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اجرای عدالت ضامن 
اعتماد به دستگاه قضا

 هفتم تیرماه مصادف اســت با شــهادت 
مظلومانه شهید بهشتی و 72 یار وفادار انقالب 

اسالمی به دست منافقین کوردل ...

ایجاد بیش از 1000 شغل در همدان
2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

حضوری دوباره

 در عرصه بین المللی

همدان در2018ماند 
اصفهان در تکاپوی 

 2020

آب ها 
از آسیاب 

افتاد

 معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط 
زیست همدان گفت: سرشماری تابستانه 
وحوش در مناطق حفاظت شده و شکار 

ممنوع این استان آغاز شده است.
مهدی صفــی خانی در گفــت و گو با 
ایرنا بیان کرد: این سرشــماری برای به 
دســت آوردن نرخ زاد و ولد و جمعیت 
حیات وحش به منظور برنامه ریزی برای 

مدیریت آنها صورت می گیرند.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن در ایــن 
جمعتــی  وضعیــت  سرشــماری 
شــاخصی  گونه هــای  و  پســتانداران 

نظیــر قــوچ و میــش و کل و بــز ررســی 
. د می شــو

معاون فنــی اداره کل حفاظت از محیط 
زیست همدان اظهارداشت: در هر منطقه 
هشــت تا ۱۰ تن در قالــب تیم های 2 
نفره شــامل یک فرد آشنا به مسیر تردد 
گونه هــای جانوری و یــک مأمور برای 
تأیید مشــاهدات اقدام به سرشــماری 

می کنند.
صفی خانی هــر تیم هنگام آغاز فعالیت 
مســیر حرکتی خود را با تیم های مجاور 
هماهنگ کرده تا از بازشــماری گونه ها 

جلوگیری شــود با این وجــود در پایان 
هــر روز تیم هــا با حضور در پاســگاه 
محیط بانی اقدام به آنالیز اعداد و ارقام بر 
اساس مؤلفه های همچون ساعت مشاهده 

گونه ها می کنند.
وی ادامه داد: در این سرشــماری آمار و 
اطالعات شامل نوع گونه، جنسیت، سن 
تقریبی و ســاعت و محل روئیت گونه 
ثبت شده تا کمترین خطا را در ارائه آمار 

داشته باشیم.
از  حفاظــت  کل  اداره  فنــی  معــاون 
محیــط زیســت همــدان اظهــار داشــت: 

داشــتن اطالعــات و آمــار دقیــق از 
گونه هــای جانــوری موجــود در منطقــه 
ــد  ــرخ رش ــت آوردن ن ــه دس ــرای ب ب
جمعیــت و برنامــه ریــزی های زیســت 

ــت. ــروری اس ــی ض محیط
همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شــده و 
۱۱ منطقه شــکار ممنوع است؛ همچنین 
طبق مطالعات صورت گرفته در سه دهه 
اخیر، ۴۰ گونه پستاندار، ۱۸۱ گونه پرنده، 
۴۳ گونه خزنده، ۳۹ گونه ماهی و چهار 
گونه 2 زیســت در این استان شناسایی 

شده است.

 رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی 
به شکایات مردمی شورای اسالمی شهر 
همدان گفت: قطع هرگونه درخت بدون 
مجوز شهرداری ممنوع است و جرم با 

جنبه عمومی دارد.
مریم روان بخش درجلســه شــورای 
اسالمی شهر همدان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: طبق ماده ۶ الیحه قانونی 
حفظ و گسترش فضای سبز، قانونگذار 
مجازات و جزای نقدی بر حســب نوع 
درخت در نظر گرفته شــده است.وی 
اضافه کرد: شــهروندان عالوه بر اینکه 

باید به یاد داشــته باشــند قطع درختان 
و فضای ســبز غیــر اخالقــی و غیر 
شــرعی بوده، مشــمول مجازات است 
و قانونگذار ضمانت ســنگین مجازات 

حبس و جزای نقدی را برای آن دارد.
براین  روان بخش خاطرنشــان کرد: 
اســاس فرقی ندارد درخت در ملک 
شخصی باشــد یا در حاشیه خیابان، 
چرا کــه طبق قانــون هیچکس حق 
ندارد بدون دلیل قانع کننده نســبت 
به قطع یا خشــکاندن درختان اقدام 

کند.

وی بــا تاکید بر مســئولیت ســنگین 
ضابطان خاص فضای ســبز شهرداری 
همدان در عرصــه نظارتی، گفت: این 
افراد نباید نسبت به حقوق شهروندی 
بی توجه باشــند چرا کــه قانونگذار 
کشــف جرم را وظیفه اصلی ضابطان 
شورای  عضو  است.این  دانسته  خاص 
اســالمی شــهر همدان با بیــان اینکه 
شــهرداری به عنوان متولی فضای سبز 
و مســئول این ضابط ها در پیشگیری 
و آمــوزش وظیفــه دارد، بیــان کرد: 
ضابطان قضایی فضای سبز نقش مهمی 

در جلوگیری از تخریب فضای ســبز 
دارند و آنها باید با استفاده از تمهیدات 
بازدارنده مبتنی بــر آموزش در جهت 

پیشگیری از جرم اقدام کنند.
وی یادآور شد: قطع هر نوع درخت و 
یا نابود کردن آن به هر طریقی در معابر، 
بوستان ها،  پارک ها،  بزرگراه ها،  میادین، 
باغات و نیز محل هایی که به تشخیص 
شورای اسالمی شهر باغ شناخته می شود 
در محدوده و حریم شهرها بدون مجوز 
شــهرداری و رعایــت ضوابط مربوطه 

ممنوع است.

همدان صاحب 
دانشکده طب 
سنتی می شود
 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســینای همدان با بیان اینکه این اســتان 
خواستگاه طب سنتی است اظهار داشت: 
به زودی دانشــکده طب ســنتی نیز در 

همدان راه اندازی می شود.
رشید حیدری مقدم در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: سالمتکده بدیع الحکما در 
شــهر همدان راه اندازی و فعال شده و 
هم اینک سه پزشک متخصص به مراجعه 

کنندگان خدمات ارائه می دهند.
وی بــا بیــان اینکــه چیزی بــا عنوان 
طب اســالمی نداریم اضافــه کرد: وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در 

نشست اعضای شورای انقالب فرهنگی 
اعالم کرد که طب اسالمی وجود خارجی 

ندارد اما طب سنتی داریم.
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینای همدان تاکید کرد: با هر چیزی 
که دنبال عوام فریبی بــوده و هیچ گونه 
چارچوب علمی ندارد مخالف بوده و با 

آن مقابله می شود.
 ۸۰ برای  داد:  توضیــح  مقدم  حیدری 
درصــد کمــر دردها اگر هیــچ گونه 
مراجعه ای به پزشــک صــورت نگیرد 
نیــز در کمتر از یک هفتــه فرد بهبود 
می یابد در حالی که برخی افراد به دعا 
نویســان برای درمان مراجعه کرده و 
آنها نیز با نوشــتن دعا عنوان می کنند 
اثــر آن تا یــک هفته بعد مشــخص 

می شود.
وی گفت: طبق قانون اساسی فعالیت در 
زمینه طب سنتی و مشاوره در این حوزه 

ایــرادی ندارد ولی باید فرد دانش آن را 
نیز داشته باشد.

ابن  پزشکی  علوم  دانشــگاه  سرپرست 
ســینای همــدان تاکید کرد: کســی که 
مدعی است بر تمامی رشته های پزشکی 
مسلط اســت و 2 هزار بیماری فهرست 
کــرده در اصــل کار وی توهین به علم 

بشریت است.
حیدری مقدم گفت: رفتارهای بهداشتی 
در طی زمان شــکل می گیــرد به همین 
علت همکاری خبرنگاران و نشــریات 
نقــش بســیار مهمی در فرهنگســازی 

رفتارهای سالمت دارند.
وی ادامه داد: گاهی مواقع طغیان بیماری 
ممکن است اثرات روانی گسترده ای بر 
جامعــه بگذارد که بــرای مدیریت این 
وضعیت درخواست می شود رسانه ها و 
خبرنگاران برای تزریق روحیه نشاط و 

امید در جامعه بکوشند.

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابن ســینای همدان اضافــه کرد: طبق 
تحقیقــات مرکز آمار کشــور بیش از 
۹۵ درصد جامعه نســبت به گذشــته 
خود شــرایط بهتری دارند که مکلف 
به گزارش و برجســته سازی این قبیل 

هستیم. آمارها 
حیدری مقدم یادآوری کرد: در ۱۸ سال 
گذشته حتی بروز یک مورد فلج اطفال 
در اســتان همدان گزارش و ثبت نشده 
اســت و این به دلیل توانمندتر شــدن 

حوزه بهداشت است.
وی اجرای بیــش از ۵۰۰ طرح عمرانی 
در حــوزه بهداشــت و درمــان، خرید 
تجهیزات پیشــرفته و سی تی اسکن ها، 
رادیولوژی ها، ســی تی آنژیو و ساخت 
مرکز جامع ســرطان غرب کشور را از 
آثار مثبــت اجرای طرح تحــول نظام 

سالمت دانست.

آغاز سرشماری تابستانه وحوش در همدان

قطع درختان بدون مجوز شهرداری ممنوع است

مدیرکل فرهنگ باید از جنس تدبیر و امید باشد

درد و دل سیرکاران همداني از ورود دالالن به اين بازار

کود و سم تقلبي 
سیرکاران را آزار مي دهد

در گفت و گو با رئیس بنیاد علمی و فرهنگی 
بوعلی سینا مطرح شد

ابوعلی سینا
 بزرگترین نماینده حکمت 

در تمدن اسالمی است
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اجرای عدالت 
ضامن اعتماد به دستگاه قضا

فیض ا... مظفرپور  »

 هفتم تیرماه مصادف اســت با شهادت مظلومانه شهید بهشتی 
و 72 یار وفادار انقالب اسالمی به دست منافقین کوردل در سال 
۶۰ در دفتر حزب جمهوری اســالمی در سرچشمه تهران بهشتی 
که امام راحل فرمود: »آن چیزی که من برای آن متأثرم و شهادت 

او در برابر آن ناچیز اســت آن مظلومیت شهید بهشتی است«.
و فردی که به تعبیر زیبای امام »بهشــتی یک ملت بود برای ملت 
ما« از آنجایی که آن ســید مظلوم هنگام شهادت ریاست دستگاه 
قضایی کشــور را به عهده داشت به مناســبت حادثه هفتم تیر از 
اول تــا هفتم تیرماه هفته قوه قضائیه نامگذاری شــده اســت. تا 
فرصتی برای مســئولین این دســتگاه فراهم شود. ضمن گزارش 
عملکرد یکســاله خود بــه انتظارات و مطالبــات مردمی از این 
دســتگاه نیز نگاهی دوباره شــود. و نقاط قــوت تقویت و نقاط 

ضعف بر طرف گردد.
در قانون اساســی جمهوری اسالمی از اصول ۶۱ و ۱۵۶ به وظایف 
قوه قضائیه پرداخته شــده اســت. در اصل ۶۱ چنین آمده اســت: 
»اعمال قوه قضائیه به وســیله دادگاه های دادگستری است که باید 
طبق موازین اسالمی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ 
حقوق عمومی و گســترش و اجرای عدالــت و اقامه حدود الهی 
بپــردازد« و در اصل ۱۵۶ نیز وظایف این قوه به صورت مبســوط 
آمده است: اصل ۱۵۶: »قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان 
حقوق فردی و اجتماعی و مســئول تحقق بخشــیدن به عدالت و 

عهده دار وظایف زیر است: 
»۱-رســیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات 
حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیمات و اقدام الزم 

در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 

۳-نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴-کشــف جــرم و تعقیب و مجازات و تعزیــر مجرمین و اجرای 

حدود و مقررات مدون جزائی اسالم 
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین«

با دقت در این موارد مشــخص می شــود اصلی تریــن وظیفه قوه 
قضائیه اجرای عدالت است.

امام علــی)ع( امیرالمومنین به عنوان معیار حق و عدالت و مصداق 
عینی عدالت درباره تعریف عدالت می فرماید: »عدالت قرار دادن هر 

چیز در جای خود است«.
آن امام همام در عهدنامه مالک اشتر می فرماید: »از میان مردم برترین 
فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن،کسانی که مراجعه فراوان 
آنها را به ستوه نیاورد. و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک 
نسازد در اشــتباهاتش پا فشــاری نکند و در موارد شبهه یعنی در 
مواردی که موضوع با حکم دقیق مشــخص نیست بیش از دیگران 
احتیاط کند. و در یافتن دلیل اصرار او از حد بیشتر باشد و از رفت 

و آمد مکرر صاحبان دعوا کمتر به ستوه آید.
در کشــف امور از همه شــکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت و 
روشــن شدن حکم خدا بیش از دیگران در صدور رأی قاطعیت به 
خرج دهد. کســی که ستایش ها و چاپلوسی ها و چرب زبانی ها وی 
را به کبر و خودبینی وادار نســازد و فریبکاران و دغل بازی مکاران 
او را فریب ندهد و به ســوی اقدام نامناســب مایل نسازد و چنین 

قضاتی اندک اند«.
و باز می فرماید: »به قاضیان شــهر بنویــس هر حکمی را که در آن 
اختالف دارند نزد تو بفرســتند سپس این حکم ها را بررسی کن هر 
کدام موافق کتاب خدا و ســنت پیامبر)ص( و سخن امام تو بود آن 

را امضاء و ایشان را بر آن وادار کن و...«
امام خمینی )ره( که خود پیرو واقعی علی )ع( بود و نظام اســالمی 
را بر اســاس آموزه های دین مبین اسالم و سیره ائمه السالم به ویژه 
امام علی)ع( پایه ریزی کرد. درباره سفارش نپذیرفتن از طرف قاضی 
می فرمایــد: »من این را کراراً گفته ام اگر از من توصیه برای کســی 
آمد از دفتر من برای کسی توصیه آمد از کسانی که به من مربوطند 
توصیه آمد بزنید به دیوار قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد قاضی 
آزاد اســت و باید در محیط آزاد عمل بکند توصیه ها را هیچ به آن 

اعتنا نکنید.«
مقــام معظــم رهبــری هــم در توصیه هــای خویــش بــه مســئولین 
قضایــی می فرماینــد: »یکــی از وظایــف مهــم قــوه قضائیــه 
خــارج نشــدن از جــاده عــدل و انصــاف و تأثیرناپذیــری از جــو 
ــا در قضــاوت و صــدور  ــازی های سیاســی و حــب و بعض  ه س
ــد  ــد: »بای ــن می فرماین ــر چنی ــرازی دیگ ــت« و در ف ــکام اس اح
ــه  ــه و منصفان ــج عادالن ــا نتای ــه ب ــات دادخواهان ــدر مراجع آنق
همــراه شــوند کــه احســاس و امیــد گرفتــن حــق و رفــع 

ــد«. ــود آی ــه وج ــردم ب ــه م ــت در هم مظلومی
ــه  ــم ک ــپری می کنی ــه را س ــوه قضائی ــه ق ــی هفت ــال در حال امس
آیــه ا... رئیســی رئیــس ایــن دســتگاه در چنــد مــاه گذشــته 
اقدامــات تحولــی در ایــن قــوه را آغــاز کــرده و آنگونــه کــه خــود 
نیــز گفتــه اســت: »می خواهــد اعتمــاد مــردم بــه دســتگاه قضایــی 
بیشــتر شــود زیــرا کــه ایــن اعتمــاد ســرمایه قــوه قضائیــه بلکــه 

ســرمایه نظــام اســت«.
بدیهــی اســت عمــل بــه توصیه هــای امــام راحــل و مقــام معظــم 
رهبــری کــه در آن بــر اجــرای عدالــت بــدون اغمــاض و بــدون 
ــد راهگشــای  ــد شــده اســت می توان ــزی تأکی ــت خــط قرم رعای
مســئولین و کارکنــان ایــن قــوه در مســیر اجــرای عدالــت باشــد 
و بایــد بداننــد کــه اجــرای عدالــت ســختی هایی دارد ولــی 
ــام  ــد. و اصــوالً ام ــه ســختی هایش می چرب شــیرینی اجــرای آن ب
ــت اســت و  ــهید راه عدال ــدل ش ــوان تجســم ع ــه عن ــی)ع( ب عل
بــه قــول نویســنده لبنانــی جــرج جــرداق مســیحی: »علــی)ع( در 

محــراب عبــادت  از شــدت عدالتــش شــهید شــد«.

۱- تعطیلی پنج شــنبه های دســتگاه های اجرایی در استان در ازای 
انتقال ســاعت کاری این روز به روزهای دیگر جدی تر شده است. 
گویا قرار دادن نظرســنجی در این زمینه در سایت سازمان مدیریت 
اســتان این احتمال را افزایش داده اســت. گفتنی اســت کمیسیون 
اجتماعی مجلس طرحی در این زمینه برای تعطیلی پنج شنبه دستگاه 
های اجرایی در سراسر کشور در دست بررسی دارد که گویا دولت 
قصد دارد پیش دســتی کرده و موضــوع را در قالب مصوبه هیأت 

دولت اعالم کند.
2- هیأت مدیره پتروشــیمی هگمتانه با اســتاندار دیدار داشته اند. 
گویا این دیدار دوشنبه شب هفته جاری در تهران انجام شده است. 
گفتنی است طرح مشکالت برای دستیابی به راهکار بهره برداری از 

پتروشیمی در سال ۹۸ مهمترین دلیل این دیدار بوده است.
۳- اعتراض به یکی از نمایندگان اســتان از ســوی دولت و مجلس 
افزایش یافته است. گویا این اعتراض ها به واسطه تعابیری است که 
حاجی بابایی در دفاع از مصوبه مجلس در افزایش حقوق کارمندان 
داشته است. گفتنی اســت تعبیر ارسال مصوبه از در پشتی مجلس، 
مورد اعتراض مجلســیان و نظر خود را به جای نظر مجلس جا زدن 

، دلیل اعتراض دولتیان به حاجی بابایی است.

تاکسیرانی در همدان ناکارآمد می نماید
مهدی ناصرنژاد »

 با وجود انبوه خودروهای ســواری شــخصی تک سرنشین که 
مانند موجود نامرئی و مزاحمــی به نام )دوال پا( بر گروه ترافیک 
کسالت بار همدان ســوار است، اما شــهروندان بیشماری هم در 
این کالن شــهر بالتکلیف با تاکسی یا اتوبوس دنبال کارهای خود 
هســتند که از هر کس سوال شــود، نسبت به شــرایط کارآمدی 

تاکسیرانی گله مند است.
با توجه به وضعیت ایستگاه های تاکسی در هر نقطه از شهر همدان و 
ازدحام )ون( های مســافربر در پایانه های متعدد به نظر می آید ظرفیت 
تاکسیرانی بیشتر از جمعیت تاکســی سوار شهرمان باشد، ولیکن در 
عمل چنین نیست و آنجا که کارت ضروری است و تاکسی نیاز داری، 

باید دقایق طوالنی در انتظار عبث باقی بمانی!
وضع و حال ایستگاه های تاکســی و ون در بیشتر ساعات روز واقعًا 
دیدنــی و در خور تأمل و چاره جویی اســت، چرا کــه در اینگونه 
مکان های عمومی به نام ایستگاه، خیل رانندگان بیکار یا در حال مزاج 
و رد و بدل کردن الفاظ ســرگرم کننده با هم هستند و یا سر نوبت و 
مسافر با هم بحث و جدل دارند و اگر سرنشین ها و رهگذران کنجکاو 
نیــز غفلتاً در اینگونه بحث ها دخالت کنند که آن وقت گل و بلبل می 

شود که بیا و ببین!
خوشبختانه در سال جاری با افزایش حدود 2۵ درصد نرخ جابجایی 
مسافر و رند شدن کرایه ها، زمینه خیلی از دلخوری ها و بگو و مگوها 
بین راننده و مســافر تاکســی به نحو نزدیک به مطلوبی حل و فصل 
شده اســت، ولیکن پرونده برخی بحث ها و انتقادهای اخالقی هنوز 
در صحن های علنی تاکسی ها و یا هر وسیله نقلیه عمومی باز است و 
به گفته برخی از شهروندان نکته سنج همدانی، تاکسی سواری هم در 
شــهر ما از جمله مواردی از حقوق شهروندی و دوران گذرای عمر 

)توأم با اعمال شاقه( است که باید تحمل کرد و هیچ نگفت!
با این حال بزرگترین مشکل مسافرت های درون شهری یا تاکسی این 
است که از اقبال بد، محل سکونت و کار تمام شهروندان به طور کلی 
مبدأ و مقصد رفت و آمد مردم و شهروندان، چسبیده به ایستگاه های 
تاکسی و ون ها نیســت و هر کس از خانه یا محل کار و محل خرید 
یا مطب دکتر خارج می شــود و لزوماً باید تاکسی سوار شود، باید به 
نسبت فاصله دو ایستگاه تاکسی در همدان، یکی دو کورس هم پیاده 
برود و یا احیاناً بدود تا به ایســتگاه تاکســی برسد و آنجا هم دقایق 
طوالنی انتظار بکشــد تا ۴ مسافر تاکســی تکمیل شود و بقیه ماجرا 

هم، دست خدا!
تا همین چند وقت پیش در ازای هر ۵۰ تاکسی که در ایستگاه ها صف 
می کشــیدند و نوبت، نوبت می کردند، یکی دو تاکسی هم به صورت 
گردشــی در سطح شهر فعالیت داشتند و می چرخیدند و مسافر سوار 
می کردند، گویا مدتی اســت، تاکســی های گردشی به مزاق برخی از 
رجال خوش نیامده و هر تاکســی با آرم گردشی هر کجا مسافر سوار 
کند، بالفاصله کار خالفش به مسئوالن مربوطه گزارش می شود! یکی 
دیگر از مشکالت خدمات رسانی به شهروندان همدانی توسط تاکسی، 
این است که فقط در ساعات بین روز است که تاکسی و ون و بر آنچه 
که آژانس و بی سیم و اینترنتی هایی بنام )اس(، فراوان و پرشمار است، 
اما در ساعات شلوغی تردد و ترافیک اگر به فکر تاکسی و غیره باشی، 
هیچ خبری نیســت و آقایان راننده هم با تأسی گرفتن از کارمندان و 
اداریان و صاحبان مشــاغل که معموالً در چنین ســاعاتی راهی خانه 
می شوند، پشت به دشمن و رو به میهن آهنگ خانه و غذا و استراحت 
می کنند وانگار نه انگار وقتی ادارات و مشاغل تعطیل می کنند تازه اول 
کار تاکســی و اتوبوس و ون و آژانس است و به قول معروف هر که 

را برای کاری ساخته اند!
در این ارتباط چند نفری از شــهروندان شــیر پــاک خورده همدانی 
پیشــنهاد دارند، حداقل تاکسی ها را در همان مسیرهای تعریف شدن 
و شناخته شده خودشان، گردشی کنند و به محض اینکه یک تاکسی 
وارد ایســتگاه شد، یک تاکسی سر نوبت حرکت کند و منتظر تکمیل 
ظرفیت خود نباشد، تا بلکه بدین طریق ظرفیتی هم برای شهروندانی 
که به ایستگاه ها دسترسی ندارند، باشد و کار روزگار هم بدین طریق 
بچرخد. شورای ترافیک همدان را باید که شاید بر سر آنم گر زدست 

برآید، دست به کار می زنم تا غصه سرآید!

۳0 هزار نو آموز همدانی وارد پایه اول ابتدایی می شوند

 معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش همــدان گفــت: بــر اســاس 
ــوز در  ــو آم ــزار و ۵۰۰ ن ــی ۹۸-۹۹، ۳۰ ه ــال تحصیل ــده در س ــه ش ــای گرفت آماره

اســتان همــدان، وارد پایــه اول دبســتان مــی شــوند.
یاســر نانکلــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: پذیــرش نوآمــوزان از 2۰ خــرداد مــاه 
در مــدارس ابتدایــی اســتان آغــاز شــده اســت کــه پــس از پذیــرش بــه پایگاه هــای 

ســنجش نوآمــوزان معرفــی می شــوند.
ــت  ــاه فعالی ــم تیرم ــوزان از یک ــنجش نوآم ــای س ــه پایگاه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــدارک  ــه م ــس از ارائ ــد پ ــن می توانن ــار داشــت: والدی ــد، اظه ــاز کرده ان خــود را آغ
ــام فرزنــد خــود را تکمیــل کننــد. ــه مــدارس، ثبــت ن ســنجش ب

ــوان  ــال هســتند، عن ــرداد فع ــا ۱۵ م ــای ســنجش ت ــان اینکــه پایگاه ه ــا بی ــی ب نانکل
ــگاه  ــخیص جای ــدف تش ــا ه ــه ب ــنجش دارد ک ــگاه س ــدان 22 پای ــتان هم ــرد: اس ک
ــا  ــات آموزشــی متناســب ب ــرای اســتفاده از خدم ــوزان ب ــش آم ــق آموزشــی دان دقی

اســتعدادها و توانمندی هــای آن هــا تشــکیل شــده اند.
وی اضافــه کــرد: ظرفیــت پایگاه هــای ســنجش محــدود اســت و بــر اســاس نوبــت 

دهــی در هــر روز، نــو آمــوزان را پذیــرش می کننــد.
معــاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش همدان با اشــاره به اینکه در ســال 

تحصیلی ۹۸-۹7 حدود ۱۸ هزار تن در دوره پیش دبســتانی حضور داشتند، گفت: سال 
گذشته نزدیک به 2۹ نوآموز در پایه اول ابتدایی تحصیل کردند.

