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آغاز بازی های انتخاباتی 
آقای نماینده!

 ۱- در روزهای اخیر حمید رضا حاجی 
بابایی تغییراتی را در دفتر خود بوجود آورد 
که از عزم جزم وی برای نقش آفرینی بیشتر 

در انتخابات حکایت داشت.

یادداشت

6

واحدهاي تولیدي را 
وارد حاشیه نکنیم

 ۱. دنیای اقتصاد در بخش دولتی و خصوصی 
کاماًل متفاوت اســت. در سیستم های دولتی، که 
ایران هم بیشــتر در این گــروه قرار می گیرد، با 
توجه به اینکه گردش اقتصادی وابسته به منابع 

دولتی است.

یادداشت

2

کار خوب موکب های 
پذیرایی عزاداران حسینی)ع(

 محرم امســال حضور موکب های پذیرایی 
از عزاداران حســینی)ع( در شــهر دارالمومنین 
همدان بســیار پررنگ تر و موثرتر از ســال های 
گذشــته مشاهده شد و مشارکت  قشرهای مردم 

در این موکب ها...

آگهی تجدید مناقصه

شرکت سیاحتی علیصدر

شــرکت ســیاحتی علیصــدر در نظــر دارد نســبت 
قانونــی  تشــریفات  انجــام   و  برگــزاری  بــه 
ــات  ــی و عملی ــروژه عمران ــی پ ــه عموم مناقص
اجرایــی ســاختمان اداری مجتمــع تفریحــی عبــاس 

ــد. ــدام نمای ــاد اق آب
 لــذا کلیــه شــرکت هــای پیمانــکاری و دارای 
ــت  ــد جه ــی توانن ــرایط م ــد ش ــت و واج صالحی
دریافــت اســناد مناقصــه از مــورخ 98/6/25 
ــا و  ــور قرارداده ــد ام ــه واح ــت 98/6/31 ب لغای
ــع  ــدر واق ــیاحتی علیص ــرکت س ــی ش ــور حقوق ام
در بلــوار خواجــه رشــید، شــماره40 مراجعــه 

ــد. نماین

تبریک و تهنیت

محمدترابی

جناب آقای 

دکترمحمد باقر بهرامی
 سفیرسابق ایران درباکو و نماینده 
دوره های دوم ، چهارم وهفتم مردم 

شریف اسداباد در مجلس شورای اسالمی

ــه  ــتاد فرزان ــما اس ــمند ش ــاب ارزش  انتص
بــه  را  باســابقه  دیپلمــات  و  دانشــگاه 
سیاســی  علــوم  دانشــکده  ریاســت 

می نمایــم.  عــرض  تبریــک  تهــران  ازاد  دانشــگاه 

یکم تا هفتم مهرماه مادستان میزبان همایش بین المللی راه ابریشم خواهد بود

مسافران ابریشم در راه همدان

 از ابتــدای امســال تاکنــون ۷۰۲ 
مجــوز  و  کار  بــه  اشــتغال  پروانــه 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــرای حرفه ه ــت ب فعالی
ســاختمان از جملــه آزمایشــگاه های 
مســکن،  ســازندگان  ســاختمانی، 
نظــارت و  و  شــرکت های طراحــی 
دیگــر مشــاغل مرتبــط در همــدان 

ــت. ــده اس ــادر ش ص
اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
همــدان روز گفــت: از ابتــدای امســال 
تاکنــون ۶۷۵ پروانــه حقیقــی مهندســی 
و  حقوقــی  شــرکت  پروانــه   ۲۷ و 
مجــوز فعالیــت در حرفــه هــای مرتبط 
ــه  ــتغال ب ــب اش ــاختمان در قال ــا س ب

ــه  ــوع پروان کار مهندســی ســاختمان، ن
اشــتغال بــه کار و مجــوز فعالیــت برای 
اشــتغال اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 

صــادر شــده اســت.
حســن ربانــی ارشــد بــه ایرنــا گفــت: 
ــادی در  ــات زی ــدت اقدام ــن م در ای
حــوزه بازنگــری و اصــالح نحــوه 
ارائــه خدمــات اجــرای ســاختمان بــه 
ــاخت و  ــت س ــای کیفی ــور ارتق منظ

ــه اســت. ــازها صــورت گفت س
ــور کاهــش  ــه منظ ــرد: ب ــوان ک وی عن
تخلفــات ســاختمانی و ارتقــای کیفیت 
ــر  ــه ب ســاخت و ســازها، نظــارت عالی
ــه مســاحت  ــد ۱۵۵ طــرح ب ــن فراین ای

۱۲۰ هــزار متــر مربــع، شــامل ســاخت 
و  خصوصــی  بخــش  ســازهای  و 
غیــر  نهادهــای عمومــی  همچنیــن 
دولتــی در ســطح اســتان صــورت 

ــت. گرف
ــدای  ــرد: از ابت ــه ک ــی ارشــد اضاف ربان
امســال تاکنــون نیــز ۳۸ دوره آموزشــی 
تخصصــی برای مهندســان، کاردان ها و 
معمــاران تجربــی زیــر نظر کارشناســان 
راه و شهرســازی همــدان برگــزارو  در 
ــک  ــی، نزدی ــای گواه ــج دوره اعط پن
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــزار گواه ــه یک ه ب

کنننــدگان صــادر شــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی همــدان 

گفــت: ســاماندهی و بازنگــری در نحوه 
ــه خدمــات توســط شــرکت هــای  ارائ
خدمــات فنی و آزمایشــگاهی اســتان از 
برنامــه هــای پیــش روی ســازمان نظــام 

مهندســی اســت.
وی ادامــه داد: بــا صــدور پروانــه بــرای 
ــت  ــوز فعالی ــی و مج ــرکت حقوق ش
 ۱۵۰ بــرای  آزمایشــگاهی  خدمــات 
مهنــدس اشــتغال ایجــاد شــده اســت.

ــتان  ــار، در اس ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
همــدان نزدیــک بــه ۹ هــزار تــن عضو 
ــن  ــه از ای ــتند ک ــی هس ــام مهندس نظ
ــدس،  ــزار مهن ــج ه ــش از پن ــداد بی تع

ــد. ــت دارن ــه فعالی پروان

در  انســانی  نیــروی  ســاماندهی   
شــهرداری خواسته ما ست ،شهردار در 

این خصوص پاسخگو باشد.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و امور 
مالی شورای شــهر همدان  با اشاره به 
در  انسانی  نیروی  ســاماندهی  موضوع 
شــهرداری تصریح کرد: بعد از گذشت 
چهــار مــاه از طــرح ایــن موضوع و 
گونه  هیچ  شــورا  اعضای  پیگیری های 
ســاماندهی در نیروی انسانی رخ نداده 

است.
اکبر کاووســی امید با تأکید بر اینکه این 
امر قابل قبول نیســت افزود: اگر اتفاقی 

در این خصــوص نیفتد برخورد قانونی 
خواهیم داشــت.رئیس شورای اسالمی 
شهر همدان نیز با بیان اینکه خواسته ما 
ســاماندهی نیروی انسانی در شهرداری 
بوده است، خاطرنشان کرد: شهردار در 

این خصوص پاسخگو باشد.
رئیس خدمات شــهری شــورای شهر 
همدان نیز با اشــاره به اهمیت موضوع 
زیباســازی در شــهر یادآور شــد: در 
کنترل نظــارت شــهرداری چند وقتی 
اســت در تعویــض کرکره های قدیمی 
مشکالتی ایجاد و حتی منجر به تشکیل 
این خصوص  در  قضایــی  پرونده های 

شده است.
علی فتحی ادامــه داد: با توجه به بحث 
زیباســازی در ســطح شــهر و امنیت 
کرکره هــای برقــی باید به شــهرداری 
اعــالم کنیم که در خصــوص تعویض 

کرکره های قدیمی مخالفت نشود.
پژوهش های  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
ادامه  در  نیز  شــورای شــهر همدان 
اظهار کرد: طبق وعده شــهردار قرار 
پایان  تــا  پــل ســردار همدانی  بود 
شــهریورماه به اتمام برســد اما طی 
بازدید روز گذشــته از این پروژه به 
نظر می رســد تا شهریورماه آینده هم 

نرسد. اتمام  به 
جواد گیاه شــناس با بیان اینکه طوالنی 
شــدن اجرای این پروژه مردم را گرفتار 
کرده اســت گفت: به واســطه طوالنی 
شدن اجرای این پروژه فصل گردشگری 
از دست رفت و میلیاردها یارانه سوخت 
به واســطه ترافیک در ایــن منطقه هدر 

رفت.
وی بــا تأکید بر اینکه مــردم پیگیر این 
موضوع از نمایندگان خود در شــورای 
شــهر هســتند، بیان کرد: انتظار داریم 
شهردار در جلسه آینده صحن شورا در 

این خصوص پاسخگو باشد.

صدور ۷۰۲ پروانه اشتغال حوزه ساختمان سازی در همدان

ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری خواسته ماست

کارخانه ها رب را تا 2 برابر 
گران تر مي فروشند

گوجه
 ارزان شد 

ُرب 
گران ماند

شورای شهر وعده همدان سبز می دهد

هرماه یک پارک
ــال  ــهر در ح ــطح ش ــی در س ــای عمران  پروژه ه
ــر  ــارک در ه ــک پ ــه ی ــه ماهان ــت بطوریک اجراس
ــود.رئیس  ــی ش ــرا م ــا  اج ــاح ی ــدان افتت ــه هم منطق

شــورای اســالمی شــهر همــدان بــا اشــاره بــه تکمیــل 
اســاس  بــر  شــهر  ســطح  عمرانــی  پروژه هــای 

وعده هــای شــهردار اظهــار کــرد.
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خبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنیده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ساماندهی سرویس مدارس همدان از اول مهر
 سرویس مدارس از ابتدای مهر ماه ساماندهی می شوند. 

معاون تاکسیرانی و حمل ونقل بار و کاالی شهرداری همدان با اشاره به آغاز سالتحصیلی جدید و ساماندهی سرویس مدارس در همدان 
خاطرنشان کرد: ثبت نام رانندگان متقاضی در شرکت های حمل و نقل آغاز شده است و تا نیمه اول مهر ادامه دارد.

میالد کریمی در گفت وگو با ایســنا، افزود: سال گذشته هزار و ۵۰۰ راننده در سامانه سرویس مدارس ثبت نام کرده بودند که اطالعات 
آنها امسال نیز در سامانه موجود است و نیاز به ثبت مجدد ندارند.مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل ونقل بار و کاالی شهرداری همدان از 
ثبت نام افراد جدید تا نیمه مهرماه در سامانه خبر داد و گفت: ساماندهی رانندگان جدید و همچنین ثبت تخلف و جریمه برای رانندگانی 
که برچسب سرویس مدارس ندارند نیز از ابتدای مهر با بازگشایی مدارس انجام می شود.وی در پایان اعالم کرد: با وجود اینکه رانندگان 
سرویس مدارس در همدان افراد مشخصی بوده و خانواده ها نیز با داشتن اطالعات کامل از راننده فرزندان خود را در سرویس ها ثبت نام 

می کنند، تاکسیرانی موظف است هفته اول مهرماه مجدد اطالعات راننده ها را بازیابی کند.

توزیع 1۰۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند همدان
 رئیس اوقاف و امور خیریه شهرســتان همدان از توزیع ۱۰۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند همدان از محل موقوفات 

خبر داد.
حمیدرضا نوروزی در گفت وگو با فارس از اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش در اجرای طرح »مهر تحصیلی« خبر داد و اظهار کرد: 

امروز یک هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند مقطع ابتدایی در قالب طرح »مهر تحصیلی«  توزیع شد.
وی با بیان اینکه برای نخستین سال در اداره اوقاف شهرستان همدان یک هزار بسته لوازم التحریر با امکانات کامل بین دانش آموزان نیازمند 
توزیع شد افزود: کوله پشتی، دفترهای نقاشی و مشق، مداد، مدادرنگی، خودکار، پاک کن و ... لوازم التحریری بود که بین دانش آموزان توزیع 
شد.رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با اشاره به اینکه از طریق کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه فرهنگی اداره اوقاف به خانواده ها 
فراخوان داده شده بود گفت: هزینه مجموع این بسته ها ۲ میلیارد ریال شد که اگر هر کدام از آنها را به صورت آزاد تهیه می کردیم ۳۰۰ تا 

۳۲۰ هزار تومان قیمت داشت اما از طریق کارخانه سازمان اوقاف تهیه شد که برای هر بسته ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کردیم.

شورای شهر وعده همدان سبز می دهد

هرماه یک پارک آغاز بازی های انتخاباتی آقای نماینده!
 ۱- در روزهای اخیر حمید رضا حاجی بابایی تغییراتی را در دفتر 
خــود بوجود آورد که از عزم جزم وی برای نقش آفرینی بیشــتر در 

انتخابات حکایت داشت.
به نظر می رســد نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی که 
ریاست فراکســیون نمایندگان والیی را بر عهده دارد ، قصد دارد در 
اســتان نیز عالوه بر داوطلبی نقشی پدر ساالرانه را نیز ایفا و چیدمان 

نمایندگان استان را نیز مدیریت کند.
۲- بازگشــت مســتقیم، از جمله یاران غار حاجی بابایی به دفتر ،از 
تشکیل ستاد انتخاباتی استانی حاجی بابایی تحت عنوان فعالیت های 

دفتر حکایت دارد.
در واقع  مستقیم در این مدت باقی مانده تا انتخابات وظیفه ساماندهی 
و مدیریت ســتاد انتخاباتی حاجی بابایی در استان را برعهده خواهد 
داشت تا لیست مورد حمایت حاجی بابایی که می تواند مورد حمایت 
کانون های قدرت و تشکل های تهران نیز باشد، به راحتی تبلیغات و 

اقدامات انتخاباتی خود را انجام دهند.
۳- پیش از صدور حکم برای مســتقیم ، رئیس دفتر پیشــین، حسنی 
محتشــم در فضای اجتماعی و مذهبی شهرســتان کبودراهنگ چون 
هیأت کبودراهنگی های مقیم همدان حاضر شــده بود تا زمزمه هایی  
مبنی بر این که ظاهرا موضوع حضور وی در انتخابات  جدی اســت، 

در فضای سیاسی شکل بگیرد.
  می توان گفت، حسنی محتشم با اقداماتی که در دهه اول محرم انجام 
داده به صورت غیر رسمی، اعالم حضور در انتخابات از حوزه انتخابیه 

بهار و کبودراهنگ کرده است. 
وی در مراســم  مذهبی کبودراهنگی ها دیده شــده و در مراسم روز 

عاشورا نیز در بین صفوف مردم بوده است.
4- اقــدام حاجــی بابایی در معرفی رئیس دفتــر جدید، در حقیقت 
آزاد سازی حسنی محتشــم برای تبلیغات و حضورهای غیر رسمی 

انتخاباتی بوده است.
حضوری که فعال بیشــتر در بین کبودراهنگی ها بــوده اما به بهار و 

شهرهای دیگر این حوزه انتخابیه نیز خواهد رسبد.
۵- مهره چینی حاجی بابایی از بزرگترین حوزه انتخابیه استان با توجه 
به نزدیکی وی به قدرت می تواند تاییدی بر این  پیش بینی باشد  که 
پورمختار، نماینده فعلی بهار و کبودراهنگ یا داوطلب انتخابات نمی 

شود یا در صورت داوطلبی احتماالرد صالحیت خواهد شد.
همچنین جدای از این موضوع باید در نظر داشــت که  حاجی بابایی 
و تیــم همــراه وی بی گدار بــه آب نمی زنند  و بــا در نظر گرفتن 
این موضوع، وقتی حسنی محتشــم اینگونه در حوزه انتخابیه بهار و 
کبودراهنگ اعالم حضور می کند، معنی آن این اســت که این تیم به 
این نتیجه رسیده اند که پورمختار با توجه به شرایط موجود، رای نمی 
آورد  یا شرایط وی آنقدر نامناسب و ضعیف است که می توان  با او 

رقابت کرده و او را شکست داد! 
۶- تحرکات انتخاباتی نماینده همــدان حکایت از آن دارد که اکنون 
حاجی بابایی در استان دنبال شــکل دادن یک تیم متحد با تمرکز بر 
کانون های قدرت و حمایتی تهران است تا در هر حوزه انتخابیه یک  
داوطلب از نزدیکان خود داشته باشند و  به نوعی انتخابات را از یک 
حوزه یک داوطلب به سمت چند حوزه چند داوطلب ببرد و خود به 

مثابه یک جبهه، لیست محسوس یا نامحسوس ارائه دهد.
۷- رقابت پورمختار و حاجی بابایی در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ 
آغاز شده است، هر چند حسنی محتشم به نیابت از حاجی بابایی در این 
رقابت حضور  دارد اما باید دید واکنش پور مختار که این روزها بیش 
از دیگر نمایندگان با داوطلبان احتمالی حوزه خود بر سر شفافیت مالی 
وکاری چالش دارد، به این پدر ساالری نماینده همدان و تالش برای در 
اختیار گرفتن تمام کرسی های استان در مجلس که از زمین بازی بهار و 

کبودراهنگ آغاز شده، چه خواهد بود؟
تحرکات روزهای آینده پیروز این رقابت انتخاباتی قبل از آغاز رسمی 

رقابت ها را مشخص خواهد کرد.

مسئوالن از برخورد با قاچاقچیان 
دانه درشت غفلت نکنند

 با قاچاقچیان دانه درشــت برخورد جدی می شود چراکه نباید از 
هسته اصلی قاچاق غافل شد.

اســتاندار همدان در نشست اعضای برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت 
بــر مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز اســتان همدان بیان کرد: شناســایی 
دانه درشت های اقتصادی سخت نیســت بلکه ممارست، جسارت و 
تالش می خواهد که مدیران جمهوری اســالمی دارای این ویژگی ها 

هستند.
سیدســعید شاهرخی تاکید کرد: با توجه به اینکه هدف ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نظارت کالن و برخورد با دانه درشت ها است در این 
راســتا باید همکاری بین بخشی افزایش یابد تا نتیجه کارمان خدمت 

به مردم باشد. 
استاندار همدان گفت: بیشتر توجه نهادهای مسئول به وضعیت انبارها 
باشــد و عمده توان خود را روی برخورد با دانه درشت ها بگذارند تا 
بدانند که چگونه کاالی قاچاق از مراکز توزیع کننده کاال و مغازه های 

سر درمی آورد. 
شــاهرخی یادآوری کرد: یکی از سیاســت هــای ابالغی رهبر 
معظــم انقالب در زمینــه اقتصاد مقاومتی کــه نقش مهمی در 
شــاخص های توسعه ای دارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است 
که در این راســتا نهادهای نظامی، انتطامی، اطالعاتی و اداری 

است.  گرفته  شکل 

رئیس دانشگاه صنعتی 
همدان استعفا کرد

 منصور غالمی، وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری در حکمی، حسن ختن لو را به سمت 
سرپرست دانشــگاه صنعتی همدان منصوب 

کرد.
به گزارش ایسنا حســن ختن لو متولد ۱۳۵۲ 
همــدان و دانشــیار پایه ۲۷ گروه مهندســی 
کامپیوتــر دانشــگاه بوعلی سیناســت. وی 
راهنمایی و مشــاوره بیــش از ۵۰ پایان نامه 
دکتری و کارشناسی ارشد و چاپ و ارائه بیش 
از ۸۰ مقاله علمی در مجالت و کنفرانس های 

معتبر داخلی و بین المللی را داراست.
از ســوابق اجرایــی وی می توان بــه معاون 
پژوهشی دانشــگاه بوعلی سینا، مدیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات دانشــگاه بوعلی سینا، 
رئیس بنیاد نخبگان اســتان همدان، راه اندازی 
و رئیس مرکز رشد فناوری اطالعات همدان، 
عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه بوعلی سینا 
و عضویــت در چندین انجمن و کمیســیون 

دائمی هیأت امنا اشاره کرد.
وزیــر علوم همچنیــن در نامــه جداگانه ای 
ضمن پذیرش اســتعفای دکتر محمود نیلی از 
ریاست دانشــگاه صنعتی همدان، از خدمات 
و تالش های وی در مــدت زمان تصدی این 

مسئولیت قدردانی کرد.
حســن ختن لو، سرپرست دانشــگاه صنعتی 
همدان در گفت وگو با ایســنا، درباره اهداف 
و برنامه های جدید دانشــگاه صنعتی همدان 
اظهار کرد: خوش شانســی که ما در دانشگاه 
صنعتی با آن مواجه هستیم این است که سند 
راهبردی ۱۰ ساله دانشگاه تدوین شده و برنامه 
هایی را که در دســت اقدام داریم براســاس 

همین اسناد است.
وی بــا بیان اینکه برنامه های تدوین شــده 
برای دانشــگاه صنعتی در قالب برنامه های 
یک ســاله و پنج ساله پیش بینی شده است، 
افزود: خط مشی ها و اهداف کالن مشخص 

است و برنامه هایی چون توسعه تحصیالت 
تکمیلی کــه ۳۰ درصد از کل رشــته های 
دانشــگاه را شامل می شود و افزایش ارتباط 
با صنعت و کمک به رفع مشــکالت صنعت 
استان و غرب کشور در دستور کار دانشگاه 

قرار گرفته است.
ختن لو ادامه داد: گسترش پژوهش های کاربردی 
و هدایــت پایان نامه ها از دیگر برنامه های مهم 
این دانشــگاه در ادامه مسیر است و ایجاد امید، 
نشاط و انگیزه در میان دانشجویان به عنوان هدف 
کوتاه مدت درنظر گرفته شــده تا با روحیه کار 
تیمی، دانشــجویان را به شرکت در رویدادهای 

فوق برنامه دانشگاه تشویق کنیم.

