
 2019 ســـپتامبر    22   1441 محـــرم   22   1398 شـــهریورماه   31 یکشـــنبه  
سال شانزدهم  شماره 3575  12 صفحـــــــــه روزنامه + نیازمندیها + ویژه نامه  2000 تومان 

|ISNN: 2322-4665|

C M Y K

دی
حم

رم
شی

ی 
طف

مص
س: 

عك
/

خبر

4

ران
اي

خبر

2

ش
رز

و

7

خصوصی  
سازی های 
غیرکارشناسی 
به جامعه کارگری 
آسیب می زند

شهرآورد ۹۱ 
حاشیه های 
پررنگ تر از متن

در برخی 
انتخابات  
پول ساالری 
قابل لمس است

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

سهم خودرو در ایجاد شکاف دولت با مردم
2

6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
استان با تاکید بر کار 
کارشناسی اعالم کرد

ترسیم 
چشم انداز 

توسعه 
فرهنگی استان

 
■ روز گذشته احسانی به همراه 

معاونان خود از مجموعه فرهنگی 
رسانه ای همدان پیام و چاپخانه 

بازدید کرد
■ همدان فقط یک شهر نیست!

■ تکلیف شده به حوزه اجتماعی 
هم ورود کنیم

■ برنامه محوری اولویت ماست
■ هجدهمین پردیس سینمایی در 

نهاوند ساخته می شود

تدبیر ششم منتشر شد
 ویژه هفته دولت با نگاهی به کارنامه یکسال گذشته دولت 

امید در استان منتشر شد.
این ویژه نامه در 64 صفحه در قطع مجله ای با 3 بخش تحلیل، 

گزارش عملکرد، مشارکت بخش خصوصی تهیه شده است
توجه بــه ضعف ها، توانمندی هــا و همچنین همایش جاده 

ابریشم در جلد آن از موضوعات تحلیل مجله می باشد.
گفتنی است این مجله به دلیل آماده نشدن محتوای برخی 
از دستگاههای دولتی با فاصله زمانی از هفته دولت منتشر 
شــد، هرچند تعدادی از ادارات نتوانستند در این فاصله 

زمانی مطالب خود را ارائه دهند.
 الزم به ذکر  است برخی از رابط عمومی ها نیز عالوه بر 
ســفارش برای صفحات به دایل نامعلوم سفارش خود را 
به زمان دیگر موکــول کردند، هرچند این تغییرات منجر 
به اتالف زمان ، هزینه و ایجــاد زحمت برای همکاران 

روزنامه بود.
تدبیر ششم، پانزدهمین ویژه نامه همدان پیام در حوزه عملکرد 
دولت به مناســبت هفته دولت است که در ضمیمه روزنامه 

امروز می توانید مطالعه کنید.

روز
ت 

داش
حاشیه سازی در آغاز سال ياد

تحصیلی پذیرفتنی نیست 
 فرهنگیان و دانش آموزان استان در شرایطی 
به استقبال سال تحصیلی جدید می روند که طی 

روزهای گذشته شاهد طرح...

2

از کاشته ها در جنگ برداشت نکردیم

ایثار؛ فرهنگ فراموش شده 
از دفاع مقدس

■ امروز نیروهای مسلح در سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس رژه نظامی می روند

آخرین خط پروازی فرودگاه در آستانه تعطیلی است
5
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خصوصی  سازی های غیرکارشناسی
 به جامعه کارگری آسیب می زند

 خصوصی  سازی های غیرکارشناسانه و منفعت طلبانه آسیب هایی را به جامعه کارگری 
وارد می کند.

امام جمعه همدان با اشــاره به قرار گرفتن در آســتانه هفته دفاع مقدس اظهار داشت: از 
ســال 5۷ که انقالب رقم خورد کشور با مشکالت بسیاری مواجه بود به همین دلیل کار 
بازسازی در دســتور کار قرار گرفت اما با تحمیل جنگ به ایران، مجبور به دفاع از کیان 

کشور و اسالم شدیم و کار بازسازی نیمه کاره ماند.
به گزارش مهر، حجت االسالم حبیب ا... شعبانی با بیان اینکه دشمن نتوانست شعار نظام 

اســالمی را تحمل کند و شعار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی را قبول نکرد، گفت: 
نظام اســالمی در صدد اینکه تهدیدی برای کشــوری باشد نبود اما دشمن به ایران حمله 
کرد.امام جمعه همدان با بیان اینکه برنامه ریزان جنگ کسانی بودند که می دانستند 4 شعار 
اصلی جمهوری اســالمی ایران برای آنها مشکل ساز خواهد شد، گفت: نظام استکباری 
ترســیده بود و برای جلوگیری از پیشرفت نظام جمهوری اسالمی ایران تالش می کرد.

شعبانی با بیان اینکه ایران تهدید بزرگی برای استکبار است، گفت: غربی ها تحلیل های 
بســیاری داشــتند و حرف های ایران را تهدیدی برای استکبار می دانستند و با همه این 

تحلیل ها پشت سر صدام ایستادند و وی را مجبور به حمله به ایران کردند.
وی با بیان اینکه ایران شــعارهای خطرناکی برای استکبار سر می داد و مسیر ایران تمام 
منافع غرب را تهدید می کرد، گفت: دوران دفاع مقدس استقالل، آزادی و جمهوریت و 

اسالمیت ایران را تقویت کرد و اتفاق بزرگی برای ایران افتاد.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال آن بود این امتیازها برای ایران از بین برود اما تقویت شد 
و همین اتفاق اکنون در جبهه مقاومت یمن رخ داده است، گفت: یمن و ایران یک نقطه 

مشترک داشتند و آن هم ایمان مردم و تشیعی است که در هر دو جا هست.
امام جمعه همدان با بیان اینکه نقطه قوت ما شعارها، آرمان ها و ایمان ماست، گفت: پهباد 
یمن کاری انجام داد که 50 درصد نفت عربستان را کاهش دادند و آمریکایی که قرار بود از 
این گاو شیرده حمایت کند کاری نکرد و با یک اتفاق کوچک عربستان به هم ریخته است.

امام جمعه همدان اظهار داشت: در نظام اسالمی کسی آقا نیست و همه مردم و مسئوالن 
خادم هستند و مقام معظم رهبری نیز خود را خادم مردم می دانند بنابراین مسئوالن باید از 

رهبری بیاموزند و به فکر خدمت به ملت باشند.

راه اندازی »راهیان نور شهری« 
در همدان

فرماندار همدان:

کتابخانه های مجازی را افزایش می    دهیم

حاشیه سازی در آغاز سال تحصیلی 
پذیرفتنی نیست 

 فرهنگیان و دانش آموزان استان در شرایطی به استقبال سال تحصیلی 
جدید می روند که طی روزهای گذشــته شــاهد طرح مباحث چالش 
برانگیز در فضای رسانه ای استان بودیم که به طور مشترک با محوریت 
موضوع نیروی انســانی که محدود به اســتان همدان نیز نیست، دنبال 

شده است.
 هرچنــد این موضوع به نوعی کلید واژه مطالب عنوان شــده بود، اما 

مطالب زیاد دیگری نیز مطرح کرده اند که چالش برانگیز است.
اینکه در آستانه سال تحصیلی از زبان برخی از نمایندگان چنین مباحث 
حاشیه ای که جز چالش و هزینه برای دستگاه تعلیم و تربیت حاصلی 

ندارد،  مطرح شود جای تامل دارد.
انتظار افکار عمومی آن اســت در شرایط فعلی که مجموعه آموزش و 
پرورش در تدارک برنامه های بازگشایی مدارس است همگان از جمله 
نماینــدگان به کمک فعاالن تعلیم  و تربیت بشــتابند تا معلمان، دانش 
آموزان سال تحصیلی را آغاز کنند.  از طرفی براساس آمار و اطالعات 
مســئوالن آموزش و پرورش استان به ویژه مدیرکل آموزش و پرورش 
که در نشست خبری دیروز خود عنوان نمودند، استان همدان به لحاظ 
نیروی انسانی جزو بهترین استان هاست و  کمبود نیروی انسانی اندکی 
دارد. چراکه با برنامه ریزی مستمر از اسفندماه سال گذشته کلید پروژه 
مهر ۹8 در استان زده شد و به صورت نظارت بالینی مدیرکل در پایان هر 
هفته رصد پنج کارگروه شورای پروژه مهر را که برنامه ای منسجم و همه 

جانبه برای بازگشایی مطلوب مدارس است،  داشته است.
همچنیــن پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای پیش دبســتانی و آموزش 
دهندگان سوادآموزی از سال ۹۷ در دستور کار اداره کل قرار گرفته و به 

نتیجه مطلوب رسیده است.
جذب نیرو درآموزش وپرورش با مجوز مجلس و ازســوی وزارتخانه 
انجام می شود که اختیار آن  در مرکز بوده وبرای جذب نیرو واستخدام 
الزم اســت نماینده ها اقدام کرده ومجوز اســتخدام رابرای بزرگترین 
وزارتخانه کشورصادرکنند واین وظیفه ای است که نماینده ها برعهده 
دارند، هرچند که با استخدام هایی که در ادوارگذشته انجام شده است 

سهمیه این وزارتخانه برای مدتها مصرف شده است.
اینها همه بارها در رسانه اطالع رسانی شده و افکار عمومی در جریان 

قرار گرفته است.
حال طرح مباحث حاشیه ای و البته غیرضرور در آستانه سال تحصیلی 
نه تنها به نفع دستگاه تعلیم و تربیت نیست بلکه حتی می تواند شائبه 

هایی را نیز بر اذهان عمومی متبادر کند.
به هر حال انتظار می رود به گونه ای عمل شود که در آغاز سال تحصیلی 

شاهد آرامش و به دنبال آن پویایی و توسعه آموزش و پرورش باشیم.