ــوزان در  ــش آم ــار، از امســال طــرح ســنجش دان ــرای نخســتین ب ــرد: ب ــان ک وی بی
ــرا  ــتانی اج ــش دبس ــار از دوره پی ــدآباد و به ــر، اس ــدان، مالی ــتان های هم شهرس

می شــود.
نانکلــی ادامــه داد: بــا اجــرای ایــن طــرح، کارهــای مداخلــه ای بــرای شناســایی دانش 
آمــوزان یــک ســال زود تــر صــورت می گیــرد کــه می توانــد نتایــج آن مثبــت باشــد.

در ســال تحصیلــی گذشــته نزدیــک بــه 2۸7 هــزار دانــش آمــوز در حــدود 2 هــزار 
و ۵۰۰ مدرســه اســتان تحصیــل کردنــد.

 فرماندار شهرســتان همدان از ایجاد بیش 
از ۱۰۰۰ شــغل در ۳ ماهه امســال خبر داد و 
گفت: در ســه ماهه اول امســال ۱۰۴2 شغل 
بدون احتساب اشــتغالزایی بخش مسکن در 

شهرستان همدان ایجاد شده است.
 حسین افشاری در نخســتین جشنواره باجه 
های بانکی روستایی شهرستان همدان، اظهار 
کرد: برگزاری اینگونه جشــنواره ها نشــان از 
مدیریت پویا و فعال در پســت بانک اســتان 

دارد.
به گزارش ایســنا،وی تصریح کرد: گســترش 
خدمات دولتی و بانکی به مناطق روســتایی و 
کمتر برخوردار از جمله اهداف دولت بوده که 

پست بانک در ابن راستا پیشتاز بوده است.
وی بــا بیان اینکــه ارائه خدمــات بانکی و 
الکترونیکی در روســتاها از طریق این دفاتر 
عملی شده اســت، یادآور شــد: امروز بیش 
از ۹۴ درصــد نیازهــای روزمره مردم حاصل 

تولیدات داخلی است و این در شرایط سخت 
تحریم های اقتصادی بسیارحائز اهمیت است 
چرا که برخی کشورها در چنین شرایطی حتی 
برای آب خوردن محتاج خارج ازکشور بودند.

فرماندار همدان در پایان از دهیاران خواست به 
I و باجه های پست بانک در  CT رونق دفاتر 

سطح روستاها کمک کنند.
مدیر شعب پســت بانک استان همدان نیز در 
این مراســم گفت: در شهرستان همدان ۳2۴ 
طــرح با ۱۱2 میلیــارد ریال اعتبــار از محل 
صندوق توســعه ملی با دریافت تسهیالت از 

پست بانک در حال اجراست.

فرشید توالیی این دفاتر با هدف عدم نیاز طی 
مســافت های بعضا طوالنی توسط روستاییان 
به شــهرها و مراکز برخــوردار برای دریافت 

خدمات دولتی و بانکی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: پســت بانک با اســتقرار باجه 
مستقل در این دفاتر خدمات مورد نیاز جامعه 
هدف را تأمین و اســتفاده از بخش خصوصی 
و اشــتغالزایی برای شاغلین در این باجه ها از 

جمله مزیت های آن است.
وی خاطرنشــان کرد: اســتقرار دستگاه های 
A و خودپرداز در کنار باجه ها نیز خدمتی  T M

دیگر از پست بانک به روستاییان است.
مدیر شعب پست بانک استان همدان با اشاره 
i کار خود را از ســال ۸7 در  c t به اینکه دفاتر 
سطح روســتاها با هدف حذف فاصله شهر و 
روســتا آغاز کردند، اظهار کرد: اختصاص کد 
بانکی به باجه های پست بانک روستایی توسط 

بانک مرکزی بسیار پراهمیت است.

فرماندار همدان خبر داد

ایجاد بیش از 1000 شغل 
در همدان

 نائب رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
گفت: این شــهر بــا برخــورداری از توان 
فناوری، ظرفیت بالقــوه ای برای تبدیل به 

شهر هوشمند دارد.
حمیــد بادامی نجات در نشســت با رئیس 
پــارک علم و فناوری اســتان همدان اظهار 
داشــت: دوره پنجم شــورای اسالمی شهر 
همدان همــواره تاکید بر توجه به فناوری و 
و ایجاد شهر هوشــمند دارد و از ایده های 

فناوری نوین استقبال می کنیم.
وی بیــان کرد: بــر این اســاس نیز صدور 
پروانه ها را در مدیریت شــهری به صورت 
الکترونیکی مــورد تاکید قرار داده ایم ضمن 
اینکــه یک هــزار خدمت در شــهرداری، 

ظرفیت بســیار خوبی را در حوزه فناوری 
ایجاد کرده است.

بادامی نجات خاطرنشان کرد: هیچ سازمانی 
ایــن تعداد خدمت نــدارد و هر یک از این 
خدمات یک ظرفیت کسب و کار محسوب 
می شــود و نیاز دارد پارک علم و فناوری به 
عنوان واحد تخصصی به کمک شــهرداری 
آمــده و از این ظرفیت بــرای درآمدزایی و 

اشتغال استفاده کند.
نایب رئیس شــورای اســالمی شهر همدان 
اظهار داشــت: امروزه مدیریت شهری تشنه 
فناوری اســت چرا که ایده و خالقیت های 
زیــادی در این حوزه وجــود دارد هر چند 
مدیریت شهری تخصص ساخت و ارائه این 

ایده ها را ندارد.
وی خواستار همکاری پارک علم و فناوری 
و شــهرداری همدان شــد و افزود: مشکل 
اصلی حوزه فناوری بازار کار اســت و باید 
در حوزه هایی وارد شد که تقاضا و بازار آن 

تحقق یابد.
بادامی نجات با بیان اینکه شــورا در ســال 
گذشــته مصوبه ای جهت همکاری با پارک 
علــم و فنــاوری اعمــال کرد، افــزود: بر 
اســاس این مصوبه ۱۰ میلیارد ریال بودجه 
از اعتبــارات مالی شــهرداری برای فعالیت 
صندوق پژوهش و فنــاوری در نظر گرفته 
شد که متأسفانه پارک علم و فناوری از این 

ظرفیت استفاده نکرد.

رئیــس پارک و علم و فنــاوری همدان نیز 
در این نشســت با قدردانی از شورای شهر 
همدان، آمادگی همکاری با مدیریت شهری 

در حوزه فناوری را اعالم کرد.
حســن مرادی به ظرفیت های پارک علم و 
فناوری و نقش آن در توسعه هوشمند سازی 
شهر اشاره کرد و افزود: پارک علم و فناوری 
در کنار شورا و شهرداری می توانند خدمات 

خوبی را برای شهر و جوانان ایجاد کنند.
وی همچنیــن به احداث ســاختمان جدید 
پارک علم و فناوری اشاره کرد و یادآور شد: 
برای راه اندازی این ساختمان نیاز به کمک 
ارگان های همچون شهرداری و شرکت های 

خدمات رسان داریم.

پیگیری شورا برای 
یکپارچه سازی 
دکل های مخابراتی 
نتیجه داد

 رئیس شورای اسالمی شهر همدان گفت: 
بنا به درخواســت شورا و پیگیری های مکرر 
این نهاد مردمی در راســتای یکپارچه سازی 

استان  مخابرات  مخابراتی، شرکت  دکل های 
همدان در این زمینه ضمن اســتقبال، اعالم 

آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی 
شــهر همــدان؛ کامران گردان در بیســت و 
دومین صحن شــورا با حضــور مدیرعامل 
شرکت مخابرات استان، اظهار کرد: به منظور 
یکسان ســازی دکل های مخابراتی در سطح 
شهر مقرر شــد؛ برنامه ریزی برای مکان یابی 
نقاط مناســب نصب دکل های مخابراتی در 
شهر، نحوه اجرا و... این طرح مشخص شود.

وی افزود: رفع معضــل دکل های مخابراتی 
یا بی تی اس در دوره چهارم شــورای شــهر 
با قوت بســیاری آغاز شــد کــه در نهایت 
دســتورالعمل جامعی همراه با لحاظ کردن 

فرآیندهای استاندارد هم تدوین شد.
گردان با بیــان اینکه متأســفانه دکل ها در 
شــهر به صورت نازیبا خودنمایی می کنند، 
عنوان کرد: در مرحله دوم این دستورالعمل 
اجرایی، قرار بود تجمیــع دکل ها به مانند 
نمادهــا یا ســازه های مناســب بــا محیط 

یکسان سازی شوند.

رئیس شــورای شــهر همدان با بیان اینکه 
وظیفه مدیریت شــهری نسبت به ساماندهی 
این دکل ها مبرهم اســت؛ تأکید کرد: تمامی 
دکل های مخابراتی در شــهر باید در مرحله 
نخست جمع آوری و تجمیع شوند و سپس 
به منظور مباحث زیباشــناختی سیما و منظر 

شهر، یکسان سازی صورت گیرد.
گردان همچنین گفت: اگر شهرداری همدان، 
الیحه  اثرگذاری به شــورا ارائــه نمی دهد؛ 
شورای شهر با ارائه طرح های مناسب، پویایی 

و خدمات رسانی را به مردم تسریع دهد.

 نایب رئیس شــورای اســالمی روستای 
سیلوار با اشــاره به ساخت و ساز غیر مجاز 
در این روستا گفت: با بخشداری نامه نگاری  
شده اما عکس العملی نشان نداده است؛ ضمن 
اینکه برخــی به راحتــی خودروهای حمل 
مصالح را وارد روســتا می کنند یعنی در این 

رابطه مسئولی همکاری می کند.
محمدباقــر مرادی در گفت و گــو با فارس با 
اشاره به انجام ساخت وسازهای غیرمجاز در 
اراضی باغی روســتای گردشگر ی »سیلوار« 
اظهار کــرد: این اراضــی دارای محصوالت 
باغی و میوه هستند که با این ساخت و سازها 

از بین می روند.
وی بــا بیــان اینکه شــهرداری یک کانکس 
به عنــوان پلیس ســاختمان در ابتدای جاده 
دره مرادبیگ قرار داده است افزود: افرادی که 
مجوز ساخت و ســاز دارند با دشواری های 
بسیاری مواجه هســتند و برای عبور و مرور 
باید به صورت مــداوم مجوز خود را تمدید 
کنند اما برخی دیگر بــدون مجوز به راحتی 

عبور کنند.
نایب رئیس شورای اسالمی روستای سیلوار 

تصریح کرد: این موضوع بدان معناســت که 
فردی یا مســؤولی اجازه عبــور خودروهای 

حمل مصالح بدون مجوز را صادر می کند.
وی در ادامه به مســأله کالنشهر شدن همدان 
اشاره کرد و گفت: کالنشهری همدان نیازمند 
این است که روستاهای زیبایی چون دیوین، 
ســیلوار، خاکو و حیدره به محدوده شــهر 

افزوده شود.
مرادی با بیان اینکه کالنشهر شدن برای کلیت 
شــهر همدان مطلوب است اما باعث نابودی 
این روستاها می شــود افزود: در حال حاضر 
هیچ نهادی پاســخگوی اتفاقات رخ داده در 

روستای سیلوار نیست.
وی خاطرنشان کرد: زمین ها با مساحت های 
2۰۰ تــا 2۵۰ متر مربع فروخته می شــود و 
ساخت و ســازهای غیر مجاز در آن صورت 

می گیرد.
نایب رئیس شورای اسالمی روستای سیلوار 
با اشــاره به اینکه چندین بار با بخشــداری 
نامه نگاری هایــی با موضــوع اعالم تخلفات 
صورت گرفته اســت اظهار کرد: متأســفانه 
بخشــداری همدان هیچ عکس العملی در این 

زمینه نشان نداده است.
وی افزود: درخواســت ما است که خرید و 
فروش  ها به اطالع دهیاری و شورای اسالمی 

برسد تا امر نظارت محقق شود.
اینکــه عواقــب ایــن  مــرادی بــا بیــان 
را  روســتا  گریبــان  ساخت وســازها 
اغلــب  در  کــرد:  تصریــح  می گیــرد 
و  محدوده هــا  ســازها  و  ســاخت  ایــن 
حریم هــای قانونــی رعایــت نمی شــود و 

دارد. همــراه  بــه  جــدی  مشــکالت 
وی با اشــاره به اینکه در همه امالک ساخته 
شــده جوی مشــاع عبور می کنــد ادامه داد: 
سازندگان دیوار خود را در میانه جوی استوار 

می کنند و انتظار حل مشکل را از ما دارند.
برخی با استفاده از رانت توانستند انشعابات 

دریافت کنند
ــتای  ــالمی روس ــورای اس ــس ش ــب رئی نای
ســیلوار بــا بیــان اینکــه امــور اراضــی جهــاد 
کشــاورزی اعــالم می کنــد کــه نیــروی 
انســانی نداریــم خودتــان اقــدام کنیــد؛ 
ــن قســمت جــز محــدوده  ضمــن اینکــه ای
ــزود:  ــود اف ــور اراضــی محســوب نمی ش ام

از ســوی دیگــر شــهرداری نیــز همیــن 
ــت. ــه اس ــش گرفت ــد را پی رون

وی با بیان اینکه هر ســاله ســاخت و ســاز 
در اراضی باغی افزایــش می یابد اظهار کرد: 
پس از تفکیک اراضی باغی در سیلوار بدون 
ضابطه و رعایت اســتانداردهای الزم ساخت 

و ساز انجام می شود.
مرادی با اشــاره به اینکه واگذاری انشعاب ها 
باید از ســوی دهیاری انجام شود تأکید کرد: 
دهیاری نیز به دلیل اقدامــات غیر قانونی از 
این اقدام خودداری می کند اما برخی از افراد 
با اســتفاده از رانت توانستند انشعاباتی برای 

خود دریافت کنند.
وی در ادامه به مســأله حضور گردشــگران 
در آخر هفته نیز اشاره کرد وگفت: وضعیت 
پارک خودرو در روزهای جمعه نامنظم است 

و اجازه ساماندهی آن را به ما نمی دهند.
نایب رئیس شورای اسالمی روستای سیلوار 
با بیان اینکه خواهان حضور طبیعت گردهای 
واقعی در این منطقه هســتیم گفت: متأسفانه 
برخی از مواقع با اتفاقات غیر اخالقی مواجه 

می شویم.

نائب رئیس شورای شهر:

همدان ظرفیت تبدیل به شهر هوشمند را دارد

بخشداری به ساخت و ساز غیرمجاز در »سیلوار« اهمیت نمی دهد

 تردد راحت متخلفان!
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ثبت جهانی انگور کافی نیست باید برند سازی کنیم

 ثبت جهانی انگور کافی نیســت باید بتوانیم با ایجاد زیر ســاخت ها و علمی کردن 
مراحل فرآوری انگور مالیر را به جایگاه اصلی اش برسانیم.

فرماندار مالیر در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان مالیر اظهار کرد: در حوزه 
انگور شهرســتان ثبت جهانی کافی نیست باید بتوانیم در حوزه برندسازی متناسب با نام 
جهانی مالیر محصولی را تولید کنیم که هم استانداردهای جهانی را داشته باشد،هم شکیل 

باشد ،هم برای خریدار صرفه اقتصادی داشته باشد. 
وی درادامه افزود :در بحث فرآوری انگور باید از ســنتی بودن خارج شویم بادید بلندی 

بــه آن نگاه کنیم .باید از تولید کنیم حمایت کنیم تا محصول را در خور نام جهانی مالیر 
تولید کند اگر این موادرا رعایت کنیم انگور و مبل و منبت مالیر به سمت پایلوت شدن 
در کشــور پیش می رود.قدرت ا... ولدی باتوجه به اینکه شهرستان مالیر شهر تاریخی و 
فرهنگی است گفت: ظرفیت و پتانسیل شهرستان بسیار باالست مدیرانی باید در این شهر 
کار بکنند که در شــان مردم مالیر کار انجام دهند و بتوانند به مردم پاســخگو باشند.اگر 
مدیری نتواند در شان مردم کار انجام دهد نباید در مسند مدیریت باقی بماند مدیر منفعل 

و ناکارآمد به درد شهرستان نمی خورد.
ولدی همچنین گفت:مدیران موظف به پاسخگویی در حوزه عملکردی خود هستند اگر 
مدیری از پاسخگویی طفره برودمسلما مشکل دارداز مدیران می خواهیم که اطالعات و 

اخبار را در اختیار خبرنگاران بگذارند.
وی هم چنین در حمایت از نشــریات مکتوب شهرســتان اضهار کرد:دادن آگهی ها به 
نشریات باید طبق قانون ارشاد باشد و اداره ارشاد موظف است که با عدالت آگهی ها را 

بین نشریات فعال شهرستان توزیع کند.
وی گفت :اجازه شــکایت از اصحاب رســانه را به هیچ ارگان و نهادی نمی دهیم البته 

خبرنگاران هم باید در حیطه قانون عمل کنند و پارا فراتر از قانون نگذارند.
وی در رابطه با جمع آوری تنها دکه روزنامه شهرستان مالیر گفت : جلسه ای با شهردار 
داریم و از آنجایی که شهرستان مالیر یک شهرستان فرهنگی است از شهردار می خواهیم 

که هرچه سریعتر جانمایی بهتری برای دکه روزنامه فروشی انجام دهد.

فرماندار کبودراهنگ به برگزاری انتخابات 
سالم و قانونمند تأکید کرد

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: نخستین جلسه ستاد پانزدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با حضور فرماندار و جمعی از 

مسئوالن و فرمانداری شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
فرمانار شهرســتان کبودراهنگ در این نشست به برگزاری انتخابات 
ســالم و قانونمند تأکیــد کرد و افزود: بســیار ضروری اســت که 
فعالیت های همه عوامل اجرایی ســتاد به این سمت معطوف شود و 
بایــد در فرصت باقیمانده تا زمان انتخابــات با برنامه ریزی اصولی و 
زمان بندی مشــخص و استفاده از توان فکری و اجرایی اعضا ستاد و 
نیز ظرفیت تمامی ادارات شهرتان به مقدمات برگزاری انتصابات سالم 

و قانونی را به نحو احسن فراهم کرد.
حجت ا... مهدوی افزود: کمیته های چندگانه ستاد انتخابات شهرستان 
امنیت امور خود را در کنــار کلیات انتخابات مدنظر قرار دهند تا در 
روز برگزاری انتخابات با هیــچ گونه خللی در صیانت از ارای مردم 

روبه رو نشویم.
وی در ادامه به حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی تأکید 
کرد و افزود: مردم شریف شهرستان کبودراهنگ با حضور حداکثری 
خــود در پای صندوق های رأی مشــت محکمی بر دهان یاوه گویان 
خواهند زد و بار دیگر اتحاد و همدلی خود را به همانند سایر مردمان 

غیور ایران اسالمی به جهانیان به اثبات می رسانند.

هشدار محیط زیست کبودراهنگ 
برای حمله احتمالی گرگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: احتمال حضور گونه گرگ در 
منطقه مســکونی روستایی و حاشیه شهرها و حمله به احشام و مردم 

وجود دارد مردم مراقب باشید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت کبودراهنگ بــا بیان این مطلب 
افزود: با توجه به قرار گرفتن در فصل زاد و ولد گرگ و نیاز شــدید 
ایــن گونه به غذا و کاهش طعمه در طبیعت احتمال حضور گرگ در 

مناطق مسکونی باال است.
پیمان زرین خاطرنشان کرد: مدتی پیش در منطقه بیجار کردستان یک 
قالده گرگ، کودک خردسالی را طعمه خود قرار داد بنابراین گشت و 
کنترل محیط بانان کبودراهنگ در روستاهای مجاور این منطقه از جمله 

کهنه حصار و آق بالغ مرشد افزایش یافته است.
وی بیان داشــت: دوره های آموزش چهره بــه چهره برای دهیاران و 
اهالی روســتاها برگزار و کتابچه آشــنایی با گرگ در بین آنها توزیع 
شده است.زرین توصیه کرد: اهالی روستا از ریختن زباله در کوچه و 
دفن غیراصولی الشه حیوانات پرهیز کنند چرا که این موضوع منجر به 

جلب گرگ به روستا برای تهیه غذا مورد نیازشان می شود.
وی تأکید کرد: همچنین از تردد کودکان و افزاد مســن در مکان های 
خلوت به ویژه صبح و شــب جلوگیــری کنند چرا که این افراد توان 

دفاع از خود را در مقابله با گرگ ندارند.
زرین ادامه داد: برای حراست از گوسفند هنگام چرا، از چند چوپان، 
سگ های گله و چوب دستی های محکم استفاده شود و به هیچ عنوان 

افراد کم سن و سال را با گله ها تنها نگذارید.
وی در پایان افزود: امســال چند مورد نزدیک شــدن گرگ به جامعه 
انســانی گزارش شده که با حضور مردم گرگ از محل متواری شده و 

آسیبی به روستانشینان و گله  وارد نکرده است.

رئیس دادگستری نهاوند در بازدید از دفترخدمات 
الکترونیک قضایی شهرستان:

40درصد پرونده های شورای حل اختالف 
منجر به سازش شده است

 نهاوند- خبرنگارهمدان پیام: رئیس دادگســتری نهاوند به همراه 
دادستان و برخی مسئوالن این حوزه روز گذشته به مناسبت هفته قوه 
قضاییه از دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرســتان نهاوند بازدید 

کرد.
یوســف طرهانی در این دیدار گفت: دســتگاه قضایــی برنامه های 
متعددی در هفته قوه قضاییه داشته است که  بازدید ازتنها دفتر خدمات 

قضایی الکترونیک شهرستان  هم از جمله این برنامه است.
طرهانی  با بیان اینکه این مرکز ســابقه فعالیــت حدود۱۸ماه از آغاز 
فعالیــت آن در نهاوند مــی گذرد، گفت: از جملــه مزایای خدمات 
این مراکز رفع اطاله در دادرســی وهمچنین رفع سردرگمی مردم در 

راهروهای دادگاهها و مراجع انتظامی است.
۱۴هزار دادخواســت، 2۵هزار ثنا، یک هزار و ۴۰۰ شکواییه هزارنفر 
توســط دفتر خدمات قضایی ثبت ثنا انجام داده اند و این آمار غیر از 
افرادی است که توســط خود مراجع قضایی ثبت ثنا آنها انجام شده 
است. ثبت در سامانه ثنا به این طریق است که  چنانچه کسی شکایت 
یا طرح دعوای یا علیه او مطرح شود بالفاصله از طریق پیامک به خود 

وی مطلع می شود  وبا این روش اطاله دادرسی به حدقل می رسد.
رئیس دادگستری شهرستان نهاوند همچنین با بیان اینکه ، در سال ۹7 
حدود ۴۰هزار و ۵۳۹ فقره پرونده وارده به دادگســتری داشته ایم که 
تقریبا به همین تعداد هم مختومه شــده است گفت: همین تعداد هم 

خروجی پرونده ها درمراجع قضایی شهرستان بوده است.
و در ســال ۹7هم در بحث شوراهای حل اختالف که یکی از رسالت 
های  ذاتی آن بحث صلح و ســازش است حدود ۴۰درصد از پرونده 
های وارده به شورای حل اختالف بوده منجر به صلح و سازش شده 
است. مدیر دفتر خدمات الکترونیکی شهرستان نهاوند هم با بیان اینکه 
ایــن مرکز  با ۱۴نیروی کار در اول دیماه ۹۶ آغاز بکار کرده اســت، 
گفت: در این مرکز کارشناســان حقوقی ما با بررســی پرونده و رفع 

نواقص آن را به مراجع قضایی ارجاع می کنند
بــه گفته وحید مالمیردر این مرکز  احضاریه اوراق قضایی و اخطاریه 

و..بصورت محرمانه به شخص پیامک می شود.

اجرای طرح تبدیل سیم مسی برق به کابل 
خود نگهدار در کبودراهنگ

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: طرح تبدیل ۱۳ هزار و ۸۰ متر 
سیم مسی برق به کابل خود نگهدار با مساعدت فرماندار توسط توزیع 

برق شهرستان کبودراهنگ انجام شد.
مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ با بیان این مطلب افزود: هدف 
از اجرای طرح کاهش تلفات برق کاهش ســرقت ســیم های مسی و 
پایان دادن به انشــعاب های غیرمجاز در شبکه های توزیع برق است 
و تاکنــون بیش از ۱۳ هزار و ۸۰ متر از این طرح در شهرســتان اجرا 

شده است.
علی هایل همدانی خاطرنشان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۸ هزار 

و 7۳7 میلیون ریال اجرا شده است.
وی با اشــاره به دیگر مزیت های اجرای این طرح گفت کاهش خطر 
برق گرفتگی و کاهش خاموشــی های ناشی از اتصال سیم های مسی 
برق در زمان بارندگی و وزش باد از دیگر مزایای این طرح می باشد.

همدانی در ادامه نصب کنتورهای هوشمند در چاه های آب کشاورزی 
را یکــی از اولویت های مهم برشــمرد عنوان کــرد: دیگر پروژه های 
اجرایی شــده در این بخش نصب ترانس های جدید، اصالح و بهینه 
ســازی تیرهای برق و تعویض سطح مقطع شــبکه های فشار قوی 
CH( در  P می باشــد.وی در پایان افزود: احداث نیروگاه )سی اچ پی
شــهرک صنعتی به قدرت ۶ مگاوات توسط سرمایه گذار خصوصی 

برای تأمین بار مصرفی منطقه در حال اجرا است.

