراســری ســال 13۹8 به صورت کارنامه بر روی سایت سازمان 
سنجش قابل مشاهده است.

به گزارش ایسنا، هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 13۹8 
می تواننــد به منظور اطالع از نتیجه آزمون خود و مشــاهده کارنامه نتایج اولیه به 
پایگاه اطالع رسانی سایت سازمان ســنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره 
پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، 
نام، شماره شناسنامه و سال تولد یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه 

اقدام کنند.
بنا بر اعالم ســازمان سنجش، دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی )شماره 
2( و بخش پیوســتها )شامل توضیحات و شرایط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی(، هر یک از گروه های آزمایشــی که به تفکیک از صبح روز پنج شنبه 

مورخ 17 مرداد بر روی پایگاه اطالع رسانی سنجش قرار خواهد گرفت.

دست ورزی سلول های مغز با استفاده از تلفن 
هوشمند

 محققان انســتیتوی علوم و فناوری پیشــرفته کره جنوبــی با همکاری محققان 
دانشگاه کلرادو بودلر دستگاهی را اختراع کردند که قادر است مدارهای عصبی مغز 

را با استفاده از یک ایمپلنت کوچک کنترل کند.
به گفته رضا قاضی، محقق اصلی پروژه، این دســتگاه که مجهز به مخزن های قابل 
تعویض دارو بوده و از فناوری بلوتوث بهره می برد، قادر است نورون های موردنظر 
را با اســتفاده از دارو و نور برای مدت طوالنی هدف گیری کند. مخزن های داروی 
این دستگاه با استفاده از یک پویشگر )پروب( نرم بسیار نازک به قطر تار موی انسان 
متشکل از کانال های میکرو فلوییدی و المپ های ال ای دی کوچکتر از دانه های نمک، 

روی ایمپلنت نصب می شود و دسترسی نا محدود به دارو و نور را فراهم می کند.
اکنون محققان این دستگاه را روی مغز موش ها با موفقیت مورد آزمایش قرار دادند و 

در تالشند تا با توسعه آن بتوانند آزمایشات بالینی انسانی را آغاز کنند.

منابع دولتی و بیمه ها نمی تواند مابه التفاوت 
نرخ ارِز آزاد دارو را جبران کند

 معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه منابع دولتی و بیمه ها جوابگوی جبران 
مابه التفاوت نرخ ارز در حوزه دارو نیســت، گفت: در عین حال برای افزایش منابع 
بیمه ها هم یا دولت باید اعتبار بیشــتری دهد و یا باید حق بیمه را افزایش دهیم. از 
طرفی طبق قانون بیمه تامین اجتماعی، ۹ درصد از حق بیمه برای حوزه سالمت در 
نظر گرفته شده است که در حال حاضر همین سطح را هم نمی تواند بدهد. در عین 
حال هیچ کس هم پیشنهاد نمی دهد که قیمت را آزاد کنید تا مردم مابه التفاوت نرخ ارز 
را از جیب خودشان بپردازند.ایرج حریرچی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد: موضوع 
دیگر هم بحث دوره انتقال از ارزِ دولتی به ارزِ آزاد اســت. باالخره در حال حاضر 
تکلیف داروهایی که با دالر 4200 تومانی یا 3800 تومانی تولید یا وارد شده اند، چه 
می شود. این انتقال بسیار پرهزینه است و در دورانی که پرتالطم است و ممکن است 

با بی ثباتی مواجه شویم، این اقدام به صالح نیست.

سود سهام عدالت 4۲ میلیون نفر واریز شد
 معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه ورود سهام عدالت به 
بازار سرمایه به صورت مرحله ای خواهد بود، گفت: امکان انجام کار 

به صورت یکجا وجود ندارد.
به گــزارش ایلنا زهره عالی پور با اشــاره به مجموعــه ای از تغییر 
رویکردهــا برای برنامه های خصوصی ســازی مطابــق با مصوبات 
هیأت واگذاری گفت: 18 شــرکت از گروه دو در فهرســت فروش 
قرار گرفتند، اما سهامشان عمدتا در حد یک عضو هیأت مدیره و غالبًا 

بیمه ها، پاالیشگاه ها و شرکت های بزرگی بودند.
وی افزود: تا به االن سه شرکت برای فروش گذاشته شده که متاسفانه 
فاقد متقاضی بود. با مجوز شورای هماهنگی سران سه قوه و تصویب 
هیــأت واگذای در صورت عدم فروش شــرکت ها در قالب فروش 
جداگانه و مســتقل در بازار سرمایه با شرایط ویژه امکان فروش آن را 

در بازار سرمایه برای عموم فراهم می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد زیادی از بنگاه های دولتی در گروه 
یک هنوز به فروش نرفته گفت: فهرست کلی این شرکتها به تصویب 
هیأت واگذاری رســیده و به محض صدور دستور هیأت واگذاری، 
برای قیمت گذاری بنگاه های موجود در لیســت ســازمان خصوصی 

سازی فرآیند واگذاری در این زمینه را شروع خواهد کرد.
عالی پور با اشــاره به موانع خصوصی سازی بنگاه های دولتی گفت: 
فشــارهای زیادی برای عدم فروش و تاخیر در واگذاریها بنا به دالیل 
مختلف مطرح می شــود، اما با توجه بــه تأکیدات مقم معظم رهبری 
برنامه خصوصی ســازی باید با سرعت بیشــتری انجام شود، ضمن 
اینکــه قانون نیز محدودیت هایی را گذاشــته تــا تاخیری در برنامه 

خصوصی سازی صورت نگیرد.
 واریز سود سهام عدالت برای ۴2 میلیون نفر

این مقام مســئول همچنین درباره آزادســازی ســهام عدالت گفت: 
حدود یک ســال و نیم از ارائه الیحه ســهام عدالت آزادســازی این 
ســهام می گذرد. دولت الیحه خود را برای آزادسازی تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کرده است. در حال حاضر سازمان خصوصی سازی 
به عنوان متولی امر ســود این ســهام را به مدت دو سال به حساب 
حدود 42 میلیون نفر که شماره شبا خود را در سامانه وارد نموده اند 
واریز کرده اســت. شماره سامانه ســهام عدالت برای ورود اطالعات 

مشموالن است.
عالی پور از وجود یا نبود ظرفیت تبدیل این ســهام به پول نقد ابراز 
نگرانی کرد و گفت: هم اکنون دولت و مجلس یک پیش نویس برای 
طراحی این فرآیند آماده کرده اند. ورود این ســهام به بازار سرمایه به 
صــورت مرحله ای خواهد بود و امــکان انجام کار به صورت یکجا 

وجود ندارد.
معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در پایان 
اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی مقدمات کار و هماهنگی  الزم 
برای صدور 50 میلیون نفر کد بورســی را با ســازمان بورس انجام 

می دهد و پس از آن مجوزهای قانونی نیز صادر خواهد شد.

آغاز غربالگری شنوایی 3 تا ۵ ساله ها

 معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور جزئیات 
اجرای طرح غربالگری شــنوایی و بینایی سازمان بهزیستی را تشریح 

کرد.
مینو رفیعی در گفت و گو با ایســنا با بیان اینکه غربالگری شــنوایی 
نوزادان در ســال گذشــته، 8۹ درصد از موالید زنده کشور را تحت 
پوشش قرار داد، افزود: غربالگری شنوایی برای نوزادان از سوی بخش 
غیردولتی که تحت نظارت سازمان بهزیستی هستند، در بیمارستان ها 
اجرا می شــود. با این وجود هزینه انجــام غربالگری مذکور معموال 
با قیمت دولتی حدود 16 هزار تومان اســت که از ســوی خانواده ها 
پرداخت می شود. وی افزود: هر کودکی که متولد می شود در صورتیکه 
واحد غربالگری در بیمارستان مستقر باشد، تحت غربالگری شنوایی 
قرار می گیرد. البته این اقدام اجباری نیست، اما تا به حال با خانواده ای 

روبرو نشده ایم که از انجام این کار امتناع کند. 
وی در ادامه توضیحاتی در خصوص طرح جدید غربالگری شنوایی 
3 تا 5 ســاله ها ارائه داد و گفت: این طرح به تازگی از سوی سازمان 
بهزیســتی کشور آغاز شــده اســت چراکه علت اختالل شنوایی در 
کودکان بین این سنین متفاوت از سنین نوزادی است. اختالل شنوایی 
در نوزادی معموال ژنتیکی اســت، اما در سنین باالتر معموال اکتسابی 
اســت؛ یعنی کودک ممکن اســت در بدو تولد سالم باشد اما بعدا به 
دلیل عفونت های مکرر دچار مشکل شده و حتی خانواده متوجه آن 
نشود. به همین دلیل نیازمند اجرای غربالگری در سنین 3 تا 5 سال نیز 
بودیم که در این خصوص غربالگری برای 50 تا 60 هزار کودک سال 

گذشته انجام شد. شود.

کیهان: کالهبرداری با فروش سواالت تقلبی کنکور 
 خواستن استعدادهای درخشان رو از دست ندن !!

اطالعات: افزایش گوشی قاپی در ایران 
  اگه گوشی رو با احترام بدید که این مشکالت پیش نمیاد

ایران: قیمت مرغ کاهش می یابد، از 20 روز دیگر 
 خیلی از کارها را رو به آینده موکول کردید!!
شرق: دست اندازهای فیلمسازی در حیات وحش 

 حتمًا برای فیلم برداری سوار شتر شدی ؟!
کیهان: برجام هفت کفن پوسانده اروپا هنوز وعده می دهد

 دلیلش  پشت کاره !!
ایسنا: حذف 4 صفر از پول ملی تأثیر اقتصادی ندارد 

 شما نظرت صفرهای بیشتر ؟؟!
ایرنا: فرهنگ بازیگری که در البالی شعرهایش گم شد 

 کتاب لیلی مجنون خونده
اعتماد: ساکنان سابق بهشت در رویای بهارستان 

 فکر می کنن  بهارستان به بهشت راه دار
همدان پیام: زباله گردی شغل جدید و رایج جامعه 

 جدید بودنش نشانه تنوع
همدان پیام: خبرنگاران روحیه امید و روشــن بینی به جامعه تزریق 

کنند 
 اکه  مایع پیدا بشه!! 

اعتماد: 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
 دیگه صفر ها رو برداشتن

همدان پیام: هوش مصنوعی بافتنی می بافد 
 غالب نخرید

کیهان: ظریف: گام سوم کاهش تعهدات در چارچوب اجرا می شود 
 با کفش گام؟؟

اعتماد: جای اولویت ها در وزارت بهداشت عوض شده است 
 منظورش اینه که بیمار به جای اتاق عمل می ره تیمارستان

"نه" وزیر بهداشت به افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی پزشکی

احتمال انتخاب مشاغل دیگر از سوی 
پزشکان برای فرار از مناطق محروم

 وزیــر بهداشــت ضمن رد مباحثــی مبنی بر کمبود پزشــک 
در کشــور و همچنین ارایــه راهکارهایی جهت توزیع مناســب 
فارغ التحصیالن پزشــکی در مناطق مختلــف، گفت: اضافه کردن 
ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشکی قطعا ما را با یک بار فزون تر 
از نیاز در آینده روبرو خواهد کرد و اســراف در بخش دانشگاه ها 

و سرمایه گذاری علمی مملکت خواهد بود.
ســعید نمکی در گفت وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح مبنی بر 
کمبود نیروی انســانی در برخی مراکز درمانی بویژه مناطق کمتر 
برخوردار، گفت: در این راســتا مقرر شده که از ظرفیت نیروهای 
بومی بیشــتر اســتفاده کنیم؛ گرچه قانون می گوید باید فراخوان 
عمومــی بگذاریم و نیرو از هر کجا که آمد، به کار گرفته شــود، 
ولی واقعا نیروی بومی به شــدت پایدارتــر و ماندگارتر در این 

است. مناطق 
وی با اشــاره به بازدیــد خود از بیمارســتان های کرمانشــاه و 
درخواســت جذب و تبدیــل وضعیت نیروهای فعــال در زلزله، 
افــزود: نیروهایی که در مناطق زلزله خیز و آســیب دیده از زلزله 
زحمت کشــیدند، انتظارشان آن است که در اســتان بمانند و به 
فعالیت شــان ادامه دهند. در همین راستا نیز ما تالش مان آن است 