استاندار همدان:
همدان الیق عنوان پایتخت گردشگری 

آسیاست
 همدان با برگزاری اجالس جهانی »راه ابریشم« ثابت خواهد کرد 
الیق عنوان پایتخت گردشــگری آســیا بوده و هست و آن را همواره 

برای خود حفظ خواهد کرد.
اســتاندار همدان با بیان اینکه میزبانی از اجالس جهانی راه ابریشم، 
تمدن بزرگ و چند هزار ساله همدان را به رخ جهانیان خواهد کشید، 
افزود: استان همدان از تمدنی غنی برخوردار است و همدان تنها شهر 
دنیاست که در طول هزاران سال همواره در همین نقطه جغرافیایی به 

عنوان یک شهر شناخته شده است.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه همدان دارای صدها اثر واجد ارزش 
تاریخی اســت که در تاریخ تمدن بشــریت می درخشــند، برگزاری 
نشست های تخصصی کشورهای عضو راه ابریشم در همدان را به فال 
نیک گرفت  و عنوان کرد: این اجالس همچون میزبانی از کشــورهای 
عضو ســازمان همکاری های آسیا)ACD( و اجالس سازمان جهانی 
جهانگردی در ســال ۲018 باعث می شود همدان بیش از گذشته در 

کانون توجه کشورهای دنیا به ویژه آسیا قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی راه ابریشم را بزرگترین میراث ماندگار بشریت 
دانســت که نقش بسزایی در تعامالت سیاســی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصــادی و.... دنیا دارد و با بیان اینکه همــدان نیز به عنوان یکی از 
قدیمی ترین پایتخت های جهان در مســیر این راه قرار گرفته اســت، 
حضور سران سازمان جهانی یونســکو در این شهر را فرصتی بسیار 
مغتنم برشمرد و خاطرنشان کرد: باید از این فرصت حداکثر استفاده را 
برد و با معرفی جاذبه های شــاخص، بستر ثبت جهانی آثار تاریخی و 

طبیعی استان همدان در یونسکو را فراهم کرد.
وی برگزاری نشست گفت وگوی ادیان در کنار نشست های تخصصی 
راه ابریشــم در این اجالس را اتفاق مهم و مثبتی دانســت و گفت: 
همــدان از دیرباز مهد ادیان مختلف بوده و پیروان ادیان الهی در کنار 
هم در این خطه زندگی می کردند که نمادهای این مسأله در جای جای 

شهر همدان هویداست.
شاهرخی با بیان اینکه توجه به  توسعه گردشگری جزو اولویت های 
اصلی استان اســت، اظهار کرد: در همین راستا زیرساخت های الزم 
فراهم شــده و امروز همدان می تواند ســاالنه پذیــرای صدها هزار 

گردشگر داخلی و خارجی باشد.
وی توســعه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده ای، گســترش مراکز 
اقامتی و خدماتی، گســترش مراکز تفریحی، مرمت  آثار و بناهای 
تاریخی را از جمله اقدامات استان در توسعه گردشگری برشمرد و 
یادآور شد: همدان آمادگی دارد در حوزه های مختلف گردشگری 
از جمله ســالمت، ورزشی، فرهنگی، تاریخی، طبیعت گردی و.... 

میزبان گردشگران باشد.

سهم خودرو در ایجاد شکاف دولت با مردم
امیر بختیاریان «

 روز جهانی بدون خودرو بهانه ای است برای آنکه یادمان بیاید تنها 
ابزار جابجایی انســان خودرو نیست. در شرایط کنونی خودرو چنان 
بر مناسبات اجتماعی ما مســلط شده است که همه چیز در نسبت با 
خودرو تعریف و جایگاهش مشخص می شود. در شرایط کنونی شهر 
بیش از آن که برای انســان طراحی شود در خدمت به خودرو طراحی 
می شــود و از جمله خیابان  روز به روز وسیع تر و پیاده رو روز به روز 

کوچک تر می شود. 
اتفاق مهمی که در ســال های اخیر در همدان رخ داده است بر خالف 
این حرکت عمومی در ســطح ایران و به تعبیری جهان است. با ایجاد 
پیاده راه بوعلی و پس از آن اکباتان و حاال هم پیاده راه ارم اتفاق بزرگی 
در همدان شکل گرفته است که می تواند الگویی برای سایر شهرهای 
ایران باشد. ساخت پیاده راه در همدان که حاال به سنتی در شهرسازی 
این شهر بدل شده است، کار ارزشمندی است. پیاده راه حرمت انسان 
را به او برگردانده است و با دهن کجی به خودرو، استیالی این ابزار بر 

انسان را محدود کرده است. 
نکته مغفول در پیاده راه سازی، ضرورت فراگیر شدن استفاده از آن در 
میان تمام ســطوح اجتماعی است. بدون شک پیاده راه تنها برای مردم 
عادی طراحی نشده است. پیاده راه جایی برای عبور نماینده مجلس و 
شورا و همین طور استاندار و شهردار و مدیران کل نیز هست. در واقع 
حق شهر این اســت که پیاده راه جایی برای مشاهده چشم در چشم 
شــهروندان با هم در هر سطحی از موقعیت اجتماعی و سیاسی باشد 
و هیچ عیبی ندارد که مردم عادی وقتی در پیاده راه قدم می زنند هر از 
گاه چشم شان به حضور مقامات عالی شهر در این معابر روشن شود. 
در سال های اخیر دیدار عمومی بسیاری از مدیران با مراجعان روشی 
مناســب برای حل برخی از مشــکالت نظام اداری تلقی شده است. 
خوب اســت این روش با وجود پیاده راه در این معابر نیز اجرا شود؛ 
نه با وجود تشــریفات اداری بلکه با راه رفتن ســاده مدیر و سالم و 
علیک همشهریان با او و احیانا خوش و بشی و طرح مسائل فی مابین. 
پیاده راه مکانی برای حضور بی نقاب مردم فارغ از طبقه اجتماعی آنها 
با هم اســت. مدیران ما اغلب تمایل دارند در خودروی دولتی جابجا 
شوند و با پیاده روی و یا اســتفاده از خودروی عمومی میانه چندانی 
ندارند. همین عادت موجب شده است که آنها از جامعه فاصله بگیرند 
و بعضا شناخت مســائل جامعه را از پشت عینک سازمان و یا اخبار 
روتوش شــده پی بگیرند. این کار مزایایی دارد؛ از جمله اینکه ظاهرا 
وقت آنها در تردد میان مردم عادی تلف نمی شود؛ ولی عیب مهم  این 
است که فاصله گرفتن از مردم می تواند به شکاف میان مردم با دولت 

منتهی شود.
روز جهانی بدون خودرو می تواند بهانه خوبی برای ترمیم این شکاف 
باشــد و یاداور این که مدیران ما در هر سطحی باید در هوای پیاده راه 
تنفــس کنند و از نزدیک با پیاده ها در تماس باشــند. دنیای پیاده ها تا 
حد زیادی با دنیای سواره ها متفاوت است و حق و تکلیف شهروندی 
هم بــه مدیران اجازه می دهد و هم از آنهــا می خواهد که از فرصت 
پیاده راه برای نزدیک شــدن با مردم و تبادل احساس و تجربه با آنها 

بهره مند شوند. 

1- خصوصی ســازی های انجام شده در استان بررسی خواهد شد. 
گویــا کمیته ای آخرین وضعیت این واحدهای تولیدی را بررســی 
خواهد کرد. گفتنی اســت احتمال بازگشت برخی از این واحدها به 

بیت المال پس از بررسی ها وجود دارد.
۲- همدان در محاســبات بانکها هم کالنشــهر محسوب نمی شود. 
گویا بانک مســکن در افزایش میزان تسهیالت مسکن همدان را بین 
شــهرهای کوچک که متقاضیان ســاکن در آن می توانند 84 میلیون 
تومان وام خرید مســکن دریافت کنند قرار داده است. گفتنی است 
در صورت کالنشهر محسوب شــدن همدان این مبلغ 110 میلیون 

تومان می شد.
3- سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به خصوص گندم 
شکست خورده اســت. گویا دلیل این شکســت تله قیمت گذاری 
دستوری و تضمینی است.گفتنی است با آنکه وزارت جهادکشاورزی 
پیش بینی کرده بود امسال 10میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت 
تضمینی خریداری کند کشاورزان با فروش گندم به واسطه ها با قیمت 
باالتر از فروش گندم به مراکز خرید امتناع کردند و جهاد موفق شــد 

تنها ۷و نیم میلیون تن گندم خریداری کند.

 راهیان نور شــهری به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در همدان راه اندازی می شود.

شهردار همدان در  مراســم افتتاح برنامه های 
هفته دفاع مقدس شــهرداری کــه با حضور 
مدیران شهری و دستگاه های اجرایی همراه بود  
اظهار داشت: در برنامه های تبیین شده به دفاع 
مقدس نگاه ویژه می شــود و سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری این امر را شروع 

کرده که این کار نو جای خوشحالی دارد.
عباس صوفی با تاکید بر اینکه وظیفه سنگینی 
در تبیین فرهنگ جهاد و شهادت داریم گفت: 
اگر همه نویســندگان، کارگردانان و بازیگران 
جمع شــوند، نمی شــود ذره ای از اتفاقات و 
رشــادت های آن دوره را بازگو کنند اما وظیفه 
ماست در کنار ســایر نهادها فرهنگ جهاد و 
شــهادت را گسترش دهیم و اجازه ندهیم این 

فرهنگ کمرنگ شده و یا از بین برود.
شــهردار همدان با بیان اینکــه در حوزه های 
مختلف باید به تبیین این امر بپردازیم تصریح 
کرد: توانستیم امروز بحث راهیان نور شهری 
که در کشــور کار جدیدی است و باید نسل 
جدید را از خاطــرات دوران جنگ با حضور 

راویان مطلع کرد برگزار کنیم.
بــا تأکید بــر اینکه همــدان در عرصه جنگ 
اثرگذار بوده اســت، افزود: به 8 هزار شــهید 
استان در دوران دفاع مقدس، سرداران شهید، 
جانبازان و آزادگان افتخار میکنیم و امروز در 