کار خوب موکب های پذیرایی 
عزاداران حسینی)ع(

مهدی ناصرنژاد «

ــزاداران  ــی از ع ــای پذیرای ــور موکب ه ــال حض ــرم امس  مح
حســینی)ع( در شــهر دارالمومنیــن همــدان بســیار پررنگ تــر 
و موثرتــر از ســال های گذشــته مشــاهده شــد و مشــارکت  
ــرت  ــای حض ــه عزاداری ه ــا ب ــن موکب ه ــردم در ای ــرهای م قش
ــل  سیدالشــهدا)ع( شــور و حــال بیشــتری بخشــید. یکــی از دالی
ــگ موکب هــا، گســترش تعــداد آن در ســطح شــهر  حضــور پررن
و بــه ویــژه در نقــاط پررفــت و آمــد و پرجمعیــت بــود کــه هــر 
ــه ســوی  ــر و جــوان را ب ــرد و زن و پی ــر رهگــذر و م قشــر و ه
ــد  ــی بهره من ــای مردم ــرکات نذره ــض ب ــد و از فی ــود می خوان خ
ــف  ــای مختل ــز از الیه ه ــردم نی ــل م ــاع خی ــاخت و اجتم می س
اجتماعــی پیرامــون چادرهــا وموکب هــای حســینی)ع( ارادت 
ــز و  ــی و رم ــای دین ــه ارزش ه ــردم نســبت ب ــت م ــوص نی و خل
ــه  ــهدا)ع( را ب ــای سیدالش ــدگاری عزاداری ه ــداری و مان راز پای

نمایــش می گذاشــت.
ــای  ــالش جوان ه ــوق و ت ــور و ش ــه ش ــن هم ــار ای ــا در کن ام
مخلــص و بــا صفــا و بــا اخــالق بــرای پذیرایــی از مــردم، رعایــت 
ــط  ــرای حفــظ پاکیزگــی محی ــژه ب ــکات بهداشــتی و اهتمــام وی ن
ــه  ــق ک ــود و الح ــل می نم ــل تأم ــمگیر و قاب ــیار چش ــت بس زیس
مــردم نیــز بــا شــعور بــاالی فرهنگــی و اجتماعــی خویــش بهتــر 
ــه  ــی ک ــته از آدم های ــر آن دس ــد، مگ ــت می کردن ــه رعای از همیش
ــال ها  ــال ها و س ــا س ــتند و ی ــی هس ــواب خرگوش ــا در خ گوی
ــت  ــی و رعای ــم پاکیزگ ــظ حری ــگ و حف ــه ادب و فرهن از غافل
ــه  ــود را ب ــا خ ــد و ی ــه دارن ــران فاصل ــهروندی دیگ ــوق ش حق

ــد! ــدی می زنن ــه نابل کوچ
حریــم  در  زبالــه  جمــع آوری  بــزرگ  ســطل های  اســتقرار 
موکب هــا و چادرهــای روضه خوانــی امــام حســین)ع( بیــش 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــارکت عموم ــکان مش ــان ام ــر زم از ه
ــرد  ــم می ک ــرف را فراه ــار مص ــای یکب ــالی ظرف ه ــش و پ پخ
و امــا نکتــه بســیار قابــل تأمــل و امیــدوار کننــده در ایــن ارتبــاط 
اســتفاده از ظــروف شیشــه ای و بــه خصــوص اســتکان و نعلبکــی 
ــرای  ــایانی ب ــدم ش ــه ق ــود ک ــا ب ــا و موکب ه ــب هیأت ه در اغل
حفــظ پاکیزگــی و جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت اســت و 

ــت. ــتری داش ــال رواج بیش امس
اســتفاده از ظــروف شیشــه ای و اســتکان همچون ســال های دور در 
هیأت هــا و حســینیه ها و تکایــا در شــرایط کنونــی کــه کشــورمان 
ــار مصــرف  در محاصــره اقتصــادی اســت و قیمــت ظــروف یکب
ــت می باشــد و  ــز اهمی ــش دارد، بســیار حائ ــه شــدت افزای هــم ب
کاری صــواب و دو ســویه هــم بــرای صرفه جویی هــای اقتصــادی 
و هــم بــرای حفــظ پاکیزگــی محیــط زیســت بــه شــمار مــی رود.

همزمــان بــا پذیرایــی بــا ظــروف و اســتکان شیشــه ای در هیأت هــا 
افــرادی هــم موظــف بــه شستشــوی اینگونــه ظــروف بعــد از هــر 
ــل  ــالص کام ــا اخ ــان و دل و ب ــا ج ــه ب ــد ک ــتفاده بودن ــار اس ب
ــتدار  ــه دوس ــد ک ــت کردن ــد و ثاب ــام دادن ــود را انج ــه خ وظیف
واقعــی راه و مــرام و عــزت و ســربلندی امــام تمــام شــهیدان ادوار 

ــدا... الحســین)ع( هســتند. ــخ حضــرت اباعب تاری

۱- حضور نداشتن معاون سابق روابط عمومی استانداری در مراسم 
تودیع خود با گمانه زنی هایی همراه شــده است. گویا دالیلی چون 
دعوت نشــدن به مراســم در این گمانه زنی ها مطرح است. گفتنی 
است گویا روابط عمومی اســتانداری در سال انتخابات دچار تغییر 

انقالبی شده است.
۲- زندانهای اســتان ساماندهی می شــوند. گویا این ساماندهی به 
دســتور رئیس قوه قضائیه و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان 
ها انجام می شود. گفتنی است مجلس طرحی برای تفکیک سازمان 

زندان ها از قوه قضاییه در دست بررسی دارد.
۳- مصرف پالستیک در قطعات خودرو های ایرانی  در حال افزایش 
است. گویا خودروســازان برای مقابله با تحریم به استفاده بیشتر از 
پالستیک در ساخت قطعات روی آورده اند. گفتنی است ایمنی این 

نوع قطعات به صورت جدی زیر سئوال است.

 شــاهرخی اســتاندار همدان در حکمی 
فاطمه حبیبی را به عنوان سرپرســت اداره کل 
روابط عمومی اطالع رسانی استانداری همدان 
منصوب کرد. فاطمه حبیبی پیش از این معاون 

فرماندار کبودراهنگ بوده است.
حبیبی پیش از این معاون فرماندارکبودراهنگ، 
مشــاور رســانه ای اســتاندار همــدان، مدیر 
روابط عمومی اقتصاد و دارایی اســتان همدان 
،خبرنگارروزنامه همدان پیــام وبازرس خانه 

مطبوعات استان بود.
 پیش از این اسدا... ربانی مهر به مدت ۲۰ ماه 

این مسئولیت را برعهده داشته است.
 انتصاب معاون اداره کل روابط عمومی 
همچنین اســتاندار همدان در حکمی فاطمه 
بازونــد را بــه عنوان معاون مدیــرکل روابط 

عمومی و اطالع رسانی منصوب کرد.پیش از 
این رضاولیان تابش  این مسئولیت را به عهده 

داشت.
 انتصاب معاون اداره کل بازرســی 

استانداری همدان
اســتاندار همدان همچنین در حکمی اسدا... 

ربانی مهر را به عنوان معاون مدیریت عملکرد 
اداره کل بازرســی استانداری همدان منصوب 

کرد.
ربانی مهر دارای مدرک کارشناســی ارشــد 
مدیریت بیــن الملل و مدیرکل روابط عمومی 

استانداری همدان بوده است.

 انتصــاب معــاون  اجرایــی دفتر 
استاندار

اســتاندار همدان در حکمی  بهشــتی زاده را به 
عنوان معاون اجرایی  دفتر استاندار منصوب کرد.

اســتاندار همدان در انتصابات نگاه ویژه ای به 
حوزه بانوان دارد.

 امروزه نیاز جامعه ما جریان سازی آرمان 
های شــهدا و مقابله بــا تهاجمات فرهنگی 
و اقتصــادی اجتماعی اســت. ملــت ما به 
مانندگذشــته از جنگ اقتصادی کنونی نیز با 

سربلندی عبور خواهند کرد. 
روز گذشــته نیروهای یگان ناجای اســتان 
همــدان و همرزمان شــهدای ۸ ســال دفاع 
مقدس یاد و نام دلیر مردان ســال های دفاع 
مقدس و شــهدای مدافع حرم را در یادواره 
شــهدای یگان ویژه  در کانون بسیج مهدیه 

همدان گرامی داشتند.
نماینــده فرمانده کل یگان هــای ویژه ناجا 
کشور آرامش و امنیت موجود در کشور ایران 
را بسیار ارزشــمند دانست و گفت: با وجود 
نا امنی هایی که در خاور میانه و کشــور ها 
حاشیه خلیج فارس شاهد آن هستیم، کشور 

اسالمی ما به برکت فداکاری هایی شهدای ۸ 
سال دفاع مقدس و مدافع حرم وخانواده های 

آنان در امنیت کامل است. 
یحیی حسین خانی در دومین یادواره ۱۲۰۰ 
شــهید یگان ویژه ناجا کشورو گرامیداشت 
۳۳ شــهید یگان ویــژ همــدان گریزی به 
تهاجات فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی توسط 
بیگانگان در میهن اســالمی ایران زد و گفت: 
طبق فرمایش مقام معظــم رهبری به برکت 
ایســتادگی وفداکاری هــای جوانان غیور و 
متعهد، ملت ما پیچ های هولناک را پشت سر 
گذاشته واین موضوع مهم باید ادامه یابد چرا 
که می طلبد روحیــه جهادی در همه عرصه 
و توســط همه اقشار به جریان تبدیل شده و 

حفظ شود.
فرمانــده نیروی انتظامی اســتان همدان نیز، 

ابتدای صحبت هایش شــهادت را از دیدگاه 
امیرالمومنین اینگونه بیان کرد که امام علی )ع( 
در هیچ یک از  عرصه های جهاد و فداکاری 
به رســتگاری اشــاره نفرموده تنها در زمان 
ضربت خوردن وشــهادت فرموده به خدای 

کعبه که رستگار شدم .
بخشــعلی کامرانی صالح افــزود: باید این 
را بــاور کنیم که دنیا محل آزمون اســت و 
خانواده های شــهدا از این آزمون سربلند 
بیرون آمدنــد و ما امــروز موظفیم مروج 
اهداف قیام عاشــورا باشیم و با زکاوت و 
زیرکی پاتک های تبلیغات روانی دشــمن 

را خنثی نماییم. 
کامرانی صالح در ادامه صحبت هایش گریزی 
به ســخنان امام خمینــی )ره( زد که فروده 
دشمنان ملت ایران اسالمی با تبلیغات روانی 

بــه میدان آمده اند وتنها راه مقابله با آن خود 
باوری، شجاعت و ایستادگی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان همچنین 
اظهار کرد:  امروز علی رغم جنگ اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی در کشور و جنگ نظامی 
در خاور میانه ایران امن ترین کشــور هست 
وایــن را مدیون جوانان غیور و شــهدایمان 
هســتیم که در دوران دفــاع مقدس و جنگ 
اقتصادی و فرهنگــی کنونی با اعتماد ورویه 
خود باوری، توکل به عنایت الهی مســیر را 

با استقامت و شجاعت طی طریق کرده اند.
در پایان یادوآره شــهدا، مراســم دل نوشته 
جــا ماندگان از قافله شــهادت اجرا شــد و 
فرماندهان و نیرو های ناجا، نظامی و انتظامی 
و هر کدام  دل نوشــته های خود را در قالب 

لوحی به ثبت رساندند   

 پروژه های عمرانی در سطح شهر در حال 
اجراســت بطوریکه ماهانه یــک پارک در هر 

منطقه همدان افتتاح یا  اجرا می شود
رئیس شورای اسالمی شهر همدان با اشاره به 
تکمیل پروژه های عمرانی سطح شهر بر اساس 
وعده های شهردار اظهار کرد: شیوه نامه پروژه 
میدان میوه و تره بار مصوب و در کمیته انطباق 
نیز به تصویب رسیده است، پیمانکار مصالح را 

وارد کرده و کار انجام می شود.
کامــران گردان به پروژه تقاطع غیرهمســطح 
سردارهمدانی اشــاره کرد و گفت: این پروژه 
سرعت بیشتری گرفته و منابع مالی به پیمانکار 
داده شده اســت امیدواریم طی ماه های آینده 
یکی از عرشــه های اصلی پل پایــان یافته و 

افتتاح شود.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همــدان در 
گفت و گو با فــارس بیان کرد: در پل چپ گرد 
شــهرک فرهنگیان نیز کار در حال انجام است 
و امیدواریم تکمیل آن با سرعت بیشتری ادامه 

یابد.
وی از انجــام کار در حوزه پیاده راه ســازی، 
آســفالت و ســاخت پارک های هدف گذاری 
شــده خبر داد و افزود: در هر منطقه ماهانه به 
طور میانگین یک پارک افتتاح می شود و یا در 

حال اجراست.
گردان تصریح کرد: در پارک های فرامنطقه ای 

نیز کار می کنیم که بتوانیــم با طرح های ارائه 
شده مشاوران، این موارد را به نتیجه برسانیم.

وی آغازایجاد پارک والیــت و پارک اکباتان 
با طرح های ارائه شــده را از جمله پارک های 
فرامنطقه ای برشــمرد و ادامه داد: این اقدامات 
به منظور بهبود وضعیت فضای ســبز بیش از 

وضع موجود است.

رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان در 
ادامه خاطرنشــان کرد: ورود به مساکن مهر 
با وجود عدم تحویل آنها به شــهرداری نیز 
صورت گرفته و شــهرداری به منظور کسب 
رضایتمندی حداکثری شهروندان این مناطق 
در حال بهسازی و آسفالت معابر این مناطق 

است.

وی یادآور شد: شــهرداری در پی منابع برای 
تحقق بودجه کافی بــا تعریف منابع و کمک 
کمیسیون ماده ۵ استانداری به شهرداری است.
گردان با تأکید بر اینکه به دنبال تحقق ۸۰ تا ۹۰ 
درصدی بودجه سال ۹۸ هستیم اظهار کرد: در 
این صورت کارهای عمرانی و زیربنایی انجام 

می شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان تغییر کرد 

موج تغییرات جدید در استانداری

نماینده فرمانده کل یگان های ویژه ناجا کشور:

 آرامش و امنیت موجود در کشور ایران ارزشمند است

»پارک یلفان« امسال 
به بهره برداری می رسد

 نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکــه »پارک یلفان« با بودجه ای معادل ۱۸.۵ میلیارد ریال اجرا شــده 
و در آینده نزدیک به بهره برداری می رســد گفت: این پروژه نیمه دوم 

امسال به بهره برداری می رسد.
امیر خجسته در حاشیه بازدید از پروژه های محور توریستی سد اکباتان 
با بیان اینکه گردشگران باید در آینده نزدیک برای دیدن هر دره همدان 
یک روز وقت بگذارند اظهار کرد: امروز دیگر نمی توان مانند گذشــته 

فرصت سوزی کرد.
به گزارش فارس وی با اشــاره به اینکه ســالهای سال محرومیت در 
همدان در شــرایطی که این همه ظرفیت برای توســعه گردشگری و 
اقتصــادی در دره های همدان به خصوص دره ســد اکباتان، امامزاده 
محسن)ع(، کیشین و ابرو وجود دارد جای سوال بسیاری دارد؟ افزود: 
اما امروز فرصت را از دســت نمی دهیــم و به زودی مردم تغییرات را 

خواهند دید.
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خبر خبر

ثبت نام بیش از 98 درصد دانش آموزان 
کبودراهنگ در مدرسه

 کبودراهنگ- راضیه عظیمی مجذوب- خبرنگار همدان پیام: بیش 
از ۹۸ درصد از دانش آموزان شهرســتان در مقاطع مختلف تحصیلی 

ثبت نام کرده اند. 
رئیــس آموزش و پرورش شهرســتان کبودراهنــگ در گفت وگو با 
همدان پیام با بیان این مطلب گفت: در اجرای پروژه مهر در شهرستان 
۲۰۱ مدرسه و آموزشگاه از ۹۸ درصد دانش آموزان شهرستان ثبت نام 
کرده اند که ۲ درصد باقی مانده نیز دانش آموزانی هستند که در مرحله 
انتخاب رشــته و یا در رشته ها هنوز ثبت نام نکرده اند که به زودی این 

دانش آموزان نیز ثبت نام خود را انجام خواهند داد. 
رضا عســگری ادامه داد: از مجموعه ۱۹ هزار دانش آموز شهرســتان 
۱۹۰۰ نفر را دانش آموزان کالس اولی تشکیل می دهند که ۹۸۰ نفر آن 

دختر و ۹۲۰ نفر آن پسر می باشد. 
وی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد از مدارسی که نیاز به تعمیر و بازسازی 
و زیباسازی داشــته اند توسط بسیج دانش آموزی و سازندگی قرارگاه 
پیشــرفت و آبادانــی و اردوهای جهادی و کمــک خیرین تعمیر و 
بازســازی شده اند و تعدادی از مدارس شهرســتان نیاز به ایزوگام و 
تعمیر سقف دارند که ۲هزار و ۵۰۰ متر ایزوگام در سطح این مدارس 

توزیع شده است. 
همچنین بیش از ۶ باب مدرسه فرسوده و تخریبی در شهرستان است 
کــه با پیگیری های صورت گرفته و با تأمین اعتبار و کمک خیرین در 

اسرع وقت تخریب و بازسازی خواهد شد. 
عســگری با اشــاره به مــدارس در حــال تعمیر و بازســازی 
شهرستان گفت: مدرســه ۵ آبان شهر کبودراهنگ با ۱/۵ میلیارد 
تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی تخریب بازســازی و مدرسه 
ســمیه بــا ۵۰۰ میلیون اعتبار خیرســاز بانک ملی و مدرســه ۹ 
کالســه روستای بابان و مدرسه تخریبی روستای شاوه و مدرسه 
روســتای داق داق آباد از جمله مدارســی هســتند کــه عملیات 
اجرای آن آغاز شــده و با کمک خیرین و سازمان نوسازی این 
مدارس نیز به زودی تکمیل و به سیســتم آموزشــی شهرســتان 

شد.  خواهند  افزوده 
عســگری با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید هیچ مدرسه ای با 
بخاری نفتی نخواهیم داشت گفت: در دولت دوازدهم استانداردسازی 
سیستم های گرمایشــی مدارس در اولویت کاری دولت قرار گرفت 
که به حمدا... در شهرســتان کبودراهنگ نیز تمام مدارس از سیســتم 
گرمایشی اســتاندارد برخوردار شدند ودر سال تحصیلی جدید هیچ 
مدرســه و کالس درسی با سیستم ســنتی و نفتی نخواهیم داشت و 
همچنین مدارس شهرستان از نظر تجهیزات آموزشی در سطح مطلوبی 

قرار دارند. 
وی خاطرنشــان ساخت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد نیروهای انسانی 
آموزش و پرورش شهرســتان نیروهای غیربومی شهرســتان هستند 
و بیشــتر خواســتار نقل و انتقاالت به محل زندگی خود می باشند از 
اساسی ترین مشکالت حوزه نیروی انسانی می باشد که در حال حاضر 
بیش از ۱۷۰۰ معلم و کادر آموزشــی و اداری و خدماتی در مدارس 
شهرســتان فعالیت خواهند کرد که برای جبران کمبود نیروی انسانی 
در سطح مدارس بیش از 4۰ نفر نیرو حق التدریس و اضافه تدریسی 
بــرای جبران کمبود نیرو در نظر گرفته ایم که در مدارس شهرســتان 

فعالیت نمایند.

وجود 38 متقاضی ساخت گلخانه در فامنین

 مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فامنین از وجود ۳۸ متقاضی 
ساخت گلخانه در این شهرستان خبر داد.

جعفر کاویانی دلشــاد اظهار کرد: جهاد کشاورزی شهرستان فامنین ۹ 
برنامه و ۳۸ پروژه با ۵۹۰ میلیون تومان اعتبار از محل نفت دارد.

وی با اشــاره به قلمع و قمع ســازه های غیرمجاز توسط امور اراضی 
کشــاورزی به فارس گفت: محکومان تعهد به انجام پنج مورد از قلع 
و قمع هــا داده اند، قلع و قمع دو مورد دیگر پیــش از آغازبه کار آن 
انجام شده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین از انجام رفع 
تداخالت ۹ پالک در شهرســتان فامنین خبــر داد و افزود: برای ۲۷۱ 

هکتار زمین  کشاورزی نیز سند صادر شده است.
وی با اشاره به پنج مورد پلمب سم فروشی های متخلف در شهرستان 
فامنین ادامه داد: چند مورد کشت شاهدانه در فامنین شناسایی شده بود 

که کار معدوم سازی انجام و به دادستانی گزارش شد.
کاویانی دلشــاد با اشاره به اینکه در هفته دولت ۹ طرح با ۳ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید افزود: در حوزه سند راهبردی 
ســه ساله اســتان تاکنون هفت پروژه در نظر گرفته شده که میانگین 

پیشرفت فیزیکی آنها تا پایان مردادماه ۶۵ درصد است.
وی با بیان اینکه کشــت دانه هــای روغنی فعال به دلیــل تازه بودن 
کشت صفر اســت تصریح کرد: در رابطه با تولید گوشت قرمز ۱۰۰ 
تن افزایش تولید داشته ایم.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین در 
خصوص گلخانه ها نیز گفت: در این شهرستان از گذشته یک هکتار 
گلخانه وجود داشــت اما امســال ۳۸ هکتار متقاضی احداث گلخانه 
داریم که برای ۱.۵ هکتار پروانه تاســیس صــادر و به بانک معرفی 
شده است.وی با اشاره به وجود دو متقاضی ایجاد مجتمع گلخانه ای 
در ســطح ۱۵ هکتار ادامه داد: کل تعهد شهرستان فامنین برای ایجاد 

گلخانه در سند راهبردی استان دو هکتار است.
کاویانی دلشاد با اشــاره به اینکه یکی از اولویت های اصلی شهرستان 
فامنین ســاخت و توسعه گلخانه هاست بیان کرد: شهرستان فامنین به 
دلیل محرومیت به متقاضیان ســاخت گلخانه تسهیالت بانکی با سود 

هفت درصد پرداخت می کند.