که این نیروها را حفظ کنیم.
وزیر بهداشــت درباره تامین نیروهای پزشــکی مورد نیاز مناطق 
کمتــر برخــوردار ادامه داد: از طرفی هم بــرای مناطق محروم و 
در رشته های تحصیلی پزشــکی و پیراپزشکی حداقل 30 درصد 
ظرفیت گذاشــته ایم و به این ترتیب پیش بینی می شــود که تا سه 
- چهار ســال آینده تقریبا نیروهــای تخصصی مان در این مناطق، 

از نیروهای بومی خواهند بود.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه مباحث اخیر مبنی 
بر کمبود پزشــک در کشــور را قبول دارید یا خیر، گفت: خیر، 
این چنین نیست. ممکن است در جاهایی کمبود پزشک احساس 
شــود، اما این موضوع به دلیل آن اســت که نیروهای پزشکی را 
بــه خوبی توزیــع نکرده ایم. همچنین خیلی از فــارغ  التحصیالن 
پزشکی به حرفه پزشــکی وارد نشده اند و ممکن است این افراد 
به دلیل اینکه به نقاط کمتر برخوردار نروند، به شــغل های دیگر 

وارد شده باشند.
ــت  ــان را درس ــم نیروهایم ــر بتوانی ــا اگ ــن م ــزود: بنابرای وی اف
ــرای پزشــکان مان انگیزه هــای رفاهــی  ــم ب ــع کنیــم و بتوانی توزی
و اقتصــادی بیشــتری ایجــاد کنیــم کــه در نقــاط محــروم بماننــد 
ــروم  ــاط مح ــرای نق ــه ب ــی ک ــن ظرفیت ــر ای ــه مهم ت و از هم
ــی،  ــد از فارغ التحصیل ــده و بع ــم در آین ــده را بتوانی ــته ش گذاش
ــن  ــه ای ــیم ک ــته باش ــد داش ــتیم و تاکی ــق بفرس ــن مناط ــه ای ب
نیروهــا نمی تواننــد از منطقــه خــود خــارج شــوند، قطعــا 

ــم داشــت. ــود پزشــک نخواهی ــام کمب ــه ن مشــکلی ب
وزیر بهداشــت ادامه داد: بــه این ترتیب اضافــه کردن ظرفیت 
پذیرش دانشــجوی پزشــکی قطعا ما را با یک بار فزون تر از نیاز 
در آینــده روبرو خواهد کرد و اســراف در بخش دانشــگاه ها و 

بود. مملکت خواهد  سرمایه گذاری علمی 

طلب 1۸ هزار میلیاردی تامین اجتماعی از کارفرمایان
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 18 هزار میلیارد تومان از کارفرمایان در بخش های مختلف طلب داریم، گفت: 

نگرانی بابت پرداخت مستمری و ارائه خدمات به بیمه شدگان وجود ندارد. 
به گزارش مهر، مصطفی ســاالری، عنوان کرد: اگرچه سازمان مانند بســیاری از نهادهای دیگر مشکالتی دارد، اما در خصوص ارائه 

خدمات به مردم و بیمه شدگان و مستمری بگیران نگرانی اساسی نداریم. 
وی گفت: ماهیانه ۹200 میلیارد تومان در ســازمان هزینه می شــود که 6500 میلیارد تومان آن برای پرداخت مســتمری 
اســت و هیچگونه دغدغه ای بابت پرداخت به موقع حقوق مســتمری بگیران وجود ندارد و منابع ما هم برای این بخش 

کند.  می  کفایت 
وی با اشاره به اینکه یک بخشی از هزینه ها هم مربوط به درمان می شود، گفت: با توجه به اینکه در یک دوره ای تعرفه ها افزایش 

یافت، در بخش درمان مقداری معوقه داریم و 3هزار میلیارد تومان در این بخش ماهیانه هزینه می شود. 

حداقل 10 هزارمعلم حق التدریسی مشغول به کار می شوند
 رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس از اســتخدام حداقل 10 هزار نیروی حق التدریسی در آستانه سال جدید تحصیلی 
خبرداد و افزود: دولت باید با ابالغ آیین نامه استخدامی حق التدریسان تا پایان مردادماه سال جاری، زمینه جذب این نیروها را فراهم 

کند.
محمد مهدی زاهدی به خانه ملت گفت: با توجه به کمبود معلم در آستانه سال تحصیلی جدید در وزارت آموزش و پرروش، دولت 
باید هرچه ســریعتر نسبت به ابالغ این آیین نامه اقدام کند و نهایتا این آیین نامه را تا اواخر مرداد سال جاری به دستگاه های اجرایی 

ابالغ کند.
زاهدی درباره تعداد معلمان اســتخدامی با اجرای قانون مذکور گفت: تعداد معلمان اســتخدامی بســتگی به توافق با ســازمان امور 
استخدامی دارد و انتظار مجلس و کمیسیون آموزش از تصویب این قانون، استخدام حداقل 20 هزار نفر تا ابتدای مهرماه امسال است، 

اما آنچه مشخص است زمینه برای استخدام حداقل 10 هزار معلم فراهم شده است.

آیدا شاکر «

 بســیاری از ما با دیــدن رنج بیماران 
خصوصا افــرادی که به هــر دلیل قادر 
نیســتند،  به تکان خوردن از تخت خود 
اندوهگین شــده و از خدا شفای آنان را 
اشــخاصی هستند  اما کمتر  دعا می کنیم 
که با دیدن رنج و مشــکالت افراد ضمن 
اندوهگین شــدن به فکر چــاره ای برای 
حل برخــی از این مشــکالت می افتند. 
داوود رضوی جوان مخترع همدانی  سید 
یکی از نخبگان اســتان است که مشاهده 
آالم بیمارانی که قادر به حرکت از تخت 
خود نبودند وی را بــه طراحی و اختراع 
دستگاه هایی رساند که در جهان نمونه ای 
نداشت. برای آشنایی با او و اختراعاتش با 

وی به گفتگو نشستیم.
 خودتان را معرفی کنید در خصوص 

شغل خود توضیح دهید.
سید داوود رضوی هستم متولد سال 135۹ 
در شــهر صالح آباد استان همدان و از سال 
۹5 در بخش ارتوپدی بیمارســتان بعثت در 
ســمت کمک پرستار مشغول به کار شده ام 

و درحال خدمت رسانی به بیماران هستم. 
 چه موضوعی سبب شد به طراحی 

دستگاه هایی برای بیماران بپردازید؟
در ســال ۹6 و پس از زلزله ای که در استان 
کرمانشاه رخ داد بســیاری از مجروحان این 
حادثه در بیمارستانی که من در آن مشغول به 
کار هستم بستری بودند و اغلب این افراد از 
شکستگی و قطع نخاع رنج می بردند و قادر به 
حرکت از روی تخت خود نبودند. این افراد 
بــه این دلیل که قادر به جا به جایی از تخت 
خود نبودند برای استفاده از سرویس بهداشتی 
دچار مشکل می شدند و نیازمند کمک 5 یا 6 
نفر برای قــراردادن لگن و یا تعویض مالفه 
های کثیف تخت بودند. بسیاری از آنان برای 
کمتر شــدن نیاز خود به سرویس بهداشتی، 
تالش می کردند کمتر غذا بخورند و همچنین 
ســاعت های طوالنی قــرار گرفتن بر تخت 
سبب ایجاد زخم بســتر در آنان می شد. این 
موضوعات سبب شد به فکر طراحی بازویی 
کمکی برای بیماران بیوفتم که کمکی باشد در 
راستای جا به جایی آنان در تخت تا بدون نیاز 
به کمک تعدادی همراه بتوانند موقعیت خود 

را در تخت جا به جا کنند.
 ساز و کار این دستگاه به چه نحو 

است؟
این دســتگاه از دو بازو تشکیل شده است 
که زیر تخت نصب شــده و بــه راحتی نیز 
باز و بســته می شــود و مانند یک بارفیکس 
کمکی باالی ســر بیمار قرار گرفته و بیمار 
قادر خواهد بود با کمک گرفتن از این بازو 
خــود را روی تخت جا بــه جا کند و برای 
قــرار گرفتن لگن یا تعویض مالفه کثیف به 
افراد زیادی متکی نباشد و حداکثر به کمک 
یک نفر همراه به انجام کارهای خود بپردازد. 
همچنین به کمک این بازوها بیمار قادراست 
پوزیشن قرارگیری خود را روی تخت تغییر 
دهد تا از بروز زخم بســتر جلوگیری کند و 
یا حتی به انجام ورزش های ســاده و جزئی 
روی تخت بپــردازد. این موضــوع نه تنها 
به کم شــدن آسیب های جســمانی به بیمار 
کمک می کند بلکه با حفظ استقالل در روند 
بهبــودی و حفظ روحیه وی تاثیر بســزایی 

خواهد داشت. این دستگاه همچنین قادر به 
نصب بر تمامی انواع تخت ها اعم از خانگی 
و بیمارستانی اســت و در حال حاضر طی 
قراردادی با سازمان بهزیستی درصدد هستیم 
تعداد 5 عدد از این دســتگاه را ساخته و در 
اختیار این نهاد قرار دهیم تا در آینده بتوانیم 

نیاز کل کشور را نیز تامین کنیم.
 نظــر پزشــکان متخصــص در 
خصوص اختراعات شما چه بود و چه 

شد که به فکر ثبت اختراع افتادید؟
پس از آنکه این دستگاه  ها را طراحی کردم 
آن را در اختیــار دکتــر قربانی امجد معاون 
درمان بیمارســتان بعثت همــدان قرار دادم 

و ایشــان نیز ایــن ایده را 
خیلــی زیاد تاییــد کرده و 
به من پیشــنهاد دادند برای 
ثبت آن اقــدام کنم چراکه 
مشــابه این دســتگاه را در 
بودند.  ندیــده  محلی  هیچ 
به همیــن جهت برای ثبت 
این دســتگاه پیگیری کرده 
و موفق شــدم آن را با سه 
بودن  جدید  مهــم؛  مزیت 
در ســطح دنیا، خالقیت و 
نوآوری و قابلیت ســاخت 
و استفاده در صنعت کشور 
به ثبــت برســانم. پس از 
این طرح هم دو دســتگاه 
که  کــردم  دیگــر طراحی 
یکــی از آنان با نام "ویلچر 
حقیقت  در  بحرانی"  مواقع 
ویلچری اســت که تبدیل به 
برانکارد می شــود و دیگری 
"دســتگاه باالبرنده و فیکس 
کننــده پــای بیمــار" برای 
بیمارانی که دچار شکستگی 
در ناحیه پای خود شده اند، 
بــوده و ایــن دو نیز به ثبت 
جهانی رســیده اند و عالوه 
بر دکتــر قربانی امجد، دکتر 
طاهری پزشــک ویژه بخش 
این  از  نیز  ویژه  مراقبت های 
دستگاه ها استقبال کرده اند. 
عالوه بر این ها حدود 7 الی 
8 طرح نیــز به صورت خام 
در منزل دارم که در صورتی 
حمایت  بودجه  لحاظ  از  که 
شــوم آنان را نیز به مرحله 

عمل خواهم رساند.
 در زمینــه دو اختــراع بعدی خود 
که اشــاره کردید توضیح دهید که چه 

عملکردی دارند؟
یکی از این دســتگاه ها ویلچری اســت که 
بــا دارا بودن  دو چرخ اضافــه طی 5 ثانیه 
به برانــکارد تبدیــل می شــود و درمانگر 
قــادر به کمک های اولیه نیــز بر این ویلچر 
هست. بیشــترین کاربرد این ویلچر به دلیل 
اشــغال فضای کمتر و کارایی باال، عالوه بر 
مراکز درمانی در بیمارســتان های صحرایی، 
اورژانس ها و در هنگام بروز حوادث طبیعی 
مانند زلزله و سیل است. دستگاه دیگر نیز با 

فیکس نگه داشــتن پای شکسته بیماران چه 
قبل عمل و چه بعــد از آن روند بیماری را 
بهبود می بخشــد درحالی که در حال حاضر 
از بالشــت، پتو و کیسه شــن برای این کار 
استفاده می شود که کارایی چندانی ندارند و 
به راحتی از پای بیمار جدا می شــوند. این 
دستگاه قادر است به طور کامل و خوبی پای 
بیمار را ثابت نگه دارد و درجه آن هم توسط 
پزشــک تنظیم گردد. این دستگاه بر حدود 
40 الی 50 بیمار اســتفاده شــده و جوابگو 