قله رفیع افتخارات هستیم.
صوفــی بیان کرد: ایــران اســالمی با وجود 
رشــادت های غیورمردان امروز در دنیا حرف 
برای گفتن دارد و کسی نمی تواند نگاه سوء به 

میهن ما داشته باشد.
وی با اشــاره به انجام اقدامــات فرهنگی در 
کنار خدمات عمرانی در سطح شهر ادامه داد: 
امید اســت در ترویج فرهنگ جهاد و شهادت 

اثرگذار باشیم.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در این مراسم اظهار کرد: 
دفاع مقدس ابعاد مختلفی دارد و طی مشورت 
در شهرداری تصمیم بر اجرای طرح خاطرات 
مانــدگار در پنج نقطــه دارای خاطرات دفاع 

مقدس در سطح شهر شد.
روح ا... وجدی با اشاره به مناطق در نظر گرفته 
شده برای بازدید طی این هفته گفت: استادیوم 
قدس، بلــوار 15 خــرداد دانشــکده هنر و 
معماری، دیوار دارای رد تجاوز رژیم بعث در 
امامزاده عبداهلل و فرهنگسراها همراه با روایت 
راویان اتفاقــات دوران دفاع مقدس اماکن در 

نظر گرفته شده برای بازدیدهاست.
وی نصــب المان هــا در ایــن مناطــق را از 
برنامه های آینده برشمرد و بیان کرد: برگزاری 
نمایش پرفورمنس در پیاده راه بوعلی، اجرای 
سرود ناشــنوایان و حضور در منازل شهدا در 

محالت دارای شــورای اجتماعی محالت از 
جمله برنامه ها طی هفته دفاع مقدس است.

به گزارش فارس مدیرکل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفــاع مقدس همدان نیــز با بیان 
اینکه اقدام راه اندازی راهیان نور شــهری که 
مســووالن و متولیان امر فرهنگ در شهرداری 
همدان انجام دادند قابل تقدیر است ادامه داد: 
خدمــت بدون ارزش و توجــه به ارزش های 
دینــی انقالبــی و اخالقی در همه کشــورها 

بی فایده است.
مهدی ظفری خاطرنشــان کرد: خدمت و در 
کنــار آن تعالی انســان و ارزش گذاری روح، 
روان و جان انســان در مواردی همچون دفاع 

مقدس است. 
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی اهداف واالیی 
داشت اظهار کرد: انقالب اسالمی شکل گرفته 
که پایه ریز و اساس حکومت های جهان باشد.

دفاع  ارزش های  نشر  آثار و  مدیرکل حفظ 

مقدس همدان با بیان اینکه انقالب اسالمی 
شروع شــده تا پایه ریزی حکومت جهانی 
را داشــته باشــد گفت: امروز هــم دفاع 
مقدس داریــم، هرکس در جایــگاه خود 
از خانه دار تا معلــم، مدیر و دانش آموز و 
دانشــجو یک رزمنده است زیرا یک جنگ 

داریم. تمام عیار 
وی بــا بیان اینکــه امروز هــم فداکاری ها و 
رشــادت ها ادامه دارد، افزود: اگــر برای این 
کشــور و نظام دینی قصور داشته باشیم باید 

پاسخگو باشیم.
در پایان این مراسم دو دستگاه اتوبوس راهیان 
نور شــهری که به همت شهرداری به مناسبت 
هفته دفاع مقدس برای بازدید از اماکن دارای 
آثار بازمانده از دوران دفاع مقدس تدارک دیده 
شــده بود با حضور مدیران و مسووالن و به 
دســت حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم 

همدان و فامنین افتتاح شد.

 با ایجاد کتابخانه مجازی به مقابله با جنگ 
نرم می    رویم و در کنار این واقعیت باید پذیرفت 
که فضای مجازی نمی  تواند جای مطالعه کاغذی 

را بگیرد. 
فرمانــدار همــدان کتــاب و کتابخوانــی را 
تأثیرگذارترین موضوع در پیشــرفت فرهنگ 
اقشــار جامعه دانست و گفت: در خیلی مواقع 
شــایعات جای واقعیت  ها را پر می    کند و این 
مطالعه کتاب هســت که به کمک افراد جامعه 

می    آید. 
حسین افشاری در نشست اعضای انجمن های 
کتابخانه اســتان همدان، اظهار داشت: امروزه 
کتابخانــه مرکــزی وظیفــه ای ســنگین در 
فرهنگ سازی کتابخوانی دارد و شهرداری  ها نیز 
برای حضور جدی در این امر انسان ساز طبق 
وظیفه قانونی باید نیم درصد سهم کتابخانه  ها را 
پرداخت کنند که بــرای انجام این کار فرصت 

کمی  دارند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت نیم درصد درآمد 
شهرداری ها به کتابخانه ها حق قانونی آنها است، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی خواهیم از 

ابزار دیگر برای انجام این امر استفاده کنیم، اگر 
پرداخت در یک مرحله برای شهرداری ها دشوار 
اســت می توانند آن را در چند بخش پرداخت 

کنند.
افشــاری اجرای طرح کتابخانه سیار را فرصت 
مناســبی دانســت که عموم افراد جامعه را به 
سمت مطالعه ســوق می    دهد، و افزود: در این 
بین تفاوت بســیار مهمی  بین مطالعه کاغذی و 
مجازی هســت چرا که با تلگرام و پیام کوتاه 
نمی  توان اهداف نظام اسالمی  و مباحث فرهنگی 
را در جامعــه رواج داد و این اطالعات عمیق 

و سازمان یافته تنها در کتابخانه محقق می    شود.
وی بــا تاکید بر تــداوم کتابخانه های ســیار 
در روســتا  ها افزود: در کنــار این فعالیت های 
فرهنگی، پیگیر کسب مجوز پردیس سینمایی 
از ارشاد اســالمی  هســتیم. همچنین در نظر 
داریم پروژه های کتابخانــه و آمفی تئاتر را در 
شهرستان  ها  فعال کنیم. برای شهرستان جورقان 
نیز در صورت آماده بودن زمین مناسب، اعتبار 
اختصاص داده می    شــود تا در این شــهر نیز 

کتابخانه ایجاد گردد.

افزایش  مجــازی  کتابخانه هــای   
می    یابند

با ایجاد کتابخانه های مجازی در کنار منابع چاپی 
منابع الکترونیکی را نیز در استان ارائه می    دهیم 
تا بتوانیم آورده ای برای مقابله با جنگ نرم در 
استان داشته باشیم. این کار بیشتر در پارک  ها و 
فضاهای سبز خود را نشان می    دهد و به صورت 
پایلــوت در کتابخانه مرکزی بــه اجرا در آمده 
اســت.مدیر کل کتابخانه های استان همدان راه 
اندازی کتابخانه سیار شهری با همکاری ارشاد 
اسالمی  و شهرداری برای نخستین بار در استان  
همدان و کشــور را کاری ســازنده در ترویج 
فرهنگ مطالعه دانســت و افــزود: راه اندازی 
کتابخانه سیار در مناطق قاسم آباد، شهرک الوند، 
بین شکریه و هنرستان، جانبازان، شهرک بهشتی، 
نایب احمد از جمله موارد فرهنگ سازی افزایش 
کتابخوانی اســت که برای ایــن کار عالوه بر 
تجهیز و تکمیل اتوبوس به وای فای، امکانات 
و کتابخانه، ۲300 نسخه کتاب در این کتابخانه 

سیار جانمایی شده است.
عاطفه زارعی از فعالیت پیشخوان کتابخوانی در 

روستا های ارزانفود، شورین و امزاجرد در آینده 
ای نزدیک خبر داد و اظهار داشــت: دسترسی 
رایگان به مقاالت علمی  در کتابخانه  های استان 
نیز از دیگر مزایای فضای مجازی اســت. وی 
شــاخص امانت کتاب در 6 ماهه سال گذشته  
را  11/4 و 64 هزار نســخه برشمرد که امسال 
به 14هزار و 441 نســخه افزایش یافته اســت 
که نســبت به سال گذشــته 3۲ درصد رشد را 
به همراه دارد.در این نشســت درخواست  ها و 
پیشنهاداتی از سوی حاضران مطرح شد. تأمین 
اعتبار برای تجهیزات کتابخانه شهید مظاهری 
و دیافت پایان کار توسط شــهرداری مریانج، 
سرعت در ساخت ایســتگاه کتابخانه شهری 
در مهر ماه، جانمایی مناسب اتوبوس فرهنگی 
توسط ســیما منظر شهری در مناطق مشخص 
شــده، تأکید بر آموزش و پرورش برای ایجاد 
فرصت های مناســب حضور دانش آموزان در 
کتابخانه  هــا و حضور کتابخانه های ســیار در 
مدارس برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از جمله 
موارد ضروری بود که در این جلسه از فرماندار 

همدان درخواست شد.

دفتر خبرگزاری ایرنا در همدان 
با حکم قضایی تخلیه شد

 دفتر خبرگزاری ایرنا در همدان  روز گذشــته  به علت اختالفات 
پیش آمده بــا حکم قضایی تخلیه و اثاثیه ایــن خبرگزاری به خیابان 

منتقل شد.
دفتــر خبرگزاری ایرنا از حدود ۲/5 دهه پیش با ســند در اختیار این 
خبرگزاری بود اما پس از کش و قوس های فراوان صبح دیروز به خاطر 

مسائل حقوقی تخلیه شد.
گویا خبرگزاری ایرنا زمینی را حدود ۲5 سال پیش از شهرداری همدان 
خریداری کرده بود و اما پس از مدتی مشخص شد بخشی از مالکیت 
این زمین با شــخص دیگری بوده که در ادعا ثابت شده و حکم خلع 
ید گرفته است. کامران گردان رئیس شورای شهر همدان نیز در رابطه 
با تخلیه دفتر خبرگزاری ایرنا گفته اســت این موضوع مربوط به ادوار 
گذشته اســت اطالعاتی در دست ما نیست و در یک یا دو روز آینده 

اطالعات جدید را اعالم می کنیم.