اسدآباد نیازمند تأسیس موزه سنگ
 با وجود بیش از ۳۰۰ ســنگ تاریخی کشف شده از دوره های ساسانی و اشکانی در 

اسدآباد موزه ای براي نگهداري از سنگ های تاریخی در این شهرستان ضروری است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان اسدآباد با بیان اینکه 
کامران اکبری شایگان از سهمیه تعهد اجرای 4 پروژه در سند راهبردی ۳ ساله استان برای 
این اداره در برش شهرســتانی این سند خبر داد و اظهار کرد: تکمیل زیرساخت روستای 
گردشگری ملحمدره، ایجاد زیرساخت در تاالب گردشگری پیرسلمان، ایجاد موزه مردم 
شناسی سیدجمال و احیای آب انبار صفوی 4 پروژه ای است که در سند راهبردی ۳ ساله 

استان همدان در برش شهرستانی برای اداره میراث فرهنگی اسدآباد تکلیف شده است.
وی با اشــاره به راه اندازی موزه مردم شناســی اسدآباد در سند ۳ ســاله راهبردی استان 

بــا پیش بینی اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون تومان افزود: به علت نداشــتن ســاختمان و 
محدودیت فضا در بنای یادبود ســیدجمال هنوز نسبت به این امر موفق نشده ایم ضمن 
اینکــه ملکیت موزه فرهنگ و تاریخ و اتاق های مربوط به ســازوکار اداره میراث مربوط 
به اداره فرهنگ و ارشــاد بوده و از ۱۲ سال پیش به صورت امانی در اختیار اداره میراث 

قرار گرفته است.
اکبری شــایگان در ادامه با اشــاره به اینکه استفاده از اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی پیش بینی 
شــده در سند راهبردی برای راه اندازی و ایجاد موزه  مســتلزم تأمین فضا در این راستا 
اســت، عنوان کرد: در رابطه با راه اندازی موزه مردم شناسی پیگیری هایی نیز برای خرید 
خانه ای قدیمی در ســطح شــهر انجام داده ایم که هنوز در این راستا خانه مناسب قدیمی 

پیدا نکرده ایم.

وی با بیان اینکه متأســفانه نبود مکان کافی و مناسب موجب عقب ماندن این شهرستان 
در بحث موزه بوده اســت، تصریح کرد: هم اکنون در صورت وجود فضا و مکان مناسب 
اداره میراث فرهنگی امکان راه اندازه ۳ موزه سنگ های قدیمی، عکس های قدیمی و آثار 
تاریخی را در این شهرستان دارد که راه اندازی هر یک از این موزه ها از جمله موزه سنگ 

در اسدآباد این موزه را در استان همدان بی نظیر خواهد کرد.
اکبری شایگان گفت: شهرستان اسدآباد از جمله شهرستان هایی است که موزه مردم شناسی 
تاریخ و فرهنگ آن در ســال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین موزه مردم شناسی استان همدان در 
محل بنای یادبود سیدجمال الدین اســدآبادی راه اندازی شــد اما از آن زمان تا کنون این 
شهرســتان با وجود اســتعداد راه اندازی موزه های مختلف دیگر، به علت نبود فضا هیچ 

پیشرفتی در ایجاد و راه اندازی موزه های جدید نداشته است.

پروانه ساختمانی فاطمه ستاره به شماره پروانه 1/95/115 تاریخ 
صدور پروانه 95/8/6 به شماره پالک ثبتی 1/2872 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
علی سلیمانی- هیأت اجرایی انتخابات

در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی ، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می 
گردد با در دست داشتن اصل و یا تصویر پروانه کسب معتبر یا کارت شناسایی از ساعت 11 لغایت 12 روز دوشنبه مورخ 98/6/25 جهت شرکت 
در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شخصا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار مدنی بلوار 15 فروردین مراجعه و هیأت مدیره 
مورد نظر خود را  از بین افراد ذیل به تعداد 5نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل و همچنین بازرس مورد نظر خود را به تعداد یک نفر 

بازرس اصلی و یک نفر علی البدل انتخاب نمایند.
الزم به ذکر است بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی و تبصره ذیل آن هر فرد صنفی دارای پروانه کسب در انتخابات 
دارای یک حق رای می باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یک پروانه کسب در همان صنف. مباشرین فاقد حق رای می باشند و در مشارکت 
مدنی، فردی که پروانه  به نام ایشان صادر شده دارای حق رای می باشد. همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه مذکور اعطای وکالت 

و یا نمایندگی جهت دادن رای ممنوع می باشد.

عبدالرضا رفیعی نیا

سید غالمرضا موسوی

فرهاد جواهری پسندیده

علی اصغر کریم زاده

محمد مددی علی اصغر عرضی پاک

رمضانعلی احمدی

حسین شریفی

پرویز امینی

غالم زیدیان

نبی یوسفی

عباس رفیع نیا

محمد مرتضایی

محمدرضا پذیره

مسعود عقیقی نورسته

آرمین بهرامی

اسامی داوطلبین هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا:

اسامی داوطلبین بازرسی به ترتیب حروف الفبا:

کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان همدان

آگهی انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت شهرستان همدان

آگهي مزایده

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان 
در نظر دارد دامهای حذفی خود که شامل دامهای زمین 
طریق  از  را  باشد  می  )اورژانسی(  بیمارستانی  و  گیر 

مزایده عمومی به فروش رساند.
از  مزایده  در  شرکت  جهت  توانند  می  متقاضیان  لذا 
تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به محل شرکت واقع 
و  آورزمان شرکت کشت و صنعت  - روستای  در مالیر 

دامپروری پگاه همدان مراجعه نمایند.
 اطالعات بیشتر: 

www.proteinhamedan.irandairy.ir : آدرس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت سوم(

شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان
 نهاوند و فیروزان 

شماره ثبت 608 و شناسه ملی 10820030828
تاریخ انتشار: 98/6/24
بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند 
و فیروزان جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم رأس ساعت 
15 عصر روز یکشنبه مورخ 98/7/7 در محل شرکت تعاونی واقع 
در نهاوند، کمربندی طبقه دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 
نهاوند برگزار می گردد لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام دعوت 
به عمل می آید رأس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت سوم حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را طبق 
ماده 19 آیین نامه برگزاری مجامع عمومی مصوب وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی معرفی نمایند.
دستور جلسه 

1- تغییر نام شرکت تعاونی و اصالح ماده 1 اساسنامه مورد عمل 
شرکت.

2- اصالح بند )ب( ماده 11 اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی 
3- تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با قانون بخش 

تعاون و قوانین بانک مرکزی در 63 ماده و 36 تبصره 
خدایار بحیرایی 
رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نهاوند و فیروزان 

معصومه کمالوند «

 از ۳ نشــان ملی که هنرمندان 
اســتان در بخش صنایع دســتی 
کسب کرده اند ۲نشــان در تولید 
ساز کمانچه و سه تار به سازندگی 
نهاوند  از  محمدحســن جورابی 

رسید.
رئیــس میراث فرهنگــی صنایع 
دســتی و گردشــگری نهاوند با 
اعــالک این خبر گفــت: حدود 
۶کارگاه ســاز ســازی در نهاوند 

فعال است.
 ۸ نشان ملی 

 و یک نشان یونسکو
به گفته محسن جانجان هنرمندان 
نهاوندی پیش از این توانســته اند 

در این برنامه ۸نشان ملی را در ساخت سنتور، 
سه تار و معرق و یک نشان یونسکو را به نام 

خود ثبت کنند.
 ساز جورابی را همه می شناسند

حســن جورابی متولد اردیبهشت ۱۳۵۳ در 
تهران اما ســاکن نهاوند است عالقه تاش به 
ساختن ساز سبب شد تا از همان  نوجوانی 
نزد پدرش در نجــاری نقلی وی، نت های 
موســیقی را بر پیکره بــی جان چوب نقش 

زندگی بدمد.

جورابی پس از آنکــه در دوره آموزش  نزد 
پدرش ،ساز سنتور نخســتین ساخته او بود، 
نزد محمد جهانیان از اساتید بنام این صنعت 
شــاگردی اش را برای ســاختن تار آغازکرد 
و پــس از آن هم در محضر اســاتیدی چون 
محسن رســولی،آیتی، ملکشاهی و حیدری 
بهره برد و در ســال ۸۳ هم افتخار شاگردی 
استاد ابراهیم قنبری انگیزه و عالقه وی جانی 

تازه به تجربیاتش بخشید.
حاال دیگر ساز جورابی را همه بنام می شناسند.

ساختن ســاز یک هنر و بخشــی از این هنر 
نواختن به مضراب ســه تاری اســت که نزد 
کیوان ساکت  و نوای دل ربای کمانچه که در 
محضراردشــیر کامکار استاد نام آشنای ایرانی 

آموخته است.
+شاخصه ساز جورابی نشان ملی را کسب کرد

از شاخصه های ساز جورابی که در مکتب استاد 
قنبری آموزش دیده است استحکام،زیبایی و 
صدا در صنعت این ساز است که توانسته است 
در کنار سایر استانداردهای مورد نظر ۲ نشان 

ملی  رادریافت کند.
  متولیــان بــرای کیفی 
تسهیالت  کارگاهها  سازی 

دهند
جورابــی می گوید: دنبــال نام و 
نشان نیستم و به خواسته دوستان 
در این ارزیابی و رقابت شــرکت 
کردم و خواسته ام توجه بیشتر به 
کارگاه های کوچک فعاالن ساخت 

ساز در شهرستان است.
او می گوید: برای ســاخت یک 
سه تار حرفه ای ۵۰ساعت کاری 
یا ۳هفته زمان صرف می شــود و 
هزینه آن هم به هنری است که در 
آن بکار گرفته می شــود و جلوه 
گری که این هنر در تار و پود این 
ساز دارد. نهاوند اســتعدادهای خوبی در این 
صنعت دارد عطا بحیرایی هنرمندی اســت که 
برای خودش قطبی از ســاخت ساز در کشور 
اســت و از بزرگترین سازندگان ساز ۳تار در 

کشور به شمار می آید.
اگــر مســولین و متولیان دســتی برآورند و 
تسهیالتی برای مناسب ســازی  محیط کارو 
کســب فعاالن این صنعــت ارائه دهند کمک 
بزرگی به ثبات اشتغال و ارتقای هنر این افراد 

داشته اند.

از 3نشان استان 2نشان را ساز نهاوند دریافت کرد

ساز کوک نهاوند 
در کسب نشان های ملی

مقاوم سازی 
90 درصد واحدهای 
مسکونی 
روستایی رزن
 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
استان با بیان اینکه شهرستان رزن در بهسازي 
واحدهاي روستایي مقام نخست استان را دارد، 
گفت: بیش از ۹۰ درصد واحدهاي مسکوني 
شهرســتان رزن تا به امروز مقاوم سازي شده 

است.
به گزارش ایســنا، حســن ظفری در جلسه 
بررســي مزیت هاي خــاص و ظرفیت هاي 
روستایي شهرستان رزن، با اشاره به اینکه بیش 
از ۲۱ هزار واحد روســتایي در سیل فرودین 
ماه دچار خسارت شده اســت، افزود: میزان 
خســارت وارده بر تمامي این  واحدها توسط 

اکیپ هاي ارزیابي احصا شده است.
وی ادامــه داد: در۲۱ هــزار واحدي که بر اثر 
سیل دچار خســارت شده، ۹ هزار واحد باید 
مجددا تخریب و احداث شود و ۶ هزار واحد 
نیز نیاز به تعمیرات دارد و مابقي دچار آسیب 

جدي نشده است.

ظفــری کل اعتبار و تســهیالت مورد نیاز در 
بخش مسکن برای انجام بازسازي واحدهاي 
خســارت دیده را  ۷۱۵ میلیارد تومان عنوان 
کرد و یادآور شــد: این تســهیالت تماما طي 
دو مرحله به اســتان اعالم شده به طوریکه در 
مرحله اول ۳۵۵ میلیارد تومان و در مرحله دوم 
۳۶۰ میلیارد تومان تســهیالت به استان ابالغ 

شده است.
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان همدان با بیان 
اینکــه تا کنون در ابــالغ  مرحله اول بیش از 
۳ هــزار و ۵۰۰ واحد منجر بــه عقد قرارداد 
با سیســتم بانکي شده است، خاطرنشان کرد: 
مابقي تســهیالت نیز با توجه به اینکه مرحله 
دوم طي روزهاي گذشته اعالم شده، در شرف 

عقد قرارداد است.
وي خط مقدم همه کارها در روســتاها را 
دهیاران و شــوراهاي عنــوان کرد وگفت: 
با توجه بــه اینکه دهیاران مدیر روســتاها 
هستند، باید با دعوت از مردم براي اجراي 
کارهاي جمعي  به آنها نقش بدهند تا خود 
مردم در پیشــرفت و توسعه روستاي خود 

باشند. سهیم 
فرماندار شهرســتان رزن هم با بیان اینکه 
هاي  ظرفیت  رزن  شهرســتان  روستاهاي 
زیــادي در حوزه هــاي مختلــف براي 
دهیاران  همت  نیازمند  که  دارند  توســعه 

روســتاها  اســالمي  شــوراي  اعضاي  و 
اســت، گفت: وجود پتانسیل هاي فراوان 
از  دامداري  و  گردشــگري، کشــاورزي 
شهرســتان  روســتاهاي  مهم  هاي  مزیت 

است. رزن 
سیدرضا ســالمتي با اشــاره به ظرفیت هاي 
کشــاورزي شهرســتان رزن افزود: شهرستان 
رزن در تولید رازیانه مقام نخست کشور و در 

تولید دو محصول گندم و ســیب زمیني مقام 
اول استان را دارد.

وي با بیان اینکه توجه به منطقه گردشــگري 
بقراطــي و همچنین وجود بناهاي تاریخي در 
این شهرستان مي تواند زمینه جذب گردشگر 
را فراهم کند، یادآور شد: توجه به مزیت هاي 
یک روستا  باید در راستاي توسعه اقتصادي، 

فرهنگي و اجتماعي تدوین شود.
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توقیف اموال ایران در کانادا بر خالف
 قوانین بین المللی است

 توقیف اموال ایران در کانادا بر خالف قوانین بین المللی اســت و 
دولت ایران در این خصوص باید مقابله به مثل کند.

یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در خصوص توقیف و مصادره اموال ایران در کانادا، اظهار کرد: 
این تصمیم دولت کانادا بر خالف قوانین بین المللی است و به نوعی 
راهزنی محسوب می شود و اگر این گونه اعمال در کل دنیا تعمیم پیدا 
کند و دادگاه های داخلی هر کشــوری حکم به توقیف اموال کشــور 
دیگری بدهند سنگ روی سنگ بند نمی شود. بنابراین این عمل نقض 

قوانین بین المللی است و در دنیا اگر رویه شود تنش را باال می برد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا، افزود: به شدت دولت کانادا را 
نهی می کنیم و اگر پشت این اعمال را بررسی کنیم به آمریکا، اسرائیل 
و جریان بهاییت و منافقین بر می گردد. همچنین امروز کانادا به محل 
امنی برای کسانی تبدیل شده اســت که در ایران اختالس می کنند و 
دولت این کشور از آنان حمایت می کند و به نوعی محل درآمدی برای 
دولت این کشور هم شده اســت به گونه ای که خالفکاران پول های 

اختالس شده را در کانادا سرمایه گذاری می کنند.

نفت خود را به شرکت خصوصی فروخته ایم

 ســفیر ایران در لنــدن گفت: ایران نفت خود را به یک شــرکت 
خصوصی در دریا فروخته که این هم نقض اظهارات رسمی مقامات 

کشور در یادداشت سفارت ایران نیست.
به گزارش مهر، حمید بدیعی نژاد طی مطلبی در صفحه شخصی خود 
تاکید کرد: آقای فابیان پیکاردو رئیس دولت جبل الطارق تأکید نموده 
اســت که ایران اعالم کرده بود که نفت ایران به مقصد کشــور تحت 
تحریم اتحادیه اروپا نخواهد رفت، اما تعهدی به ما نداده بود که نفت 
ایران از سوریه سر در نیاورد. لذا با فروش نفت به شرکت خصوصی 
حتی اگر نفت از سوریه سردربیاورد نمی توان ایران را متهم به نقض 

موضع رسمی خود کرد.

شرایط ایران برای پذیرش پیشنهاد 
1۵میلیارد دالری اروپایی ها

 بــا اقدامات انجام شــده و مذاکرات صورت گرفته، بنا شــد که 
اروپایی ها ۱۵میلیارد دالر در ســه قســط ۵ میلیارد دالری به صندوق 
اینستکس واریز  کنند و این مبلغ به عنوان مبلغ پیش فروش نفت ایران 
است تا شرایط فروش نفت ایران فراهم شود، البته این موضوع برای 

ایران قابل پذیرش نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب 
گفت: مقام معظم رهبــری به دفعات تاکید کردند که دل به مذاکره با 
اروپایی ها نبندید و امور را موکول به مذاکره نکنید ولی مذاکره را ادامه 
بدهید. به گزارش ایسنا، حجت االسالم مجتبی ذوالنور عنوان کرد: با 
اقدامات انجام شــده و مذاکرات صورت گرفته، بنا شد که اروپایی ها 
۱۵میلیارد دالر در ســه قســط ۵ میلیارد دالری به صندوق اینستکس 
واریز  کنند و این مبلغ به عنوان مبلغ پیش فروش نفت ایران اســت تا 

شرایط فروش نفت ایران فراهم شود. 

آمریکا سیاست »دروغ حداکثری« را علیه 
ایران در پیش گرفته است

 آمریکایی ها سیاســتی به نام فشار حداکثری را علیه ایران در پیش 
گرفتنــد که به دلیل ناکامی ها به ســمت دروغ حداکثری گرایش پیدا 
کرده اســت. سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات وزیر امور خارجه 
آمریکا و یکی از سناتورهای آمریکایی در خصوص حمالت پهپادی 
به تاسیســات نفتی عربستان توسط یمنی ها واکنش نشان داد و اظهار 
داشــت: حدود ۵ سال است که ائتالف ســعودی با تجاوزات مکرر 
بــه یمن و ارتکاب انــواع جنایات جنگی آتش جنــگ را در منطقه 
شــعله ور نگاه داشــته و یمنی ها نیز نشــان داده اند در مقابل جنگ 
و تجاوز ایســتادگی می کنند. به گزارش مهر، سیدعباس موسوی با 
اشاره به ســخنان وزیر امور خارجه آمریکا،افزود: چنین اتهام زنی ها 
و اظهارنظرهــای کور و بی حاصل در چارچوب دیپلماتیک غیر قابل 

درک و بی معنی است. 

تهدید نظامی 
در انتهای فهرست دشمن قرار دارد

 تهدید نظامی واقعی است، اما با توجه به توانمندی های کشور این تهدید در 
انتهای فهرست دشمن قرار دارد.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه به تجاوز پهپاد پیشرفته آمریکایی 
پاسخ جدی و بازدارندگی خود را در این بخش نشان دادیم افزود: ساقط کردن 
این پهپاد نشــان داد امکان عملیات نظامی برای امریکایی ها وجود ندارد و این 

موضوع اثرات راهبردی داشت.
بــه گــزارش ایســنا، جاللــی گفــت: ســاقط کــردن پهپــاد متجــاوز امریکایــی 
بــرای جمهــوری اســالمی ایــران، قــدرت بازدارندگــی قاطــع ایجــاد کــرد و 
ــاال وجــود داشــت،  ــاع ب ــادی از تهدیدهــای دشــمن کــه در ارتف بخــش زی

منتفــی شــد.

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران برای 
آمریکا شوک آور است

 یک نماینده مجلس گفت: گام ســوم نکاتی دارد که برای آمریکا شوک آور 
خواهد بود و اگر این کشور سر عقل نیاید در گام های چهارم و پنجم پشیمان 

خواهد شد.
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با ایلنا، درباره گام ســوم ایران 
کاهش تعهدات برجامی گفت: گام های برجامی ایران برای آن برداشته شد که 
ما حسن نیت مان را به دنیا نشان دهیم و آن فضایی که علیه مان ساخته شده بود 
را بشکنیم.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برجام در 
مقطع زمانی خود کار بســیار بسیار درستی بود و این یک واقعیت انکارناپذیر 
اســت، آن زمان ما هیچ گزینه ای برتر از برجام نداشتیم و امروز هم از مخالفان 

بپرسید هیچ گزینه ای جایگزین برجام ندارند.

نقش نظارت در مبارزه با فساد کم است
 عدم شفافیت در قانون، قوانین موازی که بعضا متناقض با یکدیگر هم هستند، 
کثرت قانون و قانون گذاری از جمله عواملی است که باید در مبارزه با فساد به آن 
توجه کرد.یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: در ارتباط با ضرورت 
مبارزه با زمینه های ایجاد فســاد پیش از شکل گیری مفسدان اظهار کرد: همیشه 
شنیده ایم پیشگیری بهتر از درمان است؛ اما االن در زمینه مبارزه با فساد آنچه که 
انجام می دهیم مقابله به مثابه درمان است، یعنی از دوران پیشگیری گذشته ایم و به 
ضرورت درمان رسیده ایم.عبدالواحد فیاضی در گفت و گو با ایسنا،  االن در شرایط 
مقابله و مبارزه با فساد هستیم. این مبارزه در این شرایط نشان می دهد تا کنون در 
دستگاه های اداری ما با فساد مبارزه نشده است. در چنین مقطعی دستگاه قضایی 
ناگزیر اســت براساس وظیفه ذاتی خود در جهت حل معضل فساد و مفسدین 
وارد عمل شود که البته اقدامات اخیرش مورد رضایت مردم هم قرار گرفته است.