بهره برداری از سد نعمت آباد اسدآباد 
تا پایان سال جاری

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان، از افتتاح سد نعمت 
آباد اسدآباد تا پایان خرداد ۹۹ خبرداد و گفت: این سد در حال حاضر 

۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای منصور ستوده اظهار 
داشــت: پروژه سدنعمت آباد اسدآباد با پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصد 
در حال حاضر بــرای تکمیل و بهره برداری بــه 2۵ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که امســال این میزان اعتبار به پروژه فوق اختصاص 

یافته است.
وی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶ برای این پروژه ملی مهم ۳۴/۵ میلیارد 
تومان هزینه شده است، افزود: کمبود اعتبار مصوب و تخصیص یافته 
از دالیل به تأخیر افتادن هر ســاله افتتاح و بهره برداری این پروژه ملی  

بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه پروژه ملی 
سدنعمت آباد شهرســتان  در پایان سال ۸2 کلنگ زنی و در سال ۸۳ 
عملیات اجرایی این طرح مهم آغاز شــده تصریح کرد: آب این سد 
برای مصارف کشــاورزی، محیط زیست و نیز برای تغذیه سفره های 

آب زیرزمینی مصرف خواهد شد.
ستوده اضافه کرد: سد نعمت آباد در ۱2 کیلومتری شمال غرب اسدآباد 
قرار دارد و هدف آن کمک به توسعه و بهبود آبیاری در ۴۵۰ هکتار از 

اراضی دشت اسدآباد می باشد.
وی گفت: این سد خاکی همگن با ارتفاع 2۱ متر ، طول تاج ۵۶۶ متر، 
عرض تاج ۶ متر با ظرفیت مخزن ۴ میلیون مترمکعب اســت که ۳/۵ 

میلیون مترمکعب حجم آب را تنظیم می کند.

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومی  يك مرحله اي حفاری چاه های پيزومتر )مشاهده ای( در سطح استان همدان )نوبت دوم(

شركت آب منطقه اي همدان

– مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي- و آیین نامه اجرایي بند یاد شده, پروژه اي  شرکت آب منطقه اي همدان در نظر دارد با رعایت بند "ج" ماده )12( قانون برگزاري مناقصات 
با اطالعات مشروح ذیل را به شرکت هاي ذیصالح که داراي ظرفیت آزاد ارجاع کار مي باشند، واگذار نماید.

1. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خیابان جهاد- نرسیده به میدان بیمه- تلفن :9-38220737)81 98+(  و فاکس: 
  )+98 81(38247993

2. عنوان پروژه: حفاری چاه های پیزومتر )مشاهده ای ( در سطح استان همدان
U )مشبک  P V C 3. شرح عملیــات: حفاري 33 حلقه چاه مشاهده ای با قطر حفاري 10 و 16-14 اینچ به عمق مجموع حدود 3400 متر و تهیه و نصب لوله جدار 6 اینچ آهنی یا

و غیرمشبک( با جزئیات کامل در سطح استان همدان با نظر کارفرما )طبق نقشه پیوست(.
4. برآورد اولیه کار: 22,110,667,718 )بیست و دو میلیارد و یکصدو ده میلیون و ششصدو شصت و هفت هزارو هفتصدو هیجده ( ریال بر اساس فهرست بهاي چاه  سال 1398

5. مدت اجراي کار: 30ماه
6. محل اجرا: در سطح استان همدان

7. پایه و رشته مورد نظر: پیمانکاران باید داراي ظرفیت خالي در پایه 5 رشته کاوش های زمینی  و نیز  دارای پروانه صالحیت حفاری با وسایل موتوری از وزارت نیرو  باشند .
8. نوع و مبلغ تضمین : 1,106,000,000 )یک میلیاردو یکصدو شش میلیون (ریال  است که باید به یکي از صورت هاي مشروحه زیر و با رعایت مفاد آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسلیم و همچنین درسامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت بارگذاری شود.
الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ب: ضمانتنامه بانکي بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی )تصویب نامۀ شمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم 
وزیران(

■ الزم به ذکر است که چک شخصي ، چک مسافرتي ویا چک پول قابل قبول نمیباشد.
مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق 

فرم هاي مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود .
9. قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ هفتصد هزار )700,000( ریال از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت به حساب جاري سیبا به شماره 

4001116404020914 بانک مرکزی  بنام شرکت سهامي آب منطقه اي همدان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند 
10. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 98/04/06 لغایت پایان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 98/04/10

w کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا  w w .s e t a d i r a n .i r 11.  محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق این سامانه انجام می گیرد  لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 
12.  تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دریافت کرده و تمایلي به شرکت درمناقصه  ندارند حداکثر تا تاریخ 98/04/16 

مي باشد.
13. تاریخ و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 98/04/22 اسناد مربوط را تکمیل و به شرح ذیل  
بصورت الکترونیکی و فیزیکی تحویل نمایند  محل تحویل نسخه فیزیکی  :   دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان  و محل تحویل نسخه الکترونیکی سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد 
14. تاریخ بازگشایي پاکات : پیشنهادات واصله در ساعت 11صبح روز یک شنبه  مورخ 98/04/23 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد (در کمیسیون مناقصه)سالن 

شهید یوسف صنعتی شرکت آب منطقه ای ( بازگشایي و خوانده مي شود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاد دهندگان بالمانع است.     
15. ضمنا هزینه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 

)م الف479(

– الف شماره 97/3

نهاوند- معصومــه  کمالوند-خبرنگارهمدان 
پیام:  به ســند توسعه شهرســتان خوش بین 
هستم این سند که ۳هفته پیش ابالغ شده است 

درفرآیندی۳ماهه تدوین خواهد شد.
فرماندار شهرستان نهاوند با بیان این مطلب در 
کمیته برنامه ریزی شهرستان، بر ضرورت بهره 
گیری از ظرفیت علمی دانشگاه ها در توسعه 
این شهرستان تاکید و از حضور۹2هیأت علمی 
در کارگروه تدوین این ســند با تقسیم بندی 

حوزه ها خبر داد.
مراد ناصری در همین خصوص از دستگاهها 
و هیأت های علمی دانشــگاهها خواست تا 
موقعیــت و ظرفیت های بکر شهرســتان را 

برندسازی کنند.
ناصری در ادامه با انتقــاد از عملکرد برخی 
مدیــران در حوزه حفاظــت از بیت المال و 
صرفه جویــی در مصرف برق، گفت: برخی 
مدیــران کولرهای اتاق خــود در اداره را در 
پایان وقت اداری روشن رها می کنند تا صبح 
فــردا که باز می گردند دفتر کارشــان خنک 
باشد در حالی که با توجه به آموزه های دینی، 
اســتفاده درست بیت المال و امانت داری آن 

ضروری است.
فرمانــدار نهاونــد درباره عدم پاســخگویی 
مدیران برخی دستگاه ها به کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان نهاوند مبنی بر ارائه اطالعات در 
زمان اعالم شده هم گفت: مدیرانی که در وقت 
اعالم شده موارد خواسته شده را تحویل ندادند 
دیگر زحمت نکشــند و بعد از این هم منتظر 
جوابی در حد اهمیت دادن به وظایفشان باشند.

وی با تاکید بر اینکه کوتاهی و قصور مدیری 
را در انجام وظایفش نمی پذیرم و این را نباید 
به حساب دولت گذاشت، گفت: بنده به عنوان 
نماینده دولت در اموری که دولت توانایی انجام 
و رفع آن را نداشته باشد از مردم عذرخواهی 
می کنم اما در برخی موارد که مشــکالت به 
واسطه کم کاری مدیران روی هم انباشت شده 

مدیر دستگاه مربوط باید پاسخ مردم را بدهد.
ناصری تصریح کرد؛ با وجود مشکالتی که 
سال گذشــته در بحث اعتبارات و هزینه ها 
داشتیم از شرایط گذر کردیم و پیش بینی می 
شود در سال مالی پیش رو بهتر از سال قبل 
عمل کنیم.دبیر کمیته برنامه ریزی نهاوند در 
اســتان با بیان اینکه این شهرستان بیشترین 
تخصیص را بــا باالترین میانگین اســتانی 
داشــته اســت، درباره توزیــع و  وضعیت 
اعتبارات عمرانی شهرســتان در ســال ۹7 
گفت: کمیته برنامه ریزی دولتی کوچک در 
بحث اعتبارات و تصمیمات مهم شهرستان 

در توسعه آن است.
 مهرپویــا تصریح کرد: اعتبارات شهرســتان 
نهاوند در ســال ۹7 ،رقمی برابر  ۵2میلیارد و 
۴۳2میلیون و ۵۰۰هــزار تومان بوده  که ۵2و 

۱۴صدم تحقق یافته است.
بــه گفته مهرپویــا این اعتبــارات در قالب 
7۰برنامــه عمرانــی از جملــه تاسیســات 
فاضالب شهری، حمل و نقل شهری، تامین 
آب ،گردشــگری و ...توزیع شده که تامین 
آب و گردشــگری بیشترین اعتبارات هزینه 

شده را داشته است.

نهاوند بیشترین تخصیص بودجه 
درباالترین میانگین استانی

توکل دارائی »

 پیگیری داستان انتصاب مدیر 
کل برای فرهنگ و هنر همدان، 
حکایــت از البی های بی حاصل 
دارد  وقت گیری  چانه زنی های  و 
که از نمایندگان مجلس تا برخی 
متنفــذان سیاســی را در مقابل 
قرار  ارشاد  وزارت  و  استانداری 

داده است.
قبــل از پرداختن بــه موضوع، 
نمونه ای  از  اول  روایتی دســت 
از یک انتصاب در ســال های نه 
چنــدان دور، در همین اداره کل 

برای خوانندگان بازگو می کنم.
یوسف شاه حســینی را اکثر اهل 

هنر و فرهنگ در همدان و کرمانشاه و حتی 
در گستره ملی می شناسند. او چهره ای است 
بدون حاشیه اما استخوان دار و با پرنسیب در 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی. سال ۸۴ که 
شد، صفار هرندی، وزیر وقت در دولت اول 
احمدی نــژاد، او را از معدود مدیران کلی که 
بر کنار نکرد و حکمشــان را تمدید کرد، به 

حساب آورد.
شــاه حسینی اما ضمن تشــکر از وزیر -که 
حتی شــنیدم پیش نویس حکم را آماده کرده 
بودند- گفته بود: »با پذیرش این پست، اگر 
بر اســاس ایده ها و افکار شــخصی خویش 
عمل کنــم، به امانت  دولت خیانت کرده ام و 
اگر بر پایه سیاست های دولت در این حوزه 
فعالیت کنم؛ باز هم دچار دوگانگی و خیانت 
شــده ام؛ آن هم به خودم و اندیشــه و تفکر 
فرهنگــی ام.« و بنابر ایــن  ابقای خویش را 

نپذیرفته بود.
حال این صحبــت و واگویه تأثیرگذار را در 
کنار دســت و پا زدن کســانی که از سوی 
نمایندگان یا طیف مخالف دولت نامزد مدیر 
کلی شــده اند؛ بگذارید و قضاوت کنید که 
چقدر آرمانگرایــی و جوانمردی و تعهد و 
اخالق دچار پســرفت و عقب ماندگی شده 

است.
راستی از نمایندگان اثرگذار  باید پرسید که 
ردیف کردن چهره های تابلودار و با کارنامه 
مخالفــت با دولــت و یا زاویــه دار بودن با 
منویات فرهنگــی آن، و از طرفی نپذیرفتن 

آن توسط وزارتخانه و مقامات باالدستش در 
اســتانداری، چه سودی جز قفل کردن مسیر 

انتخاب و انتصاب برای استان دارد؟
و از نظر قانونی نیز اگر قائل 
به نظارت باشیم، دخالت در 
به گونه ای  آن هم  انتصابات 
که منفعت و مصالح استان را 
آیا قضاوت  ببرد،  زیر سؤال 

زودهنگام تلقی نمی شود؟
در دلســوزی و اهتمامتــان 
برای پیشرفت شهر و استان 
نمی کنیم؛  شــک  همــدان، 
امــا به نظــر می رســد که 
قبل از انتصــاب یک مدیر، 
قضاوتهای نظارتی جایگاهی 
شایسته ندارد و وابسته کردن 
مدیــران بــه زلــف قدرت 
نمایندگی و اســتیضاح، جز 
شائبه سوء استفاده از قدرت 
و یا مرید پروری سیاسی چه 

می تواند باشد.
البته با توجه به عرف سیاســت ورزی در این 
ســالها و رابطه نانوشــته هماهنگی دولت و 
مجلس در بســیاری از انتصاب ها، شاید حق 
قانونی نماینده ها تلقی شود که فالن مدیر و 
یا جایگاه مدیریتی را به نفع خویش مصادره 
کنند، اما حد یقین چنین دیدگاهی تا کجاست 

و به اصطالح فصل الخطاب کیست؟
از طرف دیگر قواعد حکمرانی و تفکیک قوا 

و احترامی که در روابط دولت و مجلس حاکم 
است، ایجاب می کند پافشاری بر گزینه های 
خــاص کنار گذاشــته شــود و در صورت 
درخواســت دولــت به 
پیشــنهاد گزینه مطلوب 
بســنده  نماینــدگان 
ایــن ترتیب  به  شــود. 
به  گزینه هایی  تحمیــل 
تصدی  بــرای  دولــت 
امــور فرهنگ و هنر که 
کمتریــن قرابــت را با 
فرهنگی  سیاســت های 
کاری  دارند،  دولت  این 
مبتنی  اخالقی و حتــی 
بر قواعد سیاسی جاری 

نخواهد بود.
کــه  اســت  درســت 
نماینــدگان محتــرم در 
ســال سرنوشــت ساز 
انتخابات قــرار دارند و 
با این فــرض که همچنان بر صندلی مجلس 
ابقا شــوند، از مهره هــای مدیریتی همفکر 
خــود پشــتیبانی می کنند؛  اما قرار نیســت 
درهای سیاســت ورزی، صبر و انتظار، مدارا 
و دیگرپذیــری را بــا تحکــم و البی گری 
چنان ببندیــد، که بعداً خودتان نیز نتوانید از 

مزیت های آن استفاده کنید.
از آن طرف، از اســتاندار محترم هم انتظار 
از بین همین توانمندی های داخلی  می رود 

در ارشــاد همدان که امتحان خود را پس 
داده اند؛ مدیری برگزیده شود که وسط راه 
پشیمان نشوید و عملکرد سیاسی او باعث 
نشــود که مصــداق »خود کــرده را تدبیر 

شوید. نیست«؛ 
اگرشــنیده ها درست باشد؛  شــنیدن اسامی 
برخی مدیران معرفی شــده برای ارشاد و با 
کارنامه ای ناهمگون و متضاد با دولت تدبیر، 
و پذیرش احتمالی آنها، همین استانداری را 
با چالش های بی سر و ته مواجه خواهد کرد 
و به حاشیه خواهد کشــاند.  انتظار می رود 
از بین همین توانمندی های داخلی در ارشاد 
همــدان که امتحــان خود را پــس داده اند؛ 
مدیری برگزیده شــود که وسط راه پشیمان 
نشوید و عملکرد سیاسی او باعث نشود که 
پشیمان شوید که آن گاه؛ »خود کرده را تدبیر 

نیست«.
درست است که دولت در محاصره اقتصادی 
بی ســابقه ای گرفتار شده اســت؛ اما حوزه 
فرهنــگ همچنــان نقطه قــوت تدبیریان و 

امیدی هاست.
از دولتی که نمی خواست »سرهنگی« رفتار 
کند، شایســته نیســت فرهنگ را به رقیب 

واگذارد.
 گمــاردن برخــی نامزدهــای مدیریتی که 
کارنامه مخالفتشان با دولت، غیرقابل کتمان 
است، مصداق واگذاری مطلق زمین بازی و 
تســلیم شدن قطعی و در پایان گام نهادن در 

وادی بی تدبیری است. همین.

مدیرکل فرهنگ 
باید از جنس تدبیر و امید باشد

اگرشنیده ها درست باشد؛  
شــنیدن اســامی برخی 
معرفی شــده  مدیــران 
برای ارشاد و با کارنامه ای 
ناهمگون و متضاد با دولت 
احتمالی  و پذیرش  تدبیر، 
را  استانداری  همین  آنها، 
با چالش های بی ســر و 
ته مواجه خواهد کرد و به 

حاشیه خواهد کشاند
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گفت و گو

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

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــه قان ــاده 13 آیین نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت

ــون تعییــن تکلیــف  ــر رأي شــماره 98/400  مــورخ 98/3/11 هیــأت اول موضــوع قان براب
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــوات  ــای صل ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالکان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 1464 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــح ال ــد ذبی ــزی فرزن ــی عزی عل
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 248/35 مترمربــع در قســمتی از پــالك 
1542/1 اصلــي واقــع در اســدآباد بلــوار جانبازایــان خریــداري بــا واســطه از مالک رســمي 
آقــای عبــاداهلل ســبزه ای محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ک ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب در دو نوب
صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
ــه  ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ رس
مراجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
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کامران متقی 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 

دبیر جایزه ادبی الوند: 
یک تندیس ویژه در بخش شاعران استان 

اهداء خواهد شد

 به دومین دورۀ جایزه ادبی الوند بخش استانی هم افزوده شده است و 
در این بخش یک تندیس ویژه به شاعر برگزیده اهداء خواهد شد. 

دبیر جایزه ادبی الوند در این باره توضیح داد: از آنجایی که جایزه ادبی 
الوند در بخش ملی و سراســری دو تندیس اهدا می کرد در این دوره 

مقرر شد تندیس سومی هم به این جایزه اضافه شود.
حسن گوهرپور در گفتکگو با همدان پیام گفت: در دورۀ نخست یک 
تندیس به کتاب برگزیدۀ ســال با عنوان کتاب سال شعر الوند اهداء 
می شد، یک تندیس از سوی انجمن علمی نقد ادبی به انتخاب انجمن 
از میان کتاب های رسیده به دبیرخانه جایزه اهداء می شد و امسال هم 

تندیس سوم به شاعر برگزیده استان اهداء خواهد شد.
این شــاعر در توضیح اینکه آیا بخش های دیگری مثل داستان و ... به 
این جایزه افزدوه خواهد شد اظهار کرد: این جایزه فعاًل فقط در بخش 

کتاب شعر برگزیده خواهد داشت. 
گوهرپوردر ادامه حضور میهمانان و برگزیدگان سراســری در همدان 
را یک فرصت گردشگری برای بخش فرهیخته جامعه عنوان و تاکید 
کرد: جایزه ادبی الوند هم یک رقابت است، هم همنشینی و هم اندیشی 
ادبی است به گونه ای که توأم با برگزاری این رویداد، شاعران، منتقدان 
و اهالی ادبیات از اســتان های دیگری، زمانی را در همدان بگذرانند، 
استانی که تاریخ و تمدن ایران زمین از آنجا قامت راست کرده است، 
از هگمتانه، شــهر هفت دیوار و هفت رنگ مادهــا. از همانجایی که 

می گویند روزگار خوش تاریخ در آنجا رقم خورده است.
این عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران یادآور شــد: اما این ها همه تا 
اینجا ظاهر قضیه است؛ باطن جایزه اما؛ رویکرد دیگری دارد. نخستین 
رویکرد جایزه )بدون توجــه به اولویت در بیان رویکردها( بیان یک 
نوع ســلیقه در انتخاب کتاب شعر در سال است. طبیعی ست که تمام 
جوایز در ایران، حتی در حوزه های ادبیات و فرهنگ، بخشی از سلیقۀ 
داوران جایزه اســت، انتخاب داوران هم، سلیقۀ کسانی که استراتژی 

برای جایزه را تعریف کرده اند.
 همدان پایگاه اصلی جایزه ادبی الوند است

این شــاعر درباره چگونگی شکل گیری جایزه ادامه داد: همانطور که 
در سراســر کشور جریاناتی به پا شــد برای برگزاری همنشینی ها و 
هم اندیشــی ها، ما هم در همدان تالش کردیم بخشــی از این جریان 
را راه اندازی کنیم.او ادامه داد: دومین رویکرد جایزه، همراهی بخشی 
از جامعه ادبی برای خواندن برخی کتاب های شــعر است؛ و سومین 
رویکــرد جایزه، ایجاد یک جریان فرهنگی موثر در اســتان همدان و 

کشور با همراهی شاعران و اهالی ادبیات استان.
شــاعر »مجموعه کلید کوچک جهان« درباره تعلق این جایزه به نهاد 
یــا جریانی هم افزود: الوند جایزه ای خصوصی ســت، به این معنا که 
گردانندگان، با رعایت قوانین جاری کشــور، دست به برگزاری یک 
جایزه می زننــد، این جایزه، داورانش را بر پایۀ اســتراتژی اتاق فکر 
تعیین می کند، ســپس این داوران بر اســاس ســلیقۀ استانداردی که 
دارند و بر آمده از ســال ها تجربه است، آثار را بررسی می کنند. حاال 
خصوصی بودن جایزه اینجا معنی پیدا می کند که در مسیر تصمیمات 
اتــاق فکر جایزه، انتخــاب داوران، زمان و مــکان برگزاری، حامیان 
احتمالــی جایزه و ... هیچ نهاد حاکمیتــی دخالت نمی کند. او یادآور 
شد: این روش، روشی برگزاری جایزه خصوصی ست، اما به هر حال 
در این کشور و هر کشور دیگری قوانینی برای فعالیت وجود دارد که 
بدیهی ست مورد رعایت تمام جوایز در ایران هم قرار می گیرد. در واقع 
اساساً جایزه ای در ایران برگزار نمی شود که مجوز نداشته باشد، جایزه ، 
جشنواره، همایش، کارگاه، نشست، سخنرانی و... در ایران نمی توانید 

پیدا کنید که از نهادی که متولی آن کار است مجوز نداشته باشد.
 پایان تیرماه، آخرین زمان ارسال کتاب به جایزه ادبی 

الوند
گوهرپــور درباره همراهی انجمن علمی نقد ادبی ایران با جایزه ادبی 
الوند هم گفت: انجمن علمی نقد ادبی ایران یک نهاد دانشگاهی ست 
که بسیاری از صاحبان قلم، اندیشه و نظر در آنجا حضور دارند، برای 
انجمن کار سهلی ست که در کنار هر جایزۀ ادبی دیگری قرار بگیرد و 
به آن جایزه اعتباربخشی کند، اما امروز این افتخار نصیب جایزه ادبی 
الوند شده که نهاد مستقل و تاثیرگذاری چون انجمن علمی نقد ادبی 
ایران در آن همراهی حضور داشــته باشــد، از این بابت هم صمیمانه 
از اســتاد گرانقدرم جناب دکتر ابراهیم خدایار رئیس انجمن تشکر و 
قدردانی می کنم.گوهرپور در ادامه گفت: انجمن علمی نقد ادبی ایران 
. خود  . . به صورت کاماًل مستقل در این جایزه حضور دارد و داوران و 
را هم تعیین می کند و سپس آثار رسیده را مورد بررسی و واکاوی قرار 

داده و رای نهایی داوران را به گروه برگزار کننده اعالم می کند.
 کمیتۀ استانی جایزه ادبی الوند

گوهرپور در پایان با اشــاره به اعضای کمیتۀ استانی جایزه گفت: یک 
کمیته که از شاعران استان همدان، اساتید دانشگاه و از صاحبان نظر در 
این بخش هستند، داوران استانی را انتخاب و آثار را جهت داوری به 

هیأت داوران تقدیم خواهند کرد. 
در پایان الزم به ذکر اســت که فراخوان جایــزه ادبی الوند در بخش 
شعر پایان اردیبهشت ماه اعالم شد و کتاب هایی که در سال ۹7 منتشر 
شده اند می توانند در این جایزه حضور پیدا کنند. زمان ارسال کتاب به 

جایزه تا پایان تیرماه ۹۸ است.

آگهی ارزیابی کیفی نوبت اول 

روابط عمومی شركت گاز استان همدان

کارت دانشجویی علی صالحی فرزند مصطفی به شماره ملی 
1272680487 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی 9512440011 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

مناقصه شماره19-98 يك مرحله ای-شماره مجوز: 1851 .1398

موضوع مناقصه:
احداث خط تغذیه تقویتی مدیریت بحران تویسرکان

از  را  شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه مذکور 
طریق مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.

شرح مختصر کار: 
1-مبلغ برآورد اولیه پروژه4/615/821/000 )چهار میلیارد وششصد وپانزده 

میلیون وهشتصد وبیست ویک هزار(ریال میباشد.
میلیون  وسی  230/792/000)دویست  مناقصه  در  شرکت  تضمین  2-مبلغ 
قابل  تضامین  از  یکی  صورت  به  میباشد.که  دوهزار(ریال  و  ونود  وهفتصد 

قبول معتبر درآیین نامه معامالت دولتی میباشد.
3-مدت اجرای پروژه 365 روز میباشد.