در آغازین روزهای مهرماه؛

ساعت آغاز کار ادارات 
همدان شناور نشد

 هفتــه گذشــته رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی ناجا خواستار شناور شدن ساعت کاری 
ادارات در 10 روز نخست آغاز سالتحصیلی شد 
و از استانداران و رؤسای ادارات درخواست کرد 
به منظور حل مشکل ترافیک آغازین روزهای 
مهرماه، ســاعات آغاز کار ادارات را به مدت دو 
ساعت شناور کنند.به گفته سید کمال هادیانفر 
پیش  بینی می شود امسال در آغاز مهرماه ترافیک 
بین ۲5 تا 30 درصد افزایش پیدا کند و در همین 
راستا الزم است دیگر دستگاه ها نیز اقداماتی 
را انجــام دهند.معــاون توســعه و مدیریت 
منابع انســانی استانداری همدان در این باره به 
خبرنگار ایسنا،  گفت: تاکنون ابالغیه ای مبنی 
بر تغییر ســاعت ادارات در روز اول مهر، به 

استانداری نرسیده است.

فضای نمازخانه  ا ی 
مجتمع های رفاهی 

افزایش یابد
 مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان همدان بر افزایش فضای نمازخانه ها و 
شرایط بهداشــتی الزم مجتمع های خدماتی ـ 
رفاهی از ســوی مالکان آن در ایام اربعین تأکید 

کرد.
مصطفی پناهنده در ســومین نشست شورای 
فرهنگــی این اداره کل با محوریت شــورای 
اقامه نماز اظهار کــرد: عواملی چون حذف 
روادید و انتخاب چند شــهر از جمله همدان 
برای تردد، مســئولیت بیشــتری را برای ما 

ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: عالوه بر بعد معنوی خدمت در ایام 
اربعین، وظیفه ملی ما نیز ایجاب می کند با تمام 
تــوان برای همراهی و ارائه خدمات مطلوب به 

زائران تالش کنیم.

اجالس »راه ابریشم« 
رونق به گردشگری همدان می آورد

 برگــزاری اجالس جهانی »راه ابریشــم« 
سبب رونق گردشگری استان همدان خواهد 
شــد. نایب رئیس جامعه هتل داران کشــور 
گفت: طی سال های اخیر برگزاری رویدادهای 
ملی و بین المللی در همدان موجب شــده تا 
نگاه جهانیان به همدان سوق داده شود که باید 
از فرصت های به دســت آمده بیشترین بهره 

را برد.
ــا  ــیروانی ب ــهرام ش ــارس ش ــزارش ف ــه گ ب
اشــاره بــه اینکــه همــدان ظرفیت هــای 
ــرای جــذب گردشــگران داخلــی  بســیاری ب
و خارجــی دارد گفــت: در حــال حاضــر 
وضعیــت زیرســاخت های اقامتــی و خدماتی 
ــد  ــدان می توان ــوده و هم ــوب ب ــتان مطل اس

ــای  ــا و برنامه ه ــرای همایش ه ــاالنه پذی س
ــد. ــری باش ــی و هن ــف فرهنگ مختل

بین المللــی  هتل هــای  گــروه  مدیرعامــل 
باباطاهــر در ادامــه حضور ســران یونســکو در 
همــدان را یــک فرصــت بی نظیــر برشــمرد و 
بیــان کــرد: در ســال گذشــته حضــور دبیرکل 
ســازمان جهانــی جهانگــردی در همــدان 
ــی نســبت  ــای منف ــا از نگاه ه ــد ت ــث ش باع

بــه ایــران کاســته شــود.
ســران  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــد  ــد ش ــبب خواه ــدان س ــکو در هم یونس
تــا بــار دیگــر نگاه هــا بــه ایــران بــه عنــوان 
ــز  ــگری متمرک ــن گردش ــد ام ــک مقص ی

ــود. ش
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نمایشگاه توانمندی بانوان کبودراهنگ 
برگزار شد 

 کبودراهنگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار همدان پیام: نمایشــگاه 
تولیدات بانوان شهرستان در حوزه های هنری، فرهنگی، اقتصادی، به 

مدت 3 روز در فرهنگ سرای جوان شهر کبودراهنگ برگزار شد. 
این نمایشــگاه با هــدف ترویج اقتصــاد مقاومتی بانــوان، نمایش 
توانمندی های بانوان و توسعه و ترویج مشاغل خانگی و مشاغل زود 
بازده برگزار شــد که در این نمایشگاه بیش از 15 بانوی کارآفرین و 
تولید کننده محصوالت تولیدی خود را در قالب نقاشی روی سفال و 
شیشه، قالیبافی، تولیدات خانگی شوریجات و ترشیجات و قلم زنی، 

چرم دوزی، نمددوزی و... به نمایش گذاشتند. 
مســئول اداره میراث فرهنگی شهرســتان در خصوص برگزاری این 
نمایشــگاه گفت: در حال حاضر بیش از ۲۷0 نفر بانوی کارآفرین در 
حوزه تولیدات محصوالت کشاورزی بیش از 15 نفر در حوزه فرش 

بافی ۲ هزار نفر در حوزه صنایع دستی در شهرستان فعال اند. 
که این نمایشــگاه با محوریت مشــاغل خانگی و صنایع دستی و 
محصوالت فرهنگی هنری به همت ســازمان فنی وحرفه ای، جهاد 
کشاورزی، بســیج خواهران و امور بانوان فرمانداری در 15 غرفه 
عرضه محصوالت تولیــدی بانوان کارآفریــن حوزه های مختلف 
برگزار شــده است.  مســئول امور بانوان فرمانداری شهرستان نیز 
در این خصوص خاطرنشان ســاخت: در حال حاضر بیش از ۲1 
درصد از بانوان شهرســتان در حوزه مشــاغل خانگی و تولیدات 

فعالند. خانگی 
 ابراهیمی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۷35 میلیون ریال کمک 
مردم شهرستان به دانش آموزان تحت حمایت امداد بوده است، گفت: 
پیش بینی می شــود با کمک خیرین و حامیان و مردم فداکار و دلسوز 

شهرستان این رقم در سال تحصیلی جدیدافزایش داشته باشد. 
وی گفت: کمیته امداد امام شهرستان نیز همزمان با بازگشایی مدارس و 
آغاز سال تحصیلی جدید مبلغ 150 هزار تومان کمک هزینه تحصیلی 
برای دانش آموزان تحت پوشش در برنامه دارد که دانش آموزان بتوانند 

سال تحصیلی خوبی را آغازکنند.

کمک 500 میلیونی کمیته امداد
 به دانش آموزان

 مردم کبودراهنگ بیش از 500 میلیون ریال به دانش آموزان تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( کمــک هزینه تحصیلی کمک 

نموده اند. 
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( کبودراهنگ در گفتگو با همدان پیام 
با بیان این مطلب گفت: مردم کبودراهنگ برای آغاز ســالتحصیلی 
جدید به دانش آموزان تحت پوشــش این نهاد کمک هزینه تحصیلی 
در قالــب کمک های نقدی و کمک هــای غیرنقدی پرداخت کردند 
که بیــش از 4۷5 میلیون ریال کمک های غیرنقــدی مردم در قالب 
پوشــاک، کیف و کفش، لوازم التحریر و... بوده اســت و بیش از ۲1 
میلیون و 500 هزار ریال نیز کمک نقدی مردم به دانش آموزان تحت 

حمایت بوده است. 
محمــود ابراهیمــی خاطرنشــان ســاخت: در حــال حاضــر بیــش از 
ــداد  ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــجوی تح ــوز و 3۷ دانش 600 دانش آم
ــه  ــتند ک ــتان هس ــی در ســطح شهرس ــف تحصیل ــع مختل در مقاط
کمک هــای مــردم فــداکار شهرســتان همــواره یاری گــر ایــن 

ــوده اســت.  ــزان ب عزی
ابراهیمی خاطرنشــان ســاخت: جمع آوری کمک هــای مردمی در 
شهرســتان در دو مرحله برگزار می شــود که مرحله اول به صورت 
پایگاه های ســیار در شهریور ماه سال جاری برگزار گردید و مرحله 

دوم مهرماه مدارس شهرستان برگزار خواهد شد. 
وی گفــت: بیش از 15 هــزار پاکت جمــع آوری کمک های نقدی 
در بین دانش آموزان ۹۷ مدرســه شهرســتان توزیع خواهد شد که 
با همکاری آموزش و پرورش کمک های جمع آوری شــده در بین 

دانش آموزان تحت پوشش مدرسه توزیع خواهد شد. 
توســعه و ترویج و ارتقاء توانمندی های بانوان کارآفرین اســت که 
عالوه بر تولید و ایجاد اشــتغال در حوزه رونق اقتصادی نیز کمک 

حال جامعه خواهند بود. 
رســتمی گفت: یکی از اولویت های امــور بانوان پیگیری احداث و 
ایجاد نمایشگاه دائم و ثابت برای عرضه تولیدات محصوالت بانوان 

کارآفرین و نمایش توانمندی های این بانوان است. 
بهزیستی  نوشــت افزار بین دانش آموزان نیازمند کبودراهنگی توزیع 

کرد
در شهرستان کبودراهنگ نوشت افزار بین دانش آموزان خانواده های 

بدسرپرست و بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی توزیع شد. 
رئیس بهزیســتی شهرســتان کبودراهنگ با بیان ایــن مطلب افزود: 
در آســتانه ورود به ســال تحصیلــی جدید در اقــدام موثر و نیت 
خیرخواهانه نیکوکاران و بهزیســتی در مرحله اول 1۷0 عدد کیف 
مدرســه به مبلــغ 136 میلیون ریال بین دانش آمــوزان خانواده های 

بدسرپرست و بی بضاعت بهزیستی توزیع شد. 
جعفری نیکو خاطرنشان کرد: هر کیف مدرسه تهیه شده بالغ بر 80 
هزار تومان هزینه داشته است که این اقدام گامی موثر و سازنده برای 

کمک به همنوعان است. 
وی ادامه داد: متأســفانه مستمری برای رفع نیازها و زندگی روزمره 
مددجویــان کافی نیســت و باید در آســتانه مهر ماه و آغاز ســال 
تحصیلی جدید دســت نیازمندان را بگیریــم و هر کس هر چه در 
تــوان دارد می تواند به این افراد نیازمند یاری رســاند و در این کار 

خداپسندانه سهیم باشد.