ــه ادعــای   وزیــر امــور خارجــه ایــران ب
ــران  ــه ای ــکا علی ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی
ــان  ــش نش ــو واکن ــالت آرامک ــاره حم درب

داده و آن را »دروغ حداکثــری« خوانــد.
ــری  ــی توییت ــف، در پیام ــواد ظری محمدج
ــران  ــه ای ــو علی ــه ادعــای پمپئ در واکنــش ب
مبنــی بــر اینکــه حملــه بــه مجموعــه 
ــران  ــو کار ای ــرکت آرامک ــگاهی ش پاالیش
بــوده، نوشــت: مایــک پمپئــو کــه در »فشــار 
ــه  ــت، ب ــورده اس ــت خ ــری« شکس حداکث

»دورغ حداکثــری« روی آورده اســت.
و  آمریــکا  گفــت:  ادامــه  در  ظریــف 
مشــتریانش بــه دلیــل ایــن توهــم کــه 
ــی  ــروزی نظام ــه پی ــلیحاتی ب ــری تس برت
گیــر  یمــن  در  شــد،  خواهــد  منجــر 

نــد. ه ا د فتا ا
وی افــزود: مقصــر دانســتن ایــران، بــه 
پذیرفتــن  داد.  نخواهــد  فاجعــه خاتمــه 
ــان  ــرای پای ــا ب ــل م ــم آوری ــرح پانزده ط
ــرات ممکــن  ــاز مذاک ــگ و آغ ــه جن دادن ب

ــد. ــان ده ــه آن پای ــت ب اس
انتقــاد ظریــف در پــی ایــن مطــرح می شــود 
ــه  ــور خارج ــر ام ــو، وزی ــک پمپئ ــه مای ک
ــکا در توئیت هایــی کــه منتشــر کــرده،  آمری
ایــن ادعــای بی اســاس را مطــرح کــرده 

اســت کــه "تهــران پشــت نزدیــک بــه ۱۰۰ 
ــه عربســتان ســعودی اســت." ــه علی حمل

ــروز مدعــی  ــو دی ــزارش ایســنا، پمپئ ــه گ ب
ــه  ــه ای بی ســابقه ب ــران اکنــون حمل شــد: ای
ایــن تأمین کننــده انــرژی جهــان داشــته 
اســت. مدرکــی دال بــر ایــن کــه ایــن 

حمــالت از یمــن انجــام شــده، وجــود 
ــدارد! ن

ــه  ــای خصمان ــه رویکرده ــو در ادام پمپئ
ــه  ــا از هم ــت: م ــران، نوش ــه ای ــود علی خ
ملت هــا می خواهیــم بــه طــور واضــح 
محکــوم  را  ایــران  حمــالت  علنــی  و 

و  شــرکا  بــا  متحــده  ایــاالت  کننــد. 
هم پیمانان مــان همــکاری خواهــد کــرد 
ــای  ــه تقاض ــد ک ــل آی ــان حاص ــا اطمین ت
بازارهــای انــرژی بــه خوبــی تأمیــن شــود 
و ایــران بابــت تعرضــش مســئول شــناخته 

ــود. ش

وزیر امور خارجه: 

پمپئو به »دروغ حداکثری«
روی آورده است



C M Y K

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

دوشنبه  25 شهریورماه 1398  شماره 3570

5

نگاه

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

بهداشتنکتهدانشگاه
 آخرین وضعیت دانشمند بازداشتی در آمریکا

 بر اســاس آخرین اظهار نظرات وزیر علوم اقرار است  هماهنگی بیشتر وزارت 
علوم و دانشگاه ها برای مقابله با تخلفات علمی با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش ایسنا، منصور غالمی به برنامه وزارت علوم در خصوص مقابله با تقلب و 
تخلفات علمی اشاره کرد و گفت: آیین نامه مقابله با تخلفات علمی مصوب مجلس 
شــورای اســالمی  اســت و این آیین نامه تا به امروز نیز به مصوبه دولت رسیده و 

اجرایی شده است.
غالمی خاطر نشان کرد: بحث برخورد با متخلفین علمی از گذشته یعنی قبل تصویب 
آیین نامه فوق در وزارت علوم آغازشــده اســت اما امسال این موضوع با جدیت و 
هماهنگی بیشــتر بین تک تک دانشگاه ها پیگیری می شود.وی در خصوص آخرین 
وضعیت دانشمند بازداشتی ایرانی در زندان آمریکا نیز گفت: دست وزارت علوم به 
مرکزی که این دانشــمند را بازداشت کرده نمی رسید و پیگیری ها از طریق وزارت 

امور خارجه دنبال می شود و باید منتظر این پیگیری ها باشیم.

دستگاه جنین یاب دیجیتالی تولید شد
 دســتگاه جنین یاب دیجیتالی با قابلیت نمایشگر رنگی، منحنی تعداد ضربان و 

ضبط صدا برای نخستین بار در کشور تولید شد.
به گــزارش مهر به رئیس هیأت مدیره یک شــرکت دانش بنیــان گفت: محصول 
جنین یاب دیجیتالی برای شــنیدن صدای قلب جنین اســتفاده می شود که نمایشگر 
رنگــی، منحنی تعــداد ضربان و ضبط صدا از مهمتریــن ویژگی های این محصول 
به شــمار می آید.مجتبی اســالمیان، این محصول را از نظر کیفیت و کارآیی کامال با 
مشابه خارجی آن قابل رقابت دانست و خاطرنشان کرد: این دستگاه به این صورت 
چندان در کشورهای اروپایی تولید نمی شود بلکه آنها آن را به صورت پرتابل تولید 
می کنند.وی ادامه داد: اما کشورهای چین و کره مشابه دستگاه ما را تولید می کنند که 
محصول تولیدی ما قابل رقابت با محصول آنها است با این مزیت که قیمت دستگاه 
ما یک دهم دســتگاه های چینی و کره ای است و خدمات ما هم بهتر و در دسترس تر 

است و برای شرکت های داخلی نیز از نظر اقتصادی به صرفه محسوب می شود.

افزایش ۲ برابری مصرف قلیان در زنان ایرانی
 نگران کننده است

 افزایش ۲ برابری گرایش زنان و دختران ایرانی که مادران آینده جامعه به شــمار 
می روند به مصرف قلیان، بسیار نگران کننده است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات به ایرنا گفت: متاســفانه این روزها قلیان از ابزار 
ســرگرم کننده خانواده ها به ویژه جوانان شده و گرایش زنان نیز به این ماده دخانی 
بسیار افزایش یافته است که پسندیده نیست.محمد رضا مسجدی اظهار داشت: سن 
مصرف قلیان در کشور به حدود ۱۳ سال رسیده که در میان دختران به شدت افزایش 
یافته اســت. این مسئله، بحرانی و مهم است چراکه منجر به آسیب های بسیاری در 
آینده می شــود.وی خاطرنشان کرد: قلیان با طعم های مختلف و میوه ای که حاوی 
ترکیبــات روان گردان اســت، به صورت خانوادگی مصرف می شــود و به راحتی 
دختران در کنار پدران و همسران این ماده خطرناک و سمی را دود می کنند. در حالی 

که این سنت شکنی است و فرهنگ غنی ایرانی را پایمال می کند.

ثبت نام بیش از 1.۵ میلیون کالس اولی در مدارس
 هرســاله با آغازندارس اخبار مربوط به ثبت نــام کالس اولی ها جایگاه خاصی از 
اخبــار را به خود اختصاص می دهد در تازه ترین اطالعت نســبت به این آمار معاون 
آموزش ابتدایی وزیر اظهار کرد: پیش بینی ما این است که جمعیت کالس اول نسبت 
به جمعیت کل ابتدایی تا ۱.۹۸ صدم درصد رشــد داشــته باشد. تا کنون بیش از ۱.۵ 

میلیون کالس اولی ثبت نام کرده اند.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آمار ثبت نام کالس اولی ها اظهار 
کرد: تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون کالس اولی ثبت نام کرده اند؛ با پایان یافتن ساماندهی 
مــدارس و ثبت نام ها در اول مهــر، آمار دقیق کالس ها و تعداد مدارس را به تفکیک 

دوره ها اعالم می کنیم.

افزایش شیوع مواد مخدر
 دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ضربه زدن به بنیان هاي اقتصادي قاچاقچیان 
مواد مخدر یکي از مواردي اســت که باید قانون مربوط به آن اصالح شود و اصالح 

قانون نیز تا پایان سال انجام خواهد شد. 
به گزارش ایلنا، اسکندر مومني اظهار کرد: از طرفي در خصوص نگهداري معتادان در 
کمپ ها نیز باید قانون اصالح شود و قطعا ۶ ماه زمان مناسبي براي سم زدایي معتادان 
نیســت و معتقدیم زمان نگهداري معتادان باید به دو سال برسد. طي ۱۰ سال گذشته 

ساالنه ۵ درصد افزایش شیوع مواد مخدر داشته ایم.
وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش نقش اصلی را در طرح یاریگران زندگی 

دارد و امیدواریم اقدامات پیشگیرانه آنها مثمرثمر واقع شود. 

خدمت رایگان به جای پرداخت مالیات پزشکان
 عضو کمیسیون اقتصادي مجلس با اشــاره به فرار مالیاتي پزشکان توسط کارت 
خوان؛ پیشــنهاد داده است تا هر پزشک با توجه به تخصصي که دارد و با صالحدید 
وزارت بهداشــت، ۱۰ روز در سال اقدام به خدمات رساني رایگان در مناطق محروم 

کشور به جاي پرداخت مالیات و دور زدن قانون مالیات کنند. 
به گزارش ایرنا، معصومه آقاپور علیشاهي تصریح کرد: براساس خدمات و هزینه هاي 
هر پزشــک در این مدت ده روز ارائــه مي کند مي توانند مالیات پرداخت نکنند؛ هر 
کس از این طرح حمایت نکرد با توجه شــرایط که دارند از حقوق تا ابطالل کســب 
مجوز طبابت این افراد استفاده کنیم، این گونه خدمات نه تنها مالیات پرداختي پزشکان 
را کاهش مي دهد بلکه باعث کاهش پرداختي از جیب قشر ضعیف جامعه مي شود.

موبایل، شایع ترین اعتیاد 
در دنیای مدرن کودکان 

 این روزها کافی است کمی حساس شوید به دنیای کودکان امروزی 
همان هایی که بیشــترین زمان را در فضاهای کامپیوتری و موبایل سر 

می کنند.
طبق پژوهش هاي انجام شده، اعتیاد به اینترنت اغلب مربوط به شوک هاي 
روحي و کمبودهاي عاطفي دوران کودکي، ویژگي هاي شخصیتي، تعهد 
کم به خانواده، شرطي شــدن، دریافت پاداش از شــبکه هاي اجتماعي، 
درگیري با طالق عاطفي والدین یا طالق رسمي و اعتیاد بروز مي یابد. 
برخي پژوهشــگران نیز اعتیاد به اینترنت را با کیفیت خواب بررســي 
کرده اند که براســاس آن افرادي کــه از تلفن هاي همراه به طور افراطي 
استفاده مي کنند، خواب هاي تکه تکه دارند و این روند موجب آسیب در 

ظرفیت یادگیري و عملکرد تحصیلي آنها مي شود.
در همین خصوص یــک متخصص روانشــناس کودک ونوجوان در 
گفت و گو با ایسنا بیان اینکه اعتیاد به تلفن هاي همراه شایع ترین اعتیاد 
بدون مواد مخدر در دنیاي مدرن محسوب مي شود که فعال ترین گروه 
در این زمینه را نسل نوجوان و جوان جامعه تشکیل مي دهند، به تشریح 

علت تمایل نوجوانان به اینترنت و تاثیرات آن بر رفتار آنها پرداخت. 
گوهریســنا انزاني، با بیان اینکه وابستگي به تکنولوژي در قالب اعتیاد 
مــدرن بین جوانان و نوجوانان پدید آمده و تبدیل به کاالي فرهنگي و 
اجتماعي شده است، افزود: به نظر مي رسد استفاده از اینترنت به طوري 
که موجب بروز مشــکالت روان شناختي، اجتماعي، درسي، شغلي و... 
شود در جامعه ما فراگیر بوده و مي تواند صدمات جدي جسماني، مالي، 

اجتماعي، رواني و خانوادگي زیادي را ایجاد کند.
 اعتیاد به تلفن هاي همراه

وي با بیان اینکه براساس تحقیقات در حال حاضر اعتیاد به تلفن هاي 
همراه شــایع ترین اعتیاد بدون مواد مخدر در دنیاي مدرن محسوب 
مي شــود، اظهار کرد: در ایران روند روزافزون اســتفاده از موبایل در 
شــهرهاي بزرگ واقعیت انکارناپذیري اســت، این درحالي ست که 
طبق تحقیقات، فعال ترین گروه در این زمینه را نسل نوجوان و جوان 
جوامع تشــکیل مي دهند، چراکه نوجوانان در راستاي فضاي گسترده 
موبایل و شــبکه هاي اینترنتي ســحر و جادو مي شــوند در نتیجه به 
اســتفاده افراطي از تلفن همراه و شبکه هاي اجتماعي روي مي آورند. 
این متخصص روانشــناس کودک ونوجوان با اشاره به اینکه نوجوانان 
از طریق زنگ موبایل و تصاویري که در فضاي مجازي منتشر مي کنند 
مي توانند هویت جدید و پنهاني براي خود بسازند، ادامه داد: دوران ۱۲ 
تا ۱۸سالگي از دشوارترین، پرتنش ترین و هیجان انگیزترین دوره هاي 
زندگي هر فرد به شــمار مي رود، به همین دلیل والدین باید در زمینه 
استفاده از گوشي هاي همراه و شبکه هاي اینترنتي توسط فرزندانشان 
آگاهانه برخورد کنند. در حال حاضر رشــد چشــمگیر اســتفاده از 
فضاهاي مجازي و تلفن هاي همراه توســط نوجوانان، نگراني  زیادي 
براي والدین ایجاد کرده اســت، این در حالي ست که نه تنها در ایران 
پژوهش هاي اندکي در این زمینه انجام شــده بلکه حتي کار فرهنگي، 
آموزشــي و برنامه ریزي مناســبي نیز صورت نگرفته است، این امر 
باعث شده نوجوانان ما در سیکل معیوب چرخش کنند و توان حذف 

رفتارهاي اعتیادي خود را نداشته باشند.
 تاثیرات استفاده از تلفن همراه

وي با تاکید بر اینکه والدیني که در زمینه مدیریت استفاده از تلفن  همراه 
توسط فرزندانشان ناتوان اند، تلفن هاي همراه به مکان مالقات خصوصي 
نامناسبي براي فرزندانشان تبدیل مي شود، گفت: تلفن هاي همراه داراي 
برخي اثرات مطلوب کارکردي هستند، اما ایجاد حس بي پروایي جنسي، 
افزایش مصرف نمایشــي، ایجاد فضاي امن بــراي افراد کج رو، ایجاد 
شبکه هاي ارتباطي پنهان، وابستگي و اعتیاد از کارکردهاي نامطلوب این 

ابزار به شمار مي رود. 
به گفته انزاني، براســاس تحقیقاتي انجام شده در ایران، کاربرد تلفن  
همراه در ایران شــامل اطالع جویي، فواید اجتماعي، رضایت مندي 
عاطفي و  کم تحرکي نوجوان اســت. بنابر اظهارات این روانشناس و 
طبق تحقیقات انجام شده توسط انجمن روانشناسي آمریکا، اعتیاد به 
اینترنت موجب اختالالت عملکردي در افراد مي شود، این اختالالت 
داراي هفت شــاخص اصلي کاهش تحمل فرد، ظهور عالئم درد در 
فرد، استفاده بیش از حد معین زماني از اینترنت، کاهش فعالیت هاي 
اجتماعي - تفریحي و تحصیلي، تداوم اســتفاده از اینترنت با وجود 
آگاهي از اثرات منفي هســتند که حداقل سه معیار آن طي یک ماه در 

فرد مشاهده مي شوند.
انزانــي ادامه داد: برخي تحقیقات نشــان مي دهد نوجواناني که به طور 
بیمارگونــه از اینترنت یا گوشــي هاي همراه اســتفاده مي کنند، دچار 
احســاس ناکامي، افت تحصیلي، اجتماع گریزي، تنهایي، حواس پرتي، 
سردرد، خستگي، ضعف حافظه، کناره گیري، فرار از مشکالت، تمایل به 
شب بیداري ، ازهم گسیختگي روابط خانوادگي و عاطفي، اعتیاد به مواد 

و الکل، اضطراب و استرس مي شوند.

زنگان امروز:حال صنعت چاپ خوش نیست 
 پنی سلین بهش بزنین

همشهری:عاقبت صفر های پولی 
 یا جیب با پر می شه یا کارت ها خالی 

همدان پیام:دوبرابر شدن قیمت لوازم التحریر بازار را سردکرد
 به جاش کالس ها رو گرم کنید

نقد حال: مردم را دریابید 
 حواست با شه اول مسئولین بعد مردم 

خبر ورزشی: تمرکز باید روی صنعت نفت باشد نه استقالل 
  تمرکز مال کنکوره نه اقتصاد

اطالعات: گام سوم توسعه محدود به فناوری هسته ای
 احتمأل کفش های  نانو پوشیده 

همدان پیام:همدان شهرمسافران چادرخواب 
 اونا می خوان آسمان همدانو ببینند

تقد حال: بخور نخور های فشار خون
 بدون شرح

همشهری: ماهواره ای که تعمیرکارخودش است
 آگهی شو تو نیازمندی ها بزنید مشتری جذب کنه 

اعتماد: درهای فوتبال را تخته کنید 
 چوب گرونه همون آهنی بسازید

ایران ورزشــی: کی روش: به خاطر مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران 
سکوت می کنم 

 دیگه می تونی یارانه بگیری 
جمهوری اسالمی: تنش میان هندوستان و پاکستان وارد مرحله خطر 

ناکتری شده 
 تنش نیست اونا دارن بازی محلی اجرا می کنن

سمیره لرستان: چرخ پروژه های بیکار ترین استان پنچره است
 ببرید تهران تنظیمش می کنن

نقد حال: کالف درهم پیچیده ایران، آمریکا، اروپا
 با کالف کارتون نباشه تازه قالی بافی رونق گرفته

درخواست پلیس راهور برای شناور شدن 
ساعت کار ادارات تا 1۰ مهر

 هر ساله با نزدیک شدن به مهر ماه پیش بینی می شود حجم ترافیکی 
شهر ها بیشتر شــود به همین دلیل رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
درخواســت پلیس راهور برای شناور شدن ساعت کار ادارات تا ۱۰ 

مهر را از استانداران کرده است.
 به گزارش تســنیم، کمال هادیان فر گفت: پیش بینی می شود وضعیت 
ترافیک در مهر ماه نســبت به ماه قبل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته 
باشد که از استانداران خواســتیم دو ساعت، ساعت اداری ادارات را 
شناور قرار دهند تا در روزهای نخست مهر پیک ترافیک نداشته باشیم.

وی، اظهار کرد: در هزار و 4۷ شهر کشور مراسمات ایام دهه نخست 
محرم بدون هیچ مشکلی سپری شد و هیچ حادثه ای روی نداد.

وی ادامه داد: در چهار ماهه نخســت ســال جاری براساس آمارهای 
پزشکی قانونی، بالغ بر پنج هزار و ۸۳۳ نفر در جاده ها و معابر شهری 
بر اثر تصادف جان باختند که هزار و 4۳۶ نفر در شــهرها و مابقی در 

جاده های کشور بوده است.
وی تصریــح کرد: بیش از ۷۰ درصد جان باختگان ترافیکی مربوط به 
جاده های کشــور است و تقریباً ۱۲۳ هزار نفر در این چهار ماه بر اثر 

تصادفات مصدوم شدند.
این مقام انتظامی درباره تمهیدات پلیس راهور برای بازگشایی مدارس 
نیز گفت: ۱۲۲ هزار وسیله با ظرفیت دو و نیم میلیون دانش آموز برای 

جابه جایی آماده هستند.
هادیان فر با بیان اینکه در کشور ۱۸ میلیون دانش آموز و دانشجو وجود 
دارد، از بهره برداری از ظرفیت ۱۱ هزار همیار پلیس در حوزه ترافیکی 

خبر داد.
وی متذکر شــد: ۱4 هزار نفر نیروی پلیس راهور در شــهرها در اول 
مهر آماده فعالیت هســتند و سعی داریم اول مهر را با کمترین گره ها 
و حوادث ترافیکی برگزار کنیم. پیش بینی می شــود وضعیت ترافیک 
نسبت به ماه قبل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد که از استانداران 
خواستیم دو ساعت، ســاعت اداری ادارات را شناور قرار دهند تا در 

روزهای نخست مهر تا روز ۱۰ مهر ماه پیک ترافیک نداشته باشیم.