بوده است.
 در این راه بــا چه چالش هایی رو 
بــه رو بوده اید و چه درخواســتی از 

مسئوالن استان دارید؟
تنهــا چالش و مشــکلی که در ایــن راه با 
آن رو به رو هســتم بحث ســرمایه گذاری 
اســت چراکه برای تولید انبوه این دســتگاه 
ها نیازمند حمایت دولت هســتم از آنجایی 
که من در حــال حاضر به عنوان یک نیروی 
شــرکتی به علت دغدغه مسائل مالی قادر به 
وقت گذاشــتن بر روی ایده ها و طرح های 
خود نیســتم و برای تولید انبوه این طرح ها 
نیز ســرمایه کافی نــدارم نیازمند حمایت و 
کمــک مالی دولت و مســئوالن بــرای این 
طرح ها هستم. در حال حاضر سرمایه گذاران 
خصوصی بسیاری پیشنهاد همکاری داده اند 
که متاسفانه اغلب آنان به دنبال منافع شخصی 
خود هســتند و من در راستای رونق تولید و 
خدمت به کشــورم نیازمنــد حمایت دولت 
برای عملی شــدن این طرح ها هستم. عالوه 
بر اینکه این دستگاه ها قادر به کمک در روند 
بهبود بیماران هســتند بــا ایجاد کارگاه های 
تولیدی توانایی اشــتغالزایی نیز برای استان 
خواهند داشت عالوه بر این من قادر هستم با 
استفاده از ویلچر های ضایعاتی و تبدیل آن ها 
به ویلچر برانکاردشو به حفظ منابع مالی نیز 
کمک کنم. همچنین صدور این دستگاه ها به 
کشورهای خارجی ارزآوری فراوانی را نیز به 

همراه خواهد داشت.
 و اما سخن آخر؟

تنها خواســته ام حمایت اســت تا به عنوان 
یک مخترع و نخبه دلســرد نشوم و با خیالی 
آسوده از مسائل معیشتی به تولید طرح هایم 
بپردازم تا در شــرایطی که حفظ اســتقالل 
اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت به رونق تولیدات داخلی کمک کرده 
و وظیفه خود را در برابر کشــورم به انجام 

برسانم.

گفتگو با مخترع جوانی که با اختراعاتش به یاری بیماران آمده است

ثبت 3 اختراع ویژه معلوالن 
به نام مخترع همدانی
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مهلت ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر تمدید شد

 مهلــت ثبت نــام در ســیزدهمین جشــنواره کارآفرینــان برتــر اســتان همــدان تــا 20 
مردادمــاه امســال تمدیــد شــد.

ــن  ــام در ای ــرای ثبــت ن ــان ب ــزود: متقاضی ــاه اجتماعــی اف ــرکل تعــاون، کار و رف  مدی
ــه آدرس  ــگاه اینترنتــی ب ــه پای ــان موعــد اعــالم شــده ب ــا پای ــد ت جشــنواره مــی توانن

http://www.karafarinanebartar.ir مراجعــه کننــد.
ــر در  ــان برت ــی کارآفرین ــاب و معرف ــرای انتخ ــرد: ب ــه ک ــان اضاف ــد توصیفی احم
ــته و  ــاتید برجس ــر، اس ــان برت ــب از کارآفرین ــه داوران مرک ــتانی کمیت ــه اس مرحل

افــراد مجــرب و مطلــع در حــوزه کارآفرینــی ،بــه بررســی درخواســت های رســیده 
ــد. مــی پردازن

وی بــا بیــان اینکــه پــس از بررســی مســتندات و ارزیابــی طرح هــای واجــد شــرایط، 
ــی  ــه جشــنواره معرف ــازات ب ــر اســاس کســب حــد نصــاب امتی ــدگان ب شــرکت کنن
ــر را در  ــوان برت ــته عن ــال گذش ــه در 2 س ــرادی ک ــت: اف ــار داش ــد اظه ــد ش خواهن
جشــنواره بــه دســت آوردنــد مجــاز بــه شــرکت در آن نیســتند تــا فرصــت بــرای ســایر 

کارآفرینــان نیــز فراهــم شــود.
ــوآوری و  ــی، ن ــج کارآفرین ــدف تروی ــا ه ــنواره ب ــن جش ــد: ای ــان یادآورش توصیفی
ــان، ایجــاد فضــای  ــرای جوان ــه عنــوان الگــو ب خالقیــت، معرفــی کارآفرینــان برتــر ب

تعامــل و همــکاری میــان فعــاالن اقتصــادی بخــش هــای مختلــف و ایجــاد نشــاط و 
ــی شــود. ــزار م ــت در فضــای کســب و کار، برگ رقاب

مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی همــدان اظهــار داشــت:در کل کشــور در ایــن 12 
دوره 100 کارآفریــن برتــر ملــی انتخــاب شــده انــد کــه 10 نفــر از ایــن کارآفرینهــای 

برتــر ملــی از اســتان همــدان بــود.
ــزار و 700  ــر  2 ه ــان برت ــنواره کارآفرین ــزاری جش ــت: در 12 دوره برگ وی گف
ــن از بخــش هــای مختلــف  ــان آنهــا 200  کارآفری ــه از می ــد ک نفــر شــرکت کردن
صنعــت، کشــاورزی و خدمــات نیــز در ایــن دوره هــا بــه عنــوان کارآفریــن برتــر 

ــد. دســت یافتن

مدیر تعاون روستایی استان همدان:
 خرید تضمینی گندم در همدان 

به 316 هزار تن رسید
 مدیر تعاون روســتایی اســتان همدان با بیان اینکه میزان خرید 
تضمینــی گندم در همدان به 316 هزار تن رســیده اســت، گفت: 
پیش بینی می شود 400 هزار تن گندم با نرخ خرید تضمینی به دولت 

تحویل داده شود.
رضا عباســی درباره دالیل کاهش میزان خرید تضمینی گندم نسبت 
به ســال گذشته، اظهار کرد: به طور کلی نمی توان خرید امسال را با 
سال گذشته مقایسه کرد چرا که سال گذشته در زمینه خرید تضمینی 
گندم به علت افزایــش بارندگی و به تبع آن افزایش تولید در گندم 

دیم یک سال استثنایی بود. 
وی با بیان اینکه در ســال زراعی جــاری بیش از 3۹2 هزار و 500 
هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان زیر کشت گندم رفته است، 
به ایسنا گفت: با توجه به نبود بارندگی مؤثر در فصل بهار  پیش بینی 
می شــود از این میــزان 550 هزار تن گندم به صــورت آبی و دیم 
برداشــت شده و با توجه به نیاز خود مصرفی 400 هزار تن گندم با 

نرخ خرید تضمینی به دولت تحویل شود.
عباســی افزود: تا کنون 16۹ هزار تن گندم توســط 42 مرکز خرید 
توســط شــبکه تعاون روســتایی و به مباشرت از  شــرکت غله و 
بازرگانی از کشــاورزان همدانی خریداری شده است که 53 درصد 

خرید تضمینی گندم استان است. 
مدیر ســازمان تعاون روستایی استان همدان ، ادامه داد: پرداخت به 
موقع مطالبات کشاورزان تأثیر مثبتی در تحویل گندم به دولت دارد 
چراکه کشــاورزان باید بتوانند نهاده های مورد نیاز خود برای کشت 
پاییزه را خریداری کنند بنابراین مســئوالن استانی به دنبال پرداخت 

مطالبات گندم کاران هستند.

بیش از ۲000 بازدید کنترل کیفیت مجاری 
عرضه سوخت در همدان انجام شد

 مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــاي نفتــي منطقــه همــدان  از 
انجــام بیــش از 2 هــزار و 200 بازدیــد کنتــرل کیفیــت از مجــاري 

عرضــه و مصــرف کننــدگان ســوخت اســتان همــدان خبــرداد.
امین روستایی بیان کرد: از ابتداي امسال تا پایان تیرماه جاري 2233 
بار از مجاري عرضه و مصرف کنندگان عمده سوخت استان همدان 

بازدید شد.  
وی به ایســنا گفــت: این تعداد بازدید از حیث احراز مشــخصات 
شــیمیایي سوخت، توسط کارشناسان واحد سرویس هاي صنعتي و 

کنترل کیفیت منطقه انجام شده است.
روستایی افزود: این شرکت در راستاي رعایت حقوق شهروندان در 
چهارماهه سال جاري 533 بار از مصرف کنندگان عمده سوخت در 
بخش صنعت و 1623 نوبت از جایگاه هاي عرضه ســوخت بازدید 

کرده است.
وي  خاطرنشــان کرد: عالوه بر بازدیدهاي اشاره شده، این منطقه با 
دیگر دســتگاه هاي نظارتي 77 بار نیز بازدید مشترک از جایگاه هاي 

سوخت داشته است. 
مدیر منطقــه همدان ضمن ابراز رضایت و خرســندي حاصل 
از نتیجــه ایــن بازدیدهــا، گفــت: در خالل ایــن پایش هاي 
مکــرر  و با تحلیــل داده ها مغایرت ســهمیه تخصیص یافته به 
مصرف کنندگان با میزان نیــاز واقعي آنان موجب جلوگیري از 
هــدر رفت فرآورده و صرفه جویي نزدیک بــه 7 میلیون لیتري 

شد. سوخت 
 وی با تأکید براینکه این بازدیدها در دســتور کار شــرکت و جزو 
اولویت ها بوده و تا پایان ســال به صورت روزانه انجام مي شــود، 
افــزود: منطقه همدان ماهیانه به طور میانگین 450 نوبت ســوخت 
خروجي از نازل تلمبه هــا در جایگاه ها را به لحاظ کیفیت آن مورد 

آزمایش قرار مي دهد.
روســتایی وی از ثبــت یــک 1645 درخواســت در ســامانه تجــارت 
ــه  ــوق ب ــر داد و گفــت: ســامانه ف آســان طــي 4ماهــه امســال خب
ــت هاي  ــت درخواس ــاده دریاف ــن آم ــاعته و آنالی ــورت 24  س ص

ســوخت مشــتریان اســت. 
 وي افــزود: پــس از ثبــت درخواســت در ســامانه فــوق، 
کارشناســان ایــن منطقــه بــا بررســي دقیــق، مطابــق بــا 
قوانیــن مصــوب نیــاز واقعــي را مــورد ســنجش و پــس 
را  الزم  ســوخت  میــزان  متولــي  دســتگاه هاي  تأییــد  از 

داد. خواهنــد  تخصیــص 

یک کارشناس مطرح کرد
تهدیدی در پسارکود مسکن نهفته است

 یک کارشناس اقتصاد مسکن، نوسانات قیمتی که چند سال یک بار 
در بازار مسکن رخ می دهد را ناشی از نگاه سطحی سیاست گذاران به 
این حوزه دانست و گفت: اگر قیمت خانه در کوتاه مدت رشد نکرد 
نباید خوشحال باشیم؛ چرا که تهدیدی با عنوان نیاز انباشته، دیر یا زود 

خود را نشان می دهد.
بیت ا... ســتاریان بیان کرد: به اعتقاد من، بازار مسکن در کل کشور تا 
پایان سال رشد ماهیانه دو تا سه درصد را تجربه می کند و همانند سال 
قبل شــاهد افزایش 10 تا 12 درصد ماهیانــه نخواهیم بود. اما این که 
تصور کنیم بخش مســکن به طور قطعی وارد رکود شده هنوز چنین 
پنداشتی نداریم و بسترهای این رکود را نمی بینیم؛ مگر این که سیاست 
انقباضی  از ســوی دولت دنبال شــود. به طور مثال تأخیر در تحقق 
بودجــه 50 هزار میلیارد تومانی وعده داده شــده برای بخش عمران 

می تواند این حوزه را در شهریورماه وارد رکود کند.
وی به ایســنا گفت: نگاه سیاست گذار به بخش مسکن همواره کوتاه 
مدت بوده و اســتراتژی برای این بخش نداشــتند. در طول 40 سال 
گذشــته هیچ گاه اثر واقعی تســهیالت را در بخش مســکن مشاهده 
نکردیم؛ زیرا موضوع مســکن آن قدر بزرگ است که با حجم وام های 
فعلی هیچ گونه تناســبی ندارد. دولت باید همــه بانک ها را در حوزه 
تســهیالت مسکن فعال کند و ورود یک یا دو بانک جواب نمی دهد. 
پرداخت 50 هزار فقره تســهیالت به اندازه یک ماه معامالت مسکن 
هم نیست. در این شرایط دولت چطور می خواهد سالیانه یک میلیون 
واحد مسکونی تولید کند؛ هرچند معتقدم نیاز کشور بیش از این تعداد 