فرمانده سپاه نهاوند:
۲5گروه جهادی درحال بازسازی 

مناطق سیل زده هستند

 فرمانده سپاه ناحیه نهاوند در جمع خبرنگاران گفت؛ از مردم نهاوند بابت کمک های 
زیادی که در بحث کمک به سیل زدگان داشته اند تشکر می کنیم چون تاکنون در حدود 

۲50 میلیون تومان مردم نهاوند کمک کرده اند.
به گفته حســن مرادی،  ۲5 گروه جهادی در شهرستان نهاوند در بحث تعمیر و ساخت 

منازل مشارکت دارند.
وی گفت: در طول 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی روحیه مقاومت و استکبار ستیزی 

ملت ایران اسالمی باعث شکستهای متعدد به جبهه استکبار شده است.
مرادی تاکید کرد: روحیه جهادی و انقالبی در دوران دفاع مقدس باعث شــد دشــمنان 
ناامید شــوند و به تاسی از این روحیه در سال های بعد از جنگ در عرصه های مختلف 

پیشرفت کرده ایم.
مرادی گفت: نقش رســانه ها در پیشــبرد اهداف انقالب اسالمی، بیان دستاوردها، ایجاد 
وحدت و جلوگیری از تفرقه انگیزی و خنثی کردن نقشــه های دشمنان مهم و تاثیرگذار 

است.
فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند گفت: تثبیت انقالب اسالمی، دمیدن روح مقاومت در منطقه 
و ایجاد جبهه مقاومت که به عنوان خاری در چشــم دشمنان شده است از دستاوردهای 

دفاع مقدس است.

ــپاه  ــابق س ــان س ــور فرمانده ــا حض ــدس ب ــاع مق ــوتان دوران دف ــش پیشکس همای
نهاونــد از ابتــدا تاکنــون از جملــه برنامــه هــای دفــاع مقــدس در شهرســتان نهاونــد 

اســت.
همچنیــن در بحــث واحدهــای خســارت دیــده در ســیل نهاونــد از ۲5 واحــد تعمیــری 
تعــداد 1۹ واحــد بــه اتمــام رســیده اســت کــه ایــن واحدهــا مربــوط بــه مددجویــان 

نهادهــای حمایتــی اســت.
مرادی گفت: در بخش ســاخت نیز ۲0 واحد مقدمات انجام شده است و 5 واحد نیز تا 

مرحله سقف پیشرفت داشته اند.
100 عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان اجرا میشود و هر پایگاه در این هفته 

برنامه خواهد داشت.

آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی
اتحادیه فروشندگان آهن، لوله و لوازم بهداشتی ساختمان، کاشی و سرامیک

علی سلیمانی- رئیس هیأت اجرایی انتخابات

بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی، در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فروشندگان آهن، لوله و لوازم بهداشتی 
ساختمان و کاشی و سرامیک شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط 
آنان اعالم گردیده دعوت به عمل می آید از روز دوشنبه مورخ ۹8/7/8 لغایت روز چهارشنبه مورخه ۹8/7/۱7 به مدت ۱0 روز کاری )بدون احتساب ایام 
تعطیل( با مراجعه به سامانه iranianasnaf.ir )در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران )انتخابات الكترونیک(/ ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیه های 
صنفی( نسبت به ثبت نام و تكمیل پرسشنامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب، مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عكس پرسنلی و اخذ 

کد رهگیری اقدام نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

شرایط داوطلبین 
۱(تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2(اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3(عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشكستگی و افالس

این  )در  مخدر  مواد  به  اعتیاد  نبود  و  موثر  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن   )4
خصوص استعالم مربوطه از سوی هیأت اجرایی صادر می شود(.

5( نبود اشتهار به فساد 
فاقد سابقه عضویت در  افراد  برای  6( داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
هیأت مدیره اتحادیه )مدرک تحصیلی و یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش 

و پرورش(.
7( حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که 
تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
تغییر  ، واحد صنفی فعال و مكان آن  نداده  اجاره  یا  و  به غیر واگذار  را  خود 

نیافته باشد.
۹- وثاقت و امانت 

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
۱-دو قطعه عكس 4×3 جدید 

2-یک برگ تصویر پروانه کسب 
3-یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه 

4-یک برگ تصویرکارت ملی 
5-یک برگ  تصویر مدرک تحصیلی )دیپلم به باال(

6-یک برگ تصویر اعتبارنامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت 
مدیره می باشند.

7-آدرس، تلفن و کدپستی منزل و سابقه فعالیت در رسته مربوطه

عبارت  صنفی  نظام  قانون   30 ماده  برابر  اتحادیه ها  اختیارات  و  وظایف 
است از:

الف( ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع 
و  مصوبات  اجرای  ب(  شهرستان،  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  برای  الزم  پروانه های 
بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت د( صدور پروانه کسب با دریافت 
تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه( ابطال پروانه کسب و 
تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری 
از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده )27( 
این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد و( تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن 
تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب ز( تنظیم 
ترازنامه ساالنه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای 
رسیدگی و تصویب ح( ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی 
به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی ط( تشكیل کمیسیون های 
و  آموزشی  و  فنی  واحدهای صنفی،  بازرسی  اختالف،  به شكایات حل  رسیدگی 
کمیسیون های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت ی( وصول مالیات، عوارض و هزینه 
خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت 
ک( هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز 
تدریجی کاالها و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با 
احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد ل( ارائه 
پیشنهاد به منظور تیین نرخ کاال و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد 
نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و 

تصویب کمیسیون نظارت و...

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه برابر ماده ۱۱ اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی 
رئیس:

-انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیأت مدیره شرکت در اجالس اتاق اصناف، امضای کلیه اسناد و مكاتبات اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت و عملكرد اتحادیه 
به اتاق اصناف هر سه ماه یكبار، گزارش فعالیت و عملكرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه به صورت ساالنه، موافقت یا مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره، کسب 
موافقت  رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت خود، پیگیری فعالیت های توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره وری و بهبود کسب و کار، پیگیری 

و برنامه های مدون اتحادیه، انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه بند ب ماده 37 قانون نظام صنفی 
نواب رئیس

-در غیاب رئیس اتحادیه )هنگام مرخصی و مأموریت(، نواب رئیس به ترتیب سمت وظایف وی را بر عهده دارند، شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه، پیگیری 
و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه 

دبیر 
-تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیأت مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه، هماهنگی امور کمیسیون ها تحت نظارت رئیس اتحادیه 

خزانه دار 
-مسئولیت نظارت بر عملكرد مالی اتحادیه، اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی ساالنه اتحادیه، پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای 

اتحادیه در چارچوب  آیین نامه تبصره ۱ ماده 3۱ قانون نظام صنفی ، ارائه گزارش عملكرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه 
بازرس اتحادیه

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملكرد هیأت مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله در اجرای آیین نامه شرح وظایف بازرس از جمله نحوه صدور، تمدید، تعویض 
و ابطال پروانه کسب در اتحادیه، نحوه اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نحوه 
اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی در خصوص اقدام اتحادیه  برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه 
دریافتی به ازای خدمات غیرموظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد، تشكیل کمیسیون ها، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای مصوبات 
و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت، بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه، بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از 

مبالغ دریافتی اتحادیه  با حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و...

تاریخ انتشار:98/6/26 - نوبت  دوم

آگهي مزایده عمومي فروش 2 قطعه زمین در شهر نهاوند 
در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن )نوبت دوم(

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان همدان    

اداره کل راه و شهرسازي استان همدان به عاملیت از طرف سازمان ملی زمین و مسكن در نظر دارد در اجراي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه 
مسكن، تعداد 2 قطعه زمین در شهر نهاوند )با کاربری مسكونی و تجاری( که در مالكیت دولت قرار دارد، به شرح مندرج در سامانه تدارکات الكترونیک دولت 
به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir به صورت مزایده عمومي بر مبناي قیمت پایه کارشناسي رسمي دادگستري و با رعایت قوانین و مقررات با شرایط 
نقدي به فروش برساند، لذا متقاضیان محترم مي توانند جهت أخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از ساعت 8 تاریخ ۹8/6/3۱ تا ساعت 8 تاریخ ۹8/7/۱۱ 
به سامانه تدارکات الكترونیک دولت مراجعه نمایند. همچنین جهت هماهنگی برای بازدید از زمینها، از تاریخ ۹8/06/3۱ تا ساعت ۱3 مورخ ۹8/07/۱۱ در 

روزهای غیرتعطیل، به نشاني همدان، خیابان سعیدیه، تقاطع استادان، واحد امالک و حقوقی، به تلفن 38223004 مراجعه نمایند.
۱- شرایط مزایده

پیشنهاد دهنده باید جهت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به یكی از روشهای زیر عمل نماید:
۱-۱ ضمانتنامه معتبر بانكی به میزان 5 درصد از مبلغ کل پایه به نفع سازمان ملی زمین و مسكن با شماره شناسه ۱0۱03862678 تهیه و ارائه نماید. مدت اعتبار 

تضمین سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
۱-2 فیش واریزی به مبلغ 5 درصد از مبلغ کل پایه جهت شرکت در مزایده به عنوان سپرده به شماره شبا IR670100004001037106372777 بانک مرکزی 

تهیه و ارائه نماید. )استرداد ودیعه به صورت فیش واریزی، حدود 2 ماه بطول می انجامد(.
www.setadiran.ir 2- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الكترونیک دولت

3- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده به صورت فیزیكي : متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد مزایده و مطالعه آن و بازدید محلی، باید تضمین 
شرکت در فرایند ارجاع کار )شامل ضمانتنامه یا فیش واریزی یا رسید پرداخت الكترونیكی( و مدارک شناسایی )اشخاص حقیقی یا حقوقی( خود را به ترتیبي که در 
اسناد مزایده مقرر شده است در پاکت سربسته الک و مهر شده، تا ساعت ۱3 مورخ ۹8/07/۱۱ به دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازي استان همدان تحویل 

نمایند.
4- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده به صورت الكترونیكي : از ساعت ۱۹:00 روز ۹8/06/3۱ تا ساعت ۱۹:00 مورخ ۹8/07/۱۱ سامانه تدارکات الكترونیک دولت. 