 هر روز در ایران ۵۰ نفر در اثر جنگ های 
خیابانی کشــته می شــوند! آمارهای تاسف 
برانگیز از تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 
در ایران حیرت انگیز اســت. تنها در ســال 
۱۳۹۷ حــدود ۱۷هزار کشــته، بیش از ۳۶۰ 
هزار مجروح و بیش از ۳۰هزار معلول ناشی 
از تصادف داشته ایم. گویی جنگی است که 
هر روز از ما تلفات می گیرد. بله هر روز در 
این جنگ پنهان حدود 4۶ نفر کشته و حدود 

۱۰۰۰ زخمی از دست می دهیم. 
این آمار وحشتناک نه تنها هزینه های سنگین 
اجتماعــی دارد بلکه هزینه هــای اقتصادی 
سرسام آوری نیز دارد. یک لحظه تصور کنید 
چقدر هزینه شده تا فردی از کودکی واکسن 
بزند، مدرسه برود، سالم بماند، تحصیل کند، 
مهارت یاد بگیرد، سر کار برود اما یکدفعه بر 

اثر تصادف از دست برود؟ 
ــن  ــه ذه ــوال ب ــن س ــی ای ــور طبیع ــه ط ب
ــه مقصــر کیســت؟ نخســتین  ــی رســد ک م
پاســخی کــه بــه ذهــن مــی رســد پرایــد و 
ســازنده پرایــد یعنــی خودروســازان داخلــی 
ــر  ــه ب ــوری ک هســتند. شــاید از معــدود ام
ــم  ــی« داری ــی و همگان ــر مل ــاق نظ آن »اتف
ــی  ــازان داخل ــه خودروس ــت ک ــن اس همی
را مقصــر ایــن وضعیــت مــی دانیــم. البتــه 
شــاید نخســتین پاســخی کــه بــه ذهــن مــی 
رســد درســت تریــن پاســخ نباشــد و بتــوان 
ــه ذهــن هــای آســان پســند  در پاســخی ک
ــکیک  ــوند تش ــی ش ــی م ــه آن راض ــا ب م
کــرد! مثــال یکــی گفتــه بــود شــاید فرهنــگ 
تخمــه شــکنی حیــن رانندگــی ســهمش در  
تصادفــات بیشــتر از پرایــد باشــد! واقعــا چه 
ــه ای در مفروضــات  ــی داند؟لحظ کســی م
خودمــان شــک کنیــم. از خودمــان بپرســیم 
آیــا لزومــی دارد کــه خــودرو ناایمنــی مثــل 
ــهرها  ــردد در درون ش ــرای ت ــه ب ــد ک پرای
مناســب هســتند در ســفرهای بیــن شــهری 
ــت کاری  ــر نیس ــا بهت ــوند؟ آی ــتفاده ش اس
ــردد  ــکان ت ــن ام ــای ناایم ــم خودروه کنی
ــا  ــند ت ــته باش ــا داش ــاده ه ــری در ج کمت
آمــار تلفــات و تصادفــات کــم شــود؟ 
ــه  ــم ک ــت کاری کنی ــر نیس ــا بهت ــال آی اص
تعــداد ســفرهای بیــن شــهری کاهــش 

ــر شــود؟ احتمــاال  ــا تصادفــات کمت ــد ت یاب
بالفاصلــه ایــن پاســخ بــا نیشــخند بــه ذهــن 
مــی رســد کــه ایــن راه حــل نیســت بلکــه 
ــا  ــت! ام ــئله اس ــورت مس ــردن ص ــاک ک پ
ــل  ــری، منح ــم گی ــم در تصمی ــه نکنی عجل
کــردن مســاله بــر حــل کــردن مســاله تقــدم 

دارد. 
مســئله را می توان به دو سوال تبدیل کرد: 
نخســت آنکه شاید منفعت اقتصادی در این 
باشــد که تعداد سفرها کم شــود تا تبعات 
ناگوار سفرها کمتر شــود. برای این امر چه 
باید کــرد؟ دوم آنکه حتی اگر قرار اســت 
تعداد سفرها خیلی کاهش نیابد چه باید کرد 
تــا )غیر از بهبود کیفیــت خودروها و ایمن 
ترشــدن راهها( حمل و نقل ایمن تر شــود؟ 
باید به خاطر داشت که برای هر مسئله بزرگ 
اقتصادی دو نوع راه حل متصور است: نظام 

دستوری و نظام انگیزشی.
پاســخ نظام دستوری به سوال اول این است 
که کوپن ســفر برای هر خودرو تعریف می 
شــود و بیش از تعداد مشــخصی سفر، هر 
خودرو نمی تواند جابجا شود وگرنه توسط 
دوربینهایی که در مبادی شهرها نصب است 
متوقــف و جریمــه می شــود. راه حل این 

رویکرد برای ســوال دوم نیز این اســت که 
باید تردد خودروهای ناایمن نظیر پراید را در 

جاده های بین شهری متوقف کرد. 
پاســخ رویکرد انگیزشــی به سوال دوم این 
اســت که باید حمل و نقل ریلــی، هوایی 
و عمومی )اتوبوســی( جذابتر از مســافرت 
با خودروی شــخصی شــود یعنی شــرایط 
طوری شــود که هر کس که بــا خود هزینه 
فایــده می کند به این جمع بندی برســد که 
اگرچه استفاده از خودرو شخصی به دالیلی 
امتیــاز خود را دارد اما در مجموع می صرفد 
تا از شــیوه هــای جایگزین حمــل و نقل 
استفاده کرد. چگونه می توان به چنین هدفی 
رسید؟ گران کردن شدید عوارض خودروی 
شــخصی و افزایش قابل توجه قیمت بنزین! 
احتمــاال چنین نقدی به اذهان می رســد که 
اوال خطوط راه آهن یا حتی پرواز به بسیاری 
از شــهرها وجود ندارد و ثانیا شبکه حمل و 
نقل عمومی بین شهری هنوز به اندازه کافی 
توسعه نیافته اســت. اما نباید گرفتار معمای 
مرغ و تخم مرغ شــد. می توان با یک شیب 
مناسب عوارض و قیمت بنزین را باال برد و 
منابع آن را به توسعه خطوط راه آهن، ایجاد 
واگنهای جدید و توسعه زیرساختهای حمل 

و نقل بین شهری اختصاص داد. 
■ توصیه پایانی:

روشــن اســت که در چند دهه گذشته هیچ 
وقت جامعه ما نتوانســته روی این مسئله به 
تصمیم برســد اما اگر امروز که شاهد هزینه 
باالی جنگ های خیایابی هســتیم به تصمیم 
جدید برسیم می توانیم با یک برنامه منطقی 
تا ده سال بعد وضعیتی کامال متفاوت داشته 

باشیم.
گام اول: مفروضات اولیه مان را زیر ســوال 
ببریم؟ آیــا واقعا ایراد از خودروهای داخلی 

است؟ 
گام دوم: مساله را دوباره تعریف کنیم مبتنی 
بر واقعیات و نه مفروضات و نه حرف هایی 
که همه می زنیم و چون همه با هم تکرار می 

کنیم فکر می کنیم درست است. 
گام ســوم: طراحی راه حل با تمرکز بر نظام 
انگیزشــی )و نه تظام دســتوری( برای آنکه 
مطلوبیــت برخی گزینه هــا را نزد مردم باال 

ببریم و برخی را پایین. 
گام چهارم: اجماع سازی هم بر روی تعریف 
مســاله و هم بر روی راه حــل.)گام چهارم 

همزمان با گام دوم و سوم انجام می شود(.
* علی سرزعیم

جنگ های خیابانی ایران
 روزانه 50 کشته!

گواهی نامه، کارت ملی و بیمه نامه کوثر خودرو وانت نیسان امید زارعی 
فرزند قربان به شماره شناسنامه 6470030531 به شماره بیمه نامه 

1398/1010/130236 و شماره پالک 619ص89 ایران18 به شماره موتور 
z24707059z  و شماره شاسی NAZPL140BG0438339 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

زنان، کنکور و 
تبعیض مثبت 
اقتصادی
 تغییرات نهاد خانواده و آموزش حاکی از 
تمایل بیشتر زنان برای حضور در عرصه های 
اقتصادی اســت اما ســاختار اقتصــاد هنوز 
نتوانسته با این تغییر اجتماعی هماهنگ شود. 
این هماهنگی بدون اعمال تبعیض مثبت در 

زمینه اشتغال فراهم نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، نتایج امسال کنکور سراسری 
نیز مشخص شد و کسی از حضور گسترده و 
قبولی بیشتر زنان تعجب نکرد. نه تنها تعداد 
شــرکت کنندگان زن از مردان بیشتر است، 
بلکه طی چند سال اخیر قبولی زنان نیز رشد 
صعودی داشته اســت تا جایی که در کنکور 
۱۳۹۸ از تعــداد ۱۹۱ هــزار و ۲۱۵ داوطلب 
پذیرفته شده ۱۰4 هزار و ۱۲۳ نفر زن و بقیه 

پذیرفته شدگان مرد هستند.
باید توجه داشــت کــه تمایــل جوانان به 

تحصیالت دانشگاهی، اغلب نه از سر عالقه 
به علم و دانش بلکه بخاطر حضور در جامعه 
و ارتقای اجتماعی اســت. به علت مســدود 
بودن ســایر عرصه های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی دانشــگاه جزو معدود فرصت های 
پیــش روی جوانان به خصــوص زنان برای 

خروج از خانه و ورود به اجتماع است.
دانشگاه مسیری اســت که افراد امیدوارند با 
طِی موفقیت آمیز آن بتوانند تحرک اجتماعِی 
مثبت را تجربه کنند و طبقه یا منزلتی بهتر از 

والدینشان به دست آورند.
انکار ناپذیر اســت کــه زن ایرانی خواهان 
حضور در عرصه های سیاســی و اجتماعی 
و همچنیــن انجام فعالیت اقتصادی اســت. 
پیمایش ارزش ها و نگرش هــای ایرانیان که 
در ســال ۱۳۹4 از ســوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در سطح ملی انجام شده است، 
این ادعا را تاییــد می کند.بنابر یافته های این 
پیمایش، ۶4 درصد از زناِن پاســخگو با کار 
خــارج از خانــه زن موافــق و خیلی موافق 
بوده اند و حدود ۲۰ درصد اعالم کرده اند که 

فرقی برایشان ندارد. 
اما زنانی که با این همه شور و شوق و تالش و 
کوشش وارد دانشگاه می شوند، چه سرنوشتی 
پیــش رو دارند؟ آیا نظام اقتصــادی قادر به 
جذب آنان است؟ به گفته معاونت اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران، تنها ۱۶.۱ درصد از زناِن 
در سن کار مشغول فعالیت اقتصادی هستند. 
در واقع از ۳۳.۳ میلیون زن در ســن کار، ۲۸ 
میلیون زن از نظر اقتصادی غیرفعالند. از طرف 
دیگر نرخ مشــارکت اقتصــادی زنان در کل 

کشور ۱۲ درصد اعالم شده است.
مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد درصد 
قابل توجهی از زنانی که از سد کنکور گذشته 
و وارد دانشگاه می شوند، در نهایت نمی توانند 
راهی به ســوی نظام اقتصــادی پیدا کنند و 
به احتمال زیاد به نقش های ســنتی خود باز 
می گردند؛ زنانی کــه طبق پیمایش های ملی 
خواهان فعالیت اقتصادی و اشتغال خارج از 
خانه هستند و  علی رغم انواع سهمیه بندی ها 
و تبعض های جنســیتی با قبولی گســترده 
در کنکــور عزم و اراده خــود را برای تحقق 

اهدافشــان نشــان می دهند، اما در نهایت به 
در بســته خورده و با آرزها و امیدهایشــان 

خداحافظی می کنند.
این شکســت، ناکامی موقت و کوتاه مدت 
در زندگی فرد نیســت، بلکه سبک زندگی، 
فرصت هــا و امکانات زیســتی او را تا پایان 
عمر تحــت تاثیر قــرار می دهد. آیــا نظام 
سیاســت گذاری به تبعات روانی و اجتماعی 

چنین بن بستی اندیشیده است؟ 
روان شناسان نسبت به گسترش افسردگی در 
جامعه هشــدار می دهند. طبیعتاً بدون توجه 
به ایــن متفیرهای کالن اجتماعی و اقتصادی 
نمی توان دالیل افسردگی زنان را بررسی کرد. 
به نظر می رسد نیازمند برنامه ها و سیاست هایی 
در حوزه اقتصاد و اشتغال هستیم که با اعمال 
تبعیض هــای مثبت برای زنــان، راه را برای 
جبران این شــکاف بزرگ فراهم کند. در غیر 
این صورت شاهد ناهماهنگی نهاد اقتصاد، با 
نهــاد خانواده و آموزش خواهیم بود که خود 
مشــکالت و معضالت بزرگتری را به دنبال 

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

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 667 هیأت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان - نایه 
یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي  آقای عبدالحســین شهباز فرزند تقی به شماره 
شناسنامه 95016 صادره از همدان در بیست و هفت ممیز چهل و دو صدم شعیر مشاع از نود 
و شش شعیر ششــدانگ  عرصه  یک قطعه باغ به مساحت 14843/07 مترمربع قسمتی از 
پالک 27 فرعی از 5 اصلي حومه بخش یک واقع در همدان استادان ابتدای جاده دیویجین 
خریداري از مالک رسمي آقای تقی شــهباز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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 878(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/25
علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

برابر رأي شــماره 98/930  مورخ 98/6/20هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم کاکائی فرزند محمد هاشم به 
شماره شناسنامه 601 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 50/87 
مترمربع در قســمتی از پالک 66 اصلي واقع در اسدآباد خ 15 خرداد کوچه شهید نامداری 
نبش کوچه امامت خریداري با واسطه از مالک رسمي آقای امین اهلل امین نژاد محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 337(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/9

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

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

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 660هیأت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي  آقای حســن شهباز فرزند تقی به شماره شناسنامه 
1464 صادره از همدان در بیســت و هفت ممیز چهل و دو صدم شعیر مشاع از نود و شش 
شعیر ششدانگ  عرصه  یک قطعه باغ به مســاحت 14843/07 مترمربع قسمتی از پالک 
27 فرعــی از 15 اصلي حومه بخش یک واقع در همدان اســتادان ابتدای جاده دیویجین 
خریداري از مالک رسمي آقای تقی شــهباز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 880(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/25

علی زیوری حبیبی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

برابر رأي شــماره 98/902  مورخ 98/6/11هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای امید وفایی فرزند حســین به شماره 
شناسنامه 4000009583 صادره از اســدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به 
مساحت 99650/35 مترمربع در قســمتی از پالک 42 اصلي حسام آباد واقع در اسدآباد، 
اراضی روستای حســام آباد خریداري از مالک رسمي آقای حسین آقا وفایی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهــي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 341(

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/9

کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

واحدهاي تولیدي را وارد حاشیه نکنیم
 ۱. دنیــای اقتصاد در بخش دولتی و خصوصــی کاماًل متفاوت 
است. در سیســتم های دولتی، که ایران هم بیشتر در این گروه قرار 
می گیرد، با توجه به اینکه گردش اقتصادی وابســته به منابع دولتی 
اســت  صرفًا انجام امور در بسیاری از شــاخص ها به موارد دیگر 
می چربــد. به طوری کــه در اقتصاد دولتي افزایــش راندمان کاری، 
کیفیت تولید، ســود و زیان، مدیریت هزینــه و درآمد معموالً تراز 
منفی را نشــان می دهند، که البته دالیل آن کاماًل مشخص است. اما 
در گــروه دوم یعنی اقتصاد خصوصی صاحبان ســرمایه برای آنکه 
عالوه بــر رقابت با رقباي خود دربخش خصوصي، از بخش دولتی 
هم آسیب نبینند مجبورند از شیوه های علمی تر، کم هزینه تر و پربازده  
اســتفاده کنند. در این سیستم ها آنچه که در کنار منابع مالي ارزشمند 

است سرمایه نیروی کار است. 
در دنیای مدرن امروز، نگاه ها به نیروی انســانی در سازمان ها بیشتر 
سرمایه محوری بوده و پرســنل به عنوان ارزشمندترین سرمایه یک 
واحــد اقتصادی تعریف می شــود، چرا که هر چقدر این ســرمایه 
ارزشمندتر باشــد انگیزه، بهره وری، خالقیت و مدیریت هزینه های 

نیرو برای سازمان افزایش می یابد.
بــا این مقدمه اگر نگاهی به اقتصاد همدان بیندازیم اکثر تولیدي های 
این اســتان در گروه خصوصی قرار گرفته و با شرایط بد اقتصادی و 
حمایت های دولت و نوســانات ارزی این واحدها مجبورند در کنار 
مدیریت هزینه ها، نیــروی کار خود را که به دلیل نبود آموزش های 
تخصصی در پیش از اســتخدام تخصصي ندارند، آموزش بدهند که 
هزینه آن نیز به عهده کارفرما است، بنابراین برای حفظ این سرمایه 

انسانی مجبورند تالش کنند.
۲. وقتی گروهی از افراد در یک واحد سازمانی با عنوان همکار گرد 
هم می آیند با توجه به قوانین، حداقل یک ســوم شــبانه روز خود را 
با هــم کار می کنند، پس در کنار روابط کاری روابط عاطفی و حتی 
خانوادگی نیز بین کارکنان شکل می گیرد که این روابط غیرسازمانی 
در بسیاری از موارد کمک حال کارکنان و حتی منافع سازمان است. 
مدیران واحدها رابطه خود و کارگران را بیشــتر به چشــم همکار 
مي بینند و ســعی می کنند حداقل های رضایت کارکنان خود را تأمین 
کنند. امری که در دنیای مدرن امروز و در کشــورهای توسعه یافته 

نیز بر آن تأکید می شود. 
۳. اگــر سیاســت های شــرکت های بــزرگ را حتــي در اینترنــت و 
مجــالت جســتجو کنیــم متوجــه می شــویم کــه هــر روزه یکــی از 
شــرکت های بــزرگ جشــن خانوادگــی، جشــن تجلیــل و توســعه 
ــد.  ــزار می کنن ــا پرســنل برگ ــران ی ــا مدی ــرای واحــد خــود ی را ب
ــم  ــا ه ــتان م ــود در اس ــفارش می ش ــی س ــی اســت و حت 4. طبیع
تولیدکننــدگان بــرای ایجــاد انگیــزه و شــکل گیری رشــته های 
ــنل  ــف، پرس ــکل های مختل ــه ش ــازمان ب ــا س ــان ب ــی کارکن عاطف
خــود را در شــرایط  نشــاط در کنــار هــم جمــع کننــد، کــه ممکــن 
ــارک  ــر مب ــون ام ــب هایی همچ ــه مناس ــا ب ــن برنامه ه ــت ای اس

ــد، ارتقــای ســطح کار و... باشــد. ــد فرزن ازدواج، تول
۵. برگزاري این گونه مراســم ها در خــارج از محیط کاري، با توجه 
به شرایط اقتصادی برای کارکنانی که با حقوق حداقل کارگری کار 
می کنند هزینه های ســنگینی را دارد به همین دلیل اغلب این کارکنان 
از برگزاری چنین مراســم هایی چشم پوشی می کنند. بنابراین مدیران 
واحدهای تولیدی می توانند با ایجاد شــرایط مناسب در واحدهای 
تولیدی خود یا اماکن رســمی دیگر خانواده هــای کارکنان خود را 
گرد هم بیاورند چرا که خانواده پرسنل هم سربازان پشتیبان کارکنان 

واحدهای تولیدی هستند.
۵. برگزاری یک جشن عروسی در یک واحد تولیدی با نگاه حمایت 
از پرســنل، که خدا را شــکر این گونه جشــن های ایرانیان همراه با 
رعایت شئونات ایرانی اسالمی اســت، هیچ گونه منع قانونی ندارد 
که به بهانه آن یک واحد تولیدی دچار چالش شــده و باری بر روی 

دیگر بارهای این واحد تولیدی بیفزاید.
بمانــد که اگر اخبار یا تصاویری از این مراســم که جنبه خصوصی 
دارد به شیوه غیرمرسوم تهیه و در جایي منتشر شده باشد خود ورود 
غیرقانونی به حریم خصوصی است. اگر هم از سوی میهمانان حاضر 
در مراســم که همگی خانواده یک واحد تولیدی هســتند این اتفاق 
افتاده است بی شــک کاری غیر اخالقی با هدف تخریب و تعطیلی 
واحد تولیدی بوده است. به گفته معاون اقتصادی استاندار این واحد 
تولیدی در حال فعالیت و صادرات است، بنابراین توصیه مي شود به 
جای حاشیه سازی براي این واحد و یا واحدهاي فعال دیگر، کمک 
کنیم تا تن نحیف صنعت اســتان روز به روز تقویت شود و به جای 
نگاه محدود و تنگ نظرانه افق دید خود را وســیع تر کرده و نیمه پر 

لیوان را ببینیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
بلیت  هواپیما به نرخ های آذر بر نمی گردد

 در شــرایطی که نرخ های اعالم شــده بلیت هواپیما در تیر ماه امسال، مورد اعتراض 
مسئوالن سازمان حمایت و وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت، ایرالین ها به جای بازگشت 
به نرخ های آذر ماه سال گذشته، نرخ نامه جدیدی اعالم کردند که گرچه به گفته سخنگوی 
ســازمان هواپیمایی کشوری، به صورت میانگین قیمت های جدید از آذر ۱۳۹۷ هم کمتر 
است اما اگر به صورت موردی و جداگانه آن ها را بررسی کنیم، هنوز قیمت  برخی بلیت ها 

به آذر برنگشته است.
به گزارش ایســنا، تیر ماه امســال نرخ نامه جدید بلیت هواپیما اعالم شــد و در برخی 

پروازهای داخلی تا چند صد هــزار تومان قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت، این اتفاق 
سبب اعتراض برخی مسئوالن از وزیر راه و شهرسازی تا سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان در این زمینه شد.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه در نرخ های 
جدیدی که مسیرهای پرتردد پروازی مشمول کاهش قیمت شده، تکلیف بقیه پروازهای 
داخلی چه می شود؟ اظهارکرد: شــرکت های هواپیمایی بلیت پروازهای شان را بر اساس 
نرخ نامه جدید می فروشــند که قیمت آن ها  در ۶۰ مسیر پروازی ارزان تر از نرخ های آذر 
ماه ســال ۱۳۹۷ بوده و به صورت میانگین بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ارزان تر از 

نرخ های پارسال شده است.
رضا جعفرزاده افزود:  اگر هر شرکتی بلیت هواپیما را خارج از دامنه تعریف شده بفروشد، 

مرتکب تخلف شــده و با آن برخورد می شود اما شــرکت های هواپیمایی در نرخ های 
خودشان تجدید نظر کردند و مبنای محاسباتشان نیز تغییرات نرخ ارز بود.

ســخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه همه شرکت های هواپیمایی موظفند بر توزیع 
بلیت های خودشان مدیریت و نظارت داشته باشند، اظهارکرد:  نظارت عالیه در این زمینه 
بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است و هر با گونه تخلف و گرانفروشی حتی پس از 

انجام پرواز برخورد می شود.
جعفرزاده گفت: یکی دیگر از مزیت های نرخ جدید اعالم شــده در شــهریورماه این 
است که همه شــرکت های هواپیمایی یک نرخ اعالم کردند و این مسئله می تواند نظم 
بیشــتری به بازار بلیت هواپیما بدهد. از ســوی دیگر نیز نظارت بر آن بهتر و راحت تر 

از گذشته است.

غزل اسالمي «

 سال گذشته گوجه فرنگي در فصل پخت 
رب به بیش از ۵ هزار تومان رسید. در دوره 
نوســانات ارزي صادرات گوجه فرنگي براي 
دالالن و کشــاورزان صرفه اقتصادي داشت، 
بنابراین بخش عمده گوجه فرنگي اســتان ها 
تولیدکنندگان  پیله وري صادر شد.  به صورت 
رب نیز از این موقعیت استفاده کرده و در یک 
دوره یک ماهه رب را به بازار عرضه نکردند. 
همین موجب شد تا قفسه فروشگاه ها خالي 
شود و در مواقعي هم برخي  مغازه داران بیشتر 
از یک قوطي رب به مشتریان نفروشند. در آن 
دوره حتــي گوجه فرنگي باکیفیت در بازار و 
دم دست مصرف کنندگان و خانه داران موجود 
نبود تا بتوانند رب موردنیاز خود را در منزل 

بپزند.
پس از این دوره یک ماهه رب وارد بازار شد 
امــا با قیمت ۱۵ تا ۱۸ هزارو ۵۰۰ تومان! رب 
خانگي نیــز هر کیلو تا قیمت ۱۸ تا ۲۰  هزار 

تومان باال رفت.
امســال اما شــرایط متفاوت است. آن طور که 
کارشناس سیفي جات سازمان جهاد کشاورزي 
عنوان کرد، طبق برنامه قرار بوده ۱۰۸ هزار تن 
گوجه فرنگي در استان کاشت شود اما مقدار آن 

تا ۱۳۸ هزار تن افزایش یافته است. آن طور که 
مشخص است صادرات گوجه فرنگي در سال 
۹۸ نیز رونق ندارد و همه اینها دست به دســت 
هم داده تا قیمــت آن تا ۶۰۰ تومان هم پایین 
بیاید. حتي بسیاري از کارخانه ها بار کشاورزان 
را طــوري خریداري مي کننــد که صف هاي 
طوالنــي کامیون جلــوي کارخانه هــا ایجاد 
مي شود و همین موجب مي شود تا کشاورزان 
نگران فروش محصول خود شوند و قیمت را 

پایین بیاورند.
آن طور که کیاني و قادري کشاورزان نهاوندي 
مي گویند: کارخانه هاي صنایع تبدیلي هر کیلو 
گوجه فرنگــي مرغوب را با احتســاب قیمت 
جعبه ۳۰۰ توماني تا ۱۳۰۰ تومان مي خرند. اما 
بعد از بررسي ها اگر آن کیفیت رنگ و گوشتي 
بودن که مدنظر کارخانه است را نداشته باشد 
تا هرکیلو ۹۰۰ تومان با احتساب قیمت جعبه 
ارزان تــر مي خرند. دالالن نیز گوجه فرنگي را 
سر زمین بدون احتساب جعبه ۶۰۰ تومان و با 

جعبه ۹۰۰ تومان مي خرند.
پایین آمدن قیمت گوجه فرنگي در سال جاري 
موجب شد تا هر کیلو رب خانگي از ۲۰ هزار 
به ۸ تا۱۱ هزار تومان برسد. اما کارخانه ها هنوز 

قیمت رب را پایین نیاورده اند.