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

اسناد ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی ذیل اقدام نمایند.
یکشنبه  روز   11 تاساعت  حداکثر  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

1398/04/16 میباشد.
محل تحویل: همدان میدان شیرسنگی ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
همدان طبقه اول - اتاق207-امور قراردادها می باشد.تاریخ بازگشایی پاکات 

مالی متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن:4-38260571   ، 8-38261075  ،دورنویس: 081-38256207

w w w .n i g c .i r آدرس اینترنت:

از  ابوعلی ســینا  الرئیــس  شــیخ   
مشهورترین و تاثیرگذارتریِن فیلسوفان و 
دانشمندان ایران بود که تا سالیان طوالنی 
در حوزه پزشکی و فلسفه تأثیر عمیقی بر 
جای گذاشــت.  وی در ۳۷۰ هجری در 
روستای اَفَشنه در نزدیکی بخارا پایتخت 
ســامانیان دیده به جهان گشود.  پدر او 
از کارگزاران حکومت سامانی و مدتی 

حاکم َخرَمیثن در اطراف بخارا بود. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد بوعلی سینا ابوعلی سینا تا ۱۰ سالگی 
قرآن و ادبیــات عرب را آموخت و در 
۱۶ سالگی در حوزه پزشکی به شهرت 
رســید و بسیاری از پزشــکان در این 
زمینه با او مشــورت می کردند و در ۱۸ 
هندسه  نجوم،  طبیعیات،  منطق،  سالگی 
و ریاضیــات را فرا گرفت و این چنین 
توانست فیلسوفی جامع االطراف شود.  
وی در زمــره فیلســوفان بزرگ جهان 
قرار دارد و در واقع فلسفه ابوعلی سینا 
ســرآغازی برای توسعه فلسفه اسالمی 
شد.  دانشنامه فلسفه دانشگاه تنسی، ابن 
ســینا را تأثیرگذارترین فیلسوف جهان 

پیش از دوران مدرن معرفی می کند. 
گوناگون  زمینه های  در  دانشــمند  این 
مؤلف بیش از ۴۵۰ اثر است.  از جمله 
آثار وی می توان به »نجات، اشارات و 
تنبیهــات، قراضه طبیعیات مبدا و معاد« 
اشــاره کرد اما گذشــته از همه، بیشتر 
شهرت این سینا در جهان به دلیل کتاب 
قانون در پزشکی و شــفا در فلسفه و 
منطق بوده اســت.  وی رساله کوچک 
بسیار مهمی نیز در اصول و مبادی علم 
آواشناسی دارد.  از این اندیشمند آثاری 
به زبان فارسی بر جای مانده است که از 
لحاظ تاریخ تحوالت این زبان و شناخت 
توانایی ها و قابلیت های آن دارای ارزش 
و اهمیت اســت.  مشهورترین نوشته او 

به فارسی کتاب دانشنامه عالیی است. 
ســرانجام این دانشــمند بزرگ پس از 
سال ها تالش در راه اعتالی علم به ویژه 
علم پزشــکی و فلسفه در نیمه نخست 
تیرماه در ۵۸ سالگی دیده از جهان فرو 

بست و در همدان به خاک سپرده شد. 
خبرگزاری ایرنا به منظور بررسی جایگاه 
و خدمات ارزنده ابوعلی سینا با آیت ا... 
بنیاد  »غیاث الدین طه محمــدی« رئیس 
علمی و فرهنگی بوعلی سینا به گفت و 

گو پرداخته است. 
متن ایــن گفــت و گــو را در ادامه 

می خوانیم:
 اندیشــه ابوعلی سینا حاوی چه 
ویژگی هایی بوده که با گذر سده ها 
از آن هنوز هــم برای جهان تازه و 

قابل استناد است؟
حق برای همیشــه ثابت و پایدار می ماند 

و باطــل خود به خــود نابود می شــود.  
ابوعلی ســینا حقایق نورانی اســالم را به 
طور کامل درک کرد و آن را با همه وجود 
پذیرفــت و عملیاتی کرد.  بنابراین مرام و 
راه او همیشه تازه و قابل استفاده است.  از 
طرفی دیگر نیز تاریخ علم جهان از ســده 
۱2 تا ۱۶ میالدی از تعلیمات و آموزه های 
او تأثیر گرفــت.  ابوعلی ســینا در زمینه 
فلسفه و علوم پزشکی چنان راهکارهایی 
علمی داده است که همچنان محل رجوع 
اهل علم قرار می گیــرد و تازگی های آن 
غیر قابل کتمان اســت.  نظام فلسفی این 
فلســفه مشایی-  از  آمیزه ای  اندیشــمند 
ارســطویی و جهان بینی فلسفه اشراق به 
حســاب می آید که در پیوند با جهان بینی 

اسالمی شکل گرفت. 
طب ســالمت محورِ او در پزشکی هم که 
در بیش از یک میلیون واژه در پنج کتاب 
قانون و چندین کتاب دیگر پزشکی برای 
بشــریت به میراث گذاشته همچنان زنده 
و پایه ای اســتوار در بهداشــت و درمان 
جهانی است.  با وجود پیشرفت های بسیار 
شگفت انگیر دانش پزشکی و با اختراع و 
ابداع ابزارهای مختلف برای تشــخیص و 
مداوای بیماران، طب سینوی ویژگی های 
ســالمت محوری دارد که جهان بشریت 

نیازمند آن است. 
 تأثیر ابوعلی سینا را در فرهنگ، 
تاریــخ و تمــدن بشــری چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در ادیان گذشــته بر مقوله پندار، گفتار و 
رفتار نیک تاکید شده و در دین اسالم نیز 
به پندار نیکو تر )یَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفیَتَّبُِعوَن 
أَْحَسنَُه( بهترین تفکر و کردار نیکوتر )أَیُکْم 
أَْحَسُن َعَماًل( و گفتار نیکوتر )ُقْل لِعِبَادِی 
یَُقولُوا الَّتِی ِهَی أَْحَسُن( سفارش شده است 
دینی که ابوعلی سینا نبض آن را به خوبی 
یافته بود و خوب ترین ها را در میدان تفکر 
و تدبــر و در میدان کردار، رفتار، گفتار و 
شئون دیگر به نحو احسن عمل می کرد.  از 
همین رو بهترین اثر را در فرهنگ و تمدن 
بشری به جای گذاشته و تأثیر شیخ الرئیس 
در فرهنگ، تاریخ، تمدن اسالم و ایران و 
عالوه بر آن بر همه بشریت، روندی هزار 
ساله طی کرده است و تاریخ علم جهان را 
نمی توان بدون مکتب سینوی تصور کرد.  
یکه تازی و ابتکارهای شیخ در علوم عقلی 
و پزشکی از او یک اسطوره و نماد دانایی 
ســاخته و در واقع تمدن بشــری مدیون 

تالش و مجاهدت این دانشمند است. 
تحوالتی  ایجاد  سبب  ابن سینا   
عمیق در فلســفه به ویژه در حوزه 
منطق و الهیأت شــده اســت.  او 

چگونه به این مهم نائل آمد؟
ابن سینا بیشتر در رشته طب شناخته شده 
اســت در حالی که وی آثار بسیار خوبی 

در فلسفه، عرفان و رشته های دیگر دارد و 
اگر داورِی بی طرفانه ای درباره آثار فلسفی 
شیخ داشته باشیم او تنها شارح اندیشه های 
ارســطو نبوده اســت و می تــوان عمق 
اندیشه این اندیشــمند را در نوآوری ها و 
ژرف نگری هایی دید که در مسائل منطقی 
و فلســفی می آورد.  در حقیقت اشاره به 
نوآوری های شیخ در کتب و رساله هایی که 
در پژوهش های سینوی در داخل و خارج 
از ایران چاپ می شــود، نشان از جایگاه 
علمی مــردی دارد که جهان دانش، هنوز 

او را به طور کامل نشناخته است. 
 اندیشه فلسفی ابن سینا چگونه 
عالی ترین  به  را  اســالم  توانست 

درجه آگاهی فلسفه هدایت کند؟
استعداد بسیار درخشــان، عشق به جهاد 
علمی در قالب قرآن، صبر و اســتقامت، 
ایمان راسخ به هدِف نجاِت نسل بشریت، 
عبودیت ممتاز و خالــص و نکات دیگر 
باعث شده است ابوعلی سینا بتواند دین به 
حق را که همان اســالم نامیده می شود، به 
عالی ترین درجه آگاهی برساند.  همچنین 
اثرگذاری فلســفه او در هزار سال پس از 
وی به گونه ای اســت که نمی توان تصور 
کرد که بدون فلســفه و حکمت سینوی 
چه بر ســر حکمت اســالمی می آید.  به 
این ترتیب تأثیر شیخ بر فالسفه و مکاتب 
فلســفی پس از خود از جمله اشــراق و 
صدرایی مورد اذعان صاحب نظران است. 

ایرنا: چه عاملی سبب شد »جرج سارتن« 
تاریخــدان حــوزه علم، ابوعلی ســینا را 
مشهورترین دانشمند سرزمین های اسالمی 

بداند؟
تمامی دانشــمندان بی غرض وقتی بر سر 
جاده حق ایستاده اند، می بینند ابوعلی سینا 
از همه دانشمندان شرق و غرب مشهورتر 
است.  جرج سارتن در کتاب »تاریخ علم« 
وی را یکی از بزرگترین اندیشــمندان و 
دانشمندان پزشکی می داند و مشهورترین 
دانشــمند جهان اســالم در همه زمان ها، 
مکان هــا و نژادهــا معرفــی می کند زیرا 

ابن ســینا بزرگترین نماینــده حکمت در 
تمدن اسالمی است که تا آن زمان هیچیک 
از حکماً نتوانســته بودند، تمــام اجزای 
فلســفه که در حکم دایره المعارف علوم 
عقلی بود در آثــار خود و با روش علمی 
مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.  اعتراف 
صادقانه و بی طرفانه تاریخ نویسان نشان از 
تأثیرگذاری شــگرف و بی بدیل شیخ در 
زمینه فلسفی و پزشــکی است، چنان که 
کتاب قانون ابن ســینا تا سده ۱7 میالدی 
حاکم بالمنازع در تدریس دانشــگاه های 
شــرق و غرب بــود و همچنــان نیز در 
قسمت های مختلف جهان زنده و در حال 

الهام گیری و آموزش است. 
 به طور کلی جایگاه ابوعلی سینا 
در تاریخ پزشــکی چگونه است و 
او  نوشته های  عاملی سبب شد  چه 
در اروپا و جهان مورد استفاده قرار 

گیرد؟
اهل علم و عموم مردم در آســیا، اروپا، 
آفریقــا و آمریــکا جایــگاه برتر علمی 
ابن ســینا را قبول کرده انــد و او را یکی 
جهانی  دانشــمند  شناخته شــده ترین  از 
می دانند.  مطالعه تاریخ پزشــکی جهان 
پس از تألیف کتاب قانون نشان می دهد 
که این اثر مرجع پزشــکی طبیبانی است 
که از طــب ســینوی تأثیــر گرفته اند.  
همچنیــن ارجاع هایی که پزشــکان در 
دوره های پس از ابن سینا به قانون دارند 
و حاشیه نویســی ها و خالصه کردن های 
مکــرر آن و نوشــتن" قانونچه هــا" در 
تأیید این ســخن است که این کتاب در 
جهان اســالم و غرب جایگاهی فراتر از 
داشته و مرجع  پزشکی  کتاب های  دیگر 

نخست شناخته می شده است. 
خالصه  حاشیه نویســی،  تفاســیر،  انواع 
کردن و ترجمه های متعدد از قانون که در 
کتاب های تاریخ علم بیش از 2۰۰ مورد به 
شمار می رود، نسبت به دیگر تألیف های 
پزشکی غیر قابل قیاس به حساب می آید.  
در حقیقت ابن سینا و کتاب قانون چنان در 
پزشکی اروپا تأثیر گذاشته که لقب سلطان 
األطباء به او داده شــده اســت.  نمی توان 
انکار کرد که مکتب طب ســینوی پایه و 
بن مایه پزشکی مدرن محسوب می شود و 
البته خود قانون نیز به عنوان یک دانشنامه 
جهانی چکیده ای از همه پزشــکی قبل از 

ابن سیناست. 
بــرای معرفی دســتاوردهای   
ابوعلی ســینا چه می توان کرد و در 

این راه چه مشکالتی وجود دارد؟
امروز وظیفه حوزه های علمیه، دانشگاه ها، 
ســازمان ها و دستگاه های علمی است که 
آثار علمی این دانشــمند را به دقت درک 
و آن را به دیگــر نقاط جهان صادر کنند 
و در بعــد فرهنگی هم باید اقدام هایی در 

معرفی وی صورت گیرد.  البته پیش از هر 
چیز باید آثار شــیخ الرئیس با دقت علمی 
تصحیح و منتشر شــوند.  متأسفانه باید 
گفت که بیش از نیمی از آثار شیخ هنوز به 
طور علمی تصحیح و چاپ نشده است.  
کمبود بودجه در این زمینه و زمان بر بودن 
تحقیق های مرتبط باعث شــده نتوانیم به 
شایستگی آثار شــیخ را معرفی کنیم.  با 
روند کنونی اختصاص بودجه های اندک 
و بی توجهی هایی که می شود راه طوالنی 

برای نشر آثار شیخ در پیش داریم. 
 بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا 
تاکنون چــه اقدام ها و فعالیت های 
علمی و فرهنگی در ارتباط با معرفی 
آثار و پاسداشت ابوعلی سینا انجام 

داده است؟
بنیاد بوعلی سینا در دهه گذشته در همدان 
و تهران در راســتای معرفی و پاسداشت 
شــیخ الرئیس، همایش های ملی و جهانی 
برگــزار کرده و این بنیــاد در حد توان و 
وســع مالی خود با حضــور و همکاری 
دانشــمندان سرشــناس ایرانی در مجامع 
علمی داخلــی و خارجی درصدد ترویج 
مکتب ســینوی و آشــنایی هر چه بیشتر 
نســل جوان چه به صورت عام و چه در 
حوزه های تخصصی علمی بوده اســت.  
اهدای جایزه جهانی شــیخ الرئیس در یک 
دهه پیش از اینکه متأسفانه ادامه پیدا نکرد 

در این راستا به شمار می رود. 
همچنین تصحیح انتقادی قانون ابن ســینا 
به وسیله نجفقلی حبیبی پژوهشگر فلسفه 
اســالمی در بنیــاد بوعلی ســینا در حال 
انجام اســت.  کتاب نخســت آن در ۱۳۹7 
خورشــیدی چاپ شــد و کتاب دوم نیز 
در شهریور امســال به محضر اهل دانش و 
عالقه مندان عرضه می شــود.  چاپ ترجمه 
فارســی برخی کتاب های منحصر به فرد از 
شفا که حتی در هزاره گذشته نیز به فارسی 
برگردانده نشــده بود، از جمله فعالیت های 
دیگر بنیاد بوعلی به شمار می رود.  گردآوری 
نسخه های دیجیتالی از آثار خطی شیخ الرئیس 
در همدان و برنامه ریزی برای ایجاد گنجینه و 
مرکز اسناد سینوی در شهرِ آرامگاهِ شیخ از 

جمله برنامه های در دست اقدام است. 
عالوه بر این روز بزرگداشت ابوعلی سینا 
به عنوان روز همدان نام گرفته اســت و 
همه ســاله برنامه هایــی فاخر در جهت 
معرفی این شــخصیت جهانــی در این 
شهر برپا می شود، از جمله این برنامه ها 
بــرای معرفی و دفــاع از هویت ایرانی 
شیخ، نیز نیم تنه ای از این دانشمند بزرگ 
در بنیاد طراحی و اجرا شــده است که 
در صورت اختصــاص بودجه می توانیم 
آن را به مراکز علمی و دانشگاهی دیگر 
کشــورها هدیه دهیم و از هویت ایرانی 

شیخ دفاع کنیم. 

در گفت و گو با رئیس بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا مطرح شد

ابوعلی سینا، بزرگترین نماینده حکمت در تمدن اسالمی است

شــیخ الرئیس بزرگترین 
نماینــده حکمت در تمدن 
اسالمی است.ابوعلی سینا 
در زمینه فلســفه و علوم 
راهکارهای  چنان  پزشکی 
که  اســت  داده  علمــی 
اهل  رجوع  محل  همچنان 
علــم در جهان قــرار می 
تمامی  بایستی  گیرد. پس 
نهادهای علمــی آثار این 
دانشــمند را به دقت درک 
و آن را بــه دیگر جهانیان 

معرفی کنند

پیشنهاد مذاکره، فریب آمریکا برای خلع سالح است

 رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس و مسئوالن قوه قضائیه بیان کردند: پیشنهاد مذاکره، 
فریب آمریکا برای خلع سالح و عوامل اقتدار ملت است.

به گزارش ایرنا رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مســئوالن قوه قضاییه گفتند: کاری 
کنید که بعد از گذشــت یک مدت قابل قبولی کاماًل احســاس شود که قوه قضائیه دچار 
تحول شــده است.حضرت آیت ا... خامنه ای عنوان کردند: بحمداهلل ملت ایران به معنای 
واقعــی کلمه، یــک عزت و عظمت و اقتداری از خود نشــان داده اســت. این هم فقط 
مربوط به قضایای اخیر نیســت، در ۴۰ ســال اخیر این گونه بوده است. اینکه می بینید در 

خبرگزاری های خارجی می گویند که ایران را نمی شود به زانو درآورد، این ناشی از ۴۰ 
سال حرکت ملت ایران است، نه به خاطر قضایای یک ماه و دو ماه و ۶ماه اخیر.

رهبــر معظم انقالب تصریــح کردند: ملت ایران با انقالب اســالمی، خــود را از الک 
توســری خوری خالص کــرد و هویت ایرانی با خصوصیات اســالمی در آن بروز کرد. 
این ملت طالب عزت و اســتقالل و پیشرفت است، لذاست که هرچه دشمنان ظالم فشار 
می آورند تأثیری در او نمی گذارد. راه پیمایی ها و انتخاباتها را ببینید؛ این همه کارشکنی می 

کنند لکن مردم باز هم با عزم فراوان حاضر می شوند.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: آخر امسال هم یک انتخاباتی هست؛ من 
میدانم که ملت ایران با وجود تردیدآفرینی هایی که بعضی میکنند، با شور و شوق در این 

انتخابات هم حضور پیدا می کند.
فرمانده کل قوا گفتند: حاال این ملت بزرگ و شجاع و آبرومند ایران را شریرترین حکومت 
های دنیا یعنی آمریکا که عامل جنگ و خونریزی و تفرقه و چاپیدن و غارت ملت ها در 
طول تاریخ اســت، متهم می کند. منفورترین چهره های چنین دولتی، ملت ایران را متهم 
می کنند و دشنام می دهند. ملت ایران با این توهین ها جا نمیزند و عقب نشینی نمی کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای اضافه کردند: ملت ایران در همین تحریم های ظالمانه، مظلوم 

واقع شده لکن ضعیف نیست، مقتدر است.
ایشــان یادآور شــدند: به فضل الهی، ملت ایران با قوت و اقتــدار، خودش را به همه ی 

مقاصدی که ترسیم کرده خواهد رساند.

از  کوتــاه  آمــاری   
بیشترین سند  دستگاه هایی 
را در سامانه دسترسی آزاد 

به اطالعات منتشر شد.
دسترسی   سامانه   دبیرخانه  
آزاد  بــه  اطالعــات    اعالم  
کــرد:   وزارت کار، تعاون 
با ۴۰۸  اجتماعــی  رفاه  و 
و  فرهنگ  وزارت  ســند، 
ارشاد اسالمی با 2۶۳ سند 

و شهرداری مشــهد با انتشار ۹۵ سند در 
صدر دستگاه های منتشــر کننده اسناد بر 

روی سامانه هستند.  
از زمان راه اندازی ســامانه دسترسی آزاد 
به اطالعات تا کنون بیش از ۱2۸۰ ســند 
در این ســامانه وجــود  دارد و  برخی از 
این اســناد در پاســخ به درخواست های 
شــهروندان و برخی نیز در جهت ترویج 
شــفافیت )موضوع ماده ۱۰ قانون انتشار 
و دسترســی آزاد به اطالعات( از سوی 
دستگاه های متصل به سامانه منتشر شده 

است.  

ــون مذکــور، موسســات  ــاده ۱۰ قان در م
عمومــی مکلــف شــده اند اطالعــات 
ــود را  ــدی خ ــد طبقه بن ــی و فاق عموم
در راســتای نفــع عمومــی و حقــوق 
ــا گذشــت  ــد ،   ب شــهروندی منتشــر کنن
ــامانه  ــمی س ــدازی رس ــال از راه ان دو س
از  بســیاری  جــای   ،۹۶ تیرمــاه  در 
نهادهــای مهــم  کــه  مشــمول  ایــن  قانــون  
ــه   ــی  آزاد  ب ــامانه  دسترس ــتند  در  س هس

ــت.   ــی اس ــات  خال اطالع
هم اکنون ۶2۰ دستگاه در این سامانه فعال 

هستند.

نهادهایی که دسترسی آزاد 
به اطالعات را ساده کردند
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نیش و نوش

خبر

آغاز طرح پرداخت اقساطی جرایم راهنمایی و رانندگی از 11 تیرماه
 رئیس پلیس راهور از آغاز طرح پرداخت اقساطی جرایم راهنمایی و رانندگی خودروهای دارای بیش از یک میلیون تومان از ۱۱ 

تیرماه خبر داد.
کمال هادیان فر، افزود: اکنون ۸۱ هزار و 7۵ دستگاه خودرو و 72 هزار و ۶۸۴ موتورسیکلت به علت جریمه یک تا ۱۵ میلیون تومان 
در پارکینگ ها توقیف هستند که عموماً صاحبان آن جزء اقشار ضعیف به شمار می روند که این موتورسیکلت ها وسیله امرار معاش 
آنها است.وی اضافه کرد: در قانون منع تقسیط وجود داشت اما به استناد یک ماده قانونی مبنی بر مهلت دادن به افرادی که دیون دولتی 
معوقه داشــتند، با لحاظ کردن شرایطی موافقت شد.هادیان فر گفت: این تقسیط مربوط به جریمه است و هزینه پارکینگ باید توسط 
صاحب وســایل نقلیه توقیف شــده پرداخت شود.وی افزود: در راستای اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک، خودرو توقیف شده در سن 
فرســودگی نباشــد، بیش از ۴۰ درصد از تخلفات آنها حادثه ساز نباشد، راننده فاقد شکایت قضائی باشد و مالک متعهد به پرداخت 

جرایم ظرف مدت یک سال است همچنین خودرو قابل انتقال نیست مگر اینکه همه جریمه تسویه شود.

تاثیر آلودگی هوا بر قدرت بارورِی زنان
 نتایج یک بررسی حاکی از تاثیر منفی آلودگی هوا بر قدرت باروری در زنان است.

به گزارش ایسنا، پزشکان در مطالعه ای جدید دریافتند قرار گرفتن در معرض هوای آلوده می تواند بر تعداد سال هایی که امکان باروری 
زنان وجود دارد، تاثیر بگذارد.گروهی از متخصصان ایتالیایی در بررســی خود به مطالعه تاثیر آالینده ها بر قدرت باروری پرداخته و 
دریافتند زنان ساکن در مناطق شهرِی آلوده نسبت به زنانی که در مناطق پاک و با هوای سالم زندگی می کنند سه برابر بیشتر احتمال 
دارد که فرآیند تخمک گذاری در آنان با مشکل روبرو شود.کارشناسان اظهار داشتند: درحالیکه این شرایط لزوما احتمال بارداری زنان را 
در دهه 2۰ سالگی و اوایل دهه ۳۰ سالگی از بین نمی برد اما می تواند به کاهش سال های باروری آنان و یائسگی زودهنگام منجر شود.

متخصصان با اشاره به اینکه تخمدان حاوی تعداد مشخصی سلول فولیکول است، اظهار داشتند: در بررسی هایی که پیش از این انجام 
 NO۲ شده آمده  است سیگار به این فولیکول ها آسیب می زند.آنها مشاهده کردند: زنانی که در محیط هایی با سطح باالیی از آالینده

زندگی می کردند فرآیند تخمک گذاری آنان با مشکل روبرو شده و میزان ذخیره تخمک آنان کمتر بوده  است.

امام صادق )ع(
 پرچمدار مبارزه با انحرافات

علی حیدری »

 بنا به قول مشــهور، روز 2۵ ماه شــوال سالروز شهادت امام صادق 
علیه الســالم است. سخن گفتن در خصوص شخصیت آن امام همام با 
توجه به عظمت واالی ایشان در ابعاد گوناگون کاری بس دشوار است 
اما می توان به قدر ظرفیت وجودی خویش قطره ای از آن اقیانوس کمال 
و معرفت چشید. بر اساس باورهای شیعی، یکی از مهم ترین وظیفه امام، 
هدایت جامعه و جلوگیری از انحرافات اســت. امام صادق )ع( نیز این 
نقش مهم را به بهترین شکل ایفا کرد. برای فهم بهتر نقش امام صادق)ع( 
الزم است نگاهی اجمالی به اوضاع سیاسی- اجتماعی جهان اسالم در 

آن روزگار داشته باشیم.
در میانــه حیات امام صادق)ع( یعنی ســال ۱۳2 هجری، واقعه مهمی 
در جهان اســالم رخ داد. نارضایتی عمومی از حاکمان اموی در جامعه 
اســالمی باال گرفته بود و طبقات گوناگون جامعه بزرگ اسالمی در آن 
روز از آفریقا تا ایران شاهد ظلم و ستم والیان دستگاه اموی بودند. عالوه 
بر این مردم هنوز بعد از گذشــت چند دهه تراژدی کربال را فراموش 
نکرده بودند که توســط حاکمان اموی انجام گرفته بود. مجموعه این 
عوامل موجب سقوط امویان و روی کار آمدن عباسیان شد که مخصوصًا 
از احساسات توده مردم و عالقه آنها به خاندان نبوی سوءاستفاده کرده 

و زمام جامعه اسالمی را بر عهده گرفتند.
به دلیل عوامل گوناگونی که یکی از مهم ترین آنها آرامش سیاسی و نگاه 
خاص برخی حاکمان جامعه بود، فرقه های مختلف اســالمی فرصت 
یافتند تا به تبلیــغ و تبیین آموزه های خود بپردازنــد. اما در این میان 
و در درون فرهنگ شــیعی، تشــکیالتی ظهور کرد که ادعای خود را 
دوســتی راســتین خاندان عصمت و طهارت عنوان می کردند. اما آنها 
عقاید ناروایی به ائمه نســبت می دادند و حتی تا مرز کفر نیز پیش می 
رفتنــد. دالیل گوناگونی برای به وجود آمــدن این فرقه که به »غالیان« 
مشــهور شدند ذکر شده است که یکی از آنها عالقه شدید به اهل بیت 
بوده است، عالقه ای که البته همراه با سطحی نگری و معرفت ظاهری 
بود. بــه هرترتیب از آنجایی که یکی از مهــم ترین وظایف رهبر هر 
جامعه و مکتبی تبیین آموزه های اصیل و صحیح آن مکتب است، امام 
صــادق )ع( نیز به مبارزه با این فرقه منحرف پرداخت. ایشــان هم از 
برداشت های ناصحیح از قرآن کریم جلوگیری می کردند، نیز اجازه نمی 
دادند جاعالن حدیث که به انگیزه های گوناگونی در این حوزه فعالیت 
شــدیدی می کردند، هر سخنی ناروایی را به پیامبر اسالم نسبت دهند. 
امام صادق)ع( به مبارزه شدید و گسترده با این فرقه انحرافی پرداخت. 
این مبارزه شــاید از جهتی مهم تر از سایر مبارزات بود زیرا همانطور 
که گفته شــد غالیان مدعی بودند از دل آموزه های شیعی برخاسته اند. 
پرواضح است که این ادعا تا چه حد می تواند به حقانیت شیعه ضربه 
بزند و موجب خلط باورهای کفرآمیز غالیان با عقاید اصیل شیعی شود.