است و سالیانه به حدود 1.3 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم.
این کارشــناس اقتصاد مســکن تاکید کرد: دولت ها یا شرایط بخش 
مســکن را درک نمی کنند یا ترجیح می دهند صورت مســاله مسکن 
را کوچک کنند. زمانی که در این بخش با رکود مواجه می شویم یک 
سیاست را دنبال می کنند و وقتی به رونق می رسیم مباحث دیگری را 
مدنظر قرار می دهند. آرشــیو رسانه ها را که طی چند سال اخیر دنبال 
کنیم متوجه نگاه ســطحی به حوزه مســکن می شویم؛ عمده مباحث 
درخصوص مافیای مســکن، سوداگری، حباب مسکن، جشن سر به 
سری مسکن و غیره است. این سناریوها سال هاست که دنبال می شود 

اما راهبرد برای این حوزه نداشته ایم.
ســتاریان با بیان این که برای بخش مسکن باید برنامه 10 تا 20 ساله 
ترسیم شــود گفت: دولت باید خود را با تمام ظرفیت ها برای تولید 
ســالیانه 1.3 میلیون واحد مســکونی آماده کند که ۹00 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی می خواهد. بنابراین الزم است همه ابزارهای مالی اعم 
از تسهیالت، سکوکات، صندوق های مسکن، فاینانس خارجی و غیره 

فعال شوند.
وی با بیان این که بخش مســکن در ســال 13۹۹ وارد رکود می شود 
اظهار کرد: بخش مسکن دو نوع رشد قیمت دارد؛ یکی در بطن خود 
و دیگری آن چه در بازار مشــخص است. اگر قیمت ها در کوتاه مدت 
رشد نکرد نباید خوشحال باشیم؛ زیرا تهدیدی با عنوان انباشت تقاضا 
ایجاد می شــود که بعدا خود را نشان می دهد. در زمان رکود، تقاضای 
موثر از بازار خارج می شــود ولی تقاضای مطلق از بین نمی رود. نیاز 
انباشته با پدیده هایی مثل حاشیه نشینی و خانه های غیراستاندارد خود 

را نشان می دهد.

شرط موفقیت در اجرای حذف صفر
 از پول ملی

 یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به ترکیــه و برزیل به عنوان 
کشــورهای موفق در حذف صفر از پول ملی، شــرط موفقیت ایران 
در حــذف صفر از پــول ملی را اجرای سیاســت هدف گذاری نرخ 
تورم عنوان کرد.فرشــید سلیمی درباره تصویب الیحه حذف صفر از 
واحد پول ملی در دولت اظهار کرد: اگر بخواهیم به شــکل منطقی به 
موضوع نگاه کنیم، در شــرایط فعلی قیمت کاالهای اساسی خانوار، 
قیمت مســکن، خودرو، لوازم خانگــی، ارز و ... به عبارتی تورم در 
تمام بخش ها در حال افزایش است و با نگاهی به تجربه کشورها قابل 
مشاهده است که کشورهایی به عنوان نمونه های موفق معرفی شده اند 
که بتوانند بعد از اجرای سیاســت حذف صفــر از پول ملی، تورم را 
تثبیت کنند.وی به کشورهایی که نسبت به حذف صفر از پول ملی خود 
اقدام کرده اند، اشاره کرد و ایسنا گفت: بطور مثال تورم در ترکیه از ابتدای 
دهه 80 با سرعت باالیی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی 
نرخ تورم در این کشور ۹4 درصد بود یا برای کشور برزیل نرخ تورم در 
ســال 1۹80 برابر با 101 درصد بود. در سال 1۹۹0 کشور برزیل اقدام به 
الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از سیاست های توسعه صادرات 
و کاهش نرخ تعرفه کرد و در سال 1۹۹3 باوجود اینکه نرخ تورم در کشور 
برزیل 1۹27 درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از پول ملی کرد، سیاست 
های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ تورم در ســال 1۹۹۹ با اجرای سیاست 
هدف گذاری نرخ تورم توســط بانک مرکزی کشور برزیل جواب داد و 
نرخ تورم در این سال به پنج درصد کاهش پیدا کرد و در طول این سالها 
نرخ تورم در کشور برزیل از 10 درصد افزایش نیافته و در سال 2017 نیز 

این نرخ در برزیل به سه درصد رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کشور ترکیه بعد از سال 2006 اقدام 
 ) Inflation targeting ( به اجرای سیاســت هدف گذاری تورم
کرده است، یکسال قبل و در سال 2005 اقدام به حذف شش صفر از 
پول ملی کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح 
کند و در طول سال های بعد از اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم، 
ایــن نرخ از 11درصد افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم 

هشت درصد در طول این سالها بوده است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید آسفالت یا خدمات پخت و حمل و پخش آسفالت 

سازمان شهرداری دمق

سازمان شهرداری دمق در نظر دارد مناقصه عمومی کاالهای/ خدمات )شهرداری مختار است در صورت اخذ قیر از سازمان شهرداری ها خدمات پخت و 
حمل و پخش آسفالت و در صورت عدم اخذ قیر خرید آسفالت و حمل و پخش آسفالت( به شماره فراخوان 2098090893000002 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www. Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/5/16 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 98/5/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 98/6/2
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 98/6/3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت  دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
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دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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غزل اسالمي «

  در همــدان از یک حســاب بانکي یک 
اینترنتي  میلیون تومان غیرمجــاز به صورت 
برداشته شــد. مرد جواني با مراجعه به دفتر 
روزنامه همدان پیــام اعالم کرد که در عصر 
یکشــنبه یک میلیون تومان از حسابش کم 
و حســابش خالي شده اســت. وي پس از 
مراجعه بــه بانک عامل، متصــدي مربوطه 
گفته که شماره کارتي مربوط به بانک دیگر 
در مشــهد این مبلغ را غیرمجاز و به صورت 
اینترنتي برداشت کرده است. به گفته متصدي 
بانــک و به نقل از ایــن مالباخته، در همان 
روز در عرض چند ســاعت چندبار پول به 
همین شکل به حســاب او آمده و بالفاصله 
همــه را تخلیه کرده اســت. وي مي گفت: 
طبــق گفته هاي متصدي بانک، این شــماره 
حســاب فقط داراي اسم و فامیلي و شماره 
کارت است و مشــخصات دیگر نامفهوم و 
غلط اســت به طوري که نمي توان او را مورد 

پیگیري قرار داد.
یــک مســئول در بانک عامــل مالباخته در 
تماس تلفني با خبرنــگار همدان پیام گفت 
که حفظ امنیت حســاب و کارت بانکي به 
عهده مشتري اســت و باید دقت کند ببیند 
کجاي کارش اشــتباه بوده که کسي توانسته 
به حساب او دستبرد بزند. اما در توضیحاتي 
کــه مالباختــه داد، گفت که این حســاب 
مورداســتفاده من نیست. فقط چند روز قبل 
4 میلیون تومان به این حساب واریز شد که 
در روز موردنظر3 میلیون تومان از عابربانک 
کارت به کارت کردم و قرار بود فرداي همان 
روز هم یک میلیون تومان باقیمانده را منتقل 
کنم. وي گفت: ماه قبــل هم براي دریافت 
رمز یک بار مصــرف به همین بانک مراجعه 
کــردم که متصدي بانک گفــت رمز یک بار 
مصرف منتفي شــده اســت، اما وقتي براي 
مطرح کردن موضوع خالي شــدن حسابم به 
بانــک مراجعه کردم متصدي گفت چرا رمز 
یک بار مصرف استفاده نمي کني؟ من خودم 

استفاده مي کنم!
مسئول بانکي در این تماس گفت: چند هفته 
اســت که از طریق بانک اطالع رساني مي شود 
که صاحبان حســاب هاي بي نام ونشــان باید 

اطالعــات پرونده خود را تکمیل کنند در غیر 
این صورت حساب آنها مسدود خواهد شد و 
در ادامه این حســاب ها را مسدود مي کنیم که 
صاحب بانک مجبور به مراجعه به بانک بشود.
این مســئول بانکي ادامه داد: در حال حاضر 
باز کردن حســاب بانکي ســخت شــده و 
صاحبان افتتاح حســاب موظف هستند که 

احراز هویت کند.
این ســخنان در حالي است که پیش از این 
مردم عادي براي افتتاح حساب باید مدارک 
کامل و درخواستي را به بانک ارائه مي کردند 
در غیر این صورت متصدي حساب را افتتاح 

نمي کرد. 
■ رئیــس پلیس فتا اســتان همدان هم در 
این زمینه گفت: از بدو تشکیل فتا که آمار 
داریم، برداشــت هاي غیرمجــاز از طریق 
اینرنت جرم اول بوده اســت. البته اســتثنًا 
در ســال ۹6 تعداد مزاحمت هاي اینترنتي 
باال رفــت اما در ســال هاي بعدي مجدداً 
آمار  باالترین  اینترنتي  غیرمجاز  برداشت ها 

تخلف را داشته است.
فیــروز ســرخوش نهاد ادامــه داد: در تمام 
بررســي هایي که داشــته ایم متوجه شده ایم 
کــه مالباخته خودش دخیل بوده و در جایي 

اشتباهي کرده که موجب شده حسابش مورد 
هجوم قرار بگیرد.

به گفته وي، بسیاري از مردم صفحات تقلبي 
خرید اینترنتي و موارد فني را نمي شناسند در 

نتیجه مالباخته مي شوند.
بانکي کشور  افزود: سیســتم  سرخوش نهاد 
بسیار امنیتي اســت و ما هم تاکنون در این 
بیاوریم  به دست  مدارکي  نتوانسته ایم  جرایم 
که ضعف از سیســتم بانکي بوده بلکه همه 
مدارک نشــان مي دهد که مالباخته در جایي 

مسائل امنیتي را رعایت نکرده است.
وي در ادامــه به چند نکته ایمني براي حفظ 
حساب بانکي از ســوي صاحبان آن مطرح 
کرد و گفت که در مرحله اول مردم مواظب 
کارت بانکي خود باشــند و آن را در اختیار 
هیچ کس قرار ندهند، چــون این افراد حتي 
اعضاي خانواده مي توانند با در اختیار داشتن 
کارت و رمز آن، رمز دوم تعریف کنند و از 

آن سواستفاده کنند.
رئیس پلیس فتا ادامــه داد: نکته بعدي این 
اســت که اگر کســي کارتي دارد که از آن 
اســتفاده نمي کنند آن را از طریق بانک عامل 
بسوزانند چون همین کارت ممکن از دست 
اعضاي خانواده و یا افراد دیگر بیفتد و از آن 

سواستفاده کنند.
وي افزود: مشــتریان بانکــي یک کارت به 
تراکنش هــاي اینترنتي اختصــاص بدهند و 
همه دارایي خود را به آن کارت منتقل نکنند 
بلکه فقط مبلغي که مي خواهند استفاده کنند 
را به آن انتقال بدهند. چون اگر حک بشــود 

تمام دارایي شخص را مي برند.
ســرخوش نهاد بیان کرد: وقتي مردم خرید 
مي کننــد باید خودشــان از کارت و رمز آن 
اســتفاده کنند، مخصوصاً  در اختیار گذاشتن 
کارت و رمز به دوره گردها و وانتي ها بسیار 
مورد سواســتفاده قرار گرفته و شکایت هاي 

متعددي داشته ایم.
سرخوش نهاد ادامه داد: هنگام خرید اینترنتي 
بــراي شــناختن صفحات جعلــي یک بار 
اطالعات را نادرست وارد کنید، سیستم باید 
تشــخیص بدهد که کدام گزینه اشتباه است 
در غیر این صورت جعلي است. گزینه بعدي 
هم براي شناسایي صفحات قالبي این است 
که یک لگو تشــخیص رباط داشته باشند که 
باید یک بار آن را اشــتباه بزنیم، درصورت 
صحــت صفحه باید کد جدیــد ارائه کند و 
اگر کد جدید ارائه نکرد احتمال جعلي بودن 

صفحه وجود دارد.