اگر بر اســاس فرمول کارخانه هــاي صنایع 
تبدیلــي حســاب کنیــم از هــر 4 کیلــو 
گوجه فرنگــي یک کیلو رب تولید مي شــود. 
اگــر از همین گوجه فرنگي هــاي مرغوب به 
دســت مصرف کنندگان خانگي نیز برسد آنها 
مي توانند با ۵هزارو ۲۰۰ تومان یک کیلو رب 
تولید کننــد. اگر کارخانه ها هم هیچ گونه مواد 
افزودني و رنگ قرمــز به رب اضافه نکنند با 
همین قیمــت یک کیلو رب تولید مي کنند که 
هزینه هاي نیروي کار، بسته بندي و تولید نیز به 

آن اضافه مي شود.
کارخانه ها رب را در بسته بندي هاي ۸۰۰ گرمي 
مي فروشــند. یعني هر قوطي رب 4 هزارو ۱۵۰ 
تومــان گوجه فرنگي مصرف کرده اســت که 

حداکثر معادل همان مبلــغ هم هزینه تولید به 
آن اضافه مي شــود. یعني هــر قوطي رب ۸۰۰ 
گرمي نهایتاً ۸ هزار و ۳۰۰ تومان تمام مي شــود 
که حداکثر باید حدود ۹ هزار تومان به دســت 
مصرف کننــده برســد. تا قبل از ســال ۹۷ هم 
قیمت گوجه فرنگي حدود ۱۳۰۰ تومان بود اما 
رب ۸۰۰ گرمــي با قیمت ۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
به دســت مصرف کننده مي رســید. اما از سال 
گذشته تاکنون حدود 4۰ درصد هزینه تولید باال 
رفته و طبیعي اســت که ۲ هــزار و ۵۰۰ تومان 
به قیمت رب ۶۵۰۰ توماني سال گذشته اضافه 
شود. یعني هر قوطي رب ۸۰۰ گرمي با قیمت 
۹ هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد نه 

۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان!

تنظیــم مقــررات و   مدیــرکل دفتــر 
برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به 
پایان یافتن مهلت ثبت نام فعاالن بخش درمان 
اعم از صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دامپزشکی در سامانه صندوق 
فروش گفت: فقط ۲۰ درصد از مشــموالن 
اعالم شده، به این سامانه مراجعه و ثبت نام 
کرده اند درحالیکه از اول مهر ملزم به نصب 
و اســتفاده از پایانه فروش هستند و در غیر 

این صورت جریمه می شوند.
به گزارش ایســنا، علی رستم پور با اشاره به 
ضرورت عمل به تکالیف قانونی از ســوی 

مؤدیان عنوان کرد: صاحبان مشاغل مذکور 
از ابتــدای مهرماه ملزم به نصب و اســتفاده 
از پایانه فروش هســتند و در صورت عدم 
نصب و استفاده، مشــمول جریمه خواهند 

شد.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری 
ســازمان امور مالیاتی گفت: براســاس بند 
)ی( تبصره )۶( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸، 
صاحبان مشــاغل پزشــکی، پیراپزشــکی، 
داروسازی و دامپزشــکی مکلف به استفاده 
از پایانه فروشــگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ 

جاری بوده اند.

وی تاکیــد کرد: با توجه بــه اینکه مبارزه 
بــا فرار مالیاتــی از برنامه های کلیدی این 
ســازمان محسوب می شــود و کلیه ارکان 
نظام نیــز بر جدیت برخــورد با مصادیق 
فــرار مالیاتی اجماع دارنــد؛ لذا از تمامی 
ظرفیت های قانونی در راســتای برخورد 
قاطــع با مرتکبــان فرار مالیاتی اســتفاده 

خواهد شد.
طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، رستم پور 
همچنین با اشاره به ماده ۲۷4 قانون مالیات 
های مســتقیم که مــوارد جــرم مالیاتی را 
مشخص و مجازات های خاصی را نیز برای 

مرتکبان آن در نظر گرفته، عنوان کرد: بدیهی 
اســت در صورت شناسایی موارد مربوط به 
فرار مالیاتی یا اطالع رســانی شهروندان در 
این خصوص، با مرتکبان فرار مالیاتی برابر 
قانون برخورد خواهد شد و اصل بر اجرای 
قانون از ســوی تمامی افراد جامعه و تحقق 

عدالت مالیاتی است.
وی یــادآور شــد: شــهروندان در صورت 
مراجعه به محل کار صاحبان مشاغل مذکور 
و عدم نصب و استفاده آنان از پایانه فروش، 
مراتب را با شــماره تلفن ۱۵۲۶ به سازمان 

امور مالیاتی کشور اطالع دهند.

رئیس انجمن  آردسازان مطرح کرد

فساد گسترده 
در خرید 
تضمینی گندم
■ ورود شن و ضایعات به سیلوها

 رئیس کانون انجمن هــای صنایع غذایی 
ایران گفت: فساد گسترده ای در سیستم خرید 
تضمینی گندم شکل گرفته است؛ به گونه ای که 
ساالنه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و 
خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد 
تومــان به عنوان گندم وارد پروســه خرید و 

فروش و تحویل گندم می شود.
سیدمحمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: ما سه سال است که به وزیر جهاد 

کشاورزی هشــدار داده و متذکر شده ایم که 
فساد گسترده ای در سیســتم خرید تضمینی 

گندم شکل گرفته است اما توجهی نمی شود.
وی با بیان اینکه موضوع از این قرار اســت 
که دالالن، ضایعات همچون شــن و خاک و 
گندم ضایعاتی را با گنــدم مخلوط کرده و 
به دولت تحویل می دهند، خاطرنشــان کرد: 
طبق بررســی های ما ســاالنه ۷۰۰ هزار تن 
ضایعات با گندم مخلوط شــده و به دولت 
فروخته می شــود که به معنای آن اســت که 
ساالنه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه 
بیت المــال خــارج شــده و بــه جیب های 

"خاص" می رود.
رئیس کانــون انجمن های صنایع غذایی ایران 
ادامه داد: متاسفانه یک سیستم مافیایی و فساد 
گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل 
گرفته کــه بارها در مورد آن بــه وزیر جهاد 

کشاورزی هشدار دادیم اما جوابی که از ایشان 
شــنیدیم این بود که"اشــکالی ندارد به جیب 
کشــاورز می رود"، در حالیکه ما مطمئنیم این 
اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار دالالنی 
است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت 
می فروشند و دســت برخی از مدیران نیز در 

کار است.
او اظهار کــرد: طبق قانــون در فرآیند خرید 
تضمینی گنــدم برای جلوگیــری از تحویل 
ضایعات و شــن و خاک همــراه گندم، باید 
از توری اســتاندارد ۲۰*۲ اســتفاده کنند اما 
مسئوالن مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را 
بپوشانند، به  جای استفاده از توری استاندارد از 
توری غیر استاندارد ۲*۲ که ضایعات و شن و 
خاک را از خود عبور نمی دهد در مراکز خرید 

گندم استفاده می کنند.
وی افزود: متأســفانه این افراد می خواهند این 

فساد را به نام دیگران تمام کنند. در جلسه ای 
در سال گذشته، همین موضوع مطرح شد که 
نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمله زشتی 
ابراز کرد کــه با واکنش تند تمام اعضا مواجه 

شد.
مرتضوی خاطرنشــان کرد: در سه سال اخیر 
هم وزیر بهداشــت و هم رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد در این مورد و تأثیــر منفی آن بر 
سالمتی مردم هشدار داده اند اما متأسفانه وزیر 

جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده است.
رئیس انجمن  آردســازان با بیــان اینکه گندم 
ورودی به کارخانه های آرد به طور متوسط ۱۰ 
درصد آشغال و ضایعات دارد، اظهار کرد: در 
یک نمونه رئیس یکی از دستگاه های نظارتی 
از یک کارخانه آرد بازدید کرد و شــخصاً دید 
که گندم موجود با ۹ درصد آشغال و ضایعات 

مخلوط است.

بازار آرام ارز در آخرین روزهای تابستان
 بازار ارز نسبت به روزهای گذشته تغییرات چندانی نداشته است.

به گزارش ایسنا، این روزها آرامش خاصی بر بازار ارز حکم فرماست؛ 
به طوری که مدتی اســت قیمت ها در این بازار تغییرات چشم گیری 
نداشــته است و بر همین اساس بانک ها دیروز )۲4 شهریور( هر دالر 
آمریــکا را ۱۱ هزار و ۱۹۸ تومــان و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و 

4۰۶ تومان می خریدند.
قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک ها نیز ۱4 هزار و ۱۱ تومان بود.

 ارز مسافرتی ۱۲900 تومان شد
قیمت ارز مســافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار 
باالتر اســت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک ها ۱۲ 
هزار و ۵۸۲ تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار 

و ۹۰۰ تومان می رسد.
 نرخ ارز در صرافی های بانک

اما صرافی های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دالر را ۱۱ هزار و 
۲۰۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم کردند.
ایــن صرافی ها دیــروز هر یورو را به قیمت ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان 

می خریدند و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان می فروختند.

شمارش معکوس برای مدیران
 حقوق ها را اعالم کنید

 از فرصــت تعیین شــده برای ورود اطالعــات حقوق کارکنان 
دســتگاه های اجرایی به سامانه حقوق و مزایا، فقط هشت روز دیگر 
باقی است و باید در این فاصله مدیران برای اعالم اطالعات حقوقی 

اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، از یکســال و نیم پیش که ســامانه ثبت حقوق و 
مزایا از سوی ســازمان اداری و اســتخدامی راه اندازی شد تاکنون 
برخی دستگاه های اجرایی برای بارگذاری اطالعات در سامانه ورود 
نکردند، این در حالی اســت که طبق اعالم مســئوالن، دستگاه های 
زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه اطالعات حقوقی را بارگذاری کرده، 

اما در قوه قضائیه و برخی نهادها تاکنون اقدامی نکرده بودند.
براین اســاس در مردادماه و در جلسه هیأت دولت مصوب شد که 
تا پایان شــهریورماه تمامی دستگاه هایی که اطالعات درج شده آنها 
ناقص بوده و یا این که اصال ورود نکرده بودند اقدام کنند و سازمان 
اداری و استخدامی هم مکلف شد تا پیگیر دستگاه های اجرایی برای 

اجرای این قانون باشد.
این در حالی اســت که فقط هشــت روز دیگر از مهلت تعیین شده 
باقی مانــده و باید طبق مصوبه دولت تمامی دســتگاه های اجرایی 
تا پایان شــهریورماه اطالعات مربوطه را در ســامانه حقوق و مزایا 

بارگذاری کنند.
بــا این حال تاکنون  اطالعــی در رابطه با این کــه روند بارگذاری 
اطالعات در مهلت اعالم شــده چگونه بــوده و آیا در مهلت تعیین 

شده دستگاه ها ورود کرده اند یا خیر وجود ندارد.
ــا،  ــات، رؤس ــعه مقام ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده )۲۹( قان ــق م طب
قــوای ســه گانه  شــامل  اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه  مدیــران 
ــازمان ها و مؤسســات  ــا، س ــم از وزارتخانه ه ــوری اســالمی اع جمه
و دانشــگاه ها، شــرکت های دولتــی، مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه 
ــی، شــرکت های بیمــه  ــاری دولت ــت، بانک هــا و مؤسســات اعتب دول
ــات  ــی، مؤسس ــر دولت ــی غی ــای عموم ــات و نهاده ــی، مؤسس دولت
ــس، شــورای  ــالب اســالمی، مجل ــای انق ــا و نهاده ــی، بنیاده عموم
ــی  ــر نظــر ول ــون اساســی، بنیادهــا و موسســاتی کــه زی ــان قان نگهب
فقیــه اداره می شــوند و همچنیــن دســتگاه ها و واحدهایــی کــه 
شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر یــا تصریــح نــام اســت اعــم 
ــررات  ــن و مق ــا از قوانی ــته ی ــون خــاص خــود را داش ــه قان از اینک
آن تبعیــت می کننــد نظیــر وزارت جهــاد کشــاورزی، شــرکت ملــی 
ــع  ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــی گاز، س ــرکت مل ــت، ش نف
ایــران، بانــک مرکــزی، ســازمان بنــادر و کشــتیرانی، ســازمان توســعه 
ــران، صــدا و ســیما، ســتاد  ــی ای ــع معدن و نوســازی معــادن و صنای
اجرایــی و قرارگاه هــای ســازندگی و اشــخاص حقوقــی وابســته بــه 
آنهــا، اشــخاص و دســتگاه هایی هســتند کــه بایــد اطالعــات حقــوق 
و دســتمزد خــود را در ایــن ســامانه ثبــت کننــد؛ بــه نحــوی کــه میزان 
ناخالــص پرداختــی بــه هــر یــک از افــراد مشــخص باشــد و امــکان 
دسترســی بــرای نهادهــای نظارتــی و عمومــی مــردم فراهــم شــود.

کارخانه ها رب را تا 2 برابر گران تر 
مي فروشند

گوجه ارزان شد 
رب گران ماند

از اول مهر

پزشکانی که از پایانه فروش استفاده نکنند جریمه می شوند
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جام حذفی امروز قرعه کشی می شود
پاس همدان با لیگ برتری ها

 دیدار می کند!
 مرحله چهارم رقابت های جام حذفی باشــگاه های کشور امشب 
قرعه کشی می شــود و ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود 

را خواهند شناخت.
در مرحله چهارم جام حذفــی ۱۶ تیم لیگ برتری به همراه ۱۶ تیم 
صعود کرده از مرحله ســوم شــرکت دارند کــه در روزهای ۷ و ۸ 
مهرماه به مصاف هم می روند.با اضافه شدن تیم های لیگ برتری این 

رقابت ها با حساسیت باالتری دنبال می شود.
ســال گذشــته یک تیم دســته دومی به نام داماش گیــالن تا فینال 
رقابت ها صعــود کرد که در گام آخر در یک بازی جنجالی بازی را 

به پرسپولیس واگذار کرد.
جام حذفی جام شگفتی ها است و این باعث می شود تا بعضی مواقع 
تیم های بی نام و نشــان از دســتجات پایین مقابل تیم های بزرگ و 

نامدار حاضر شده وسد راه  شوند و شگفتی ساز می شوند.
در رقابت های امســال و در مرحله چهارم ۱۶ تیم لیگ برتری ۹ تیم 

دسته اولی و ۷ تیم دسته دومی حضور دارند.
ــروی  ــیراز، نی ــی ش ــر سپاس ــه، فج ــود ارومی ــان، ن ــاش گیالنی دام
زمینــی تهــران، یــاوران تهــران، خوشــه طــالی ســاوه، گل 
ــته  ــای دس ــیراز تیم ه ــقائی ش ــان و فش ــس کرم ــرز، م ــان الب ریح
ــتند و در  ــی هس ــام حذف ــارم ج ــه چه ــر در مرحل ــی حاض اول
همــدان،  پــاس  تیم هــای  دومــی  دســته  باشــگاه های  میــان 
ســردار بــوکان، شــهدای رزکان کــرج، مــس نویــن کرمــان، خیبــر 
خرم آبــاد، اســتقالل ماهشــهر و شــهرداری ماهشــهر موفــق شــدند 

ــد. ــود کنن ــارم صع ــه چه ــه مرحل ب
تیــم فوتبــال پــاس همــدان کــه در لیــگ دســته دوم حضــور دارد 
تــا ایــن مرحلــه دو بــازی انجــام داده اســت ابتــدا تیــم شــهرداری 
ــاخت و  ــوب س ــه مغل ــوی را در خان ــان رض ــکن از خراس بردس
ــن  ــی ای ــه مصــاف رضوان ــازی در اصفهــان ب ــن ب ســپس در دومی
شــهر رفــت و در آن دیــدار نیــز در وقت هــای اضافــی بــه 

ــرد. ــود ک ــید و صع ــروزی رس پی
ــرد و حــاال در  ــاال ب ــاس را ب ــان پ ــی بازیکن ــازی آمادگ ــن دو ب ای
مرحلــه چهــارم بایــد تــا فــردا منتظــر بمانــد تــا حریــف خــود را 

بشناســد.
آیا پاس به تیم های لیگ برتری برخورد می کند و یک بار دیگر شاهد 
رویارویی با لیگ برتری ها خواهیم بود یا با بخت بلند یک تیم دســته 

دومی یا دسته اولی حریفش می شود.
مرحلــه چهــارم رقابت هــا پــس از آنکــه امشــب قرعه کشــی شــد 
در روزهــای هفتــم و هشــتم مهرمــاه برگــزار می شــود تــا ۱۶ تیــم 

برتــری بــه مرحلــه یک هشــتم پایانــی صعــود کننــد.

اکباتان صدرنشین لیگ نوجوانان 

 هفتــه چهــارم از دور دوم لیــگ فوتبــال نوجوانــان قهرمانی 
باشــگاه های استان یادواره شهید امیر امیرگان با انجام دو بازی دنبال 

شد و تیم اکباتان همدان صدرنشینی خود را تداوم بخشید.
در ایــن هفته تیم فوتبال یاوران مالیر بــا ارائه فوتبالی برتر در یک 
بازی پرگل 4 بر ۲ موفق شد ستاره سرخ تویسرکان را شکست دهد 

تا پس از ۳ هفته ناکامی طعم شیرین پیروزی را بچشد.
در دیگــر دیدار این هفتــه جدال دو تیم مدعی پــاس و اکباتان به 
تســاوی یک بر یک انجامید این دیدار حکم فینال را داشت و چهره 
تیم قهرمانی از دل این بازی بیرون می آمد که اکباتان از بخت باالیی 
برخوردار اســت در این دیدار که با برتری اکباتان آغاز شــده بود 
آدرین قاســمی در دقیقه ۳۸ تیم اکباتان را پیش انداخت. پس از این 
گل تیم پاس جلو کشــید و چند حمله روی دروازه اکباتان تدارک 
دید و ســرانجام در دقیقه ۱+4۵ محمد حسین زنگنه گل تساوی را 

به ثمر رساند.
در نیمــه دوم توپ بیشــتر در میانه میدان بیــن بازیکنان رد و بدل 
شــد و توپی از خط دروازه ها نگذشــت تا دو تیم به تقســیم امتیاز 

رضایت بدهند.
پس از گذشــت 4 هفتــه از رقابت ها تیم اکباتان با کســب ۸ امتیاز 
صدرنشــین است و امید اول قهرمانی به شمار می رود. تیم پاس نیز 
با ۶ امتیاز چشــم به بازی های باقی مانده دارد دو تیم ستاره سرخ و 

یاوران مالیر نیز در انتهای جدول امیدی به قهرمانی ندارند.

آرمان حاکمی صدرنشین شطرنج بین المللی 
ابن سینا شد

 آرمان حاکمی شطرنجباز تهرانی صدرنشین رقابت های بین المللی 
شطرنج ابن سینا به میزبانی همدان شد.

در پایان دور چهارم این رقابت ها که به میزبانی ســالن ۶ هزار نفری 
انقالب همدان در جریان است، آرمان حاکمی با چهار امتیاز به تنهایی 

در صدر جدول قرار گرفت.
آراد نظری از گیالن، مســعود مصدق پور از خراسان رضوی و لقمان 
گولیــف از جمهوری آذربایجان هرکدام با ۳.۵ امتیاز تعقیب کنندگان 

حاکمی در باالی جدول رده بندی این رقابت ها هستند.
شانزدهمین دوره مســابقات شــطرنج اوپن بین المللی ابن سینا روز 

گذشته با برگزاری دور پنجم ادامه می یابد.
در شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی ابن  سینا همدان 44۰ 
بازیکن از ۶ کشــور ایران ، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، عراق و 

قزاقستان در سه جدول رقابت دارند.
 در بخش اساتید این دوره مسابقات ۷۷ شطرنجباز  حضور دارند.

مجموع جوایز در نظر گرفته شــده برای ایــن رقابت ها ۷۰۰ میلیون 
ریال است.

ناکامی نمایندگان استان در لیگ دسته سوم

 هفته دوم از رقابت های لیگ دســته ســوم کشور در گروه دوم با 
ناکامی ذوب فلزات بهار همدان دنبال شد.

در این هفته تیم ذوب که بســیار به هم ریخته و سردرگم بود فوتبال 
رضایت بخشــی را به نمایش نگذاشت و در حالی که حریف این تیم 
شاهین زنجان حرف چندانی برای گفتن نداشت. در کمال ناباوری در 
یک بازی پرگل نتیجه را به حریف زنجانی خود واگذار کرد تا لیگ را 

ذوب فلزات با شکست آغاز کند.
امیدواریم که این باخت تلنگری باشد برکادر فنی و مدیریت باشگاه تا 
لیگ دسته سوم را جدی بگیرند و هر حریفی را از قبل بازنده ندانند.