در سفارشــاتی که امام صادق )ع( به محمد بن نعمان می کند توجه به 
خطر نفوذ غالیان در میان شیعیان و جعل حدیث برای مخدوش ساختن 

چهره امامان و باورهای شیعی به چشم می خورد:
»ای پسر نعمان! ما خاندانی هستیم که همواره شیطان در میان ما فردی 
نفــوذی داخل می کند که نه از ماســت و نه از اهل بیت ما، پس وقتی 
شیطان او را پرآوازه ساخت به طوری که مورد توجه مردم قرار گرفت، 
بــه او فرمان می دهــد که بر ما دروغ بندد. و وقتــی که رفت، نفوذی 
دیگر می آید«. امام صادق)ع( در روایتی به شــیعیان و پیروان راســتین 
می فرماید که با غالت ارتباط نداشــته باشند و از آنان بر حذر باشند: 
»با غالت، نشست و برخاســت نداشته باشید و با آنان هم غذا نشوی 
و دســت دوستی به سوي آنها دراز نکنید و به مبادله فرهنگی و علمی 
بــا آنان نپردازید«. همچنین در جای دیگری می فرمایند: »جوانان خود 
را از غالت دور نگاه دارید آنان را فاســد نکنند. غالت، بدترین خلق 
خدا هستند که از عظمت خدا می کاهند و بر بندگان او اثبات الوهیّت 

می کنند«.
آری! مجاهدت های امام صادق علیه السالم موجب شد تا مکتب تشیع 
از انحرافات پیراسته شده و معارف اصیل آن به نسل های بعدی برسد.

منابع:
بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، مدینۀ معاجز األئمۀ اإلثني عشر

شیخ طوسی، محمد بن حسن، االمالی
کّشی، محمد بن عمر، رجال الکّشی- اختیار معرفۀ الرجال

F از دقیقه ۹۰ گذشت A T F شرق: 
 از دقیقه 9۰ بگذره دیگه ساعت محسوب نمی شه

ایسنا:متهمان پرونده گرانی سیب زمینی را بشناسید
 این همه گرونی فقط سیب زمینیو دیدی؟!

جمهوری اســالمی: مجلس برای تأسیس وزارت بازرگانی همکاری 
کند زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود

 اگه مشکلتون اینه می گیم فردا بیا افتتاح 
شرق: جهانگیری مدیران منت سر مردم نگذارند 

 خیلی زود رنج شدیا !!
فارس: توپ فوتسال هم تحریم شد 
فعاًل با توپ تنیس مشغول بشید!! 

پیروزی: نیلسون سرخورد، پرسپولیس گل!
 چــه کاری خوراکی مردمو چک می کنــی هر کی یه چیزی 

دوست داره ؟!
همدان پیام: من حتماً باید یک شهروند همدانی باشیم 

 مگه ما گفتیم برو تهران ؟!
شرق: کی روش برنده شد یا برانکو؟

 زیاد نرو تو نخ خارجیا 
همدان پیام: در حد توان تیم فوتسال ازندریان را حمایت می کنیم 

 زیاد دست نزن تابستونه گرمت می شه
پیروزی: بازی پرسپولیس پخش نشد تا سرسام نگیرید
 خودت اشتیاق نداری به شادی مردم ایراد نگیر

اطالعات: نیکتاش اردوی تیم ملی بسکتبال را ترکر کرد 
 فوتبالیستا اجازه ندارن نفس بکشن؟!

ایسنا: ظریف در حال تبدیل شدن به ماندالی ایران است 
 فکر کنم یه چیز خورده مسموم شده ؟!

ایران: کاهش فشار تورمی برای اقشار متوسط 
 فنر خراب شده فشار همونه!!

اطالعات: مدعیان انتخاباتی تیم ملی کشتی، تست دوپینگ می دهند 
 امروزه بدونه تست صبونه هم نمی شه خورد

جمع آوری 1۶۵ میلیارد تومان فطریه 
در کمیته امداد تا امروز

 معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد از جمع آوری ۱۶۵ 
میلیارد تومان فطریه توســط دفاتر، پایگاه ها و مراکز نیکوکاری کمیته 

امداد تا امروز، خبر داد.
به گزارش مهر، علیرضا عســگریان با تقدیر از مشارکت خوب مردم 
در ارائه فطریه واجب به کمیته امداد، گفت: ۴۰ هزار پایگاه در سراسر 
کشور کار جمع آوری زکات فطریه و کفاره را بر عهده داشتند و عالوه 

بر این، دریافت فطریه از طریق روش های الکترونیکی انجام شد.
وی با اشاره به اینکه تا امروز ۱۶۵ میلیارد تومان زکات فطره از سوی 
دفاتر و پایگاه های کمیته امــداد و مراکز نیکوکاری تجمیع و به ثبت 
رسیده است، خاطرنشــان کرد: کمیته امداد مبالغ جمع آوری شده را 
در کوتاه ترین زمان در اختیار خانواده های نیازمند و محروم قرار داده 

است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد تاکید کرد: میزان زکات 
فطره پرداختی از سوی شهروندان به مراکز کمیته امداد نسبت به سال 

گذشته ۴2 درصد رشد داشته است.
عســگریان با بیان اینکه آمار فطریه در کمیته امداد هنوز نهایی نشده 
اســت، ادامه داد: جمع بندی میزان فطریه و کفاره پرداختی از ســوی 
مردم در برخی مراکز به دلیل پیچیدگی های کار هنوز انجام نشــده و 
پیش بینی می کنیم رقم نهایی فطریه و کفاره در کمیته امداد به بیش از 

۱۸۰ میلیارد تومان برسد.

سومین اهدای قلب پیوندی بین استانی
 با موفقیت انجام شد

 عملیات اهدای عضو بین اســتانی با مدیریت اورژانس کشــور و 
همکاری مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، 

برای سومین بار در کشور با موفقیت انجام شد.
به گزارش ایلنا، براســاس اعالم ســازمان اورژانس کشور، انتقال این 
عضو پیوندی به لحاظ زمانی، از ساعت خروج از قفسه سینه در اتاق 
عمل بیمارستان رشت تا انتقال به اتاق عمل بیمارستان رجایی تهران، 
۵۰ دقیقه به طول انجامید و این موضوع رکوردی جدید برای اورژانس 

هوایی رقم زد.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت در 
این خصوص اظهار کرد: این عملیات حساس از ساعت هفت بامداد 
روز سه شنبه، آغاز شــده و قلب یک نوجوان ۱۶ ساله اهل الهیجان 
که بر اثر تصادف با موتورسیکلت دچار حادثه شده بود، با تایید مرگ 
مغزی و رضایت خانواده، از بدن خارج شد و  در کمتر از یک ساعت، 
به تهران منتقل شــد تا در سینه دختری ۱2 ساله که مبتال به نارسایی 

قلبی بود، جای گیرد.
مهدی شــادنوش ادامه داد: پس از برداشت قلب در رشت بالفاصله 
قلب پیوندی با فالکون اورژانس به تهران منتقل شد و با بالگرد مستقر 
در فرودگاه مهرآباد به بیمارستان رجایی تهران رسید و در نهایت عمل 

انتقال قلب با موفقیت به انجام رسید. 
وی،  خاطرنشان کرد: عملیات انتقال این عضو پیوندی، با تالش اداره 
پیوند وزارت بهداشــت و همکاری سازمان اورژانس کشور از رشت 

به تهران صورت گرفت.

 از آنجــا کــه بیجــار یکــی از مناطــق 
ویــژه در تولیــد و بافــت فــرش دســت 
تولید کننــدگان  می شــود  محســوب  بــاف 
فــرش در ایــن اســتان بــرای حضــور در 
بــه  عالقمنــد  مختلــف  نمایشــگاه های 
حضــور هســتند تــا بتواننــد ایــن هنــر 
ــگان  ــه هم ــار را ب ــل بیج ــی بدی ــت ب صنع

معرفــی کننــد.
یکی از تولید کنندگان فرش دست باف بیجار به 
همدان پیام گفت: من معتقدم منطقه افشــار که 
از همــدان تا مراغه را در بر گرفته تاریخ فرش 
ایــران را به خود اختصاص داده اســت و این 
نقطه از کشور باید پایتخت فرش این سرزمین 

معرفی شود.
مدیرعامــل تولیــدی فــرش دســتباف بــرادران 
جهانــی در شهرســتان بــوکان و غرفــه دار 
بین المللــی  نمایشــگاه  در  افشــار  فــرش 
ــن نمایشــگاه  ــاله خــود در ای حضــور ۱۶ س
را بســیار موفقیت آمیــز دانســت و افــزود: 
پــدرش بنیانگــذار کارگاه هــای فــرش در 
منطقــه افشــار اســت کــه وی پــس از پــدرم 

27 ســال در کار تولیــد و تجــارت فــرش 
مشــغول بــوده و در حــال حاضــر ۱۰۰۰ نفــر 

بافنــده را مدیریــت می کنــد.
ولی جهانی، با بیان اینکه نقشه های متنوع، ثبات 
رنگ، طبیعی بودن تار پــود و نخ همچنین به 
کار رفتن ابریشم طبیعی و مقاوم بودن در مقابل 
آفتاب از حسن های فرش افشار می باشد، تاکید 
کرد:  در طول سال های فعالیتم در حوزه فرش 
یک امتیاز نیز برای مشتری های خود اختصاص 
داده ام و آن ایــن اســت که پس از یک ســال 
خریدار به هــر دلیلی فرش را مرجوع کنند آن 
فرش را باز  پس می گیریم و  تمام هزینه  را باز 

به خریدار باز  می گردانیم.
وی در ادامــه تعــداد نقشــه های افشــار را 
ــه  ــذری ب ــا گ ــرد و ب ــوان ک ــورد  عن ۴۰۰ م
ــت:  ــار داش ــفند ، اظه ــم گوس ــواص پش خ
تابســتان  در  و  ســرما  زمســتان  در  پشــم 
همیــن  و  می گیــرد  خــود  بــه  را  گرمــا 
ــت باعــث شــده در زمســتان مکان هــای  مزی
ــم  ــا پش ــه ب ــتبافی ک ــرش دس ــیر از ف سردس

بافتــه می شــود  اســتفاده کننــد.

ــی،   ــأ همدان ــاله اصالت ــر 2۸  س  دخت
ــته ای و  ــی هس ــدرک مهندس ــده م دارن
ــم جــوان  ــاید ه ــرش ش ــه ف ــد ب عالقمن
ــق در  ــی، و موف ــر زن همدان ــن تاج تری
ــرش نخســتین نمایشــگاهش  تجــارت ف
ــود در  ــتانی های خ ــم اس ــان  ه را میهم
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی فرش 

ــتباف اســت.  دس
غرفه دار فرش های قشقایی و ترک بافت 
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی  فرش 
دستباف همدان معتقد است در دکوراسیون 
خانه های یک رنگ و سرد  امروزی ایران 
جای فرش های الکی و ترکی بافت خالی 

است .
پریســا احمدی  در حــوزه فرش های 
قشقایی، عربی بافت و ترکی بافت شرق 
کشور ، شــیراز ، حریص آذر بایجان و 
همدان فعالیــت دارد و قالی هایش را با 
واســطه تهیه می کند و در صدد  ایجاد 
کار گاه فرش بافی در شهرســتان نهاوند 
اســت تا خود تولید کننــده  فرش های 
مــورد عالقه اش باشــد. مهمتر از همه 
تولیداتش طبق تقاضا وعالقه بازار جهانی 

باشــد.احمدی در 
گفتگو بــا همدان 
پیــام  آغاز کارش 
را اینگونه توصیف 
کردکه   7 ســال 
پیــش کارم را  با 
بافــت تابلو فرش  
استارد زدم و پس 
از اتمام تحصیالت  
به تهــران رفته و 
شــرکت  یک  در 
بازرگانی صادراتی 
کار  بــه  فــرش  
مشــغول شدم  و 
به دلیــل عالقه به 
فــرش در ابتدا از  
مدیران این شرکت 
در خواســت کار 
حقــوق  بدونــه 

داشتم. 
مهنــدس  ایــن 

هســته ای در ادامــه گفتگــو  پیشــرفتش 
را غیــر قابــل بــاور خــودش دانســت و 

ــی  ــان کوتاه ــدت زم ــس از م ــت: پ گف
و  در مطالعاتــی کــه انجــام دادم بــه 

ایــن واقعیــت رســیدم کــه زنــان و 
ــی و  ــای  اروپای ــور ه ــران در کش دخت
ــی  ــقایی ، الک ــرش قش ــه ف ــکا ب آمری
ــادی  ــای زی ــران به ــت  ای ــی باف و ترک
ــن  ــادی از ای ــود زی ــد  و س ــی دهن م
ــن  ــود ای ــی ش ــان م ــا عایدش ــرش ه ف
ــران  ــان و دخت ــه زن ــی اســت ک در حال
ــتند و  ــرش هس ــده ف ــا بافن ــی تنه ایران
زمــان فــروش و کســب در آمــد  نقشــی 

ــد.  ــزی دارن ــیار ناچی بس
در  همدانــی  زن  تاجــر  جوانتریــن 
ــش   ــتباف کار های ــرش  دس ــگاه ف نمایش
را از طریــق پیــج اینســتا بــه فــروش مــی 
رســاند و بــه گفتــه خــود توانســته فــرش 
ــش،  ــای  اتری ــور ه ــه کش ــش را ب های
ــه  ــرا ک ــد چ ــادر کن ــن ص ــترالیا، چی اس
ــه فــرش هــای  مــردم ایــن کشــور هــا ب
ــده  ــن بافن ــه از ذه ــی برگرفت ــا طراح ب

ــد .  ــی دارن ــه خاص عالق
ــا  ــاره ه ــن ق ــه از ای ــناختی ک ــا ش وی ب
ــن  ــه ای ــته ب ــت توانس ــرده  اس ــدا ک پی
ــرش  ــادرات ف ــوب در ص ــت  خ موفقی

ــد. ــت یاب دس

پزشکان داروهای 
داخلی تجویز کنند

 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینای همدان گفت: پزشکان داروهای 
تولید داخل را در نســخ دارویی برای بیماران 

تجویز کنند.
ایرج خدادادی در جلســه بررســی مســائل 
بیمارســتان های اســتان همدان بیان کرد: با 
توجــه به تهدیدهای دارویــی، امکان تهیه و 
اســتفاده از داروهای خارجی کاری دشواری 
است بنابراین باید برنامه ریزی های دقیق تر و 
کامل تری در حوزه دارویی صورت پذیرد و به 

سمت استفاده از داروهای تولید داخل رفت.
وی افــزود: برای اســتفاده از داروهای تولید 
داخل نیز باید تالش کرد تا شرایط مناسب و 
بهتری را در راستای تهیه دارو از شرکت های 
دارویی مهیا کرد تا دانشگاه در شرایط کنونی 

بار مالی زیادی را متحمل نشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
سینای همدان اضافه کرد: برخی از شرکت های 
دارویــی با توجه به محدودیت تهیه داروهای 
خارجی، داروهــا را با قیمت هــای باالتری 
به فروش می رســانند که مورد تأیید وزارت 
بهداشــت و درمان نیست و باید راهکارهای 

مناسبی در این زمینه بکار گرفته شود.
خدادادی ادامه داد: بسیاری از داروهای تولید 

داخل دارای اســتانداردهای الزم، مجوزهای 
تولید، کیفیت خوب و مناســب و مورد تأیید 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

هستند.
وی اضافه کرد: پزشــکان موظفند این داروها 
را در فهرست داروهای مورد استفاده بیماران 
قرار دهند و چنانچه پزشکی تاکید بر استفاده 
از داروهــای خارجی و اســتفاده نکردن از 
داروهای داخلی داشــته باشد باید علت آن را 

نیز در نامه کتبی بیان کند.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن ســینای همدان از ذخیره مناسب دارویی 
در داروخانه هــای دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابن ســینای همدان خبرداد و گفت: در حال 

حاضر هیچ گونه مشــکل دارویــی نداریم و 
داروخانه هــای دانشــگاه از ذخیره مناســبی 

برخوردار هستند.
خدادادی اظهار داشــت: طبــق قانون بودجه 
ســال ۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، دانشــگاه های علوم پزشکی موظفند 
داروخانه هــای خود را تجهیز کنند و هرگونه 
تصــرف غیر دارویــی از بودجه های دارویی 

ممنوع و غیر مجاز است.
وی اضافه کرد: بیمارستان ها مجازند ۳۰ تا ۴۰ 
درصــد از منابع مالی را که در خصوص تهیه 
دارو در اختیار دارند با رعایت شرایط زمانی 
در راستای تهیه و تجهیز داروخانه و ملزومات 

مصرفی داروخانه ها مورد استفاده قرار دهند.

سهم 15/4 درصدی 
زنان در مديريت 
تعاونی ها
 ســه هزار و ۸2۳ تعاونی در کشــور طی سال 
گذشته تشکیل و ثبت شده است که مدیریت ۱۵.۴ 
درصد این تعاونی ها در اختیار زنان است و مدیران 
زن تعاونی های تشــکیل شده در استان سیستان و 

بلوچستان بیشتر از سایر استان هاست.
زنان به عنوان ســرمایه انســانی، تقریبــاً نیمی از 
جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. 

مشــارکت باالی آنان در اشــتغال موجب رشــد 
اقتصادی کشــورها می شود. بر این اساس افزایش 
ســهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی 
در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

تبدیل شده است.
بر این اساس در سال های اخیر مشارکت اقتصادی 
زنان همواره مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است. 
بررسی آمارها نشان می دهد که در ۱۰ سال گذشته 
نرخ مشــارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از ۱7 
درصد بود. در ســال ۱۳۹۳ بــه کمترین حد خود 
رســیده و از ســال ۱۳۹۴ روند افزایشی به خود 
گرفــت و در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب 

رشد ۱.۶ ۱.۱ درصد داشته است.

آمارها نشان می دهد که با وجود افزایش چشمگیر 
زنان کارآفرین در کشور، میزان مشارکت اقتصادی 
این قشر از جامعه در کشور به خصوص در مشاغل 
مدیریتی و در تصدی پستهای مدیریتی بسیار ناچیز 
و اندک اســت. مرکز آمــار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی با 
عنوان نقش زنان در مدیریت تعاونی های تشکیل و 

ثبت شده در سال ۱۳۹7 را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش از بین سه هزار و ۸2۳ مدیر 
تعاونی های ثبت شده در سال گذشته ۸۴.۶ درصد 
)معادل ســه هزار و 2۳۶ نفر( به مــردان و ۱۵.۴ 
درصد )معــادل ۵۸7 نفر( به زنان اختصاص دارد. 
در مقایسه استانی سهم مدیران زن مشاهده می شود 

که استان های سیستان و بلوچستان، ایالم و لرستان 
به ترتیب با 2۸ درصد، 2۳.۵ درصد و 2۳.2 درصد 

بیشترین میزان را نسبت به سایر استان ها دارند.
به طور یقین دالیل مختلفی برای باال بودن نسبت 
مدیران زن تعاونی در اســتان ها وجود دارد برای 
نمونه در استان سیستان و بلوچستان تعاونی هایی 
که به تولید صنایع دســتی همچون ســوزن دوزی 
می پردازند بیشــتر از سایر استان ها است. همچنین 
باال بودن ســهم مدیران زن تعاونی در استان های 
محروم نشــان می دهد، در این اســتان ها زنان در 
جهت بهبود معیشــت و اقتصاد خانواده مشارکت 
بیشــتری در تشــکیل و مدیریت تعاونی ها دارند. 
از ســوی دیگر ســهم مدیران زن در تعاونی هایی 

که نســبت باالیی از اعضای آنان را زنان تشــکیل 
می دهند )حداقل 7۰ درصد( بیشتر است.

بررســی جداول حاکی از آن است که سال ۱۳۹7 
در مجموع ۶۳۳ تعاونی فعال تحت عنوان تعاونی 
بانوان تشــکیل و ثبت شده اســت که 2۶۹ مورد 

)۴۳.۵ درصد( توسط زنان مدیریت می شود.
فعالیت مدیران زن در تعاونی ها فقط به تعاونی های 
زنان محدود نمی شــود، برای نمونه از 2۸ تعاونی 
دانش بنیان ثبت شده در سال ۱۳۹7 مدیریت چهار 
تعاونی در اختیار زنان است. عالوه بر آن در برخی 
از تعاونی ها بــا وجود تعداد بــاالی اعضای مرد 
نســبت به زن، مدیریت تعاونی برعهده زنان است 
که نشان دهنده ظرفیت باالی مدیریتی زنان است.

درخشش فرش بیجار 
در پانزدهمین نمایشگاه فرش همدان

فوق لیسانس هسته ای  تاجر فرش شد 
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توضیحات نوبخت درباره افزایش حقوق کارمندان

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در خصوص افزایــش حقوق کارکنان 
دولــت، گفت: هیــأت تطبیق مصوبات، آنچــه دولت به عنوان آییــن نامه مصوبه 
افزایــش حقــوق کارکنان دولت ارائه کــرد را تصویب کرد عــالوه بر آن دیوان 
محاســبات و دســتگاه های نظارتی نیز تایید کردند آنچه اجرا می شــود مر مصوبه 

است. مجلس 
محمدباقــر نوبخت در جمع خبرنگاران گفت: پیش از این نیز توضیح دادم که چگونگی 
افزایش کارمندان دولت در بند »ی« تبصره ۱2 بودجه کاماًل صراحت دارد و آنچه مجلس 

تصویب کرد این است که ۴۰۰ هزار تومان به همه کارکنان دولت ابتدا پرداخت شود هر 
رقمی که باقی می ماند تا ۱۰ درصد باز هم اضافه شود.

بــه گزارش خبرآنالیــن، وی تأکید کرد: در این حکم، عبارتی کــه این افزایش پلکانی، 
صعودی، سقوطی و افزایشی و از این موارد باشد وجود ندارد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در ذهن کارکنان دولت شــبهه القا نکنیم، 
گفت: در بین کارکنان احساســی تزریق شــد که گویا باید بــه صورت بهتری توزیع 
می شــد اما به جهت عملکرد دولت، خالف مصوبه عمل نشده است، اگر مشکلی هم 
باشــد عین آن مصوبه مجلس شورای اسالمی اســت. وی افزود: به جای اینکه افراد 
نظرات شــخصی خود را به عنوان نظر مجلس شــورای اسالمی و قوای دیگر که کار 

نظارتــی می کنند به جامعه منتقــل کنند، این را همه مطلع باشــند این ایراد بر آنچه 
صورت گرفته که آیا نحوه اجرا از ســوی دولت است یا ماهیت و متن مصوبه است. 
مطلع باشــید که هیأت تطبیق مصوبات آنچه دولت به عنــوان آیین نامه ارائه کرد را 
تصویب کرد دیوان محاســبات و دســتگاه های نظارتی تایید کردد که آنچه اجرا می 

شود مر مصوبه است.
نوبخت گفت: روزی که در مجلس شــورای اسالمی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق 
کارکنان رأی نیاورد، اشــکاالت کارشناسی بیان شد با این همه پس از تصویب بالفاصله 
برای اینکه هر نوع شبهه برطرف شود که دولت می خواهد در برابر مصوبه مقاومت کند، 

خیلی صریح توضیح دادیم که خود را موظف به اجرای قانون می دانیم.

صادرات، قیمت سیب زمینی را 
به 10 هزار تومان رساند

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان با تأکید بر اینکه صادرات علت 
اصلی گرانی سیب زمینی اســت، گفت: صادرات این محصول باعث 

شده قیمت سیب زمینی بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان باشد.
محمــد فامیل متقی با بیان اینکه ســرما و بارندگی باعث عقب افتادن 
تاریخ برداشت محصوالت کشاورزی همدان شده است، بیان کرد: 7۰ 
درصد از سیب زمینی اســتان گلستان به علت سیل از بین رفته و این 

موضوع باعث کمبود سیب زمینی در بازار شده است.
وی با اشاره به اینکه استان همدان بزرگترین قطب تولید سیب زمینی 
کشور است، به ایســنا گفت: همدان یک پنجم سیب زمینی کشور را 
تولید می کند و اســتانهای اصفهان و اردبیل نیز تولیدات سیب زمینی 
دارند اما با صادرات مدیریت نشــده و بازار داخل تأمین نشــده، این 

محصول صادر می شود.
فامیل متقی با بیان اینکه هزینه های تولید محصوالت کشــاورزی نیز 
افزایش داشته است، افزود: کشــاورزان هزینه های زیادی برای تولید 
می پردازنــد که این موضوع نیز در قیمــت نهایی محصول تأثیرگذار 

است.
قیمت هر کیلو سیب زمینی باید ۳۰۰۰ تومان باشد

وی یادآور شــد: براســاس نظرات کارشناســان قیمت هر کیلوگرم 
ســیب زمینی باید ۳۰۰۰ تومان باشد درحالیکه درحال حاضر بین ۸ تا 
۱۰ هزار تومان به فروش می رسد که با توقف صادرات در هفته اول به 

۵۰۰۰ تومان و بعد از آن به ۴۰۰۰ تومان خواهد رسید.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان با تأکید بر اینکه در بازار گرانفروشی 
نداریم، اعالم کرد: قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است و منکر 

وجود گرانی نیستم اما گرانفروشی در بازار همدان نداریم.