5- زمان بازگشایي پاکات: کمیسیون مزایده رأس ساعت ۹ صبح مورخ ۹8/07/۱3 در محل این اداره کل تشكیل مي گردد.
6- سایر شرایط:

6-۱- حد نصاب تعیین برنده برای هر مورد مزایده حداقل یک نفر مي باشد.
6-2- هر متقاضی می تواند برای بیشتر از یک مورد مزایده نیز شرکت نماید.

6-3- اداره کل راه و شهرسازي استان همدان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات به دالیل قانوني مختار مي باشد.
08۱-3822300۱

نوبت اول:  ۹8/06/30            نوبت دوم:  ۹8/06/3۱            
)م الف۹۹3(

 متأسفانه همدان با 1800 جاذبه تاریخی 
و طبیعی، هیچ اثر ثبت شــده جهانی ندارد 
که این امر نشان دهنده غفلت مسئوالن این 

حوزه است.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه هزاران سال 
قبل از جاده ابریشم برای انتقال کاال از چین 
به اروپا و برعکس اســتفاده می شده است، 
افزود: 16 کشور از جمله ایران در مسیر این 
جاده قرار گرفته اند و هرساله همایشی برای 
انتقال فرهنگ و بررســی ادیان در یکی از 

کشورهای راه ابریشم برگزار می شود.
امیر خجســته در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه برگزاری همایش جهانی راه ابریشــم 
فرصتی اســت کــه در ادامه نشســت های 
بین المللی سال ۲018 در همدان ایجاد شده 
و بایــد نهایت اســتفاده را از آن برد، جاده 
ابریشــم را راه تبادل فکر، فرهنگ و اندیشه 
معرفــی کرد و ادامه داد: همدان در همایش 

جهانی راه ابریشــم میزبان 14 کشور است 
و باید از ایــن فرصت برای معرفی ظرفیت 
هــای گردشــگری و تاریخی این اســتان 

استفاده شود.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکــه مدیریت 
سیاسی و فرهنگی استان باید صدای همدان 
را بلندتر از ســایر نقاط بــه گوش جهانیان 
برسانند، عنوان کرد: در همایش جهانی راه 
ابریشــم باید از تجربه همدان ۲018 برای 
بهره وری حداکثری از این رویداد اســتفاده 

کنیم.
خجسته با بیان اینکه حضور سران سازمان 
یونسکو در همایش جهانی راه ابریشم باید 
مغتنم شــمرده شــود، اضافه کرد: متأسفانه 
همدان با 1800 جاذبــه تاریخی و طبیعی، 
هیچ اثر  ثبت شــده جهانی نــدارد که این 
امر نشــان دهنده غفلت مسئوالن این حوزه 

است.

 تاریخ قرارداد پروازهای دو ســویه همدان 
- مشهد، به پایان رسیده است که در صورت 
نبستن قرارداد جدید این پروازها از این هفته 

تعطیل می شود.
مدیر فرودگاه همدان گفت: شرکت هواپیمایی 
و شرکت چارتر کننده در رابطه با مدت زمان 
و نحوه پرداخت مطالبات اختالف دارند که با 
رایزنی های صورت گرفته امیدواریم پروازهای 
سه شنبه این هفته، در مســیر همدان- مشهد 

تعطیل نشود.
ســهراب کلونــدی در گفت و گــو با ایرنا 
افــزود: این پرواز پیش از این هفته ای دوبار 
و در روزهای سه شــنبه و جمعه به صورت 
رفت و برگشت در مســیر همدان - مشهد 

برقرار بود.
کلوندی با بیان اینکه شــرکت قشــم ایر به 
عنوان شــرکت هواپیمایــی وظیفه جابجایی 
مسافران را در مسیر فرودگاه همدان و مشهد 
بر عهده دارد یادآوری کرد: در فصل تابستان 
اســتقبال بسیار خوبی از پروازهای این مسیر 

توسط مردم شد.
وی با بیان اینکه مســئوالن فرودگاه همدان به 
دنبال رایزنی بــرای برقراری دوباره این پرواز 
هســتند، ادامه داد: قرارداد این پرواز به پایان 
رســیده بود و امید است با بســتن قراردادی 
جدید پروازهای همدان- مشــهد از این هفته 

دوباره برقرار شود.
کلوندی با اشــاره به اینکه آخرین پرواز این 
مســیر روز جمعه ۲۹ شــهریورماه صورت 

گرفت، افزود: قیمت بلیت این پرواز با توجه 
به روزهای پیک مســافر، بین چهار میلیون و 
500 هزار ریال تا 6 میلیون و 800 ریال متغیر 
بود. وی اظهار داشــت: فــرودگاه بین المللی 
همدان ظرفیت های بســیار مناسبی دارد و با 
تجهیزات به روز مــی تواند خدمات خوبی را 

به مردم همدان ارائه کند.
کلوندی افزود: در طول انجام مناســک حج، 
38 پرواز رفت و برگشــت از طریق فرودگاه 
بین المللی همدان به ســرزمین وحی صورت 

گرفت.

مدیــر فرودگاه همدان گفت: پرواز ۲ ســویه 
همدان - مشــهد روزهای جمعه و سه شــنبه 
هر هفته توســط هواپیمای RG  با 100 نفر 

ظرفیت انجام می شد.
سال گذشــته نیز پروازهای ۲سویه همدان-

کیش و همدان-تهران نیز لغو شده بود.
فــرودگاه همــدان یکــی از قدیمی تریــن 
فرودگاه های ایران با قدمتی حدود هشت دهه 
است، تا جایی که در سال 1345 شمسی طرح 
ساخت فرودگاه جدید که در حوالی فرودگاه 
قدیم واقع شده بود مورد مطالعه قرار گرفت و 

در ســال 134۹ ساخت این فرودگاه آغاز شد 
و پروژه در سال 1351 اتمام و به بهره برداری 

رسید.
فرودگاه بین المللی همدان در پنج کیلومتری 
شــمال شــهر همدان قــرار دارد و مجهز به 
ســامانه های کمک ناوبری VOR/DME و 

NDB است.
این فرودگاه یک فــرودگاه بین المللی و یکی 
از مهم ترین فرودگاه های غرب کشــور است 
و توسط ســازمان بین المللی هواپیمایی با کد 

شناسایی OIHH تعیین شده است.

آخرین خط پروازی فرودگاه در آستانه تعطیلی است

پایان مجوز پروازهای همدان - مشهد

نماینده همدان انتقاد کرد

غفلت مسئوالن همدان 
در ثبت جهانی آثار تاریخی
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استفاده از ابزارهای قانونی بجای مذاکره
 حسن روحانی ریاســت جمهوری کشورمان بهنگام حضور در 
اجالس ســاالنه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 31 شهریور 
ســال 13۹۲ با باراک اوباما رئیــس جمهوری وقت آمریکا بصورت 

تلفنی گفتگو نمود. 
بدنبــال این اقــدام، وزرای خارجه دو دولت گامــی فراتر نهاده و 
بصــورت حضوری با یکدیگر دیدار و گفتگو نمودند . این اقدامات 
که البته ریشــه در تمایالت و ارتباطات گذشــته داشت را می توان 
نقطه عطفی در روابط دو کشور تلقی نمود که نتیجه آن انعقاد توافق 

نامه برجام بود. 
برجام یک توافق نامه بین المللی است که به ابتکار سازمان ملل متحد 
فی مابین طرفین منعقد گردیده اســت. این توافق نامه، واجد وصف 
الــزام آور برای همه طرفهای آن می باشــد. در الزام آور بودن برجام 
همین قدر بس که شــورای امنیت طی قطعنامــه ۲۲31 با رأی مثبت 
همه 15 عضو خود، آن را به تصویب رســانیده اســت. پس از یافتن 
چنین منزلتی ، برجام نه تنها برای همه طرف های آن بلکه برای تمامی 
اعضای ســازمان ملل متحد واجد وصف الزام آور گردید زیرا مطابق 
ماده ۲5 منشورِ این سازمان، کلیه اعضای این سازمان  موظف و مکلف 
شده اند تا » تصمیمات شورای امنیت را قبول و بمورد اجرا بگذارند.« 
الزم به یادآوری است که قطعنامه ۲۲31  حاوی کلمات » تصمیم می 
گیرد « و اعضاء را » فرا می خواند « می باشد و در آن از کلمه » توصیه 
« می نماید استفاده نشده و این یعنی انطباق دقیق با ماده ۲5 منشور و 
در نهایت الزام آور بودِن بدون چون و چرای این قطعنامه که بموجب 
مفــاد آن، اجرای برجام بر همه اعضاء ملل متحد واجب و ۷ قطعنامه 