ذوب فلزات در این دیدار نشــان داد که از خط دروازه تا خط حمله 
مشکل دارد بازیکنان مصدوم و ناآماده و بازی خودخواهانه در این تیم 
موج می زند.خط دفاعی تیم بهاری بسیار شکننده وپر اشتباه بود ونشان 

داد که تا تیم شدن راه درازی را پیش رو دارد.
امــا در دیگر دیدارهای این گروه در هفته دوم آذرآب اراک در مقابل 
کیمیای تهران به تساوی بدون گل رضایت داد و دو تیم دماوند آمل و 
ستاره کاسپین بابل نیز در دربی شمال به تساوی یک بر یک رسیدند. 
فرهنگ البرز در یک بازی پرگل 4 بر یک شــهروند رامسر را مغلوب 
کرد و دو تیم سولدوز نقده و آبیدر سنندج نیز به تساوی یک بر یک 

رضایت دادند.
با گذشــت دو هفته از رقابت ها تیم برق آرا البرز با دو پیروزی 
و ۶ امتیاز صدرنشــین اســت و 4 تیم آبیدر ســنندج، سولدوز 
نقده، شــاهین زنجــان و دماوند آمل نیز بــا 4 امتیاز تیم کرجی 

می کند. تعقیب  را 
دو تیم همدانی ذوب فلزات بهار و شهرداری مریانج به همراه شهروند 

رامسر بدون امتیاز نیز در قعر جدول قرار دارند.
هفته سوم این رقابت ها روز جمعه هفته جاری برگزار می شود که تیم 
ذوب فلزات بهار باید راهی کرج شــود و با تیم صدرنشین رقابت ها 
برق آرا البرز دیدار کند و دیگر تیم نماینده اســتان شهرداری مریانج 
میزبان دیگر تیم باالی جدول آبیدر سنندج خواهد بود و روز سختی 

برای نمایندگان استان رقم خواهد خورد.
در ســایر بازی های هفته ســوم آذرآب اراک با ســولدوز نقده دیدار 
می کند آریونجم تهران با شــهروند رامسر مسابقه می دهد دماوند آمل 
با کیمیای تهران مصاف می کند و فرهنگ البرز به دیدار ستاره کاسپین 

بابل خواهد رفت.

1

2

3

پیشخوان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000357 مورخه 1398/5/9هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي حسین جمشیدیان فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 551 صادره از همدان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 90525/37 
مترمربع تحت پالک132/544 واقع در همدان بخش 5 روســتای دشــته خریداري مع الواسطه از 
علی اکبر جمشــیدیان و محمد جمشیدیان و حســین خان بیات محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 729(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/9

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000359 مورخه 1398/5/9  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان 
منطقه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي روح ا.. اکبری فرزند ســرحد به شماره شناسنامه 5 
صادره از زرنه  در ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت175/77 مترمربع تحت پالک1/12025 
واقع در همدان حومه بخش 2 خریداری مع الواسطه از حسین خاکپور مکاریان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 785(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/25

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

سرنوشت تلخ برانکو 
در االهلی عربستان

 برانکــو ایوانکوویچ ســرمربی تیم 
فوتبال االهلی عربستان سرنوشت تلخی 
در این تیم داشت و بعد از باخت به تیم 
الوحده در هفته ســوم لیگ عربستان از 

سمتش برکنار شد.
تیم فوتبال االهلی عربستان در هفته سوم 
لیگ عربســتان برابر تیم الوحده با نتیجه 

یک به ۲ شکست خورد.
در جریان این مسابقه و زمانی که االهلی 
از حریفش عقب بود، تماشاگران این تیم 
به ســمت برانکو بطری و اشیای زیادی 
پرتــاب کردند تا عصبانیــت خود را از 
عملکرد این مربی ُکروات نشان بدهند.

این باخت کافی بود تا مدیران تیم االهلی 
دســت به کار شــوند و باالخره تصمیم 
خود را برای برکناری برانکو ایوانکوویچ 

سرمربی تیمشان عملی کنند.
منصور بن مشــعل مدیر باشگاه االهلی 
بعد از این مسابقه اعالم کرد که برانکو از 
سمتش برکنار شده است. به این ترتیب 
عمر کاری برانکو در تیم عربســتانی به 

هفته چهارم هم نرسید.

ایران به انتخابی 
المپیک۲۰۲۰ راه یافت

 تیم ملی والیبال ایران در دومین روز 
از رقابت های والیبال قهرمانی آسیا مقابل 
قطر به پیروزی رسید تا جواز حضور در 

انتخابی المپیک را کسب کند.
بیستمین دوره مســابقات والیبال مردان 
قهرمانی آســیا کــه با حضــور ۱۶ تیم 
در چهــار گــروه به میزبانــی تهران در 
رورزشگاه آزادی در حال برگزاری است 
که در پایان هشت تیم برتر جواز حضور 
در مرحله دوم انتخابــی المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو که دیماه سالجاری در چین برگزار 

می شود، را کسب خواهند کرد. 
تیم ملی والیبال ایران پس از شکست تیم 
سریالنکا، در دومین گام این مسابقات تیم 
قطر را نیز شکست داد وحضور خود را 
در مسابقات انتخابی المپیک قطعی کرد.

تیم ملی بــا این پیــروزی صعودش به 
مرحله بعد و جمع هشت تیم برتر قطعی 
شــد و ملی پوشان دی ماه در چین برای 

صعود به المپیک خواهند جنگید.

برگزاری مسابقه دوستانه 
بسکتبال در همدان

 مســابقه دوستانه بســکتبال جوانان 
همــدان و جوانــان اراک بــه میزبانی 
شهرســتان همدان برگزار شد.یک بازی 
مسابقات دوستانه بسکتبال بین تیم های 
جوانان همدان وجوانان اراک ، نوجوانان 
همدان ، نوجوانان اراک در سالن تختی به 
میزبانی هیأت بسکتبال شهرستان همدان 
برگزار شــدنتایج دو دیدار دوستانه تیم 
جوانــان همدان در پایان بــازی خود را 
با نتیجه 4۸ بر ۵۳ بــه تیم جوانان اراک 
واگذار کــرد .در بخــش نوجوانان تیم 
نوجوانان همدان موفق شد با نتیجه 4۷بر 
۳۳در مقابل تیم نوجوانــان اراک پیروز 

میدان شود.

شکست پیشکسوتان شدیدی در مریوان
 هفته دوم از رقابت های پیشکسوتان غرب کشور جام زاگرس نشینان با انجام 4 بازی در شهرهای مالیر، 

اسالم آباد، مریوان و کرمانشاه برگزار شد.
در این هفته تیم فوتبال پیشکسوتان شدیدی همدان در مریوان میهمان پیشکسوتان این شهر بود که در نهایت 

۳ بر یک مغلوب این تیم شدند و با باخت به همدان بازگشتند.
اما برخالف تیم شدیدی همدان دیگر نماینده استان مالیر با یک گل به پیروزی رسید تیم پیشکسوتان مالیر 

این هفته میزبان تیم سنندج بود و با یک گل حریف خود را با شکست بدرقه کرد.
تیم اسالم آباد نیز ۳ بر ۲ تیم پیشکسوتان قزوین را شکست داد و کرمانشاه نیز بر نماینده بیجار فایق آمد.

با گذشت ۲ هفته از رقابت ها تیم پیشکسوتان مریوان با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم مالیر با 4 امتیاز دوم 
است تیم های همدان، قزوین، اسالم آباد و کرمانشاه با ۳ امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

3 تفنگدار همدانی در تیم ملی 
 ۳ تفنگدار همدانی به اردوی تیم ملی تیراندازی دعوت شدند 

اردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی کشورمان از روز گذشته با حضور ۳۱ ورزشکار در دو رشته تفنگ و تپانچه 
در سالن ۸۰ خطه مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد فدراسیون تیراندازی کشورمان برای حضور در مسابقات 

آسیایی و انتخابی المپیک، ۳۱ تیرانداز کشورمان را به خط کرد.
فدراسیون تیراندازی از ۳ تیرانداز استان برای این اردو دعوت کرد. در رشته تفنگ مه لقا جامه بزرگ به همراه 

ساسان شهسواری و در رشته تپانچه مینا قربانی تیراندازان استان هستند که به این اردو دعوت شدند.
این مرحله از اردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی به منظور حضور موفق در رقابت های بین المللی پیش رو 
برگزار می شود. تیراندازان بخش تفنگ تا دوم مهرماه و تیراندازان تپانچه تا ۸ مهرماه در این اردو تمرین 

خواهند کرد.

 دومیــن دوره رقابت های جام باشــگاه 
های سنگنوردی کشور با حضور ملی پوشان 
شــاخص در بخش مــردان بــا رقابت ۱۲۸ 
سنگنورد به میزبانی سالن فرهاد شهر همدان 

آغاز شد. 
این رقابت ها به مدت ۶ روز به میزبانی سالن 
فرهاد شــهر همدان در جریان است و بخش 
دختران نیز اواسط هفته جاری با شرکت ۷۵ 

سنگنورد زن برگزار خواهد شد.
در بخش مــردان ۱۱ تیم حضور دارند که در 
رشته های سرطناب و بولدرینگ رقابت خود 
را آغاز کرده اند که در بخش انفرادی پســران 

بیش از دختران هستند.
تهرانی ها بیشترین باشگاه های شرکت کننده 
در این دوره از مسابقات هستند و از مجموع 
۲۰۳ سنگنورد شرکت کننده، ۷۵ تن را بانوان 

تشکیل می دهند.
در پایان فینال بخش ســرطناب این دوره از 
رقابت ها که دیروز در ســالن ســنگنوردی 
فرهاد همدان برگزار شــد، رضا کالسنگیان 
از باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس 

تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد.
همچنیــن محمدامیــن محمدلو از باشــگاه 
کوهنوردی آذران زنجان دوم شــد و محمد 
ســلطانی از باشگاه کوهنوردی ساسان کرمان 

عنوان سوم را کسب کرد.

سعید صفری از باشگاه کوهنوردی آزادی آمل 
چهارم شــد، محمدعلی آقاداودی از باشگاه 
کوهنوردی ساسان کرمان پنجم و علیرضا پیله 
فروشان از باشگه سنگنوردی دانشگاه تربیت 

مدرس تهران عنوان ششم را کسب کرد.
در مرحلــه فینــال این دوره از مســابقات ۹ 

سنگنورد برتر باهم رقابت کردند.
مسابقات بخش بولدرینگ نیز از عصر امروز 
در سالن ســنگنوردی فرهاد همدان آغاز می 

شود.
ایــن پیکارها با حضور یازده باشــگاه از 
 ۶ به مدت  اســتان های مختلف کشــور 
روز در ۲ بخش مردان و زنان برگزار می 
شود.باشگاه ســنگنوردی داوودی تهران، 
دانشــگاه تربیــت مدرس تهــران، هیأت 
اســتان همدان، هیأت اســتان خوزستان، 
زنجــان،  آذران  کوهنــوردی  باشــگاه 
نومرز، باشــگاه کوهنــوردی آزادی آمل 
در  کرمان  ساسان  کوهنوردی  باشــگاه  و 
این پیکارها شــرکت دارنــد ضمن اینکه 
باشــگاه کوهنوردی راســخ اصفهان فقط 

در بخش بلدرینگ حضور یافته اســت.
در بخش ســرطناب ۶۲ سنگنورد و در بخش 
بلدرینگ ۶۶ ســنگنورد شرکت دارند و دوره 
جام ســنگنوردی باشــگاه های کشور در ۲ 
بخش مردان و زنان و در رشته های سرطناب 

و بولدر برگزار می شود.
رضا کالســنگیان، داود رکابی و محمدعلی 
آقــاداودی از قهرمانان مطرح و ملی پوشــان 
سگنوردی در قالب تیم های باشگاهی در این 

مسابقات حضور دارند.
اکبر ثابت کار مربی تیم ملی سنگنوردی کشور 
نیــز به عنوان طراح مســیر در این رقابت ها 

شرکت کرده است.
این رقابت ها را محمدامیــن حواله دار نژاد 
به عنوان رئیس هیأت داوران و آرزو زربه ئی 
داور رده بنــد، تحت قضــاوت دارند ضمن 
اینکه ســر طراح های مسیر محمد رخصتی 
و آرتیمس یگانه هســتند.زهرا بهرامیان نیز به 
عنوان ناظر فدراسیون این رقابت ها را نظاره 

گر است.
دیواره بخش بلدرینگ این دوره از مسابقات 
پوشیده بود تا شــرکت کنندگان دیواره را از 

قبل مسیریابی نکنند.
حــدود یکصد تن از تماشــاگران حاضر در 
ســالن نظاره گر صعود ســنگنوردان بر روی 
دیواره سرطناب بودند.این مسابقات از طریق 
اسکبورد سالن به صورت مستقیم نیز پخش 

می شود.
سنگنوردان به دقت مسیریابی و عملکرد سایر 
حریفان خود بر روی دیواره سرطناب را نظاره 

گر بودند.

ــان اردوی  ــدان میزب ــا هم ــن روزه  ای
ــش از  ــان پی ــال نوجوان ــی فوتب ــم مل تی
نوجوانــان  مقدماتــی  آغــاز مســابقات 
آســیا می باشــد، ســرمربی تیــم ملــی 
ــن  ــوص آخری ــران در خص ــان ای نوجوان
ــدا از  ــت: در ابت ــم گف ــن تی ــت ای وضعی
ــکر  ــدان تش ــتان هم ــوب اس ــی خ میزبان
ــده شایســته ای  ــدوارم نماین ــم و امی می کن
ــش رو  ــای پی ــورمان در رقابته ــرای کش ب

ــیم. باش
حسین عبدی گفت: بچه ها تمرینات خوبی 
را پشت سر گذاشته اند و نفرات خوبی در 
اختیار داریــم و تمرینات خود را تا امروز 
دوشــنبه در همدان ادامه می دهیم و بعد از 
آن برای برگزاری مسابقات آماده می شویم.
وی در خصوص مســابقات تدارکاتی این 
تیم پیش از مســابقات گفت: دو تورنمنت 

بین المللی را پشــت سرگذاشــته ایم و از 
دو تیمی که به در مسابقات حضور داشتند 
از بین ۵۰ بازیکــن ۲۵ بازیکن منتخب و 

بهترین ها را انتخاب کرده ایم .
حســین عبدی تصریح کرد: همه بازیهای 

تدارکاتی خود را با برد پشــت سر گذاشته 
ایم و برای نخســتین بــار در رده های پایه 
موفق شــدیم تیم ملی عراق را در همدان 
شکست بدهیم و در کل بازیهای تدارکاتی 

خوبی برگزار کردیم.
 ســرمربی تیم ملی نوجوانان ایران اظهار 
کرد: در تمــام بازی هــای تدارکاتی به 
دنبال افزایش میل گلزنی در بین بازیکنان 
و گل نخوردن بودیم و به خوبی توانستیم 

این تاکتیک را در تیم پیاده سازی کنیم.
از  خــود  شــناخت  در خصــوص  وی 
حریفان تیم ملی نیز گفت: ما افغانســتان 
را می شناســیم و در یک بازی تدارکاتی 
در تاجیســکتان برابــر ایــن تیــم بازی 
کرده ایم و شــناخت کاملی نسبت به این 
تیم داریم اما نســبت به مالدیو و فلسطین 

داریم. شناخت کمتری 

جدول رده بندی نوجوانان )هفته چهارم(
امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساویبردبازینام تیمردیف

53-3813-41یاوران مالیر1

16-54-413پاس همدان2

58+114-422اکباتان همدان3

34-4112710ستاره سرخ تویسرکان4

 پیــش از آغــاز مســابقات فوتبال 
نوجوانان آســیا ، فرمانــدار همدان از 
مجموعه ورزشی شــهید حاجی بابایی 

شهر مریانج بازدید کرد.
با  فرماندار شهرســتان همدان  افشاری 
حضور در ورزشــگاه شهید حاج بابایی 
مریانج از زمین چمن این استادیوم پیش 
از میزبانــی مســابقات مقدماتی فوتبال 

نوجوانان آسیا بازدید کرد.
فرماندار همدان در این بازدید با تاکید بر 
ظرفیت های بالقوه این مجموعه ورزشی 
برای میزبانی از مسابقات ملی و فرا ملی 

اظهار داشــت: مجموعه ورزشی شهید 
حاجی بابایی از کامل ترین و به روزترین 
مجموعه های ورزشــی کشور است و با 
برگزاری مسابقات مختلف و میزبانی از 
اردوهای تیم ملی ظرفیت این مجموعه 

باید به نحو مطلوبی معرفی شود.
گفتنی اســت مجموعه ورزشــی شهید 
علیرضــا حاجی بابایی بــا ظرفیت ۱۰ 
هزار نفری، دارای ســالن ورزشی یک 
هزار و ۵۰۰ نفره، ســالن کشتی، سالن 
رزمی  ورزش های  ســالن  اســکواش، 
مهمانســرای  ژیمناســتیک،  و ســالن 
ورزشکاران، استخر تمرینی سرپوشیده، 
سالن بدنسازی و سالن پینگ پنگ است.
مساحت این مجموعه ورزشی ۲۲۰۰ متر 
مربع بوده و برای ساخت آن ۱۳۰ میلیارد 

ریال هزینه شده اســت. این ورزشگاه 
امکانات الزم برای برگزاری مســابقات 
ملی و فراملی از جمله بازی های آسیایی 
را دارد. ســازه مجموعه ورزشی شهید 
حاج بابایی اسکلت فلزی است و دارای 
زمیــن چمن طبیعی با سیســتم آبیاری 
اتوماتیک، دستی و سیستم زهکش است.

در کنــار این ورزشــگاه مهمان ســرایی 
ورزشــی به مســاحت 4۰۰ متر مربع در 
پنج طبقه احداث شده است.امکانات این 
مجموعه شامل رستوران با ظرفیت ۲۰۰ 
نفر و ۱۳۰ اتاق ســه تختــه با گنجایش 
۱۲۰ نفر است.ملیحه براز سرپرست اداره 
ورزش و جوانان همدان و حسینی مسئول 
ورزش و جوانان شــهر مریانج فرماندار 

همدان را در این بازدید همراهی کردند.

آغاز رقابت های سنگنوردی کشور در همدان 

قهرمانان رشته سرطناب 
معرفی شدند

سرمربی تیم ملی نوجوانان:

با بهترین شرایط به استقبال مسابقات آسیایی می رویم

کارت دانشجویی شبنم خلج فرزند اردشیر 
به شماره 0410490350 رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9412308016مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مجموعه ورزشي مریانج
از کامل ترین های کشور است

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

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

برابر رأي شــماره 139860326034000356 مورخه 1398/5/9هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
همدان منطقه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي نورعلی جمشیدیان فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 663 صادره از همدان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي آبی به مساحت 81645/78 
مترمربع تحت پالک132/543 واقع در همدان بخش 5 روســتای دشــته خریداري مع الواسطه از  
ســهم االرث از پدر خود علی اکبر فرزند خان محمد و محمود جمشیدی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 727(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/9

موسی حنیفه 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
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sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
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litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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■ دوبیتي:
چو جغدی جای در ویرانه دیره غمت در سینه ی مو خانه دیره  

هر آن انده که در انبانه دیره فلک هم در دل تنگم نهد باز  
باباطاهر

■ حدیث:
امام علی )ع(: 

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان باشد، و از او ناتوان تر کسی است که 

دوستان خود را از دست بدهد«.                
نهج البالغه، حکمت 12

سینـما

■ قد  س...............  قصر شيرين - تپلی و من- قسم
■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين

 تپلی ومن
■ فلســطين1 - ايده اصلی - شبی که ماه کامل 

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون............................  تپلی ومن - جانان

■بهمن مالير................................................ ...........  قسم
قصر شيرين - ايده اصلی- تپلی  ومن

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

دستگاه تصفیه هوای خودروهای خودران

 محققــان برای تصفیه هوای خودروهای خودران یک دســتگاه 
ســقفی ویژه تولید کرده اند که می تواند انواع میکروب ها و آالینده 

های موجود را از بین ببرد.
به گزارش مهر ، این دســتگاه تصفیه هوا توسط شرکتی چینی به نام 
یانفنگ تولید شده و به راحتی قابل نصب بر روی سقف خودروهای 
خودران اســت.خود این دســتگاه دارای رابط کاربری لمسی برای 
اعمال تنظیمات مدنظر کاربران اســت. دستگاه یادشده که ولنس پاد 
نام دارد همراه با یک اپلیکیشن تلفن همراه عرضه می شود که کنترل 
آن را ساده می کند. شرکت سازنده می گوید این سیستم تصفیه هوا 
با طیف گســترده ای از خودروها سازگاری دارد و می توان آن را بر 

روی خودروهای غیرخودران نیز نصب کرد.

دستگاهی که از تاریکی برق تولید می کند!

 محققان دســتگاهی ابداع کــرده اند که برخالف ســلول های 
خورشیدی در آسمان شب برق تولید می کند.به گزارش مهر ، دیسک 
های خاصی ابداع شــده اند که می توانند با مهار اشعه های گرما در 

اتمسفر در شب برق تولید کنند.
هرچند پنل های خورشــیدی برای تولید برق در روز کارآمد هستند 
اما  هیچ روشی برای تولید برق در شب وجود ندارد. اکنون دستگاه 
جدید با ارائه روشی نوین به نام خنک کننده تابشی محدودیت های 

انرژی خورشیدی برای تولید برق را حذف می کند.
فرایند خنک کننده تابشی زمانی اتفاق می افتد که اشعه های گرمایشی 
به سطحی که رو به آسمان است، برخورد کنند و به این ترتیب  سطح 

مذکور از هوای محیط خنک تر می شود.

دستگاهی که از تاریکی برق تولید می کند!

 محققان دســتگاهی ابداع کــرده اند که برخالف ســلول های 
خورشیدی در آسمان شب برق تولید می کند.به گزارش مهر ، دیسک 
های خاصی ابداع شــده اند که می توانند با مهار اشعه های گرما در 
اتمسفر در شــب برق تولید کنند.هرچند پنل های خورشیدی برای 
تولید برق در روز کارآمد هســتند اما  هیچ روشــی برای تولید برق 
در شــب وجود ندارد. اکنون دســتگاه جدید با ارائه روشی نوین به 
نام خنک کننده تابشی محدودیت های انرژی خورشیدی برای تولید 
برق را حذف می کند.فرایند خنک کننده تابشی زمانی اتفاق می افتد 
که اشعه های گرمایشــی به سطحی که رو به آسمان است، برخورد 
کنند و به این ترتیب  سطح مذکور از هوای محیط خنک تر می شود.
همین شیوه تاثیرگذاری به یخ زدن چمن ها در شب  منجر می شود.

رونمایی از یک برف روب خودران 
فرودگاهی

 یک شــرکت ســوئدی آغازبه آزمایش یک برف روب خودران 
فرودگاهی کرده اســت تا دیگر انسان ها در این کار درگیر نباشند و 
برف روبی باند فرودگاه ها با دقت و سرعت عمل بیشتری انجام شود.
به گزارش ایسنا ، یک شرکت سوئدی موسوم به "LFV" با هدایت 
 )AVAP(کنسرسیوم تحقیقاتی وسایل نقلیه خودکار برای فرودگاه ها
آزمایش جدیدترین تجهیزات خودران برف روب را آغاز کرده است.
تحقیقات AVAP به دنبال برف روبی خودکار فرودگاه ها و خدمات 
مرتبط با آن اســت.در حال حاضر ایــن گروه در حال آزمایش برف 
روب خودران باند فرودگاه هســتند که برف را از اطراف چراغ های 

باند برای بهتر دیده شدن توسط خلبانان می روبد.