واسطه ها اجازه کاهش قیمت گوشت را 
نمی دهند

 معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه واسطه 
ها اجازه کاهش قیمت گوشت در بازار را نمی هند، گفت: در سه ماه 
ابتدای امســال ۳۵ هزارتن گوشت گوســاله با ارز نیمایی وارد کشور 

شده است.
به گزارش مهر، مرتضی رضایی با تاکید بر اینکه واسطه ها مانع کاهش 
قیمت گوشــت در بازار می شــوند، گفت: گوشت از دست دامدار تا 

رسیدن به دست مصرف کننده ۴ دست می چرخد.
وی بــا بیان اینکه ابتدا دام زنده از چوب دار خریداری می شــود 
و در اطراف شــهر واسطه کشــتارگاه ها دام را خریداری می کنند 
ادامه داد: پــس از طی این فرایند، دام به دســت عمده فروش ها 
می رســد و بعد خرده فروش ها گوشــت را به دست مصرف کننده 
می رســانند. همه این مســائل در نهایت باعث مانع کاهش قیمت 

گوشت در بازار می شود.
معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی، با اشــاره به اینکه امســال 
بیشترین تولید گوشت را داریم، افزود: اگر سیستم توزیع اصالح شود 
و دســت دالل ها کوتاه شــود قیمت گوشت در بازار با کاهش خوبی 

مواجه خواهد شد.
رضایی در پاســخ سوالی مبنی بر اینکه نقش وزارت جهاد در کاهش 
داللی نیز توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید به مقدار 

کافی است اما مدیریت نظام توزیع بر عهده این وزاتخانه نیست.
رضایی تصریح کرد: در ســه ماهه نخست امسال ۳۵ هزار تن گوشت 

گوساله با ارز نیمایی وارد کشور شده است.

تغییر ساعت کاری دانشگاه آزاد همدان

 مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان اعالم کرد: 
با توجه به افزایش دماي هوا و به اســتناد مصوبه اخیر شوراي اداري 
سازمان مرکزي دانشگاه ساعت کاری در دانشگاه آزاد اسالمی همدان 

تغییر کرد.
مهدی صفرزاده افزود: ساعت آغاز و پایان وقت اداري در دانشگاه آزاد 
اســالمی استان همدان در فاصله زمانی ۹ تیر تا ۳۱ مرداد از ساعت 7 

صبح تا ۱۴ خواهد بود.
وي خاطر نشــان کرد: بر  اساس تصمیم شورای دانشگاه آزاد اسالمی 
در اســتان همدان، کالس های درسی در ترم تابستان طبق برنامه قبلی 

در این استان دایر است.

امیدواری مردم برای خانه دار شدن
 ابالغ طرح مســکن اقساطی توسط دولت می تواند در بین افرادی 
که به دلیل مشکالت مالی و بحران اقتصادی به وجود آمده نمی توانند 
برای خرید مســکن اقدام کنند امیــدواری ایجاد کند و با این امید که 
بتوانند به جای پرداخت اجاره، اقساط خانه را پرداخت کنند و روزی 

خانه دار شوند مبالغی را پرداخت کنند.
این چنین طرح هایــی برای بهبود وضعیت اعتمــاد جامعه هم مثبت 
ارزیابی می شود البته بر تعداد آن ها هم باید اضافه شود. نباید فراموش 
کنیم که مســکن به صورت مســتقیم به حدود ۱۵۰ شــاخه صنفی و 
صنعتی متصل اســت و اگر بازار ساخت وساز مســکن در کشور با 
گذشــتن از رکود فعلی، رونقی دوباره بگیرد می توانیم پیش بینی کنیم 
که وضعیت اشتغال هم رشد قابل توجهی خواهد داشت و به نوعی از 

بحران کنونی خارج خواهد شد.
سیاست های وزیر جدید راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید می تواند 
به خروج از بحران اقتصاد کشور کمک کند زیرا پس از طرح موسوم 
به مســکن مهر که در دولت نهم و دهم در دستور کار قرار داشت و 
به نظر می آید که نتیجه خوبی به همراه نداشت، بازار مسکن ایران در 
سراشیبی رها شد و اکنون دولت با چنین طرح هایی می تواند آب رفته 

را به جوی بازگرداند.
بــه نظر من هنوز آن قــدر که برخی ناامیدانــه از اقتصاد ایران حرف 
می زنند، دیر نشــده اســت و همین خبرهای خوبی که در مورد ابالغ 
طرح مسکن اقساطی منتشرشــده است در بین مردم امیدواری ایجاد 
کرده اســت ولی به نظر من در این طرح یک مشــکلی وجود دارد و 
آن این که طبقه کارگر برای خانه دار شدن جایی در این طرح ندارد که 
برای حمایت از اقشاری که در این جنگ اقتصادی ضربه دیده اند باید 

فکری بکنند و آن ها را هم در کنار کارمندان دولت قرار دهد.
به این نکته هم توجه داشــته باشــید که مسکن نســبت به سال های 
گذشــته آن قدر گران شده است که در واقع خریداران اصلی در بازار 
خریدوفروش ملک حضور بسیار کم رنگی دارند و می توان به جرأت 
گفت بسیاری از معامالت کنونی به دست دالالن و سرمایه داران انجام 
می گیرد کــه طرح مذکور با باال بردن تعداد خانه هایی که می تواند در 
بازار معامله شــود قیمت ها را به اندازه چشمگیری کاهش خواهد داد 
و اجرای این طرح می تواند نخســتین قــدم در کاهش قیمت خانه و 

بازگشت رونق به بازار مسکن باشد.
در وضعیت کنونی اقتصادی کشور به نظر تنها راه خانه دار شدن مردم 
همین اجاره به شــرط تملیک است زیرا با باال بودن نرخ سود وام های 

بانکی شهروندان تمایلی برای استفاده از این خدمات بانک ها ندارند.
اگر حاکمیت می خواهد در این وضعیت اقتصادی که هرروز محاصره 
تحریم ها تنگ تر و تنگ تر می شود امیدی به جامعه تزریق کند باید به 
اجرایی شــدن طرح هایی این چنین سرعت ببخشد و همچنین دولت 
هم باید به تعداد چنین طرح های رفاهی اضافه کند ولی مسئوالن باید 
دقت داشــته باشند که این موضوعات باید برای همه مردمی که به هر 
نوعی دســتمزد می گیرند باشــد و بین کارمند و کارگر هیچ تقسیمی 
ایجاد نکنند زیرا خود دولت همواره اعالم می کند که می خواهد چابک 

سازی کند و بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند.
* جواد نوفرستی
 اقتصاددان

 همدان در حوزه تولید سیر همدان با سیر 
صدفی نامی  بین نام های تولید ســیر کشــور 
دارد؛ اما امســال هم به مانند قبل ســیر کاران 
همدانی دل پر دردی از قیمت پایین سیر، رواج 
کود و سم تقلبی سیرکاران و هزینه های زیاد 

آن دارند.
البته درد سیرکاران همدانی فقط اینها نیست، 
درد دیگر آنها ورود اهالی غیر حرفه ای به این 
کار اســت که وقتی می بینند بازار ســیر گرم 
است سال بعد وارد کار می شوند؛ کسانی که 
به قول سیرکاران سرمایه دارند و از کشاورزی 

هم چیزی نمی دانند.
یک سیرکار همدانی که به گفته خودش ۳ و 
نیم دهه از عمرش را صــرف تولید و تأمین 
نیاز های اقتصاد کشــور و ســیر کرده است، 
گفت: ۵ تا 7 هزار متر سیر بومی همدان )سیر 

صدفی( کاشته است. 
حجت ا... حیدریان ادامه داد: کشــاورزی را 
نســل اندر نســل پدر فرزندی به ارث برده 
است و در کنار کاشت سیر سایر صیفی جات 
را هم کشت می کند؛ اما غالب آن سیر است.

وي افزود: کاشــت سیر هاي ســنتی کیفیت 
بهتري دارند. در زمین مکانیزه هر هکتار2/7 
تن بذر نیاز دارد اما در زمین ســنتی کشــت 
۴ تن بذر نیاز اســت و برداشــت اما افزایش 
دارد. ضمن آنکه اکثر زمین هاي منطقه ای که 
ما کشــت مي کنیم خرد است و امکان کشت 
مکانیزه نیســت. همچنین سیر دست کاشت 
به دلیل روش کاشــت برای صــادرات بازار 

پسندتر است. 
حیدریان گفت: هزینه های تولید امسال نسبت 
به پارسال افزایش دارد اما قیمت سیر در بازار 
به دلیل تولید زیــاد افزایش ندارد و حضور 
افرادی غیر حرفه ای در تولید ســیر که اغلب 
آنان هم این کاره نیســتند بازار سیر همدان را 
خراب کرده است؛ کشاورز مجبور است برای 
تأمین هزینه های خود در برخي مواقع سیر را 
پیش فروش کند که موجب مي شــود سود آن 
به جیب دالل برود و رنج و زحمت آن برای 

سیر کار  بماند.
حیدریان اظهار داشــت: یک قلم ســم مورد 
نیاز پرورش ســیر را پارسال۱۳۰ هزار تومان 
می خریدیــم اما امســال قیمــت آن به 2۵۰ 
هزار تومان رســیده اســت. کود فسفات۵۰ 
امســال  پارســال،  تومانی  کیلوئی۱۱۰ هزار 
به 2۳۰ هزار تومان رســیده اســت. تا دلتان 
بخواهد هم نوع تقلبی آن در بازار زیاد است 
حتی ســم تقلبی هم وارد بازار شــده است. 
ســنگ ریزه را در کیسه به عنوان کود و آرد و 
خاک اره را به جای سم به کشاورزان تحویل 

می دهند کسی هم نظارت نمي کند.
وی ادامــه داد: موضوع دیگر این اســت که 
کود به تعداد مورد نیاز به ســیرکاران تحویل 
نمی دهند اما تا دلتــان بخواهد در بازار آزاد 
انواع و اقســام کود شــیمیایی فراوان وجود 
دارد. نمونه آن مســیر همدان به بهار و جاده 
غار علیصــدر که کافی اســت تقاضا کنید تا 
تریلی تریلی به شــما کود شــیمیایی تحویل 
دهند اما وقتی کشاورز نیاز دارد نمی تواند به 
قیمت مناسب تهیه کند. این کودها در اختیار 
دالالن است و فقط کافی است پول بدهید و 
تحویل بگیرید. حتی از شــما می پرسند چند 
تریلی نیاز دارید و در کدام نشانی تخلیه کنم.

 اعضای پر شمار تعاونی وکود کم
مدیــر عامل تعاونی ســیرکاران شهرســتان 
همدان به تســنیم گفت: این تعاونی 2 هزار 
عضو و ۳ هزار سهامدار دارد. چطور می توان 
۵۰۰ کیســه کود اوره را بین این اعضا و ۱۴ 

روســتا توزیع کرد؟ مقدار کود تحویلی زیاد 
نیست و کشاورز باید کمبود خود را از بازار 
آزاد با قیمت های زیاد تأمین کند، آن هم براي 
ســیری که قیمت باالیي در هنــگام فروش 
ندارد. دولت باید از این کشــاورزان حمایت 

کند  تا آنها بتوانند سرپا بمانند.
حیدریان گفــت: از خروجی شــهر همدان 
به ســمت پلیس راه بهار و همدان هر طرف 
مسیر روســتا و کشاورزان سیر کار است البته 
در تویسرکان هم مي کارند که به حوزه کاری 
ما مربوط نیست. این وسعت زمین کشاورزی 
که اکثریــت زمین ها هم خرد هســتند باید 

حمایت شوند تا کشت سیر ادامه یابد.
وی بــا بیان اینکه هزینه کارگر ســیر کار هم 
افزایــش دارد و ۵۰ درصد ســیر همدان در 
شهرستان همدان تولید می شود، اظهار داشت: 
زمین های کشاورزی  یکپارچه ســازی  امکان 
ســیر همدان به دلیل خرد بــودن یا تفاوت 
قیمت زمین هــا و نبود مجاورت برخی زمین 
ها  با آب یا ســایر موانع وجود ندارد؛ ضمن 
اینکه دســتگاه مکانیزه هم برداشت در سطح 
کشــت را به دلیــل وجود موانــع در مقابل 
حسگر دستگاه کاهش می دهد و سیر برداشت 
شده از زمین هزینه تولید را تأمین نمی کند و 

کشاورز ضرر می کند.
 کشاورز از کارافتاده حمایت شود

افزود:  همدانــی  کشــاورز ســیر کار  ایــن 
کشــاورزان ســیرکار همدانی عمری در این 
راه صرف کردند و بایــد برای بیمه آنان هم 
دولت با ســال های کمتر اقدام کند که هنوز 
این موضوع را نپذیرفته اســت کشاورزی که 
چند بار عمل جراحی داشــته  و دیگر حتی 
نمی تواند بیل به دســت بگیرد باید راهکاری 
برای آن ارایه کنند که ســیرکار همدانی آخر 
عمری بر اثــر ناتوانی از تأمین زندگی بتواند 
ســربلند زندگی کنــد. چند بار بــراي بیمه 
سیرکاران نامه نوشتیم اما بیمه قبول نمی کند. 
آنها معقدند این کشــاورزان حداقل باید ۱۵ 

سال بیمه پرداخت کنند.
حیدریان گفت: درد دیگر سیرکاران تسهیالت 
است که نمی توانند وامي براي تولید دریافت 
کنند یــا اگر هم موفق به گرفتن تســهیالت 
مي شــوند به دلیل بازار بــد و قیمت فروش 
ســیر تــوان پرداخت تســهیالت را ندارد و 
اخطار های بانک پشت سرهم برای ضامن ها 
فرســتاده می شــود. البته مصوب شــده که 
تســهیالت بدون سود به کشاورزان بدهند یا 
دیر کرد های تسهیالت را تمدید ۳ ساله بکنند 
اما بانک ها به آن توجه نمی کنند. سیر کیلویی 

۶۰۰ تومان که در آمدی برای کشاورز ندارد. 
اینکه ســیر در بازار گران اســت ارتباطی به 

کشاورز ندارد دالالن قیمت  را زیاد کرده اند.
 صادرات ســیر راه حل ثبات قیمت 

سیر است
کشاورز ســیرکار تویســرکانی هم از قیمت 
پایین سال گذشته ســیر گالیه کرد و گفت: 
امسال هم وضعیت همین است هر سال بدتر 
از سال قبل می شود باید برنامه ای برای کشت 
سیر باشد که سیر این همه تنزل قیمت نداشته 
باشــد مقدار ســیر تولیدی زیاد است من که 
ســیرکار هستم شاید ســالی ۴ کیلو سیر هم 
مصرف نداشــته باشم باید سیر را صادر کنند 

تا قیمت آن توازن داشته باشد.
محمد کرم ســوری که حدود یک دهه است 
در کشــت ســیر فعالیت دارد، افــزود: اگر 
یک سال بارندگی زیاد باشد سیر ها شکفته و 
مریض می شــوند و دیگر برای بازار مصرف 
مناسب نیستند که امســال این طوری بود و 
ســیر کمتری کاشتیم. من پارســال ۳ هکتار 
کشت کردم که ضرر داد امسال هم سیر زیاد 

کاشتند شاید مانند سال قبل ضرر کند.
وی با بیان اینکه ۶2 سال سن دارد وکشاورز 
نمونه هم شــده اســت، گفت: امسال قیمت 
کارگر هــم افزایش دارد. هــر کارگر روزی 
7۰ هزار تومان دستمزد می گیرد. حتي شاید با 
این قیمت هم بعضی ها کار نکنند. پارسال هر 
کیسه ۵۰ کیلوئی کود  اوره را ۸۰ هزار تومان 
می خریدیم که امســال ۱۴۰ هزار تومان شده 
است. پارسال 27 میلیون تومان برای کاشت 
ســیر هزینه کردم یک میلیون تومان  هم موقع 
فروش ســیر ضرر دادم و فقــط 2۶ میلیو ن 
تومان در آمد داشت. سیر را هم نمی شود زیاد 
در سردخانه نگهداشت. راه حل متعادل شدن 

قیمت سیر صادرات است.
 رتبه نخست کشوری همدان 

در سیر کاری
کارشــناس مســئول صیفی و ســبزی جهاد 
کشاورزی اســتان همدان درباره مقدار تولید 
سیر استان همدان اظهار داشت: امسال ۳ هزار 
و ۸۰۰ هکتار کشــت سیر در استان داریم که 
انتظار مي رود بیش از ۵۰ هزار تن برداشــت 
شود. البته در مقایســه با سال قبل یک هزار 
هکتار هم کاهش کشــت داریم. دلیل آن هم 
حضور و طمع سیر کار غیر حرفه ای است که 

به بازار تولید و فروش سیر ضرر زده است.
ســعید زارعی با یاد آوری اینکه در ۱۵ استان 
کشــور مانند همــدان، گلســتان، مازندران، 
خوزستان و لرســتان کشت سیر وجود دارد، 

افــزود: با کاهش کشــت در اســتان همدان 
۱۰هزارتــن در برداشــت کاهــش خواهیم 
داشــت. ۹۰ درصــد ســیر اســتان هم در 
شهرســتان های بهار، همدان، تویســرکان و 
اسد آباد کشــت می شود. متوسط برداشت در 
هر هکتار هم ۱7 تن است که با شرایط تغییر 
جوی امسال شاید ۳ تن در هر هکتار کاهش 

برداشت ایجاد شود.
وی گفت: استان همدان تنها استانی در کشور 
اســت که سیر را خشــک برداشت می کند و 
بقیه استان ها ســیر را برای تازه خوری کشت 
و به صورت ســبز برداشــت می کنند. استان 
همدان بدون رقیب در تولید ســیر در کشور 
به لحاظ کیفیت بــا۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ بهره بردار 
در این حوزه فعال است. برای تولید سیر هم 
در استان همدان بیش از این برنامه برای تولید 
نداریم. ســیر جزو محصوالت مهم زراعی در 
استان محسوب می شود و اشتغال زایی باالیی 
دارد. چرا که از زمان کشــت و بعد برداشت 
محصــول خانواده هــا در مزرعــه و کارگاه 

مشغول به کار هستند.
وی درباره مشــکل کشــت ســیر در استان 
همدان هم اظهار داشــت: کاشــت سیر در 
استان همدان ســنتی کشت می شود و امکان 
مکانیزه شدن کشــت و بیمه شدن محصول 
توسط کشــاورزان است که کشاورزان تقاضا 
دارند تا این محصول بیمه کشاورزی شود اما 
چون در کشور جزو محصوالت نیست بیمه 

هم برای آن برنامه ندارد.
مدیــر صنایع تبدیلی کشــاورزی ســازمان 
جهاد کشــاورزی همدان هم درباره وضعیت 
فرآوري ســیر گفت:  فعال ۳۸ هزارتن تولید 
سیر در اســتان تولید داریم و جای ایجاد ۱۵ 
هزار تن صنایع فر آوری دیگر در استان وجود 
دارد. یعنی ســرمایه گذاری در حوزه فر آوری 
محصوالت کشاورزی در استان همدان توجیه 
اقتصادی دارد چرا که ماده اولیه آن در استان 
تأمین اســت و زمینه اشــتغال را هم فراهم 
می کند و نیازی بــه تأمین ماده اولیه تولید از 
اســتان های دیگر و افزودن شده هزینه حمل 

هم نیست.
غالمحســین تقوی گفت: ۳ واحد هم مجوز 
دریافــت کردن که هر واحــد برای ۱۰۰ نفر 
شــغل ایجاد می کند، بهره برداری از هر واحد 
کوچک صنایع فر آوری ســیر هم حدود یک 
از  میلیارد تومان ســرمایه گذاری مي خواهد. 
سیر همچنین محصوالت آرایشی و بهداشتی 
و اسانس تولید می شود و در حوزه بسته بندی 

هم می شود در استان فعالیت کرد. 

درد و دل سیرکاران همداني از ورود دالالن به اين بازار

کود و سم تقلبي 
سیرکاران را آزار مي دهد

رئيس
 قوه قضائيه 
سيلوی همدان 
را تعيين تکليف 
كند

 نماینــده مردم همــدان و فامنین در 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
باید شــرکت غله و ســیلوی همدان به 
امــوال دولتی برگردد گفــت: امیدواریم 
رئیس قوه قضائیه در مورد شرکت غله و 
سیلو ورود جدی داشته باشد تا موضوع 
تعیین تکلیف شــود.امیر خجسته با ابراز 
نارضایتی از واگذاری سیلوی همدان بیان 
کرد: ســیلوی همدان را از حلقوم کسانی 

که تبانی کرده اند، بیرون می کشیم.

وی با بیان اینکه ســیلوی همدان به یک 
دهم قیمت واگذار شــده است، به ایسنا 
گفت: در جلســه سه ساعته با رئیس قوه 
قضائیه موارد زیادی مطرح شد که یکی از 
آنها پیگیری بازگشت سیلوی همدان بود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه سیلوی 
همدان با مذاکره واگذار شده و نه مزایده، 
آن هم به قیمت ناچیز خاطرنشان کرد:  این 
مرکز با یک دهم قیمت فروخته شــده آن 

هم با پرداخت ۱۰ ساله که نشان از تبانی 
در واگذاری اســت.وی با بیان اینکه در 
این واگذاری، سازمان یافته تبانی صورت 
گرفته اســت تاکید کرد:  امیدواریم رئیس 
قوه قضائیه در مورد شــرکت غله و سیلو 
ورود جدی داشته باشد تا موضوع تعیین 
تکلیف شود.خجســته با اشــاره به اینکه 
پیگیر بازگشت سیلوی همدان هستم و به 
خاطر همین نامه ای به استاندار، رئیس قوه 
قضائیه، داستانی و دیوان محاسبات زده ام 

گفت: نه تنها باید شــرکت غله و ســیلو 
برگردد بلکه باید با عوامل تبانی کننده نیز 
برخورد شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر اینکه چند ماهی اســت که کارمندان 
شــرکت غله حقوقی دریافت نکرده اند و 
این واگذاری باعث بروز مشکالتی شده 
است خاطرنشان کرد: با آقای سیف تبار، 
معاون مدیرکل وزیر اقتصاد و امور دارایی 
صحبت شــده تا حقوق  آنهــا به زودی 

پرداخت شود.

همدان 
۲1۷ تشکل کارگری و کارفرمایی دارد

 مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان همــدان گفت: 
2۱7 تشکل کارگری و کارفرمایی 
در واحدهای اقتصادی این استان 

فعالیت می کنند.
احمد توصیفیان با اشاره به اینکه 
وضعیت تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی اســتان مطلوب است، 
اظهــار داشــت: در این اســتان 
فعالیت های خوبی برای توســعه و ارتقا تشکالت صنفی انجام شده 

است.
بــه گزارش روابط عمومــي اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعي 
اســتان، وی افزود: در حال حاضر تشکل های کارگری و کارفرمایی 
در حوزه کار و تولید و تصمیم ســازی های کالن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هســتند و توســعه و تقویت آن هــا در محیط های کار و 
تولید تاثیر بسزایی در تنظیم رابطه کارفرما و کارگران ایفا کرده و از 

تنش های کاری، جلوگیری می کند.
توصیفیان عنوان کرد: نظر به اهمیت و نقش بســزایی که تشکالت 
کارگری و کارفرمایی به عنوان شــرکای اجتماعی در سالم ســازی 
محیط های کارگری و ارتقای ســطح بهــره وری و به طور کلی در 
چرخــه اقتصادی جامعه ایفــا می کنند تقویت، ترغیب و تشــویق 
تشــکالت از حیث کمی و کیفی از برنامه های مهــم این اداره کل 

است.
وی ادامه داد: مجموع این تشــکالت با تالش همکاران ضمن حفظ 
و به روز نگه داشتن تشکالت در سال ۹7 حدود ۱۵ درصد افزایش 

داشته اند.
ــزود:  ــدان اف ــتان هم ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی متعــدد و دوره هــای آموزشــی 
مختلــف تشــکل ها، بیــش از ۴۴۰ نفــر ســاعت آموزش هــای 

ــه شــده اســت. ــط ارائ مرتب
در استان همدان بیش از یک هزار تعاونی فعال است.
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در لیگ ملت ها والیبال جهان
احتمال هم گروهی ایران با آمریکا و فرانسه 

در مرحله پایانی

 هفتــه چهارم لیگ والیبال ملت ها بــا 2۴ بازی این هفته به پایان 
خواهد رسید و چهره مدعیان صعود به پایانی مشخص می شوند.