حساب بانکي پس از4سال خالی شد
■ پلیس می گوید اشتباه شهروندان مهمترین دلیل سواستفاده جاعالن است

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان 
با بیان اینکه از این موضوع که برخی واحدها 
نان خشک را به ادویه تبدیل می کنند اطالعی 
ندارم گفت: با این حال دستور می دهم شعبه 
ویژه بهداشــت تعزیرات حکومتی بازرســی 

الزم را از ادویه فروشان داشته باشند.
علیرضــا حســن پور با بیــان اینکه اســتان 
همدان پاکترین و ســالم ترین  اغذیه فروشی  
و رستوران ها را در کشــور دارد اظهار کرد:  
سه ســال پیش تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم 
پزشــکی و اداره دامپزشــکی به طور مجزا 
منعقد کردیم که نظارت مستمر بر رستوران ها 
و دیگر واحدهــای عرضه مواد غذایی انجام 

شود.
وی با اشــاره بــه اینکه تمام ایــن واحدها 
بازرســی و مــواد اولیه آنها در آزمایشــگاه 
آزمایش می شــود افزود: برخــی از واحدها  
طبق قاعده عمل نکردند و تخلفاتی داشــتند 

که به همین دلیل با آنها برخورد شد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی همــدان با بیان 
اینکــه چند واحد تعطیلــی و چند واحد نیز 
جریمه و قطع ســهمیه شــدند در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا تخلفی در خصوص 
ادویه فروشــی ها صورت گرفته اســت چون 
گفته می شــود این واحدها نان خشک را به 
ادویه تبدیل می کنند به فارس گفت: از چنین 
موضوعی اطالع ندارم اما از مردم می خواهم 
مــوارد را منتقل کنند تا برخورد الزم صورت 

گیرد.
وی ادامــه داد: چند ســال پیــش یک مورد 
تخلف از سوی واحد صنفی مشاهده شد که 
به شــدت با آن برخورد کردیم به طوری که 

منجر به تعطیلی دائم آن شد.
حسن پور با بیان اینکه در ارتباط با هر تخلفی 

که سالمت مردم را به خطر بیاندازد اغماض 
نمی کنیم بیان کرد : دستور می دهم شعبه ویژه 
بازرسی الزم را  بهداشت تعزیرات حکومتی 

از ادویه فروشان داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند روز 
طول می کشد تا واحدی که پلمب می شود را 
فک پلمب کنید؟ چون یک شیرینی فروشــی 
در منطقه اســتادان یک روزه فک پلمب شد 
افزود:  این واحد را تعزیرات حکومتی پلمب 

نکرده بود تا فک پلمب شود.
بیان  با  همدان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
اینکه هر نــوع تعطیلی واحد را تعزیرات 
حکومتی رســانه ای می کند و پالکارت نیز 
نصب می شــود، گفت: برخــی از مراجع 
اصناف  اتــاق  یا  بهداشــت  مرکز  ماننــد 
ممکن اســت واحدی را بنا بــه تخلفات 
موردی یعنی امتناع از یک دســتور قانونی 

کنند. تعطیل 
وی با اشــاره به اینکــه بالفاصله بعد از رفع 
مشــکل این مراجع رســیدگی دســتور فک 
پلمــب را صــادر می کند خاطرنشــان کرد: 
دستوراتی که تعزیرات حکومتی صادر می کند 
مدت دار اســت یعنی می گوییم طی یک هفته 
یا 10 روز واحدی تعطیل باشد اما پلمب هایی 
که زمان مشخصی ندارد از سوی دیگر مراکز 

نظارتی صورت گرفته است.
حســن پور بیان کرد: مرکز بهداشــت ممکن 
اســت واحدی که مواردی را رعایت نکرده 
را پلمب کند اما به محض رفع مشکل دستور 
فک پلمب هم داشته باشد که حتی یک یا دو 

ساعت بیشتر طول نکشد.
 جریمــه 289 میلیــون ریالی یک 

فروشگاه زنجیره ای در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان از 

جریمــه بیش از 28۹ میلیــون ریالی یکی از 
فروشــگاه های زنجیره ای معروف در همدان 
توسط شعبه هیأت بدوی تعزیرات حکومتی 

خبر داد.
حســن پور بیان کرد: یکی از فروشــگاه های 
زنجیره ای معروف توسط شعبه هیأت بدوی 
تعزیــرات حکومتــی همدان بیــش از 28۹ 

میلیون ریال جریمه شد.
وی ادامــه داد: این فروشــگاه با شــکایت 
شاکیان خصوصی به اتهام گران فروشی مواد 
غذایی )گوشت، تن ماهی، و....( به تعزیرات 
حکومتی همدان احضار و از ســوی شــعبه 

هیأت بدوی این اداره کل محکوم شد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان همدان 
یادآور شــد: شکایت شــاکیان خصوصی از 

این فروشــگاه بــزرگ در همــدان مبنی بر 
گرانفروشــی لوازم خانگی و مواد غذایی از 
قبیل گوشت، تن ماهی، خرما، روغن و... طی 
سه فقره پرونده جداگانه از سوی شعبه هیأت 
بدوی رســیدگی به تخلفات صنفی بررسی 

شد.
وی خاطرنشــان کرد: این فروشگاه به اتهام 
گرانفروشــی به پرداخت مبلــغ 28۹ میلیون 
و 688 هــزار و 560 ریــال جریمه در حق 

صندوق دولت محکوم شد.
حســن پور اضافه کرد: پــل ارتباطی ما تلفن 
 124 گویــای  تلفــن  اداره کل،   32523442
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و تارنمای 
t135.ir که شــهروندان می توانند شکایات 

خود را در میان بگذارند.

نظارت بر کار ادویه فروشان شدت می گیرد
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خواسته فیفا حضور زنان 
در تمام مسابقات فوتبال است

 براســاس مصوبه سال 2018 فدراسیون جهانی فوتبال زنان باید 
در تمام مســابقات کشــور ها اجازه حضور در ورزشگاه را داشته 

باشند.
وکیل بین المللی ورزش در خصوص نامه فیفا به فدراســیون فوتبال 
ایران در خصوص حضور زنان در ورزشــگاه ها، به ایرنا گفت: در 
نامه رییس فیفا به فدراســیون فوتبال ایران و مطالبی که در آن نوشته 
شده باید بگویم که این اتفاق با تصمیم شخصی رییس فیفا صورت 
نگرفته بلکه آنچه را که او در نامه نوشــته اســت در اجرای تکالیف 
مندرج در اساسنامه سال 2018 فیفا است. این اساسنامه جدید همه 
فدراسیون های ملی را مکلف کرده تا زمینه مشارکت مساوی آقایان 
و زنــان در ورزش فوتبال را فراهم کننــد و هیچ گونه تبعیض غیر 

موجهی براساس جنس را روا ندارند.گفت:
غالمرضا رفیعی ادامه داد: اظهار نظر برخی مســئوالن به شکلی بود 
که به نظر می رسد فیفا خواهان حضور زنان فقط در بازی های ملی 

شده اما در واقعیت این موضوع صحت ندارد. 
تصدیق می کنم که حضور زنان در ورزشــگاه ها چه در بازی های 
ملی و چه در مســابقات داخلی باید همراه با اتخاذ تدابیر باشــد که 
خیلــی از ایــن تدابیر نیاز به تامین بودجه و هزینه های آن توســط 
دولــت دارد و دولت محترم برای تامین امنیــت و تفکیک صندلی 
های زنان و مردان و تامین ســایر امکانات لجستیک باید بودجه ای 

اختصاص دهد و تدابیر فنی را اتخاذ کند.
وی تاکیــد کــرد: مطمئــن باشــید بــرای فیفــا حفــظ امنیــت زنــان 
ــاال  ــن ح ــت و همی ــم اس ــیار مه ــا بس ــگاه ه ــردان در ورزش و م
هــم اگــر بــه خاطــر برخــی مشــکالت و نارســایی هــا، مشــکلی 
بــرای هــواداران مــرد در ورزشــگاه هــا ایجــاد شــود بــه آن ورود و 
برخــورد هــای الزم را بــا فوتبــال ایــران خواهــد کــرد حتــی اگــر 

ــد. ــه نمای ــان را بکلــی تبرئ ــه محتــرم اســتیناف آقای کمیت
رفیعی در پاسخ به این سئوال که اگر ورزشگاهی شرایط میزبانی از زنان 
را نداشته باشد بازهم فیفا تاکید به حضور آنها در ورزشگاه دارد، اظهار 
داشــت: بازهم تاکید می کنم حضور زنان در ورزشگاه ها فقط مربوط 
به بازی های ملی نیست و آنها خواهان حضور زنان در تمام مسابقات 
فوتبال  در تمام دنیا )نه فقط ایران( هستند. صحیح نیست این موضوع را 
ایرانی و حساسیت بیخود ایجاد کنیم. اما در خصوص سئوال شما باید 
بگوم فیفا آنقدر منطقی هست که اگر ورزشگاهی در یکی از شهرستان 
های ما تا زمان آغاز مســابقات آماده حضور زنان نشود این موضوع را 
درک و باز هم برای مهیا شدن شرایط به ما فرصت دهد. البته برای این 
کار باید توضیحات منطقی به فیفا ارایه دهیم و همزمان برنامه عملی را 

ارائه و بودجه الزم برای اتخاذ تدابیر الزم اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: از تمام مسئوالن می خواهم نامه رییس فیفا را تفسیر 
بــه رای نکنند زیرا صحبت هــای او مطابق قوانین فیفا و در اجرای 

الزامات و تعهدات مندرج در اساسنامه 2018 فیفا است.
 شــروع نکردن لیگ برتر تصمیم شجاعانه فدراسیون 

فوتبال است
وکیل بین المللی فیفا با حمایت از تصمیم رییس فدراســیون فوتبال 
در شروع نکردن مسابقات لیگ گفت: تاج شجاعانه در مقابل برگزار 
نکردن لیگ ایســتاده و تصمیم او قابل تحســین اســت. برای آغاز 
مســابقات لیگ باید مشکالت ورزشگاه ها برطرف شود و سپس به 
سراغ شــروع بازی ها برویم. اگر قرار است از ورزش برای شادابی 
مردم اســتفاده کنیم باید هزینه آن را هــم پرداخت کنیم و امیدوارم 
مسئوالن فدراســیون فوتبال همچنان به پافشاری خود در این راستا 

ادامه دهند.

جلسه هیأت رئیسه با سلطانی فر
ورود وزیر ورزش

 به ماجرای لیگ نوزدهم فوتبال
 در جلســه هیــأت رئیســه 
فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش 
و جوانان، حق پخش تلویزیونی 
، تجهیز استاودیوم های ورزشی 
، چگونگــی هماهنگــی تعامل 
با دســتگاههای امنیتی و ســایر 
بررسی  مورد  نهادهای ذی ربط 

قرار گرفت.
جلســه هیأت رئیسه فدراسیون 

فوتبال با مسعود ســلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان برگزار 
و در این نشســت نحوه برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات فوتبال 

لیگ برتر مورد بررسی قرار گرفت.
براســاس این گــزارش، حق پخش تلویزیونی، آغــاز و برگزاری 
مسابقات فوتبال لیگ برتر در سال جدید و اقداماتی که در استادیوم 
های مختلف ورزشــی انجام شده تبیین شد. هماهنگی با نهادها و 
دســتگاههای امنیتی و انتظامی با هدف برگزاری لیگ منظم در این 

نشست مورد بررسی قرار گرفت.
نحوه تجهیز استادیومهای مختلف ورزشی به سیستم var و الزامات 
فیفــا و مباحث مربوط به مســابقات مقدماتی جام جهانی2022 از 

مواردی بود که توسط حاضران بیان شد.
در این جلســه برای برگزاری هرچه بهتر نوزدهمین دوره لیگ برتر 
هم صدایی و  تعامل مســئوالن و دستگاههای اجرایی مختلف مورد  
تاکید قرار گرفت و وظایف هریک به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

مسابقات ورزشی ویژه بانوان خبرنگار 
برگزار شد

 برترین های مسابقات ورزشی بانوان خبرنگار همدان با برگزاری 
یک دوره مسابقه عصر دوشنبه معرفی شدند.