بازار داده های زیستی با کسب و کارهای نو 
رونق می گیرد

 رئیس مرکز راهبــردی فناوری های همگــرای معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری با بیان این که کســب وکارهای حوزه 
داده های زیستی به ســرعت در دنیا در حال گسترش است، گفت: 
در این حوزه مرکز راهبردی فناوری های همگرا نیز توسعه کسب و 
کارهای این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است.به گزارش 
ایســنا، علی محمد ســلطانی، رئیس مرکز راهبــردی فناوری های 
همگرای معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: با بیان 
اینکه نســل جدید توالی یابی )NGS(، بــه مجموعه فناوری هایی 
اطالق می شــود کــه می توانند حجــم زیــادی از دی ان ای را در 

مدت زمانی کوتاه و با هزینه کم توالی یابی کنند.

موازی کاری هایی 
در تهیه اطلس مردم نگاری

 »متاســفانه شــاهد موازی کاری هایی در تهیه ی 
برخی  »مردم نگاری ســرزمین« هســتیم،  اطلــس 
انجمن ها پیشنهاد کاری شبیه به اطلس را در دستور 

کار خود قرار داده اند.«
به گزارش ایسنا، رئیس پژوهشکده مردم شناسی  با 
بیان اینکه اطلس »مردم نگاری سرزمین« ارزش های 
بومــی را می تواند نمایش داده و به فرایند توســعه 
پایــدار در کشــور کمک کند، گفت: پژوهشــکده 
مردم شناســی طرح پژوهش مردم نگاری سرزمین را 
به عنوان طرحی فراگیر و جامع در ســطح کشــور 
در دســت اجرا دارد .علی رضا حســن زاده  با اشاره 
به این که پژوهشــکده مردم شناسی قدیمی ترین نهاد 
و مرکــز مطالعات علوم اجتماعی در ایران و یکی از 
قدیمی ترین مراکز مردم شناسی در خاورمیانه است، 
گفت: مرکز مردم شناسی در سال ۱۳۱۶ شکل گرفته 
و پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
نیز به عنوان یک نهاد قدیمی به آن وابســته و مرتبط 
اســت .وی افزود: در دهه های گذشــته این نهاد از 
مرکز مردم شناسی تا پژوهشکده مردم شناسی نماینده 
اصلی مطالعات میدانی در طول تاریخ مطالعات علوم 
اجتماعی کشــور بوده و اعضای آن از گذشته مانند 
»علی بلوک باشی« و »محمد میرشکرایی« نمایندگان 
اصلــی کار میدانــی در تاریخ مردم شناســی ایران 
به شــمار می آیند. حســن زاده  بیان کرد: مطالعات 
شکل گیری اطلس مردم نگاری سرزمین به عنوان یک 
آرزو و آرمــان نیاز به فناوری های الزم داشــت، که 
متاسفانه از سال ۱۳۸4 از یک سو با برخی مشکالت 
نرم افزاری و از سوی دیگر با تغییر مدیریت ها مواجه 

شد و نیمه تمام ماند.

»ترشی گردو« 
در دستور کار ثبت ملی

 کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی 
همدان گفت: پرونده »ترشی گردو« که از ترشی های 
مختص شهر همدان است، برای ثبت ملی به سازمان 

میراث فرهنگی ارسال شده است.
فریبا نعمتی اظهار کــرد: با توجه به اینکه همدان از 
گذشته در زمینه تهیه ترشی سابقه طوالنی دارد، ثبت 

ملی ترشی گردو در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پرونده ترشی گردو برای بررسی به 
سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است بیان کرد: 
طی دو ماه آینده نتیجه آن اعالم می شود.کارشــناس 
مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی همدان گفت: 
بانوان همدان به وی  ژه روســتاییان پس از برداشــت 
محصوالت کشــاورزی و باغــی در اوقات بیکاری 

خود آغازبه درست کردن ترشی و مربا می کنند.
 ترشی گردو سوغات همدان

ترشی گردو یا ترشــی چاقاله گردوی همدان یکی 
از ترشــی هایی اســت که فقط در این شهر درست 

می شود و سرمنشا آن همین جاست.
ترشــی گردو را با چاقالــه آن می گیرند یعنی وقتی 
هنوز گردو سفت نشــده و ریز است آن را چیده و 
برای ترشی آماده می کنند، دو الی سه بار باید گردو 
چاقاله ها را در درون قابلمه ریخته و آن را جوشاند تا 
تلخی آن تا جای ممکن گرفته شود، باید دقت کنید 
اگر زیاد هم آن را بجوشــانید ممکن است له شود و 
به اصطالح لهیده یا لیته می شود و زیبایی خود را از 

دست می دهد.
بعد از جوشــاندن آن را باید داخل آب سرد ریخته 
و یکــی دو روز نگه دارید، آن را بچشــید تا جایی 
که تلخی اش گرفته شود، وقتی تلخی آن گرفته شد؛ 
مناسب ترشی انداختن اســت.بعد از جوشاندن نیز 
باید آن را با ســرکه و نمک کمی جوشــاند اما فقط 
چند دقیقه، بعد آن را در شیشه ریخته و کمی نعنا و 

سیر اضافه کنید تا طعم خوبی بگیرد.

یسنای،صدای شگفت انگیز همدان
سعیده آقاخانی «

 ۲۰ سال عاشــقی و آمیختن با نت های جادویی موسیقی، از بهروز 
بیگی مردی ساخت که حس کرد، موسیقی ایرانی خال صدای بم دارد و 
او باید کاری کند. بیگی ۶ ســال شب و روز در سودای ساخت صدای 
ســحر انگیز یســنای، در حالی که خیلی ها به دنبال روزمرگی هایشان 
صبح را به شــب می رســاندند،همه کارهایش را تعطیل کرد و روزگار 
ســختی در میان چوب و صدا و کسب تجربه در ساخت ساز جدیدی 

گذراند که اکنون، ثبت ملی شده است.
صدای یسنای، ساز شگفت انگیز کهن دیار همدان و سرزمین هنرپرور 
ایران، مانند هیچ ســاز دیگری چون باالبان، ساکسیفون و سورنا نیست، 
این ساز صدای جدیدی به موسیقی ایران ارائه کرده است و استاد بیگی، 
هنوز هم برای تکمیل این ســاز، انگیزه ای تمام نشدنی دارد تا صدای 

ابدی یسنای را در ایران ماندگار کند.
صدای پر قدرت یسنای توانسته است ضعف صدای بم در ارکسترهای 
موســیقی ایران را جبران کند و در کنار تصدیق استادانی چون علیزاده، 
ساکت، درویشی،ناهید و شجریان، توانایی های منحصر به فرد خود را 

به رخ بکشد.
حضور این ساز در کنسرت بزرگان موسیقی ایران، افتخاری برای استاد 
بیگی، هنرمند متواضع و توانای همدانی و تمام همدانی هایی اســت که 

قلبشان برای شنیدن نوای عندلیبان الوند می تپد.
اگرچه بیگی با وجود گذشت ۷ سال از رونمایی یسنای، به جز یکی دو 
مــورد وام با مبلغ ناچیز، از حمایت مادی و معنوی دولتی و خصوصی 
برخوردار نشــد و جز دلسوزان، کسی سراغش را نگرفت اما یسنای در 
میان تپش های عشــق ســازنده اش، جان دارد و بی توجهی مسئوالن 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، تاثیری در روند رو به رشد و تکامل این 

ساز نداشته است که چنین نیز مباد. 
اما حال که فروتنی بیگی، اجازه نمی دهد او برای حق استان که تکامل 
گنجینه ارزشمند موسیقی استان"یســنای" است ، از مسئوالن فرهنگی 
و ذیربط درخواســتی داشته باشد، من به عنوان فرزند کوچک این دیار 
کهن از فرهنگ و ارشاد اسالمی استان می پرسم، حال که بیگی ظرفیت 
باالی موســیقی همدان را با ساخت و ثبت یسنای به کشور ثابت کرده 
است،شما برای او، یسنای و فرزندان مستعد موسیقی استان چه کرده اید؟ 
نشــاید که این رخــوت، هنر همدان را بیش از ایــن در زنجیر کند که 
مسئوالن فرهنگی همدان نان شبشان را از جیب مردم و همین هنرمندان 
"بیت المال" می گیرند تا برای فرهنگ و رشد استعداد های هنری استان 

کاری کنند و اگر کاری نکنند، به چه کار آیند؟

مریم مقدم «

■ بخــش خصوصی نظام یافته و فعال در همدان 
باید پای کار برگزاری همایش ها بیاید

■ همدان باید به عنــوان پایتخت تاریخ و تمدن 
ایران قابلیت های طبیعــی و تاریخی خود را با 
اســتفاده از همایش های کشــوری و جهانی به 

همگان معرفی کند
■ اســتان های با قدمت تاریخــی زیاد در ایران 
وجود دارند که همه بــرای معرفی ظرفیت های 

خود به دنبال چنین فرصت های هستند
■ رئیس یونسکو برای حضور در این اجالس به 

همدان سفر می کند.

 این جمالتی اســت که معاون استاندار همدان 
در نشست خبری همایش راه ابریشم در تاالر قرآن 

عنوان کرد 
معــاون عمرانی اســتاندار در این نشســت گفت : 
برگزاری همایش جهانی »راه ابریشم« با حضور ۱۶ 
کشــور در همدان برای نخستین بار در طول تاریخ 

برگزار خواهد شد  
محمودرضا عراقی همایش جهانی راه ابریشــم را 
نشست و موقعیت خوبی برای معرفی ظرفیت های 
همدان دانست و افزود: رویداد جهانی راه ابریشم از 
اول تا هفتم مهرماه با حضور اعضای سازمان جهانی 
یونســکو، وزیر علوم، نمایندگان وزارتخانه میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در همدان 

برگزار می شود.
معاون عمرانی اســتاندار همدان در این نشســت با 
بیان این کــه تالش ها برای معرفی همدان به عنوان 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین ادامه دارد اظهار 
داشــت: رویداد همدان ۲۰۱۸ در ســال گذشته در 
همین راستا برگزار شد و امسال همایش کشورهای 

جاده ابریشم را در همدان میزبانی می کنیم.
عراقی افزود: این نشست از اول مهرماه تا هفتم مهر 
در همدان برگزار می شود و از مسئوالن کشوری تا 
کنون حضور دکتر غالمی وزیر علوم در این همایش 

قطعی شده است.
وی با اشــاره بــه این که در حــال رایزنی با دیگر 
مســئوالن کشــوری برای حضور در این همایش 
هستیم گفت: مهمترین ویژگی این نشست این است 
که یک روزه نیســت و چندین نشســت تخصصی 

درطول چند روز برگزار می شود.
معاون عمرانی اســتاندار همدان تاکید کرد: ویژگی 
مهم دیگر این نشســت این اســت که تعدادی از 
مهمانان عضو یونســکو هســتند که مسئولیت ثبت 
جهانی آثــار و جاذبه های گردشــگری را بر عهده 
دارند و مسئوالن اســتان می توانند با رایزنی با این 
افراد آثاری از استان را که قابلیت ثبت جهانی دارند 
معرفی کنند و ما از هیچ تالشــی برای ثبت جهانی 

هگمتانه غفلت نمیکنیم .
وی با اشــاره به این که رئیس یونســکو هم برای 
حضور در نشســت های تخصصی جاده ابریشم به 
همــدان می آید، گفت: ظرفیت خوبی اســت که از 
برد خبری حضور رئیس یونسکو در همدان نهایت 

استفاده را ببریم.
عراقی با بیان اینکه پنل های تخصصی و مهمی در 
طول این هفته برگزار خواهد شــد، اضافه کرد: در 
این پنل ها باید محتوای خوبی از همدان ارائه شود 
و از افراد برای انتقال مطالب به کشورهای مختلف 

استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
همایش جهانی راه ابریشم و ارتباط با افراد ذی نفوذ 
بیان کرد: ذهن افراد و اعضای کمیسیون ثبت جهانی 
اماکن تاریخی و طبیعی یونسکو باید با ظرفیت های 
تاریخی و طبیعی همدان مانند هگمتانه، علیصدر و 
نوشیجان آشنا شود تا آنها ذهنیت الزم برای تصمیم 
گیری درباره ثبت جهانی آثار همدان را داشته باشند 

و فقــط از روی عکس و تصویــر کوتاه قضاوت 
نکنند.

 ۱6 کشــور در اجالس جاده ابریشــم 
شرکت می کنند

ــا اشــاره  شــهردار همــدان نیــز در ایــن نشســت ب
ــد  ــی بای ــر فرصت ــاد دارم از ه ــه اعتق ــن ک ــه ای ب
ــود  ــتفاده ش ــدان اس ــی هم ــعه و معرف ــرای توس ب
ــت های  ــدان از نشس ــی هم ــت: میزبان ــار داش اظه
ــی  ــی از فرصت های ــاده ابریشــم یک تخصصــی ج
ــرای  ــتفاده را ب ــت اس ــد از آن نهای ــه بای ــت ک اس
ــی ظرفیت هــای گردشــگری اســتان و شــهر  معرف
ــور  ــزود: ۱۶ کش ــی اف ــاس صوف ــدان برد.عب هم
ــن نشســت  ــاده ابریشــم در ای عضــو اجــالس ج
ــن  ــت  ای ــتین نشس ــن نخس ــد و ای ــور دارن حض
ــران  ــور ای ــی کش ــه میزبان ــه ب ــت ک ــالس اس اج

برگــزار می شــود.
وی عنوان کرد: ارکان یونســکو در این نشست های 
تخصصی حضور دارند و این فرصت مناسبی است 
که بخشــی از جاذبه های باستانی و طبیعی استان و 

شهر همدان را که قابلیت جهانی 
شدن دارند به آنها معرفی کنیم.

صوفــی تصریح کــرد: امیدوارم 
اســتان،  مســئوالن  همکاری  با 
شهر،  محترم  شورای  استانداری، 
اداره کل میــراث فرهنگــی و به 
باید  که  اســتان  رسانه های  ویژه 
برای اطالع رســانی این نشست 
تــالش ویژه ای داشــته باشــند 
میزبانی آبرومندی از این اجالس 

جاده ابریشم داشته باشیم.
صوفی با بیان اینکه نشست قبلی 
همایــش جهانی راه ابریشــم در 
اســپانیا برگزار شده است، عنوان 
کرد: آخرین نشست یونسکو در 
ایران به ۲۲ سال پیش برمی گردد 

واین همایش نخستین نشســت جهانی راه ابریشم 
در ایران اســت.وی با بیان اینکه به کمک یونسکو 
اســتارت همدان شــهر خالق در حــوزه معماری 
شهری نیز زده شده اســت، خاطرنشان کرد: سیتی 
برندینگ و دیسکاوری همدان برای معرفی ظرفیت 

های این استان نقش مهمی بر عهده دارند.
صوفــی با بیان اینکــه چین اهتمــام ویژه ای به 
راه ابریشــم دارد و از ایــن اهتمام می توان برای 
برجسته ســازی گردشــگری در همدان استفاده 
کــرد، گفت: تک تک خبرنــگاران ظرفیت خوبی 
برای استان هســتند و باید در این مدت همایش 
ها را کنار گذاشــته و به اطالع رسانی بهتر اخبار 

کنند. کمک 
 3 پیشــنهاد تخصصی در اجالس ارائه 

می دهیم
نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز با اشاره 
به این که در نشســت های تخصصی جاده ابریشم 
قصــد داریم ۳ پیشــنهاد ارائه کنیم اظهار داشــت: 
پیشنهاد نخست این است که دفتر منطقه ای یونسکو 

در همدان ایجاد شود.
حمید بادامی نجات افزود: یونسکو در ایران تنها در 
شــهر یزد دفتر منطقه ای دارد و قصد داریم تالش 

کنیم دومین دفتر یونسکو در همدان تاسیس شود.
وی عنوان کرد: دومین پیشــنهاد ما این اســت که 
پروژه شناخت و کشف همدان که یک پروژه جهانی 

است با کمک یونسکو دنبال شود.
بادامی نجات تصریح کرد: ســی تــی برندینگ نیز 
در این نشســت های تخصصی جاده ابریشم دنبال 
می شــود تا بتوانیم چند برند خــوب برای عرضه 
صنایع دستی و سایر سوغات استان همدان تعریف 

و معرفی شود.
کارگاه های  برگــزاری   
تخصصی متعدد در اجالس 

راه ابریشم
دبیر کمیته اجرایی نشســت راه 
ابریشــم نیز با بیــان این که این 
همایــش از اول مهــر تا ۷ مهر 
برگزار می شــود اظهار داشت: 
در دو روز نخســت اجــالس 
نشســت های تخصصــی اعضا 

برگزار می شود.
حسن محمدی افزود:  برگزاری 
مذاهب  بین  کارگاه گفت وگوی 
و گفت وگــوی بین فرهنگی در 
کشورهای مســیر جاده ابریشم، 
دومیــن کنفرانس بیــن المللی 
معنویت در مسیر جاده ابریشم، 
کنفرانس ساالنه رابط های ملی جاده ابریشم در کنار 
بازدید اعضا از جاذبه های شهر همدان از برنامه های 

این نشست است.
ــزاری  ــاهد برگ ــه ش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
جشــنواره صلــح نوشــته های جــاده ابریشــم، 
محــور جــاده  مجمــع شــهرداران شــهرهای 
ــود گفــت:  ابریشــم در ایــن اجــالس خواهیــم ب
ــا  ــداد ب ــن روی ــدان از ای ــته هم ــی شایس میزبان
توجــه بــه شــرکت ۹۰میهمــان بیــن المللــی 
معرفــی شــهر همــدان  بــه  کمــک شــایانی 

. می کنــد
محمدی با اشاره به این که کشورهای مهمی از جمله 

چین، اســپانیا و ازبکســتان از این اجالس میزبانی 
کردند عنوان کرد: این اجالس با پیگیری های نایب 
رئیس شورا و حمایت سایر اعضای شورا و شهردار 
همدان وهمچنین طی شدن مراحل متعدد به همدان 

رسید.
گفتنی اســت ، یکــی از  برنامه های تخصصی این 
همایش با عنــوان کنفرانس بین ادیان و فرهنگ در 

دانشگاه بوعلی سینا برگزار می شود.
مراســم افتتاحیــه همایش جهانی راه ابریشــم در 
استانداری ودو نشست تخصصی در باباطاهر برگزار 
خواهند شــد. در پایان از پوســتر همایش جهانی 
راه ابریشــم به میزبانی همدان  هــم زمان با افتتاح 

دبیرخانه این رویداد در تاالر قرآن رونمایی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان همدان گفت: میزبانی اجالس بین المللی در 
سال گذشته زمینه ســاز رونق گردشگری در غرب 

کشور شد.
علی مالمیر اظهار داشــت: اکنون نگاه ها به سمت 
ظرفیــت های گردشــگری غرب کشــور افزایش 
چشمگیری یافته و میزبانی نشست های بین المللی 

تاثیر فراوان داشته است.
وی بیان کــرد: تبلیغات رویداد همــدان ۲۰۱۸ در 
افزایش اقامت گردشــگران در نوروز سال گذشته 
بســیار تاثیرگذار بود و رتبه دوم کشــور را کسب 
کردیم هر چند در پنج ماهه امســال نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل نیز با افزایش ۳۰ درصدی اقامت 

مسافران مواجه بودیم.
مالمیر با اشــاره به اهمیت میزبانی همایش جاده 
ابریشــم در همدان خاطرنشــان کرد: همدان در 
برگزاری همایش های بین المللی همواره توانمند 
بوده و همایش جاده ابریشــم نیز فرصت گرانبها 
برای معرفــی هرچه بهتر ظرفیــت های تاریخی 
این اســتان اســت. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان همدان با تاکید 
بر لزوم جهانی شــدن ثبت جهانــی آثار تاریخی 
همدان، اضافه کرد: امســال سایت های متعددی 
در اســتان از این ظرفیــت برخوردارند که ثبت 

جهانی شوند.
وی افــزود: تپــه هگمتانــه، غاز علیصدر، مســیر 
گردشگری سد اکباتان تا ارزانفود با برخورداری از 
روســتاهای تاریخی، تپه نوشیجان و سایت حاجی 
خان فامنین، مسیر زنجیره ای کاروانسراهای فرسفج 
و تاج آباد و حتی قنات قاســم آباد را پرونده سازی 

و برای ثبت پیشنهاد داده ایم.
همایش جاده ابریشم از یکم تا هفتم مهرماه امسال 
به میزبانی همدان برگزار می شــود و ۱۶ کشــور 

میهمان این همایش هستند

یکم تا هفتم مهرماه مادستان میزبان همایش بین المللی راه ابریشم خواهد بود

مسافران ابریشم در راه همدان

 ایــن نشســت از اول 
در  مهر  هفتم  تا  مهرماه 
همدان برگزار می شــود 
و از مســئوالن کشوری 
تــا کنون حضــور دکتر 
در  علوم  وزیــر  غالمی 
این همایش قطعی شده 

است

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
در برج قربان

 معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی همدان گفت: نمایشگاه 
صنایع دستی همدان در مجموعه تاریخی برج قربان برپا شده است. 

هاشم مظاهری اظهار کرد: نمایشگاه صنایع دستی همدان توسط بخش 
خصوصی در برج قربان برپا شده است.وی با بیان اینکه این نمایشگاه 
۱۰ غرفه دارد تصریح کرد: میراث فرهنگی رای برپایی این نمایشــگاه 
همکاری و مشــارکت داشــته اما برگزارکننده اصلی بخش خصوصی 
اســت.معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی همدان نقاشی 
روی ســفال، مصنوعات چرمی، نقاشــی روی شیشه و مصنوعات 
چوبی را از جمله رشــته های به نمایش گذاشــته شده در نمایشگاه 
عنوان کرد و گفت: هنرمندان صنایع دستی عالوه بر عرضه آثار خود 

به صورت ورک شاپ نیز فعالیت خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه فعال خواهد 
بود یادآور شد: عالقمندان می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ هر روز از این 

نمایشگاه بازدید کنند.