تحریمی سابق شورا لغو گردیده است.
متأسفانه علی رغم وجود چنین اعتباری برای برجام، دولت آمریکا طی 
یک عهد شــکنی واضح و روشن  و بدون رعایت تشریفات خروج، 
که طبق مواد 36 و 3۷ این توافق نامه پیش بینی شــده و بر اســاس 
آن خروج باید با رضایت ســایر طرفها باشد، از برجام خارج و عدم 
پایبندی خود به آن را اعالم داشــت. دولت آمریکا با این اقدام نه تنها 
عدم پایبندی خود به برجام، بلکه نادیده انگاشــتن قطعنامه شــورای 
امنیت را به اثبات رسانیده است. قطعنامه ای که مطابق ماده ۲5 منشور 
باید توسط همه اعضا ملل متحد» قبول و بمورد اجراء « گذارده شود 

امری که تاکنون توسط این دولت مورد اعتنا قرار نگرفته است.
خوشبختانه در این خصوص راه حل حقوقی مناسبی در خود منشور 
ملل متحد وجود دارد که شــاید بتوان بر اســاس آن امریکا را وادار 
به »قبول« و »اجرای« برجام نمود. بر اســاس ماده )1( 35 منشــور در 
صــورت بروز اختالف بین اعضاء ، آنها مــی توانند اختالف خود را 
به شــورای امنیت ارجاع دهند. بر اساس ماده )۲( ۲۷ آمریکا در این 
شورا دارای حق وتو می باشــد ولی ماده )3( ۲۷ این حق را محدود 
ســاخته و بر اساس آن اگر دارندگان حق وتو، خود خوانده دعوا و » 
اختالف« باشند ، آنها مجاز به اِعمال حق وتو نمی باشند. لذا با استفاده 
از این مکانیســم می توان رأی مناسبی جهت ملزم ساختن امریکا به 
» قبول« و» اجرای« قطعنامه ۲۲31 که خود حاوی برجام می باشــد، 
از شــورای امنیت گرفت و این دولت را وادار به انجام تعهدات بین 

المللی اش نمود.
یادآوری می نماید بعنوان نمونه ارتش شــوروی ســابق پس از اتمام 
جنگ جهانی دوم مایل به ترک خاک کشورمان نبود ولی دولت وقت 
در ســال 13۲5 با توسل به همین مکانیسم به شورای امنیت رجوع و 
با استفاده از ســایر ابزارهای دیپلماتیک، آن نیروها را وادار به خروج 

از کشور نمود.

دولت می خواهد کسری بودجه را با کاهش 
اعتبارات دستگاه ها جبران کند

 دولت و سازمان برنامه و بودجه، جهت جبران کسری بودجه ۹8 
به دنبال کاهش ردیف های بودجه دستگاه ها هستند.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به 
کسری بودجه دولت در سال ۹8، اظهار داشت: دولت و سازمان برنامه 
و بودجه به دنبال آن هســتند که به هر نحوی کسری بودجه امسال را 

جبران کنند.
محمدجواد ابطحی ادامه داد: بر این اســاس قرار است که ردیف های 
بودجه همه دستگاه ها مجددا بررســی شده و بودجه برخی بخش ها 

جهت جبران کسری امسال کاهش یابد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و 
بودجه برای تحقق این امر متوسل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

شده و قرار است از طریق روسای قوا این اقدام را عملیاتی کنند.

آمریکایی ها باید قبول کنند که سیاست 
تحریم، شکست خورده است

 آمریکایی هــا باید قبول کنند که سیاســت تحریم یک سیاســت 
شکست خورده است.

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش بــه تحریم های جدید ایاالت 
متحده آمریکا خاطرنشــان کرد: تحریم اعالم شده موضوع جدیدی 

نبوده و  فقط تحریم های قدیمی به شکل دیگری بیان شده است.
به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی  افزود: ایران از نخستین تحریمها 
که در نوع خود از ســخت ترین تحریم ها بوده است راه خود را پیدا 
کرده و بــا اتکای به توانایی های داخلی و همکاری با  کشــورهای 

دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه سیاست خارجی آمریکا را سیاستی 
سردرگم و درمانده دانست که جز زورگویی، یکجانبه گرایی و اعمال 
تروریسم اقتصادی علیه دیگران مبنای دیگری نداشته و فاقد توانمندی 
الزم برای هرگونه ابتکار معقول و پویای دیپلماتیک برای حل و فصل 

مسالمت آمیز اختالفات با سایر کشورهاست.
موسوی در ادامه اظهار داشت:  امیدوارم دولتمردان آمریکا درک کنند 
که آنها دیگر تنها ابر قدرت اقتصادی جهان نیستند و کشورهای زیادی 
هســتند که مایلند از بازار ایران و فرصت های اقتصادی روابط خوب 

با ایران بهره مند شوند.
وی افزود: آمریکایی ها باید قبول کنند که سیاست تحریم یک سیاست 
شکست خورده است و استفاده بیش از حد از این حربه و تبدیل دالر 
به سالح باعث شده است که اعتبار آمریکا و اقتصاد آن در جامعه بین 
المللی به شدت زیر ســوال رفته و دوران قبول آمریکا به عنوان یک 

شریک اقتصادی معتبر تمام شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه از همه اعضــای جامعه بین المللی 
دعوت کرد به فکر نظام تجاری و اقتصادی جدیدی  باشند که در آن 
تاثیر اقدامات خصمانه آمریکا علیه توسعه و تجارت آزاد بین المللی 

به حداقل برسد.

وعده رئیس جمهوری
 به دهیاران اجرایی شد

 سخنگوی وزارت کشور از اجرایی شدن وعده رئیس جمهوری به 
دهیاران درباره امنیت شغلی آنان با پیگیری های وزیر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور، سید »سلمان سامانی« 
با اشاره اجرایی شدن وعده ریاست جمهوری به دهیاران در همایش 
ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روســتایی اظهارداشت: آقای روحانی 
در آن همایش با تاکید بر ضرورت امنیت شــغلی دهیاران این مهم را 
از پایه ها و اســاس رونق گرفتن کار و تالش برای روستاها توصیف 
کردند و از وزیر کشــور در خواست کردند طرحی را در این زمینه به 

هیأت وزیران ارائه کنند.
وی در ادامه افزود: با پیشــنهاد و پیگیری های وزیر کشور، دولت به 
منظور امنیت شــغلی کارکنان دهیاری ها و دهیاران و تأمین اجتماعی 
آنها و رونق بخشیدن به کار و تالش در روستاها، آیین نامه استخدامی 
دهیاری های کشور و آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و 
امور مالی شوراهای اسالمی روستاها و نحوه انتخاب دهیار را اصالح 

و ابالغ کرد.
معــاون هماهنگی وزارت کشــور در ادامه با اشــاره به پیگیری های 
وزیر کشــور برای بهبود و ارتقا کارکرد دهیاری ها در کشور، افزود: 
براساس این مصوبه، وزارت کشور )سازمان شهرداری ها( مجاز است 
به دهیاری ها متناســب با جمعیت، درآمد و سایر شاخصها، همچون 

شهرداریها، ساختار سازمانی ابالغ کند.
سامانی با بیان اینکه وضعیت نیروهای استخدامی دهیاری ها بصورت 
قراردادی و بر اســاس عناوین ســاختاری خواهد بود، تصریح کرد: 
حقوق و مزایای آنان بر اســاس قانون کار و فرم قرارداد با هماهنگی 
ســازمان اداری و استخدامی و وزارت کار توسط وزارت کشور ابالغ 
می شــود. همچنین حقوق و مزایای دهیاری ها در راستای برقراری 

عدالت در صورت نیاز قابل افزایش خواهد بود.
ســخنگوی وزارت کشور بیان کرد: نحوه بکارگیری کارکنان دهیاری 
)غیر از دهیار( از طریق برگزاری آزمون و بر اســاس دســتورالعمل 

ابالغی وزارت کشور خواهد بود.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه طبق این مصوبه افرادی 
که در دهیاری اشــتغال دارند در زمان اســتخدام در دســتگاههای 
دیگر، تمام ســوابق آنها به عنوان سنوات قابل قبول لحاظ می شود، 
خاطرنشــان کرد: با مجوز داده شده برای ابالغ ساختار دهیاری ها، 
جایگاه دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی مورد پذیرش 

دولت واقع شده است.

خود سعودی ها هم اتهامات علیه ایران را 
باور ندارند

 وزیر امور خارجه ایران ضمن رد اتهامات آمریکایی ها و مقامات ســعودی 
مبنی بر دخالت ایران در حمالت اخیر به تأسیســات نفتی آرامکو عربســتان، 

نوشت: سعودی ها خودشان هم اتهامات علیه ایران را باور ندارند.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف که به نیویورک ســفر کرده اســت، 
بامداد شنبه در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: »با توجه به اینکه 
رژیم ســعودی، ایران را بابت حمله به تأسیســات نفتــی خودش مقصر 
می داند - که اتهامی بی اســاس است - جالب است که آنها امروز با نقض 
آتش بس مورد حمایت ســازمان ملل، برای تالفی به »حدیده« یمن حمله 
کردند. واضح اســت که حتی خود ســعودی ها هم دروغ دخالت ایران را 

ندارند.« باور 

روحانی به نیویورک 
می رود

 رئیس جمهور برای شــرکت در هفتادوچهارمین نشســت مجمع عمومی 
سازمان ملل به نیویورک سفر می کند.