در این پیکارها که در سالن 6 هزار نفری انقالب همدان و به همت 
اداره ورزش و جوانــان این اســتان برگزار شــد، 30 نفر از بانوان 
خبرنگار در ســه رشته دارت، هفت ســنگ و پرتاب حلقه بسکتبال 

باهم رقابت کردند.
در رشته هفت سنگ فرشته اکبری از پایگاه خبری همدان نیوز عنوان 
قهرمانی را کســب کرد، در رشته دارت سمیرا قادری از نشریه نسیم 
همدان قهرمان شــد و در پرتاب حلقه بسکتبال غزاله گلمحمدی از 

روزنامه مردم ساالری برسکوی نخست ایستاد.
نفرات برتر این رقابت ها در مراسم روز خبرنگار در همدان تجلیل 

می شوند.
یکشنبه گذشته نیز خبرنگاران مرد در چهار رشته دارت، هفت سنگ، 

طناب کشی و پرتاب توپ به حلقه بسکتبال باهم رقابت کردند. 
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پیشخوان

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه آرین ستایش غرب 
در پرونده کالســه 9809988130200021 شعبه هفتم دادگاه حقوقی همدان که منتهی به صدور دادنامه شماره 9809978116700072 مورخ 
1398/1/25 گردیده حکم ورشکستگی شرکت آرین ستایش غرب به شماره ثبت 6528 مقیم همدان صادر گردیده است. لذا در اجرای مواد 

462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشکستگی آگهی می شود که:
1- اخطار به کلیه بستانکاران شرکت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی یا طلبی نسبت به 
شرکت مذکور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را به  انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را تعیین می نماید به دفتر محترم 

شعبه دوم دادگاه حقوقی همدان تسلیم کرده و قبض دریافت دارند.
2- طلبکاران مقیم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

3- طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن 
4- طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن 

5- اخطار به بدهکاران شرکت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشر اعالن خود را معرفی کنند و متخلفین از این اخطاریه به معادل بیست و پنج 
درصد دین به نفع صندوق دولت محکوم خواهند شد.

6- اخطار به کســانی که به هر عنوان اموال شرکت در دست آنهاست که اموال را در ظرف مدت های مقرر فوق از تاریخ نشر آگهی در اختیار 
مدیر تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.)م الف 547(

مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه آرین ستایش غرب
علی هاشم کریمی 

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

برابر رأي شــماره 139360326006000217 مورخ 98/3/26 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن رفیعی 
فرزند حیدر به شماره شناسنامه 2  صادره از مالیر در شش دانگ یک باب ساختمان 
دامداری به مســاحت 2000 مترمربع قسمتی از پالك 31 اصلي واقع در روستای آرته 
بالغ بخش 3 مالیر خریداری از مالک رسمی حیدر رفیعی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 128(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/16
محمدرضا امینی، رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی اعالن نظر افراز 
پیرو آگهی مندرج در روزنامه سپهر غرب به شماره 1501 مورخ 98/4/10 مورد درخواست آقای 
علی شفائی فرزند شمس اله شــماره ملی 3961753946 برابر یک فقره سند شماره 26820 
مورخ 1396/12/26 دفتر اســناد رسمی 20 نهاوند مقدار همگی و تمامت 125 هزارم سهم از 5 
شانزدهم سهم از 160 سهم نود و شش شعیر ششدانگ اراضی دیمزار از مزرعه روستای ظفرآباد 
گیان دارای پالك 236 فرعی از 15 اصلی مجزی شــده از پالك 234 فرعی از 15 اصلی بخش 
ســه نهاوند را خریداری نموده است. افراز در موعد مقرر 1398/5/13 به عمل آمده که حدود و 
حقوق به شرح ذیل می باشد. ششدانگ یک واحد بره پرواری قسمتی از پالك 234 فرعی از 15 
اصلی بخش 3 نهاوند به مساحت 5000 مترمربع روستای ظفرآباد گیان با حدود اربعه: شماالً: به 
طول 41/75 متر درب و دیواریست به پالك باقیمانده 236 فرعی از 15 اصلی بخش سه نهاوند 
)راه عبور مورد افراز از باقیمانده پالك 236 فرعی از 15 در ضلع شــمالی که در تصرف و مفروز 
الرعیه متقاضی می باشد( شرقاً به طول های 45/26 متر و 12/65 متر و 12/70 متر و 25/69متر 
و 33/54 متر دیواریســت به پالك باقیمانده 236 فرعی از 15 اصلی بخش سه نهاوند جنوباً به 
طول های 20/58 متر و 13/18 متر دیواریست به پالك باقیمانده 236 فرعی از 15 اصلی بخش 
سه نهاوند غرباً به طول های 69/41 متر و 5 متر که شمالیست هر دو قسمت دیواریست به طول 
58/84 متر پی است به پالك باقیمانده 236 فرعی از 15 اصلی بخش سه نهاوند حقوق ارتفاقی 
ندارد  که با افراز مقدار فوق برابر تصیم شماره 98/ن/2513  مورخ1398/5/15  مبنی بر قبول 
افراز موافقت گردیده اســت و نظر به اینکه متقاضی اعالم نموده است که اسامی و نشانی سایر 
مالکین مشاعی را نمی داند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی 
می دانند ابالغ می گردد که در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع ماده 6 آیین نامه 
همان قانون چنانجه به عملیات افراز معترض می باشــند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ 
و به اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن موعد مقرر نسبت به 

صدور سند مالکیت افراز اقدام خواهد شد.
)م الف 106(

جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

همایش برزگ دوچرخه سواری
 سه سنبه های بدون خودرو در اسدآباد

 همایش بزرگ دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو با شعار 
شهر سالم  شهروند سالم در شهرستان اسدآباد برگزارشد.

همایش بزرگ دوچرخه ســواری سه شنبه های بدون خودرو با شعار 
شهر سالم شهروند سالم با همت اداره ورزش .هیأت دوچرخه سواری 
و شهرداری شهرستان اسدآباد با حضور 1000 نفر شرکت کننده برگزار 
شد .مسیرهای حرکت این همایش میدان امام به میدان دانشگاه .پارک 

شهر سید احمد که در آنجا برگه های تعرفه قرعه کشی توزیع گردید و 
بالعکس حرکت به میدان امام .میدان شهید مطهری.میدان معلم و پایان 
مســیر پارک شهید رجایی شهرســتان بود .وبعد پذیرایی مراسم قرعه 

کشی برگزار شد .
هدایای این همایش 30 عدد کارت هدیه .10 عدد سیم کارت .5 عدد 
کارت شــنا و هدایای ویژه 2عدد دوچرخه بود . قرعه کشی با حضور 
فرماندار .شــهردار .شورای شهر . سرپرســت اداره ورزش اسدآباد و 

مسئول حمل و نقل همگانی استانداری برگزار شد.
طرح ملی تابســتانه با ورزش با شعار خانواده فعال، تابستان جذاب با 

استقبال پرشور ورزشکاران و خانواده ها در پارک ملت رزن برگزار شد.
به همت هیأت ورزشــهای همگانی و هیأت ژیمناســتیک طرح ملی 
تابســتانه با ورزش با شــعار خانواده فعال، تابســتان جذاب با اجرای 
حرکات نمایشــی و حرکات گروهی با استقبال پرشور ورزشکاران و 

خانواده ها در پارک ملت رزن برگزار شد.
گفتنی است این برنامه تا پایان تابستان با همکاری هیأت های ورزشی 
و با حضور خانواده ها، نوجوانان و جوانان در کلیه رشته های ورزشی 
با هدف غنی ســازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان هر هفته اجرا 

می شود.

همدان میزبان لیگ 
اسکیت هاکی بانوان 

کشور شد
درخواست  اســکیت  فدراســیون   
همدان مبنی بر میزبانی لیگ اســکیت 

هاکی بانوان را پذیرفت.
رئیس هیأت اســکیت همدان در این 
باره به ایرنا اظهار داشت: این مسابقات 
با هماهنگی فدراســیون و در راستای 
تکریــم و همدردی با خانواده مرحومه 
پرمون نطقی مربــی و داور بین المللی 
اسکیت برگزار می شود.مهدی مجیدی 
افزود: مرحله نخســت لیگ اســکیت 
هاکی بانوان جام شادروان پرمون نطقی 
هفدهم مردادماه جاری به میزبانی خانه 
اســکیت شــهر همدان برگزار خواهد 

شد.
وی اضافه کرد: این رقابت ها به مدت 
2 روز در همــدان برگزار می شــود و 
تیــم ها هم اکنــون در مرحله ثبت نام 

قرار دارند.
مجیدی بیان کرد: همچنین در حاشــیه 
این رقابت ها رئیس و عوامل فدراسیون 
و مدیران ورزش استان همدان در مزار 

مرحومه نطقی حضور خواهند یافت.
مرحومــه نطقــی از قهرمانان ســابق 
اســکیت و از داوران و مربیان برجسته 
این رشته ورزشی همدان بود که اواسط 
تیرماه امســال در ســانحه تصادف در 

محور قزوین به همدان فوت کرد.

عادل به تلویزیون 
برمی گردد

 جــواد خیابانی خبر از بازگشــت 
عادل فردوســی پور به تلویزیون ملی 

خبر داد.
 چند ماهی از توقف پخش برنامه نود 
در تلویزیون ملی ایران می گذرد و بعد 
از آن نیز عادل فردوســی پور با غیبت 
در صدا و ســیما حاضــر به گزارش 
هیچ کدام از مسابقات مهم فوتبالی در 
ایران و جهان نشــد.  غیبتی که مربوط 
به برخــی از اختالف نظرها با مدیران 

صدا و سیما مربوط می شد.
اما جــواد خیابانی به ســایت ورزش 
ســه خبرداد: عادل فردوســی پور به 

تلویزیون بر می گردد.
وی بــا طرح خبر بازگشــت عادل به 
تلویزیــون گفت: به مــردم ایران می 
گویــم که عــادل دارد بــه تلویزیون 
برمی گردد. با شــروع لیگ برتر شاهد 
گزارش عــادل در تلویزیون خواهیم 

بود. 
برخی اختالف نظرها بوده است که با 
توجه به روند موجود حل شــده من 
خودم هم با او صحبــت کرده ام و از 
صحت ماجرا خبر دارم. همچنین دیگر 
دوســتان من در صدا و سیما نیز این 
خبــر را داده اند.  فردوســی پور باید 
باشد، همه می دانند که من اهل مبالغه 
نیســتم ولی این را مــی گویم که اگر 
عادل نباشــد، نمی شود و یک چیز کم 

است.

آگهی ابالغیه اجرائیه 
بدینوســیله به رضا پیرزادی نام پدر: کریم تاریخ تولد1345/4/1 شــماره ملی 3960942907 
شماره شناسنامه228 به نشانی  نهاوند روســتای تکه و فخرتاج پیرزادی نام پدر: کریم تاریخ 
تولد1337/1/3 شــماره ملی 5579771959 شماره شناسنامه3 به نشــانی نهاوند، روستای 
تکه و شمســی پیرزادی نام پدر: کریم تاریخ تولد1340/1/1 شماره ملی 3962227032 شماره 
شناسنامه2 به نشــانی نهاوند، روستای تکه وراث متعهد مرحومه خدابس پیرزاد )وام گیرنده و 
راهن( ابالغ می گردد که بانک صادرات به موجب پرونده اجرایی کالســه 9700172 تشکیلی در 
اجرای ثبت نهاوند موضوع ســند رهنی شماره 13121 دفتر اسناد رسمی شماره 1 نهاوند جهت 
وصول مبلغ 181657653  ریال )صد و هشــتاد و یک میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار 
و ششصد و پنجاه و ســه ریال(  موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الی یوم الوصول علیه شما 
مبادرت بصدور اجرائیه نموده و چون برابر گزارش مأمور ابالغ )اداره پســت( واقعی در اقامتگاه 
مورث به شما  میسر نگردیده لذا برابر درخواســت بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی طبق مقررات جریان خواهد یافت.)م الف 108(
محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهي مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه980749 اجرایي طي رأي صادره از شعبه114 شورای حل اختالف مالیر آقای 
طغرل امینی مانیزانی محکومند به پرداخت مبلغ 25500000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق 
خانم نســرین لطیفی و مبلغ 1270000 ریال به عنوان نیمعشر دولتي لذا با توجه به اینکه محکوم 
علیه- علیهما- علیهم نســبت به برائت ذمه خویش اقدامي نکرده است این اجرا به درخواست 
)محکوم له(، لهما، لهم اقدام به توقیف اموالي به شــرح ذیل نموده که در تاریخ 98/5/23 ساعت 
11-12 اقــدام به برگزاري عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم علیه، علیهما، علیهم مي نماید 
معهذا کساني که تمایل به شرکت در مزایده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي که براي 
فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند 6 عدد آینه و کنسول منبت کاری 
شــده با چوب روسی به رنگ مشــکی طالیی و ابعاد 76 در 128، یک عدد آینه و کنسول منبت 
کاری شد ه ریز نقش با چوب روسی به رنگ مشکی نقره ای و ابعاد تقریبی 61 در 100 سانتی متر به 
ارزش 400 هزار تومان و یک عدد آینه و کنسول منبت کاری شده ریز نقش با چوب روسی به رنگ 
مشــکی نقره ای و ابعاد 76 در 132 سانتی متر به ارزش 500 هزار تومان و قیمت سرجمع به قیمت 
کارشناسی 39000000 ریال می باشد بدیهي است برنده مزایده کسي تلقي مي گردد که بیشترین 
قیمت پیشنهاد نماید و مي بایست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت یک ماه تأدیه 

کند. ) م الف 171(
اجراي احکام مدني مجتمع شماره1 شهرستان مالیر

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه صنعتی سرد و گرم یخ ریزان غرب 
در پرونده کالسه 9609988110900635 شعبه نهم دادگاه حقوقی همدان که منتهی به صدور دادنامه شماره 9709978110901121 مورخ 
1397/10/18 گردیده حکم ورشکستگی شرکت صنعتی سرد و گرم یخ ریزان غرب به شماره ثبت 1292 مقیم همدان صادر گردیده است. 