بــا توجه بــه نتایج تا پایان هفتــه چهارم می توان بــه احتمال زیاد 
فینالیســت های امســال را پنج تیم از میان هفت تیــم برزیل، ایران، 
فرانســه، روسیه، ایتالیا، لهســتان و کانادا دانست که این پنج تیم به 
عالوه آمریــکای میزبان روزهای ۱۹ تا 2۳ تیــر فینال 2۰۱۹ را در 
شــیکاگو برگزار خواهند نمود تا قهرمــان دومین دوره لیگ والیبال 
ملت ها تعیین گردد. هر چند دو تیم برزیل و ایران بیشــترین تعداد 
برد را کســب کردند اما هیچ یک هنوز روی کاغذ نتوانسته اند صعود 

خود را قطعی نمایند.
 در هفتــه چهارم تیم های برزیل، فرانســه، لهســتان و کانادا با ثبت 
ســه برد موفق ترین تیم های هفته بودند. چهار تیم صربستان، آلمان، 
پرتغال و چین نیز با پذیرش سه شکست ناکام ترین های هفته چهارم 
لیــگ لقب گرفتند. دیگــر اتفاق جالب توجه در ایــن هفته جدال 
مســتقیم پرتغال و استرالیا بر سر بقا در فصل بعدی لیگ ملت ها در 
اردبیل بود که به ســود استرالیا تمام شــد تا این بار پرتغال به جای 
اســترالیا در معرض سقوط قرار بگیرد. شایان ذکر است از بین چهار 
تیم کانادا، بلغارستان، اســترالیا و پرتغال ضعیف ترین تیم فصل بعد 
از لیگ ملت ها کنار گذاشته می شود. از نکات ویژه و منحصر به فرد 
فدراســیون جهانی والیبال در برگزاری این رقابت ها این اســت که 
چین که هم اکنون با تنها یک برد و فقط ۴ امتیاز قعرنشین است، به 
عنوان یکی از تیم های هســته اصلی لیگ ملت ها با تهدید حذف از 
لیگ سال آینده مواجه نیست و حضورش در فصل بعد لیگ ملت ها 

نیز تضمین شده است.
 ایران در هفته پایانی در شهر پلوودیف بلغارستان به مصاف سه تیم 

صربستان، بلغارستان و آمریکا می رود.
در این هفته بــازی برزیل مقابل ایتالیا آخرین بازی مرحله مقدماتی 
اســت که شاید تمام معادالت صعود و گروه بندی مرحله نهایی بعد 

از مشخص شدن نتیجه این بازی حل شود.
F در صورتی که آمریکا جزو ۶ تیم باالی جدول  I V B طبق اعــالم 
باشــد، تیم هــای حاضر در مرحله نهایی به این شــکل در 2 گروه 

تقسیم خواهند شد:
■ گروه اول:

  میزبان )آمریکا( ، تیم ســوم )فعاًل فرانســه( و تیــم چهارم )فعاًل 
روسیه(

■ گروه دوم:
 تیم اول )فعاًل برزیل( ،تیم دوم )فعاًل ایران( و تیم پنجم )فعاًل ایتالیا(

اما اگر آمریکا مثل همین حاال جزو ۶ تیم باالی جدول نباشد، شرایط 
فرق می کند و تیم های حاضر در مرحله نهایی به این شــکل در 2 

گروه تقسیم می شوند:
■ گروه اول: 

تیم اول )فعاًل برزیل(، تیم چهارم )فعاًل روســیه( و تیم پنجم )فعاًل 
ایتالیا(

■ گروه دوم: 
تیم دوم )فعاًل ایران(، تیم سوم )فعاًل فرانسه( و میزبان )آمریکا(

با توجه به وضعیت جدول شــرایط دوم احتمال بیشتری دارد چون 
آمریکا هم اکنون تیم هفتم جدول اســت و لهستان که باالتر از این 
قرار دارد، ۳ بازی نسبتا راحت مقابل پرتغال، آلمان و ژاپن در پیش 

خواهد داشت.
از سوی دیگر آمریکا ۳ بازی نسبتا سخت برابر بلغارستان، صربستان 

و ایران در پیش دارد.
تنهــا احتمال پیروزی آمریکا در هر ۳ بــازی و نتیجه نگرفتن ایتالیا 
اســت که بازی های ســختی پیش روی خود می بیند. با این حال 
بیشتر از همه احتمال می رود که آمریکا در جمع ۶ تیم پایانی نباشد. 
با این وضعیت اگر باالی جدول دســتخوش تغییرات نشود، ایران با 
تیم های فرانســه و آمریکا همگروه خواهد شــد؛ اگرچه هنوز یک 
هفتــه تا پایان مرحله مقدماتی باقی مانده و جایگاه تیم ها در جدول 

تثبیت نشده است.

سید بندی تیم های آسیایی مشخص شد
 تیم ملی فوتبال ایران برای مشــخص شدن گروه خود در مرحله 

دوم مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر باید تا 2۶ تیر منتظر بماند.
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ســید بندی تیم های آسیایی برای 

قرعه کشی جام جهانی 2۰2۰ قطر وآسیایی2۰2۳ چین اعالم شد.
برمبنای این اعالم تیم ملی ایران در سید یک قرار گرفت.

 سید اول: 
ایران، ژاپن ، کره جنوبی ،اســترالیا ، قطر ،امارات، عربســتان سعودی 

وچین 
 سید دوم:

 عراق ، ازبکستان ، سوریه،عمان ، لبنان ، قرقیزستان ،ویتنام و اردن 
 سید سوم:

 فلســطین، هندوستان ، بحرین ، تایلند ،تاجیکستان،کره شمالی ،چین 
تایپه وفیلیپین 

 سید چهارم:
 ترکمنســتان ،میانمار،هنگ کنگ ،یمن ، افغانستان ، مالدیو ،کویت و 

مالزی
 سید پنجم:

 اندونزی ،سنگاپور ،نپال، کامبوج ،ماکائو ،بنگالدش ، مغلوستان وگوام 
براین اساس سخت ترین قرعه برای ایران در این مرحله هم گروهی با 

تیم های عراق، فلسطین، ترکمنستان و اندونزی است.
همچنین اگر تیم ملی کشــورمان با تیم هــای اردن، فیلیپین، مالزی و 
گوام همگروه بشود، با راحت ترین قرعه ممکن رو به رو خواهد شد.

تیم های صدرنشــین هر گروه همراه با چهار تیم دوم به مرحله نهایی 
مقدماتــی جام جهانی می روند و این ۱2 تیم به صورت مســتقیم در 
رقابت های جام ملت های 2۰2۳ چین هم شرکت می کنند، اما اگر قطر 
به عنوان میزبان جام جهانی به مرحله بعدی صعود کند جای خود را 

به پنجمین تیم برتر دوم می دهد.

مسابقه دوستانه مینی گلف

 به مناسبت بزرگداشــت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر مسابقه 
دوستانه مینی گلف در بخش بانوان برگزار گردید .

این مسابقه در سایت تخصصی مینی گلف همدان در مجموعه ورزشی 
سردار شهید علیرضا شمســی پور برگزار گردید و در آن تعدادی از 
بانوان عالقمند و ورزشــکاران رشته مینی گلف در رده سنی آزاد و به 

صورت انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداحتند .
این مســابقه در فضایی کامال دوستانه و با نشاط برگزار شد ودر پایان 
این رقابت که در یک دور انجام شد آذر تهراندوست ، پریا حسینی راد 
و فاطمه تهراندوست توانستند به ترتیب مقام های نخست تا سوم را 
کسب نمایند .گفتنی است : گلف و رشته های زیر مجموعه آ ن مانند 
مینی گلف ، وودبال و بهکاپ از معدود رشته هایی هستند که فضای 
تخصصی آنها سزپوشــیده نیست و بانوان می توانند لذت ورزش در 

هوای آزاد را تجربه نمایند و از فواید آن بهرمند شوند .

دنیزلی برای تراکتور بازیکن خارجی 
می گیرد

 سرمربی تراکتور از سوی باشگاه اختیار پیدا کرده است تا بازیکنان 
خارجی مدنظر خود را معرفی کرده و آنها را به تبریز ببرد.

باشــگاه تراکتور پس از جذب مصطفی دنیزلی تمرینات پیش فصل 
خود را از هفته گذشــته آغاز کرد تا خود را در قامت مدعی قهرمانی 

نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران نشان دهد.
سرخپوشــان تبریزی که بر خالف گذشــته هنــوز اقدام به جذب 
ستاره نکرده اند به مصطفی دنیزلی سرمربی این تیم اختیار داده اند 
تا او بازیکنان خارجی مدنظرش را به مدیران باشــگاه اعالم کرده 
تا بالفاصله آنها را جذب کنند.ســرمربی ترک تبار تراکتور که قرار 
اســت از امروز دور دوم تمرینات پیش فصل تیمش را اســتارت 
بزند دو بازیکن خارجی که ســابقه بازی در ســوپر لیگ ترکیه را 
دارند به مدیران باشــگاه معرفی کرده و قرار است این دو بازیکن 
خیلــی زود به تبریز رفته و کار خود را در جمع سرخپوشــان این 

شهر آغاز کنند.

 بن بست مذاکرات پرسپولیس در استانبول

 ایرج عرب، مدیرعامل پرســپولیس که به همراه چند تن دیگر از 
مسئوالن این باشــگاه راهی ترکیه شده بود تا با گزینه های مورد نظر 
ســرمربیگری این تیم مذاکره کند، دست خالی از این مذاکرات بیرون 

آمد.
در این سفر مذاکراتی میان پرسپولیسی ها با گزینه هایی از جمله الکس 
نوری و ماســیمو کاررا انجام شد ولی به دلیل مسائل مالی و باال بودن 
قیمت این گزینه ها نسبت به بودجه تعیین شده باشگاه به توافق انجام 

نشد تا مدیران پرسپولیس دست خالی از ترکیه برگردند.
مدیران پرســپولیس بعد از 2۴ ســاعت مذاکره فشــرده با نامزدهای 
مربیگری این تیم استانبول را ترک کردند.قرار است در روزهای آینده 
و در نشست هیأت مدیره، باشگاه روی سایر گزینه ها بحث شود تا در 

نهایت سرخپوشان سرمربی فصل جدید خود را معرفی کنند.
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پیشخوان
رالی بازان اساللوم در راه همدان

همــدان  در  کشــور  قهرمانــی  اســاللوم  رالــی  مســابقات   
شــود. برگزارمــی 

ــی  ــاللوم قهرمان ــی اس ــابقات اتومبیلران ــه از مس ــتین مرحل نخس
ــد. ــد ش ــزار خواه ــدان برگ ــهر هم ــی ش ــه میزبان ــور ب کش

ــا 2۰۰۰  مســابقه آقایــان در ســه کالس ۱۵۰۰ ســی ســی، ۱۵۰۰ ت
ســی ســی و کالس آزاد و همچنیــن مســابقه بانــوان در دو کالس 
زیــر ۱۵۰۰ ســی ســی، ۱۵۰۰ تــا 2۰۰۰ ســی ســی برگــزار 

می شــود.
در هــر کالس یــک نفــر از هــر اســتان جمعــًا پنــج نفــر، دو نفــر 
خانــم در دو کالس )هــر کالس یــک نفــر( و ســه نفــر آقــا در ســه 

کالس مجــاز بــه شــرکت هســتند.
ــنبه  ــروز پنجش ــابقه ام ــیر مس ــد از مس ــی و بازدی کالس توجیه

ــت. ــابقه اس ــذف از مس ــه ح ــه منزل ــرکت ب ــدم ش ــت و ع اس
ــت  ــاعت ۱۰:۳۰ در پیس ــاری از س ــه ج ــه هفت ــابقه روز جمع مس
اتومبیلرانــی مجموعــه ورزشــی شــهید مفتــح همــدان آغــاز 
خواهــد شــد و شــرکت کنندگان بایــد یــک ســاعت و نیــم قبــل از 

ــند. ــر باش ــابقه حاض ــل مس آن در مح
در نــگاه کلــی اســاللوم بــه مســابقه ای گفتــه می شــود کــه 
ــرادی طــی  ــال انف ــه صــورت کام ــدگان شــرکت کننده ب تمــام رانن
ــد.  ــابقه می پردازن ــه مس ــده ب ــزی ش ــل طرح ری ــه از قب مســیری ک
ایــن نــوع از مســابقات مارپیــچ اســت کــه بــه صــورت تــک نفــره 
ــی  ــدی طراح ــون کله قن ــی همچ ــا مانع ــه ب ــیر ک ــک مس و در ی
شــده انجــام می شــود و مــالک موفقیــت در آن مانــور خــوب بیــن 
ــه طــوری کــه  ــور از آنهاســت ب ــع و ســرعت مناســب در عب موان
ــن خطــای ممکــن طــی شــود. ــان و کمتری ــن زم مســیر در بهتری

اعزام باستانی کار 
همدانی به کشور 

بالروس
 ســید سجاد موسوی باســتانی کار 
بازیهای  همدانی جهــت حضــور در 
اروپایی2۰۱۹ به کشــور بالروس اعزام 
شد.ســید سجاد موســوی باستانی کار 
بازیهای  همدانی جهــت حضــور در 
اروپایــی2۰۱۹ بــه منظــور آموزش و 
همچنین نمایش ورزشهای زورخانه ای 
به کشور بالروس اعزام شد.گفتنی است 
ایــن بازیها از اول تیرماه  آغاز شــده و 
تا ۱۰ تیر در کشور بالروس ادامه دارد.

همدان میزبان تنیس 
روی میز هوپس دختران 

کشور 
با موافقت فدارسیون، رقابت های تنیس 
روی میــز هوپس دختران بــه میزبانی 

همدان برگزار می شود.
این رقابت ها در 2 رده ســنی ۱۰ و ۱۱ 
سال از دوازدهم تیرماه جاری و به مدت 
2 روز به میزبانی شــهر همدان برگزار 
به  می شود.مســابقات هوپس دختران 
صورت انفــرادی برگزار می شــود و 
تنیس بازان همدانی شانس زیادی برای 
کســب مقام های قهرمانی دارند.همدان 
از استعدادهای خوبی در سطح هوپس 
برخوردار اســت و می تواننداز شرایط 
میزبانی به نحو مطلوب اســتفاده کنند.

هوپس به معنای آینده نگری برای رشد 
و پرورش بازیکنان مستعد است.

کفاشیان و ترابیان ۵ سال 
از فعالیت های فوتبالی 

محروم شدند
 علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون 
فوتبــال و عباس ترابیان بــا رای کمیته 
اخــالق در پرونــده فســاد معــروف 
به شــرکت ام پی ســیلوا، به ۵ ســال 
محرومیت از هرگونــه فعالیت فوتبالی 
محکــوم شدند.کفاشــیان و ترابیان در 
ایــن پرونده عــالوه بــر محرومیت از 
فوتبــال به پرداخــت جریمه نقدی هم 
محکوم شده اند.با توجه به اینکه حقوق 
فدراسیون فوتبال در این پرونده تضییع 
شــده اســت طبق ایــن رأی حقوقی، 
فدراســیون مکلف شــده اســت تا در 
مراجع قضائی دادگستری هم از کفاشیان 
و ترابیان اعالم شکایت کیفری و حقوقی 

جهت مطالبه وجه دهد.

8 تیم دریک چهارم نهایی 
فوتبال زنان مشخص 

شدند
 در پایان مرحله یک هشــتم نهایی 
جام جهانی فوتبال زنان هشت تیم برتر 

به مرحله بعد صعود کردند.
مرحله یک هشــتم نهایی جــام جهانی 
فوتبال زنان به پایان رســید و تیم های 
راه یافتــه به مرحله یــک چهارم نهایی 
مشخص شــدند.به این ترتیب تیم های 
آلمان، نروژ، انگلیس، فرانســه، آمریکا، 
سوئد، ایتالیا و هلند هشت تیم راه یافته 

به مرحله بعد این رقابت ها هستند.
مرحله یک چهارم نهایی امروز ششــم 
تیرماه با بــازی تیم های نروژ و انگلیس 

آغاز می شود.

حامیان مالی ۳ میلیارد 
دالری برای المپیک 

توکیو
 المپیک توکیو در حالی ســال آینده 
بدر ژاپن رگزار خواهد شــد که تاکنون 
کمک اسپانسرها به ۳ میلیارد دالر رسیده 

است.
ژاپنی  به گزارش فارس، شــرکت های 
برای بازی های المپیک 2۰2۰ در حالی 
حمایــت خود را اعالم کرده اند که مبلغ 
کمک حامیــان مالی بــرای بازی های 
المپیک توکیو ۳ میلیارد دالر اعالم شده 
که این مبلغ نسبت به المپیک لندن و ریو 
بیشتر است. براســاس گزارشات اعالم 
شده مبلغ کمک اسپانسرها در بازی های 
المپیک لندن ۱.۱ میلیارد دالر و در ریو 
۱ میلیارد دالر بوده است.مبلغ اعالم شده 
شامل کمپانی های بزرگ ژاپنی از جمله 

تویوتا و پاناسونیک نمی شود.

 دو تیم اســتقالل و پرســپولیس که زیر 
مجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند این 
روزها حال و روز چندان مســاعدی ندارند 
و با ضعف مدیریت مشــکالت عدیده ای را 

پیش رو دارند.
دو تیم پرطرفدار کشورمان که میلیون ها هوادار 
دارند به دلیل سوء مدیریت ها در آستانه حذف 
از لیگ قهرمانان هســتند و در میان مشکالت 

فراوانی دست و پا می زنند.
تیم فوتبال پرســپولیس پس از پشــت ســر 
گذاشــتن ۳ فصل رویایی با سرمربی کروات 
خود برانکو و کســب ۴ عنوان قهرمانی برای 
آغاز فصل جدید مشــکالت عدیده ای دارد 
مدیران ناکارآمد این تیم نتوانســتند در حفظ 
مربی کروات خوب عمل کنند و با تأخیر در 
پرداخت دستمزد برانکو او را از مربیگری در 
ایران دلزده کردند در حالی که سرخپوشــان 
خیال خود را از بابت مربی راحت می دانستند 
به یکباره برانکو ســر از تیم های عربســتانی 
درآورد و دســت مدیران پرســپولیس را در 

پوست گردو گذاشت.
در حالــی که اکثــر تیم ها بــه دنبال جذب 
بازیکنان مورد نظر خود هســتند سرخپوشان 
فقط فرشاد احمدزاده را جذب کرده اند و این 
روزها تمام فکر خود را معطوف یافتن مربی 

کرده اند.
مدیران این تیم طی دو روز گذشــته در شهر 
استانبول با چند مربی مذکره کره اند اما آنطور 
که شنیده می شود بدون دست یافتن به نتیجه  

ای با دست خالی به کشور بازگشتند.
در روزهای گذشته مربیان کروات و ایتالیایی 
در تیررس مدیــران این تیم بودند اما توافقی 
به دســت نیامد و این تیــم هنوز بدون مربی 

می باشد.
اســتقالل تهران نیز وضعیتی مشــابه این تیم 
دارد هر چند آبی پوشــان موفق شــدند یک 

مربــی ایتالیایی را در اختیار بگیرند و از بابت 
مربی مشکل ندارند اما مشکل بزرگ این تیم 
بدهی های بزرگ به بازیکنان ســابق است که 
این تیم را در یک قدمی محرومیت قرار داده 

است.
پیروپویچ بازیکنی که با استقالل قرارداد بست 
و بدون آنکه در ترکیــب این تیم قرار بگیرد 
دیپورت شــد و قرارداد ۳۰ هــزار دالری آن 
زمان به دلیل ضعف مدیریت پرداخت نشــد 
تا وی با شــکایت به فیفا غرامت 7۰۰ هزار 
دالری از استقالل بخواهد که با توجه به حکم 
فیفــا اگر این پول طی ۱۰ روز آینده پرداخت 
نشود محرومیت های سنگینی دامن استقالل را 

می گیرد.
محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتی، محرومیت 
از لیگ قهرمانان آسیا و حتی کسر ۶ امتیاز در 
لیگ آینده ،مصیبتی اســت که استقالل را در 
بــر گرفته و مدیران بی کفایــت این تیم با از 
دســت دادن زمان شمارش معکوس را برای 
ضربه زدن به هواداران اســتقالل آغاز کرده اند 
این تیم چهره های شاخ خود را از دست داده 
است و تنها چند جوان آینده دار را جذب کرده 

و مشکالت فراوانی در آغاز فصل دارد.
استقاللی ها منشا، مهدی رحمتی، علی کریمی، 
روزبه چشمی، پژمان منتظری، امید نورافکن و 
حتی ســتاره  فصل گذشته خود پاتوسی را از 
دســت دادند یا در حال از دست دادن هستند 
و هنوز موفق به عقد قرارداد با سیدحســین 
حسینی نشــده اند و این نگرانی آبی پوشان را 

دو چندان می کند.
متأســفانه مدیران این دو باشــگاه آنقدر که 
دوربین هــای تلویزیونی را دوســت دارند و 
چپ و راســت مصاحبه های رنگی می کنند 
توجهی به وضعیت باشگاه خود ندارند و در 

این دو باشگاه هر کس ساز خود را می زند.
اســتقاللی ها تمرینات خود را زیر نظر مربی 

ایتالیایی خود آغــاز کرده اند اما هنوز ترکیب 
خــود را به دســت نیاورده انــد و پس از ۶ 
ســال ناکامی هواداران از ایــن تیم قهرمانی 

می خواهند.
استقالل در ۳ فصل گذشــته همواره ابتدای 
فصل را با از دســت دادن ســتاره های خود 
آغاز کــرده و در نیم فصل تــا انتهای جدول 
ســقوط کرده اســت و در تیم فصل دوم با 
جــذب چند بازیکن خود را به صف مدعیان 
رســانده و ظاهراً این قصــه در فصل جدید 
نیز در حال انجام اســت. سرخپوشان نیز که 
سایه قهرمانی خود خوابیده اند بدون توجه به 
نگرانی هواداران به دنبــال از بین بردن زمان 
هســتند و معلوم نیســت سرنوشت این تیم 
چه خواهد شــد. این دو تیم که زیرمجموعه 
دستگاه ورزش هستند به دلیل ضعف مدیریت 

با مشکالت زیادی روبرو هستند.
داســتان واگذاری ایــن دو تیــم به بخش 
خصوصی ســال هاســت که مطرح اســت 
اما گویا امســال متولیــان ورزش عزم خود 
را بــرای این واگذاری جــزم کرده اند و اگر 
اتفاقی نیافتد تا پایان پاییزاین واگذاری انجام 
می شود. اگر این دو تیم به بخش خصوصی 
واگذار شــود مشکالتشان کم خواهد شد و 
آنگاه با برنامه تر در مسابقات حاضر می شوند 
یکی دیگر از مشکالت این تیم ها تحریم های 
است که از ســوی آمریکا صورت گرفته و 
این تیم ها نمی توانند مطالبات خود را از فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آســیا دریافت کنند 
و گویا دســت به دامــن وزارت ورزش و 
وزارت امور خارجه شــده اند تــا بلکه با 
رایزنی آنها راهی بــرای دریافت مطالبات 

پیدا کنند. خود 
بــه هر حال هــواداران دو تیم نگــران آینده 
تیم های محبوب خود هستند و امیدوارند که با 
رفع مشکالت با توپ پر قدم میدان بگذارند.

سرخابی ها 
در برزخ مدیریت 

توپ فوتسال هم تحریم شد!
 با توجه به تحریم های ظالمانه و کامال غیر ورزشــی آمریکا، توپ 

های فوتسال نیز در لیست تحریم ها قرار گرفت.
ســازمان لیگ  فوتســال تصمیم گرفت برای فصل جدید لیگ های 
فوتسال به فکر استفاده از توپ های جدید بیفتد. اما خبرهایی به گوش 
می رســد که گویا با توجه به تحریم های بین المللی و ظالمانه آمریکا 
علیه  مردم ایران اینبار شــاهد تحریم توپ های فوتســال شدیم  این 
تحریم ها باعث شده تا واردات این توپ ها به کشور با مشکل روبه رو 

شود.
عالوه بر این ما در داخل کشــور نیز برای ورود توپ های فوتبال و 
فوتســال مشــکل وجود دارد چرا که اداره گمرک توپ را در تعرفه 
کاالهای لوکس قرار داده و فدراســیون برای وارد کردن این توپ ها 

باید مالیات چند برابری پرداخت کند.

قرارداد فصل قبل پاس
۲۰میلیارد ریال نبود

 ســرمربی تیم پاس همدان با واکنش 
نسبت به انتشــار برخی مطالب مبنی بر 
اینکه سال گذشته 2۰ میلیارد ریال قرارداد 
مالی بازیکنــان و کادر فنی این تیم بود، 
گفت: هرگز قرارداد ما و شــاگردانم این 

رقم مالی نبود.
احمد جمشیدیان در جمع کانون هواداران 
باشگاه پاس اظهار داشت: این درست که 
2۰ میلیارد ریال اعتبار فصل قبل برای تیم 
پاس هزینه شــد اما به هیچ عنوان بابت 

قرارداد بازیکنان و کادر فنی نبود.
وی اضافه کــرد: ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال از این میزان صرف خرید امتیاز دسته 
دومی برای پاس شد، 2 میلیارد ریال برای 
تســویه بدهی ها، ۵ میلیــارد ریال هزینه 
ســفرها و تغذیه تیم، ورودی مسابقات و 

مابقی برای درصد بازیکنان هزینه شد.
جمشــیدیان با اشــاره به اینکه کادر فنی 
کمتــر از ۵۰ درصــد و بازیکنان بین ۶۰ 
تا 7۰ درصــد دریافتی مالی از فصل قبل 
داشــتند، گفت: ســقف قرارداد تیم 7۰۰ 
میلیــون ریال بود کــه 2 بازیکن در این 
سطح داشــتیم و مابقی زیر ۵۰۰ میلیون 

ریال قرارداد داشتند.
وی شایعه حضور پاس در لیگ یک را به 
فال نیک گرفت و گفت: اگر زیرساخت ها 
مهیا باشــد و حمایت همه جانبه صورت 
بگیرد، حضور در لیگ یک فرصت بسیار 

خوبی خواهد بود.
تیم پاس فصل گذشــته لیــگ 2 با قرار 
گرفتن در جایگاه ســوم از صعود به لیگ 

دسته اول فوتبال کشور بازماند.