لذا در اجرای مواد 462 قانون تجارت و ماده نظامنامه امور ورشکستگی آگهی می شود که:
اخطار به کلیه بستانکاران شرکت ظرف مهلت های زیر از تاریخ نشر آخرین اعالن، اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی   -1
یا طلبی نسبت به شرکت مذکور دارند اسناد طلب خود را با سواد مصدق شده آن را به  انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را تعیین 

می نماید به دفتر محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی همدان تسلیم کرده و قبض دریافت دارند.
طلبکاران مقیم در مقر دادگاه همدان یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن   -2

طلبکاران در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اعالن   -3
طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن   -4

اخطار به بدهکاران شــرکت ظرف مهلت های فوق از تاریخ نشر اعالن خود را معرفی کنند و متخلفین از این اخطاریه به   -5
معادل بیست و پنج درصد دین به نفع صندوق دولت محکوم خواهند شد.

اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال شرکت در دست آنهاست که اموال را در ظرف مدت های مقرر فوق از تاریخ نشر   -6
آگهی در اختیار مدیر تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته 

باشند.)م الف 549(
مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه صنعتی سرو و گرم یخ ریزان غرب 
علی هاشم کریمی 

آگهی دعوت به افراز 
چون آقای عباس ابوالفتحی به شماره ملی 3950142940 نام پدر احمد برابر یک فقره سند 23919 مورخ 97/7/17 دفتر اسناد رسمی شماره 
21 مالک یک و دو دهم سهم مشاع از 16 سهم مشاع از 192 سهم مشاع از 96 شعیر پالك 50 اصلی بخش دو نهاوند می باشد و برابر تقاضانامه 
شــماره 1138/ن/98 مورخ 98/3/7 تقاضای افراز مقدار مذکور را از این اداره نموده که متقاضی مدعی می باشد که به بقیه مالکین مشاعی 
دسترسی ندارد لذا به استناد ماده 3 آیین نامه افراز و بربر ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی به کلیه مالکین مشاعی افراد حقیقی و حقوقی 
ابالغ می گردد که در تاریخ 98/6/9 ساعت 10:00 صبح در محل وقوع ملک واقع در روستای سفید خانی حضور یابند بدیهی است عدم حضور 

مالکین مانع از انجام عملیات افراز نمی گردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین روزنامه درج و مدت اعتراض آن 10 روز می باشد.
)م الف 107(
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 فدراسیون جهانی جودو قانون منع بانوان 
محجبه در مســابقات جهانــی و المپیک را 

بردارد چرا که نوع پوشش ما مشکلی ندارد.
نایب قهرمان جودو آسیا گفت: فقط در رقابت 
های قهرمانی آســیا مجاز به حضور هســتیم 
و این حق ما نیســت که از مسابقات جهانی 
محروم بمانیم. چندین بار ســهمیه حضور در 
مســابقات جهانی را کســب کردم اما اجازه 
حضور در این مسابقات داده نشد چرا که نوع 
پوشش ما مورد تایید فدراسیون جهانی نیست. 

این محرومیت باعث می شود تا جودو بانوان 
ایــران نتواند در مســابقات جهانی و المپیک 

حضور یابد.
مریم بربط به ایرنا اظهار داشت: اگر فدراسیون 
جهانی اجازه حضور دهد، به طور قطع بانوان 
جودو کشورمان با انگیزه مضاعف مدال های 

جهانی و حتی المپیک را کسب می کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر سقف آرزوهای 
بانوان جودوکار کشورمان کسب مدال طالی 
آســیا اســت و امیدوارم زمینــه حضور در 

مسابقات جهانی و المپیک مهیا شود.
بربط با اشــاره به رقابت های جودو قهرمانی 
بانوان آســیا  اقیانوسیه گفت: اولین جودوکار 
دختــر ایرانی هســتم که توانســتم در فینال 
مســابقات آســیایی حضور یابم و مدال نقره 

کسب کنم.
این بانوی قهرمان جودو همدان اظهار داشت: 
مدال نقره مســابقات نوجوانان آسیا را نیز در 
کارنامه دارم و اکنون می توانم به مدال طالی 

این رشته هم برسم.

 مدیرعامل باشــگاه پاس همدان گفت: 
هدفگذاری این باشگاه صعود به لیگ دسته 
یک فوتبال کشور است و تیم قدرتمندی را 

خواهیم بست.
محمد مظهری روز دوشــنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: سال قبل با 
وجود شایستگی ها موفق به صعود نشدیم 
اما نتایج مطلوب باعث شد تا انتظار همگان 
از تیم در فصل جدید مسابقات صعود باشد.

وی اضافه کرد: برای فصل جدید مسابقات 
چند مهره تاثیرگذار سال قبل را حفظ کرده 
ایــم و در روزهای آینده نیز بازیکنان جدید 

مدنظر را جذب می کنیم.مظهری بیان کرد: 
دور جدید تمرین آماده ســازی تیم پاس را 
نیز از روز گذشــته آغاز کــرده ایم و برای 
بســتن تیمی قدرتمند نیاز به حمایت همه 
جانبه مســئوالن داریم.مدیرعامل باشــگاه 
پاس همدان خاطرنشان کرد: تاکنون مهدی 
نصیری، بهزاد ســلطانی، رضا کاشفی، امین 
کاشــفی، عرفان فتاحی، کسری قلی پور و 
ابوالفضل زمردی قراردادهای خود را تمدید 
کرده اند و مسعود رمضانی مهاجم فصل قبل 

شهرداری همدان را نیز جذب کرده ایم.
وی یادآور شد: در روزهای آینده چند مهره 

جدیــد دیگر را نیز با تشــخیص کادر فنی 
جذب می کنیم.

مظهری افزود: امسال نیز احمد جمشیدیان 
ســرمربی تیم پاس اســت و اکنون به دلیل 
حضــور وی در دوره مربیگری A آســیا، 
علی قربانی و بهمن طهماســبی تمرین تیم 

را برعهده دارند.
وی اضافــه کرد: در روزهای آینده شــمار 
زیادی از بازیکنان مدنظر قرارداد منعقد می 

کنند و در تمرینات حضور خواهند یافت.
تیم پاس در لیگ دســته 2 فوتبال کشــور 

حضور دارد.

نایب قهرمان جودو آسیا:

فدراسیون جهانی جودو 
قانون منع حجاب را بردارد

کسب 4 عنوان قهرمانی 
توسط دوندگان نهاوندی

 رئیس هیأت دومیدانی نهاوند از کســب 4 عنوان قهرمانی توسط 
دوندگان این شهرستان در مسابقات استانی خبر داد.

محمد خزایی با اعالم این خبر اظهار کرد: مســابقات دو میدانی استان 
همدان لیگ پویا  به میزبانی همدان با حضور دوندگان شهرستان های 

استان برگزار شد.
وی با اشــاره به حضور 7 دونده نهاونــدی در این رقابت ها، گفت: 
خوشــبختانه در این رقابت های محمد حسن کردیان در پرتاب وزنه 
به عنوان نفر اول مســابقات موفق به تثبیت حضور خود در مسابقات 

کشوری شد.
رئیس هیأت دو میدانی نهاوند ادامــه داد: آقایان علیرضا مولوی ماده 
800 متــر، امیر رضا مولوی در ماده 3000متر و محمد کردیان در ماده 

200 متر عناوین دوم و چهارم را از آن خود کردند.
وی افزود: خوشــبختانه با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نهاونــد دو میدانی نهاوند در حال فعالیت اســت و با تالش مربیانی 
در حال کســب موفقیت در مسابقات مختلف است چراکه به صورت 

مرتب و دائم برنامه های تمرینی خود را انجام  میدهند

مدیرعامل پاس: 

هدفگذاری باشگاه صعود به لیگ دسته یک است
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تولید ژلی از جنس شاه بلوط 
برای درمان عالئم واریس

 محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ژلی برای درمان 
عالئم واریس شدند.

حســین عسگری راد، مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان دارویی در 
پــارک علم و فنــاوری مازندران به خبرنگار مهر گفت:این شــرکت 
بــا هدف تولید داروهــای گیاهی، شــیمیایی و بیولوژیکی به منظور 
تجاری سازی ایده های پژوهشی و نتایج حاصل از پروژه های تحقیقاتی 

با مجوز تاسیس شد.
وی افزود: واریس وریدهای اندام تحتانی اختاللی شــایع است که در 
زنان چهار برابر مردان روی می دهد و تقریباً نیمی از بیماران ســابقه 

فامیلی دال بر وجود وریدهای واریسی دارند.

سامسونگ لنز چشمی واقعیت افزوده
 می سازد

 سامســونگ حق امتیاز اختراع لنزی مجهز به حسگرهای مختلف 
و با قابلیت عسکبرداری و فیلمبرداری برای استفاده در حوزه واقعیت 
افزوده ثبت کرده اســت.به گزارش مهر ، لنزهای چشــمی که بتوانند 
تصاویر را به طور مستقیم به داخل چشم فرد بتابانند  به زودی واقعی 
می شــوند. در همین راستا شرکت سامسونگ حق امتیاز اختراعی را 
برای این فناوری ثبت کرده است. طبق توضیحات این حق امتیاز لنز 
دارای دوربین مخفی اســت که می توانــد ویدئو ثبت کند و عکس 
بگیرد. عالوه بر آن لنز مجهز به حســگرهای حرکات است. این بدان 
معنا اســت که فرد با حرکات مختلف چشــم مانند پلک زدن یا نگاه 

کردن به باال فعالیت های مختلفی را انجام می دهد.

خون جوانان آلزایمر را درمان می کند
 یک استارت آپ کالیفرنیایی با استفاده از پروتئینی در خون جوانان 
دارویی ابداع کرده که طی آزمایش ها از پیشرفت زوال عقل در بیماران 

مبتال به آلزایمر جلوگیری کرد.
به گزارش مهر ، در یک آزمایش کلینیکی پس از آنکه بیماران مبتال به 
آلزایمر دارویی دریافت کردند که از خون جوانان به دســت آمده بود. 
آنها به مدت 6 ماه قدرت ذهنی و حافظه خود را حفظ کردند. این در 
حالی است که در وضعیت معمول در چنین بازه زمانی زوال عقل این 

بیماران گسترده تر می شود.
اســتارت آپ کالیفرنیایی Alkahest یکی از شــرکت هایی است 
که امید دارد با هماهنگ ســازی پروتئین های خون جوان، آلزایمر و 

بیماری های دیگری که با سن مرتبط هستند را از بین ببردند. 