 

C M Y K

 

فناوري

گزارش 

فرهنگخبر

 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

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 )ويژه(                        نمابر: 38279013

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتی
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهی
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراک
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پیش بیني وضع هوا: 
  صاف تا کمی ابري - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفیزیک تهران »

T  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي h e  Me s s a g e  O f  Ma d e s t a n ' s  H i s t o r y  &  Ci v i l i z a t i o n  &  Cu l t u r e

پنجشنبه  6 تیرماه 1398  23 شوال 1440  27 ژوئن 2019  شماره 3506

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:20  
خورشيد         06:04                   طلوع 
اذان ظهر                      13:19
غروب خورشيد              20:33

اذان مغرب                   20:54 
نيمه شب شرعي           00:27

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

   اس
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

اهن
ود  ر

 کب
وند

نها
   

ان
رک

يس
 تو

الير
 م

  ان
مد

ه
ان

ست
هر

ش

32 37 38 37 38 36 36 39 36 37 37

17  12  14  16  17  17  15  17  19  17 15
30 25 20 25 20 20 40 20 30 35 40

رصد توپ فوتبال در فضای بین ستاره ای
 تلســکوپ هابل نوعــی مولکول در فضای بین ســتاره ای رصد 
کرده که شــبیه توپ فوتبال است.به گزارش مهر ، تلسکوپ فضایی 
هابل مولکول هایی به شــکل توپ فوتبال را میــان انبوه گرد و غبار 
و گازهایی رصد کرده که فضای بین منظومه شمســی و منظومه های 
دیگر را می پوشانند.این فضا به »فضای بین ستاره ای« مشهور است و 
تلســکوپ هابل نیز برخی از مولکول های حامل بار الکتریکی در این 
فضا را رصد کرده است. هنگام تشکیل ستارگان و سیارات، آنها موادی 
از ابرهــای گاز و گردو غبار را به خود جذب می کنند. به همین دلیل 
فضای بین ســتاره ای اهمیت خاصی دارد.مارتین کوردینر ممی گوید: 
انتشار فضای بین ستاره ای نقطه آغاز فرایندهای شیمیایی است که در 

نهایت به ایجاد سیارات منجر می شود. 

با این ساعت کدنویسی بیاموزید
 ســاعت هوشمندی ابداع شــده که می توان برای آن کد نویسی 
انجام داد و از آن برای آموزش کد نویســی به کودکان اســتفاده کرد.

w ابداع شده که  a t c h  X به گزارش مهر، ســاعت هوشمندی به نام 
هر کسی می تواند برای آن کد نویسی انجام دهد.این نخستین ساعت 
هوشمند دنیا است که به کاربران اجازه می دهد با زبان برنامه نویسی 
A دســتگاه کد نویسی کنند. کودکان  r d u i n o Sدرپلتفــرم  c r a t c h
می توانند با کمک این دســتگاه هوشــمند بازی کنند و کد نویسی را 
w را با کمک یک آداپتور  a t c h  X بیاموزند.به این ترتیــب می توان 
A تبدیل کرد یا به وسیله آن یک ربات را کنترل  r d u i n o به کامپیوتر 
کرد.همچنین این گجت قابلیت تبدیل شــدن به یک مانتیور سالمت، 

کنترل از راه دور موسیقی یا یک قطب نمای دیجیتال است.

ژل ترمیم کننده زخم نانویی 
از سخت پوستان دریایی تولید شد

 محققان موفق به تولید ژل ترمیم کننده زخم با فناوری نانو شدند 
که ماده اولیه آن از سخت پوستان دریایی است.

به گزارش مهر، یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید ژل ترمیم کننده 
زخم با فناوری نانو شــدند کــه در جراحت و خراش های زخمی به 
کار مــی رود. این ژل می تواند در زخم هــای دیابتی و مزمن نیز مورد 
اســتفاده قرار بگیرد.برای ترمیم زخم، دارو زیاد است ولی این ژل از 
مواد طبیعی دریایی تهیه شده و وقتی روی زخم قرار می گیرد آغاز به 
فراخوانی فاکتورهای رشد می کند تا زخم ترمیم شود.با استفاده از این 
ژل فرایند ترمیم زخم ســریع شده و باعث می شود که زخم به شکل 

کالسیک ترمیم شود.

واکنش کاربران اینستاگرام نسبت به ساقط 
کردن پهپاد آمریکایی

 داده کاوی از واکنش کاربران اینستاگرام نسبت به ساقط کردن پهپاد 
آمریکایی حاکی از آن است که رویکرد ۶۶ درصد کاربران اینستاگرام 
 D a t a بــه این خبر مثبت بوده اســت.به گزارش مهــر، داده کاوی )
 )B i g  D a t a Mi( یک شرکت دانش بنیان در حوزه کالن داده) n i n g
از واکنش کاربران اینستاگرام نســبت به ساقط کردن پهپاد آمریکایی 
نشان می دهد رویکرد ۶۶ درصد کاربران اینستاگرام به این خبر مثبت 
بوده است.داده کاوی »دیتاک« از این موضوع حاکی از آن است که طی 
هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی موســوم به »گلوبال هاوک« توسط 
نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی کاربران شبکه های اجتماعی، 

به این خبر واکنش نشان دادند.

بدون حضور خودتان در عکس سلفی بگیرید!
 به تازگی اپلیکیشــنی ابداع شده که می تواند با استفاده از فناوری 
هوش مصنوعی و الگویتم مخصوص، اشــیا و افراد را در پس زمینه 
عکس ها حذف کند.به گزارش مهر ، یک اپلیکیشــن جدید با حذف 

اشیا و افراد در پس زمینه عکس ها ابداع شده است.
B نام دارد، در حقیقت ترکیب  y e  B y e  Ca m e r a این اپلیکیشن که 
یک پروژه هنری و اپلیکیشن است.این اپلیکیشن با استفاده از ابزارهای 
هوش مصنوعی که در فناوری شناسایی صورت به کار می رود افراد را 
در تصاویر شناسایی می کند. همچنین برای شناسایی اشیا در تصاویر نیز 
YO را به کار می برد.در مرحله بعد با استفاده از  L O الگوریتمی به نام 
یک ابزار مخصوص فضای خالی شده را پر می کند. باالخره می توانید 

بدون حضور خودتان در عکس سلفی بگیرید.

همدانی ها »طراحی صحنه« 
می آموزند

 انجمن هنرهای نمایشی استان همدان با همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان اقدام 
به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی »طراحی صحنه« 

در همدان کرده است.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان در گفت وگو با 
ایسنا، در تشریح این خبر اظهار کرد: کارگاه آموزش 
طراحی صحنه باحضور استاد »پیام فروتن« از اساتید 
مطرح دانشگاه تهران و طراح صحنه برجسته کشور 

برگزار خواهد شد.
کیانوش بهروزپور با اشاره به شرایط و ضوابط حضور 
در ایــن دوره بیان کرد: اولویت ثبت نام و حضور در 
این دوره با کارگردانان و طراحان صحنه  دارای رزومه 

مرتبط است.
وی ادامه داد: حضور هنرمندان با ســابقه  بیش از ۱۰ 
ســال در این دوره بعد از ثبت نام مشــروط به بودن 

فضای کافی در کارگاه خواهد بود.
بهروزپور با اشاره به اینکه هفتم تیرماه آخرین مهلت 
ثبت نام در این کارگاه است، افزود: ارتقاء سطح علمی 
کارگردانــان و طراحان صحنــه از مهمترین اهداف 

برگزاری این دوره آموزشی است.
وی زمان برگزاری کارگاه را ۱۰ تا ۱2 تیرماه به مدت 
سه روز از ســاعت ۱۵ تا ۱۹ در مجتمع شهیدآوینی 
شهر همدان اعالم کرد و گفت: هزینه ثبت نام در این 
دوره برای هر نفر 2۵ هــزار تومان خواهد بود و در 
اتمام دوره به تمامی شــرکت کنندگان گواهی پایان 

دوره اعطا می شود.
رئیــس انجمن هنرهای نمایشــی همــدان در پایان 
برگزاری دوره های آموزشــی در حوزه نمایشــی را 
تأثیرگذار دانســت و از عالقمندان واجد شرایط در 
این دوره آموزشی درخواست کرد با مراجعه به دفتر 
انجمن هنرهای نمایشــی نسبت به ثبت نام در دوره 

های مذکور اقدام کنند.

تمدید مهلت شرکت در جشنواره 
کتابخوانی رضوی

 مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان از 
تمدید مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی 
تا ۱۵ تیرماه خبــر داد.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل کتابخانه های عمومی استان همدان، عاطفه زارعی 
با بیان اینکه  مبنای اصلی جشنواره کتابخوانی رضوی 
ترویج کتاب و کتابخوانی مبتنی بر سیره ائمه اطهار)ع( 
و حضرت امام رضا)ع( اســت، افزود: به همین علت 
اســت که مجموعه کتابخانه های عمومی در سراسر 
کشور به اجرای این برنامه به صورت گسترده پرداخته 

است.
وی بــا تأکید بــر اینکه این جشــنواره کتابخوانی با 
اســتقبال مطلوب مردم مو اجه شده است، ادامه داد: 
آخرین فرصتی که برای شرکت در این جشنواره در 
نظر گرفته شــده بود، 2۸ خرداد ماه بود که به علت 
درخواســت مکرر کتابــداران، اعضــای کتابخانه ها 
و برخی دســتگاه های شــرکت کننده در جشنواره، 
دبیرخانه جشنواره کتابخوانی رضوی مهلت شرکت 

در این جشنواره را تمدید کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان تأکید کرد: 
بخش الکترونیک جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۱۵ 
تیرماه تمدید شده و پس از این تاریخ سامانه جشنواره 

به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه آخرین فرصت  تحویل آثار مکتوب 
نیز تا ۱۰ تیرماه است، گفت: از آنجا که فرآیند تصحیح 
آثار روندی خاص داشته طبیعتا به آثار مکتوبی که پس 
از ۱۰ تیرماه به دست دبیرخانه برسد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان یادآور 
شد: فایل های الکترونیکی کتاب در دسترس همگان به 
صورت رایگان قرار دارد و عالقمندان برای دریافت 
w w w . r a z a v i فایل کتاب ها می توانند بــه آدرس.
i مراجعه و یا برای دریافت امانی کتاب های  r a n p l . i r
مسابقه به کتابخانه های عمومی سراسر استان مراجعه 

کنند.

بررسی نحوه ارائه خدمات گردشگری ژاپن 
به مهمانان ایرانی در المپیک ۲0۲0

 نمایندگان آژانس های مســافرتی ایرانی و ژاپنی طی ســمیناری به 
بررسی نحوه ارائه خدمات به موقع به ورزشکاران و گردشگران ایرانی 
کــه در المپیــک و پارالمپیک 2۰2۰ در ژاپن حضور خواهند داشــت، 

پرداختند.
نمایندگان آژانس های مســافرتی ایرانی و ژاپنی و کسانی که دستی در 
صنعت گردشگری دارند، در سمینار یک روزه در تهران حضور یافتند و 
دیدگاه هایی بین آنان درباره نحوه ارائه خدمات به موقع به ورزشکاران 
و گردشــگران ایرانی که در حضور المپیک و پاراالمپیک 2۰2۰ در ژاپن 

حضور خواهند داشت. مبادله شد.
المپیک در ژوئیه 2۰2۰ - تیرماه ۹۹ آغاز خواهد شد.

آنهــا امکانات و تســهیالت ژاپن را از لحاظ جاذبه های گردشــگری، 
ورزش، نمایشگاه ها، هتل ها، حمل و نقل، امکانات رفاهی، چگونگی به 
دست آوردن ویزا و بلیط برای مسابقات، معرفی و همچنین دیدگاه های 

مشترک فرهنگی بین جمهوری اسالمی ایران و ژاپن را مبادله کردند.

اجرای »سیرک سیار« در همدان
 نمایش »ســیرک ســیار« ویژه کودکان و نوجوانان به نویســندگی 
اوراندهریس و ترجمه  سیدحســین فدایی حسین از ۳۰ خرداد مجددا 

به روی صحنه رفته است..
کارگردان نمایش»سیرک ســیار« ، روانشناسی در نمایش های کودک را 
حائز اهمیت دانســت و تصریح کرد: رسالت تئاتر و هنرمند ارائه هنری 
است که دارای پند و نکته ای آموزنده برای زندگی تماشاگران باشد.فرزاد 
لباسی استقبال بی نظیر و درخواســت های مکرر مخاطبان را از اهداف 
اجرای مجدد این نمایش دانســت و اظهار کرد: این نمایش هر روز تا 

۱۴ تیرماه ساعت ۱۹:۳۰ در تاالر فجر همدان به روی صحنه می رود.
وی خاطرنشــان کرد: بابک ابراهیمی، پگاه معصومی، امیدنوعی شــاد، 
پوریا دژپور، سیدامیرحســین فاطمی، نعیمه حامیــان، امین فعله گری، 
سپهر غفاری، امیرحسین ترابی، سهیل فرحناکی، میالد ترکمان و حسین 

قاسمی، باران قاسمی به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.
لباســی در پایان درباره داســتان این نمایش گفت: پسر بچه ای به نام 
جان با پدربزرگش همیشــه به دیدن »سیرک ســیار« می روند، جانی 
دلش می خواهد او هم وارد ســیرک و عضو آنجا شود اما مادربزرگش 
اجازه نمی دهد که او در ســیرک بماند تــا اینکه جان یک روز اتفاقی 
وارد صندوق حیوانات ســیرک شده و به شهر دیگری می رود و آنجا 
با دختری به نام کتی آشــنا می شــود، او به جانی کمک می کند تا در 
ســیرک کار کند و در نهایت جانی در سیرک می ماند و مادربزرگ اش 

را راضی می کند.

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

حکمران نسبت به همه مردم، از خاص و عام، سه وظیفه دارد: نیکوکار را پاداش نیک دهد تا 
رغبتشان به آن بیشتر شود، گناهان بدکار را بپوشاند تا توبه کند و از گم راهی اش برگردد، و با 

احسان و عدالت، همگان را به الفت )همدلی( کشاند .       
تحف العقول : ص 319

■ دوبیتي:
شنیدم ناله و افغان و آهی به قبرستان گذر کردم صباحی  

که این دنیا نمی ارزد بکاهی شنیدم کله ای با خاك می گفت  
باباطاهر

 اصفهــان با تعــدد جاذبه های ملــی و جهانی 
تاثیرگذارترین منطقه در جذب گردشــگر اســت 
کارشناســان بر این باورند این مهم با برنامه ریزی 
و درایــت مدیران و ارتباطات تاثیرگذار مســئوالن 
کشوری که همواره به دنبال به جا آوردن دین به دیار 
پدری خود هستند در این استان رقم خورده است .  
 همــدان در ســال  ۲۰18 روی نقطه 
پرتاپی قــرار گرفت که می توانســت در 

عرصه گردشگری نقش ایفا کند   
چندی پیش بود در اخبار خواندیم ؛ مدیر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان اعالم کرده بود ،   ابعاد رسانه 
ایی طرح اصفهــان 2۰2۰ را مورد توجه قرار داد و 
از همه حضار درخواســت نمود؛ در نمایشگاه بین 
المللی گردشــگری تهران، طرح » اصفهان 2۰2۰ ، 
شــهر گردشــگری و میراث فرهنگی« را رسانه ای 
نمایند؛ تا به ایــن مهم، توجه ویژه گردد. وی تبریز 
2۰۱۸  و میزبانی همدان از مجمع جهانی گردشگری 
U( 2۰۱۸ را که دبیرخانه کارگروه توسعه  N W T O (
گردشگری پایدار اصفهان نیز حضوری فعال در آن 
داشت، تجربه ای مفید برای اصفهان 2۰2۰  دانست.

 آب ها از آسیاب افتاد
پــس از اتمــام رویدادهای جهانی  گردشــگری 
در ســال 2۰۱۸  گویــا آب ها از آســیاب افتاد و 
متولیــان برگزاری و تصمیم گیــران این حوزه راه 
خود را کشــیدند و رفتند آنچه برای دیگران باقی 
ماند خالقیت پیشــنهادات ارائه شده بود. هر یک 

از اســتان ها از راه رســیدند و یکی از پیشنهادات 
بــه نفع خود و برای خــود در عرصه بین المللی و 
ملی مطرح کردند و ســر همدان بی کاله ماند برای 
این موارد اکنون شــواهدی موجود اســت. نکته 
اول اینکه گویا اســتان کرمانشاه متقاضی برگزاری 
رویداد روســتایی گردشــگری 2۰2۰ خواهد بود 
رویدادی که ســنگ بنا و پیشــنهاد آن در نشست 
همدان 2۰۱۸ با رئیس ســازمان جهانی گردشگری 
گذاشته شد حاال با پا پیش گذاشتن استان کرمانشاه 
برای میزبانی از رویداد گردشگری 2۰2۰ متولیان و 
برنامه ریزان همدان چاره ای ندارند جز آنکه خود را 
در ردیف استان های غرب کشور برای سهیم شدن 
در برگــزاری این رویداد جا دهند از ســوی دیگر 
هم از اصفهان خبر می رســد که به بهانه برگزاری 
مهمترین رویداد نمایشگاهی گردشگری در اواخر 
خردادماه آنهــا تصمیم گرفتند تــا نمایندگانی از 
ســازمان جهانی گردشگری را به استانشان دعوت 
کنند تا شــاید بتوانند پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی 
U را در ایــن اســتان مطرح،  N W T O ســازمان 

پیگیری و اجرا کنند.
از نگاه مســئوالن اســتانی در اصفهان توجه ویژه 
به شــهرهای خواهرخوانده و مشترکات فرهنگی، 
اقتصــادی و قابلیتهــا و تکنولوژی هــای موجود 
در این شــهرها و همچنین تشــکیل بازارچه های 
مخصــوص خواهرخوانده ها جهت معرفی صنایع 
دســتی، میراث فرهنگی و توسعه گردشگری را از 

برنامه های اصفهان 2۰2۰ دانست.
رئیس کمیســیون اقتصادی و گردشگری شورای 
شــهر اصفهان ضمن تشکر از ســطح قابل احترام 
کیفی شــورای سیاســتگذاری گردشگری استان و 
حضور تمام نخبگان گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان در این شورای سیاســتگذاری، از تصویب 
طرح » اصفهان 2۰2۰ شــهر گردشگری و میراث 
فرهنگی« خبــر داد و این طرح را به عنوان دروازه 
ورود اصفهان از مســیر توسعه گردشگری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی از طریق ظرفیت های این 

حوزه برای رسیدن به توسعه پایدار معرفی نمود.
دیگر جنبه های  بر  مزیت گردشــگری   

اقتصادی 
وقتی اصفهانی ها یک نمایشــگاه بیــن المللی با 
محوریت گردشــگری برگزار کردند و وزیر امور 
خارجه کشــور تاکید کرد ، امروزه گردشگری در 
تمام دنیا بر دیگر جنبه های اقتصادی مزیت دارد و 
مهم ترین منبع درآمدزایی کشورهاست ضمن اینکه 
در راستای آشــنایی با فرهنگ دیگر کشورها و به 

اشتراک گذاشتن آنها نیز موثر است.
و زمانیکــه ظریــف  اصفهــان را مهــد تمدن و 
فرهنــگ ایرانی خواند و به ایــران و جهان اعالم 
کرد ، اصفهان در زمینه گردشــگری اســتعدادهای 
بی بدیلی دارد وهر گوشــه آن یــک دنیا تاریخ و 
فرهنگ ایرانی در مهمان نوازی و خوش صحبتی را 
برای گردشــگران خارجی به نمایش می گذارد هر 

متولی در حوزه گردشگری دریافت که پرونده ای 
جز اصفهان بر ای رویداد گردشگری 2۰2۰ راه به 

جایی نخواهد یافت 
وقتی مسئوالن کشوری بادرایت و حمایت از پیشبرد 
اهداف یک منطقه نام میبرند و حمایت میکنند بیانگر 
عرق ایرانی بودن و یا ریشه داشتن در آن دیار است 
. همدان 2۰۱۸ هم می توانســت به واسطه پیگیری 
مســئوالن کشــوری همدانی از مصوبات آن  راه به 
2۰2۰  پیدا کند اما چنین نشــد و همدانی ها دست 
روی دست گذاشتن تا رویداد بین المللی گردشگری 

2۰2۰ سر از اصفهان و کرمانشاه درآورد .
 پیشــنهاد برگزاری رویداد جهانی »گردشــگری 
روستایی 2۰2۰« توسط مسئول کمیته اطالع رسانی 
همدان 2۰۱۸ در نشست رسانه ای با زوراب رئیس 

سازمان جهانی گردشگری ارائه شد .
اما شــواهد موجود بیانگر آن است که بسیاری از 
تصمیم گیری هــا و برنامه های به ثمر رســیده در 
همــدان همزمان بــا اجالس جهانی گردشــگری 
آبان ماه عقیم مانده اســت، آن زمان پیشــنهاداتی 
مبنی بر اینکه همدان شــهر گردشگر شود، رویداد 
گردشگری روستایی 2۰2۰ در همدان برگزار شود، 
دفتر منطقه ای سازمان جهانی گردشگری در همدان 
ایجاد شــود و دبیرخانه رویــداد همدان 2۰۱۸ به 
صورت ثابت و فعال در همدان ایجاد شــود مطرح 
شــد  اما همدان 2۰۱۸ گویا مشقی شد برای دیگر 

استانها که حاال برای 2۰2۰ درس پس دهند ...

همدان در2018ماند 
اصفهان در تکاپوی 2020 

آب ها از 
آسیاب افتاد

مفت آباد

 »مفــت آباد« ســاخته »پژمان 
تیمورتــاش«، ســال ۹۶ در گروه 
سینمایی هنر و تجربه اکران شد. 
فیلمی  کرد  نمــی  باور  هیچکس 
بدون ســتاره با کارگردانی جوان 
انقدر بتواند نقد مثبت منتقدان را 
به همراه داشــته باشد. داستان در 
یک خانه مجردی شلوغ آغاز می 
شود که پنج جوان مجبورند در آن 
با هم زندگی کنند. یکی شان معتاد 
اســت، یکی الل، یکی باید برای 

مشــروط نشــدن دوباره در امتحانات درس بخواند، یکی خانه پدری را در زدو 
بند با پیمانکار از دست داده و »رسول« که صاحب خانه است یک بی خیال تمام 
عیار است که برای کار به تهران آمده. خبر آمدن همسر رسول به تهران وضعیت 
عادی خانه به هم می ریزد و شخصیت ها در وضعیتی تراژیک قرار می دهد. این 
فیلم از چند روز قبل وارد شبکه نمایش خانگی شده است. آن را بخرید و ببینید 
و از هوش و ذکاوت کارگردان جوان و بازی درخشان بازیگرانش )به ویژه سجاد 

افشارزاده که با سریال برادرجان بیشتر شناخته شد( کیف کنید.

آشپزی مردانه
 

هــا  د مر
ی  ها شــپز آ
بهتری هستند 
یــا زن هــا؟ 
ســوالی  این 
کــه  اســت 
جواب  آقایان 
یحــی  صر

درباره اش دارند: »بهترین آشــپزهای جهان مرد هســتند!« 
اما همین تعطیالت دو روزه بهترین زمان برای محک زدن 
این ادعای مردان همدانی اســت. پس به خانم های گرامی 
پیشــنهاد می کنیم جمعه ناهار، کلید! آشپزخانه را تحویل 
آقایــان دهند تا آن ها ادعایشــان را ثابت کنند. بر خالف 
خانم ها که به مصالح پخت غذا و زمان هم توجه می کنند، 
آقایانی که آشپزی می کنند به فکر پختن آن چیزی هستند 
که به نظرشــان خوشمزه تر است. پس با این کار می توان 
ســلیقه آن ها را هم حدس زد! فقط از قبل، وســائل مورد 
نیاز را در اختیارشــان قرار دهید و اگر هم ناگهان صدای 
شکســتن ظرفی را شنیدید خونسردی تان را حفظ کنید و 
عصبانی نشــوید. گاهی برای اثبات یک مدعا، باید هزینه 

داد و سختی کشید! 

دشت میشان

کــوه نــوردی در 
مــردم همــدان  ذات 
اســت. حتی اگر سال 
به ســال کوه نروند و 
نکنند  ورزش  اصال  یا 
ولی باز هــم این کار 
همیشــگی  پیشــنهاد 
روزهای  برای صبــِح 

تعطیل است. وقتی دمای هوا در همدان آنقدر زیاد می شود که مردم 
کولرهایشــان را روشن می کنند، کوهستان الوند جان می دهد برای 
راه رفتن و نفس کشــیدن. »دشت میشان« یا به قول خودمان »میدان 
میشان« یکی از کوهستان های الوند است که 2۶۰۰ متر از سطح دریا 
فاصله دارد. برای رفتن به میدان میشــان دو راه وجود دارد. راه اول 
حدود یک ســاعت پیاده روی دارد اما می توان مسیر را با تله کابین 
هم طی کرد. پیشنهاد ما البته راه اول است که هم سالمتی دارد و هم 
می توانید از مســیر لذت ببرید. اما اگر می خواهید دیگ آبگوشت و 
ســنگک تازه را هم با خانم و بچه ها همراهتان ببرید، به خالقیتتان 

آفرین می گوییم و مسیر تله کابین را به شما پیشنهاد می کنیم.

کوپا آمریکا

 بیست سی سال پیش، فوتبال در برزیل و آرژانتین و کمی 
هلند و ایتالیا و آلمان خالصه می شد. آن روزها آدم ها طرفدار 
اســپانیه و کرواسی نمی شــدند و در عوض دیوار خانه ها پر 
بــود از عکس های مارادونا و زیکــو و رود گولیت و باجو و 
ماتئــوس. زیبایی و هیجان همان فوتبال قدیمی، امروز در کوپا 

آمریکا2۰۱۹ موج می زند.
 این رقابت ها چند ورزی است که آغاز شده اما بهترین فرصت 
برای تماشــای دیدارهای یک چهــارم نهایی این جام جذاب، 
جمعه و شنبه آینده اســت. ۵ صبح جمعه برزیل و پاراگوئه و 
یازده و نیم شب همان روز آرژانتین با ونزوئال بازی دارد. سه و 
نیم بامداد شنبه هم کلمبیا و شیلی دیدار می کند. این آخری به 
ویژه برای ما ایرانی ها جذاب تر از بقیه است. کلمبیا با کیروش 
که هشت ســال با ما زندگی کرد، تا این لحظه بهترین تیم این 

جام جذاب است. 
دیدنش را از دســت ندهید. این بازی ها را شبکه ۳ و ورزش 

پخش می کنند.

پیشنهاداتی برای داشتن آخر هفته ای جذاب تر

خانهاز همدان گردی تا آشپزی مردانه

همدان گردینمايش خانگی
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