استفاده از امضای دیجیتال 
در دستگاههای دولتی

 معــاون وزیر ارتباطات از آغاز اســتفاده از امضــای دیجیتال در 
مکاتبات دســتگاهها و سازمانهای دولتی خبر داد و گفت: از ماه پیش 
نامه های محرمانه ســازمان فناوری اطالعات به صورت الکترونیکی 

ارسال شد.
به گزارش مهر، استفاده دستگاههای دولتی از امضای دیجیتال از دی 
ماه ســال 82 و مطابق با قانون توســعه تجارت الکترونیکی مصوب 
مجلس شــورای اسالمی با هدف تحقق ســالمت و شفافیت اداری، 
تســهیل، تســریع و یکپارچه ســازی الکترونیکی مکاتبات اداری، 
رهگیری مکاتبات بین دستگاهی و حذف کاغذ و کاهش هزینه ها، به 

دستگاههای اجرایی الزام شده است.

دستگاه های گوگل از مواد بازیافتی تهیه 
می شوند

 گــوگل اعالم کرده تا 2022 در همه محصوالتش از مواد بازیافتی 
استفاده کند. همچنین این شرکت ادعا می کند تا 2020 میالدی ارسال 

محموله ها بدون انتشار گاز دی اکسید کربن انجام خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا ، گوگل اعالم کــرده تا 2022 میــالدی در تمام 
محصوالت تولیدی خود از مواد بازیافتی استفاده می کند. این شرکت 
در مصاحبه ای با نشــریه »فســت کمپانی« اعالم کرده از هم اکنون 
استفاده از پالســتیک های بازیافتی را در دستگاه های »کروم کست« 

آغاز کرده است.
همچنین از  بطری های پالســتیکی برای تولید پارچه به کار رفته در 

Google Home و قاب ها استفاده می کند.

آتش نشانی می گوید ایمن نیست
تعطیلی مجتمع فرهنگی و هنری 

ابن سینای همدان 
 در کنســرت های پاپ درآمدی که ارشــاد از حق سالن کسب 
می کند، برای حمایت از موســیقی ســنتی و کالســیک گروه های 
همدانی به انجمن موســیقی تزریق می شــود. مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان همدان با عنوان این مطلب  گفت: وقتی 
کنسرت و خواننده ای برای چندمین بار در همدان می خواند، برای 
دفعــات بعد باید قیمت بلیت به حــدود 50 درصد کاهش یابد تا 

سایر عالقمندان نیز بتوانند استفاده کنند.
به گزارش فارس احســانی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که 
تولیــد یک اثر هنری در همدان، پیام خاص خود را نیز داشــته 
باشــد افزود: باید با برنامه پیش رویــم و ضوابط و چارچوبی 
باشــد که هم هنر فاخر اجرایی شود و هم سخت گیری و شانتاژ 

نیفتد. اتفاق 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان با تاکید بر اینکه 
اصل اجرای موســیقی وظیفه ذاتی ارشــاد است گفت: با توجه به 
اینکه موســیقی پاپ جوان پسند است، ذائقه موسیقی به این سمت 
رفته و باید اجرایی شــود و کســی در اســتان مخالف برگزاری 

کنسرت نبوده و نیست و تنها شیوه برگزاری مهم است.
وی بر ایجاد تعادل در اجرای کنسرت موسیقی پاپ و سنتی تاکید 
کرد و گفت: کنســرت را نباید ارشاد برگزار کند بلکه باید این امر 
به انجمن موســیقی و آموزشگاه های آزاد واگذار شود و ارشاد تنها 

حمایت، نظارت و سیاست گذاری داشته باشد.
احســانی با بیان اینکه درگیر کردن اداره ارشــاد ۹ شهرســتان 
با کنســرت تخریب جایگاه ارشاد اســت افزود: طی سال های 
اخیر با درگیری تنها در بخش موســیقی از هنرهای تجســمی، 
کاریکاتور، انجمن سینمای جوان، خوشنویسی و انجمن نمایش 

دور بودیم.
وی بر ضابطه مند شدن کنسرت تاکید کرد و گفت: در یک کنسرت 
یک خواننده 6 سانس با بلیت 150 هزار تومانی دارد که تنها عده ای 
از آن بهره مند می شــوند در حالی که جوانان دیگری نیز تمایل به 
استفاده دارند که می توان دو سانس آخر را با کاهش نرخ در اختیار 

سایر جوانان قرار داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان اضافه کرد: برنامه 
ما این اســت که هر ماه دو کنسرت ســنتی و دو کنسرت پاپ در 
مرکز اســتان و در شهرســتان ها هر دو ماه یک کنسرت پاپ و دو 
کنســرت سنتی برگزار شود.احســانی یادآور شد: در کنسرت های 
پاپ درآمدی که ارشــاد از حق سالن کسب می کند، برای حمایت 
از موسیقی سنتی و کالسیک گروه های همدانی به انجمن موسیقی 

تزریق می شود.
وی اضافه کرد: هفته گذشــته نیز گروه موسیقی »آیین« که حمایت 
مالی نیز شــد، در مالزی پنج روز به نمایندگی از کشــورمان اجرا 
داشــت که به دنبال این هســتیم در کشــورهای تاجیکســتان و 

کشورهای آسیای میانه نیز اجرا داشته باشند.
احســانی در خصوص بســته شدن ســالن مجتمع فرهنگی و 
هنــری ابن ســینا نیز گفت: طبــق اعالم آتش نشــانی مبنی بر 
اینکه این ســالن اســتاندارد الزم را ندارد، فعال این مجموعه 
بســته اســت اما به زودی با رفع مشــکل بازگشــایی شده و 
کنســرت ها از سر گرفته می شــود.گفتنی است پیگیری اجرای 
گروه آئین به بهانه نبود اســتانداردهای ســالن ابن ســینا در 

شود   نمی  انجام  همدان 

■ دوبیتي:
بکامم زهر از آن شکر دهان بی دلم از سوز عشق آتش بجان بی  
همان دستان که با ته بی بگردن                                           کنونم چون مگس بر سر زنان بی

باباطاهر

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

در قیامت ، آن گاه که بنده در پیشگاه خداوند می ایستد ، نخستین چیزی که از او می پرسند ، 

نمازهای واجب ، زکات و روزه واجب است .         
فضائل األشهر الثالثة : 110 / 103

به مناسبت فرا رسیدن 17مرداد روزنامه همدان پیام در نظر دارد تا پایان 

تخفیف  هفته خبرنگار تبلیغات بخش خصوصی استان را تا %80 
منتشر کند.

 تولیدکنندگان، صنایع کوچک، کارخانجات و ... می توانند برای استفاده از 
این طرح با دفتر روزنامه واقع در همدان، ابتدای خیابان مهدیه، ساختمان 
09226404490تماس  و   38279011 تلفن  شماره  یا  و  پیام 

حاصل فرمایند.

تخفیف ويژه به مناسبت روزخبرنگار

روابط عمومی روزنامه

 شــهر تویســرکان در بررســی های 
کشــوری توانست با هنر منبت عنوان ملی 
شــدن را به خود اختصاص دهد . معاون 
صنایع دســتی ســازمان میراث فرهنگی، با 
نشست ســومین شورای  نتایج  تشــریح 
راهبردی انتخاب شــهرها و روســتاهای 
ملی صنایع دســتی از ثبت ۹ شــهر و سه 
روستا به عنوان شــهرها و روستاهای ملی 
صنایع دســتی خبر داد. پویــا محمودیان 
معاون صنایع دســتی کشــور،  با اشاره به 
برگزاری سومین شورای راهبردی انتخاب 
شــهرها و روستاهای ملی صنایع دستی در 
31 تیرماه امسال در تهران تصریح کرد: در 
این شورا 26 پرونده از استان های مختلف 
با حضور تعدادی از نمایندگان حوزه های 
انتخابیــه مرتبــط، مدیران کل،  مســئوالن 
شهری، فرمانداران، معاونان صنایع دستی و 
جمعی از  مســئوالن ذی ربط مورد بررسی 

قرار گرفت که در نهایت ۹شــهر و ســه 
روستای ملی صنایع دستی انتخاب شدند.

او افــزود: در ایــن نشســت، 26 پرونده 
آذربایجان شــرقی،  اســتان های  از 
آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، بوشهر، خوزستان، سمنان، 
سیستان و بلوچســتان، فارس، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، 
مرکزی، همــدان، گلســتان، هرمزگان و 
یــزد مورد بررســی قرار گرفــت. معاون 
صنایع دستی کشــور یادآور شد: همچنین 
بر اساس نظر این شورا، هفت شهر و سه 
روستای دیگر نیز به صورت مشروط ثبت 
شــدند که شهرها و روســتاهای مشروط 
این فرصت را دارند تا در نشســت بعدی 
شــورا، پرونده های خود را تکمیل و بعد 
از رسیدن به استانداردهای الزم برای ثبت 
به عنوان شــهر یا روستای ملی در نشست 

بعدی شورای راهبردی انتخاب شهرها و 
روستاهای ملی صنایع دستی مطرح شوند.

محمودیان گفت: بر این اســاس، شــهر 
فیروزه خراســان رضوی در حوزه تراش 
ســنگ فیروزه، داالهو در حــوزه تنبور، 
شوشــتر در حــوزه احرام بافــی، هویزه 
در حــوزه بوریابافی، ارومیــه در حوزه 
چوب، اســکو در حوزه چاپ کالغه ای، 
یزد در حوزه زیورآالت ســنتی، همچنین 
روســتای زیارت در اســتان گلستان در 
حوزه جاجیم بافی، روســتای سمقاور در 
استان مرکزی در حوزه منبت و روستای 
خور خراســان جنوبــی در حوزه تراش 

ســنگ های نیمه قیمتی به صورت مشروط 
ثبت شــدند. معاون صنایع دستی کشور 
خاطرنشان کرد: فرآیند ملی شدن شهرها 
و روســتاها حرکتی است که در راستای 

برندســازی، معرفــی و ارتقــای جایگاه 
صنایع دستی شهرها و روستاهای مختلف 
و نیــز هنرمندان رشــته های گوناگون با 
یک عــزم همگانی و مدل مشــارکتی با 

صنایع دستی  مسئوالن  نیروهای  هم افزایی 
شــهری، هنرمندان، نمایندگان مجلس و 
 مسئوالن شهرهای مختلف در سال رونق 

تولید رقم خورده است.

صنایع دستی همدان به نام پایتخت گردو ثبت شد

تویسرکان شهرملی منبت

 رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشگری در نامه ای به 
اســتاندار همدان، مراتب ثبت هفت اثر 
میراث فرهنگی ناملمــوس را ابالغ کرد. 
در نامه دکتر علی  اصغر مونســان معاون 
رئیس جمهوری خطاب به ســید ســعید 

شاهرخی استاندار همدان آمده است:
»در اجــرای ماده 1 از قانون تشــکیل 
گردشگری  و  میراث فرهنگی  ســازمان 
مصوب ســال 1382 و مواد 11 و 12 
از قانــون الحــاق جمهوری اســالمی 
ایران بــه کنوانســیون بین المللی حفظ 
میراث فرهنگی ناملموس مصوب ســال 
1384 و مــواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی 
 6/11/1387 مصــوب  مذکــور  قانون 
هیــأت محتــرم وزیران و بــا رعایت 
مقــررات آیین نامــه اجرایــی مذکور، 
میراث فرهنگــی ناملمــوس بــا عنوان 
”فن پخت آش ســماق در تویسرکان“ 
به شــماره 1588، ”فن پخت آش خیار 
پخت  ”فن   ،158۹ به شــماره  اسدآباد“ 
آش بادمجــان در نهاونــد“ به شــماره 
15۹0، ”فن پخــت آش ورکواز نهاوند 
“ به شــماره 15۹1، ”قالی بافــی مهربان 

در   ،15۹2 به شــماره  کبودرآهنــگ" 
تاریــخ 23/04/13۹7 و"شــیوه هــای 
سنتی بســتن گلونی لکی در میان زنان 
و مردان قوم لک" به شماره 1657، در 
تاریخ 18/06/13۹7 در فهرســت ملی 
میراث فرهنگــی ناملمــوس و "مهارت 
گره چینــی اســتان همدان" به شــماره 
نیازمند پاسداری  116 در فهرست ملی 
فوری میــراث فرهنگــی ناملموس در 
رســیده  به ثبت   23/04/13۹7 تاریــخ 
اســت. هر گونه اقدام که موجب حفظ 
و احیای ایــن میراث گردد مورد تأکید 

است.

در نامه ای از سوی دکتر مونسان

ثبت 7 اثر میراث فرهنگی ناملموس 
به استان ابالغ شد