ــفر  در  ــن س ــی در ای ــن روحان ــالم حس ــت االس ــنا، حج ــزارش ایس ــه گ ب
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل شــرکت کــرده و  بــا برخــی از همتایــان خــود 

دیــدار خواهــد داشــت.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه درباره زمان سفر روحانی به نیویورک 
در تویتر نوشــت که وزیر خارجه معموال دو سه روز زودتر از رئیس جمهور 

به نیویورک می رود.
محمدجواد ظریف روز جمعه وارد نیویورک شد. براین اساس احتماال روحانی 

دوشنبه عازم نیویورک می شود.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
به زودی اجرایی می شود

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی از تهیه آیین 
نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ابالغ دستورالعمل اجرایی 

این قانون در آینده نزدیک خبر داد.
ــن وضعیــت  ــه آخری ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب محمــد کاظمــی در گفت وگــو ب
ــان بیــان کــرد: پــس از بررســی ایــن  الیحــه حمایــت از کــودکان و نوجوان
الیحــه در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســالمی، ایــن الیحــه بــه شــورای 
ــه  ــی را ب ــان ایرادات ــس از اینکــه شــورای نگهب ــه پ ــان ارســال شــد ک نگهب
ایــن الیحــه وارد دانســت، مجلــس بــه ایــرادات رســیدگی کــرد و ایــرادات 
را بــرای تامیــن نظــر شــورای نگهبــان رفــع و شــورای نگهبــان نیــز الیحــه 

را تاییــد کــرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف برق همدان

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مذکور راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹8/7/۱5 در محل 
سالن اجتماعات شرکت توزیع برق همدان واقع در خیابان مهدیه برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت می گردد در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور بهم رسانیده و یا وکالی خود را با توجه به ماده ۱۹ آیین نامه نحوه 
تشكیل مجامع عمومی، حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی کتبا معرفی نمایند.

ضمنا از کلیه کسانیكه متقاضی کاندید شدن برای تصدی سمت بازرس شرکت تعاونی می باشند می بایست حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت با در دست داشتن 
شناسنامه و کارت ملی به دفتر هیأت مدیره مراجعه و پس از تكمیل ثبت نام رسید دریافت نمایند.

دستورات جلسه:
۱- گزارش کتبی هیا ت مدیره و بازرسان در مورد عملكرد سال ۹7

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹7 تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود
3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در سال ۱3۹8

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5- طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضاء شرکت تعاونی

6- طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره
7- طرح و تصویب انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت تعاونی

8- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره موضوع تبصره 3 ماده36 قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران

شرکت تعاونی -تاریخ انتشار: 1398/6/31

کارت دانشجویی علیرضا نادری فرزند محمدرضا به شماره ملی 
3۹20755758 رشته مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا به 

شماره دانشجویی ۹6۱2۱75034 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی سید مصدق انیس به شماره گذر نامه 
p0۱452748  رشته فیزیک دانشگاه بوعلی سینا به شماره 

دانشجویی۹723۱4200۱ مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 
باشد. می 

 سخنگوی شورای نگهبان پیرامون راهکار 
شــورای نگهبان برای مشارکت حداکثری در 
انتخابات، عملکرد بی طرفانه شورا در بررسی 
صالحیت ها، انتقــاد به حضور حداکثری ثبت 
نام کنندگان در انتخابات، نظارت اســتصوابی 
شــورا و آخریــن وضعیت الیحــه تجارت 

توضیحاتی را ارائه کرد.
عباسعلی کدخدایی در رابطه با راهکار شورای 
نگهبان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات 
علی الخصــوص انتخابات پیش روی مجلس 
شورای اسالمی، اظهار کرد: شورای نگهبان به 
عنوان نهاد نظارت وظیفه نظارت بر انتخابات 
را به عهده دارد. برنامه نظارتی شورای نگهبان 
طبق قوانین و مقررات موجود اجرایی خواهد 
شــد و تالش خواهیم کرد آنچــه را که قانون 
معین کرده اســت چه در بررسی صالحیت ها 
و چه در برگزاری انتخابات فارغ از حواشــی 

دیگر اجرا کنیم.
سخنگوی شــورای نگهبان در گفت وگویی با 
ایسنا با تاکید بر اینکه طبیعتا مشارکت گسترده، 
ســالمت و امنیت انتخابــات و رعایت قانون 
از جمله اولویت هایی اســت که باید در همه 
نهادهای اجرایی و نظارتی مهم باشــد، عنوان 
کرد: همه نهادهــای ذی ربط در امر انتخابات 
باید خودشــان را به رعایت قانون مقید کنند. 
البته گاهی اوقات هم دیده می شود که بحث ها 
یا موضع گیری های سیاسی هم نسبت به این 
وضعیت اتخاذ می شود که ما تالش داریم فارغ 
از مباحث سیاســی و به عنوان یک نهاد ناظر 
بر انتخابات ان شاءاهلل وظایف قانونی خود را 
انجام بدهیــم. وی افزود: در جایی هم عرض 
کردم اگــر بخواهیم مؤلفه هــای اصلی را که 
برگرفته از قانون انتخابات اســت در انتخابات 
پیــش رو مطرح کنیم، شــامل رعایت نکات 
قانونــی در برخورد با مفاســد اقتصادی )اگر 
وجود داشــته باشد(، رعایت نکات قانونی در 
برخورد با مفاسد اخالقی و ضدیت با حاکمیت 
می شــود. در غیر این مــوارد هم فکر می کنم 
قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است 
و تالش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از 
قانون را در بررســی صالحیت ها و برگزاری 

انتخابات رعایت کنیم.
قائم مقام شــورای نگهبان در پاســخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه معموال بعد از انتخابات 
نقدهایی به عملکرد شــورای نگهبان در رابطه 
با بررسی صالحیت ها وارد می شود، شورای 
نگهبان در خصوص عملکرد بی طرفانه خود 
چه توضیحی ارائه می دهد؟ خاطرنشان کرد: ما 
معتقدیم مالک قانون است، قانون هم روش ها، 
هم نحوه اجرا و هم در هر جایی که الزم باشد 
شــاخص ها یا مصادیق را تعیین کرده است. 
ممکن است قانون در جایی مبهم و کلی باشد 
که در ایــن صورت باید قانون را اصالح کنیم 
ولی آنجایی که قانون برای مثال در خصوص 
بررسی صالحیت ها مقرره ای دارد باید ببینیم 
که آیا شورای نگهبان وفق مقررات عمل کرده 

است یا خیر.
انتخابات  قانــون  بر اصالح  تاکید   
و فرهنگ ســازی برای ثبــت نام در 

انتخابات
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به 
سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اصالح 
قانون انتخابــات و انتقاد به حضور حداکثری 
ثبت نــام کاندیداها در زمان انتخابات باید چه 
اقدامی جهــت اصالح این شــرایط صورت 
گیرد؟ گفت: ما بایــد دو نکته را برای اصالح 
پدیــده ثبت نــام حداکثری که متاســفانه در 
چند دوره اخیر به وجود آمده اســت در نظر 
بگیریم. یک بحث، اصــالح قانون و مقررات 
مربوطه است. قوانین موجود ما به خودی خود 

بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه ای تنظیم 
شــود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای 
ثبت نام صالحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون 
انتخابات فعال در مجلس و در دســت بررسی 
اســت و امیدواریم اگر در مجلس همت شود 
این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.

وی افزود: یک بخش هــم مربوط به فرهنگ 
سازی است. یعنی وقتی مشاهده می شود 1۲ 
هزار نفر برای نمایندگی مجلس و برای حدود 
۲۹0 کرســی ثبت نام کرده اند سوال پیش می 
آیــد که این تعداد برای چه ثبت نام کرده اند؟ 
آیا مــا این تعداد را الزم داریــم؟ آیا اقتضای 
قانون یا دموکراسی این است؟ آیا قانون مقرر 
کرده است یا حکم عقلی نسبت به این مساله 
دارد؟ در کشــورهایی که تاریخ دموکراسی در 
آنها سابقه بیش از 300 ساله دارد در انتخابات 
هیچگاه این تعداد ثبت نام نمی کنند. یعنی یک 
درک عمومی از بحث انتخابات وجود دارد که 

هر کس به صحنه انتخابات ورود نمی کند.
 نظارت اســتصوابی در هر صورتی 

باید وجود داشته باشد
سخنگوی شــورای نگهبان در رابطه با اینکه 
یکی از انتقاداتی که نســبت به شورای نگهبان 
مطرح می شود پیرامون نظریه های استصوابی 
شــورا اســت، در پاسخ به این ســوال که آیا 
مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل 
مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان 
را گسترده تر نمی کند؟ بیان کرد: شاید بتوانیم 
این گونه تفکیک کنیم که نظارت اســتصوابی 
که همان نظارت قانونی اســت و هیچ تفاوتی 
ندارد در هر صورتی باید وجود داشــته باشد. 
برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری 
۲0 شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان 
تفاوتی نمی کند، جایی هم که 5 شــرط داشته 
باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی کند 
و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توســط 

شورای نگهبان وجود داشته باشد.
 کلی بودن تعابیر رجل سیاســی و 
مذهبــی تعیین مصادیق را با مشــکل 

روبرو می کند
وی افزود: پس، از نظارت اســتصوابی با این 
نگاه خارج شــوید که این نــوع نظارت یک 
نظارت قانونی اســت و فرقی نمــی کند از 
سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری 
که چنین نظارت قانونــی موثر را طبق قانون 
انجام می دهد. اما این طرف قضیه در حالی که  
برخی از شــاخص های تعیین مصادیق مانند 
رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات 
ریاست جمهوری و ناظر بر اصل 115 است 
معلوم نیست، ممکن اســت فرمایش شما را 
تایید کنم که کلی بودن این واژه ها و عبارات 
ممکن اســت در تعیین مصادیق مشکالتی را 

به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست های 
کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابالغ 
شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص های 
رجل سیاســی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را 
تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. 
ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا 

مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.
این عضو حقوقدان شــورای نگهبان تصریح 
کرد: این اختالف نظری که ممکن اســت میان 
شــورای نگهبان و برخی از مراجع سیاســی 
وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق 
هســتیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این 
نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال 
وقتی گفته می شود التزام به قانون اساسی، باید 
مقداری شــفاف شود و برای ما تبیین و جزئی 
تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و 
تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساســی می 
دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ 
و این بخش به روشــنگری در قانون و اصالح 
قانون انتخابات نســبت به شرایط نامزدها چه 
در انتخابات ریاســت جمهوری و چه مجلس 

بر می گردد.
پول ساالری  انتخابات ها  برخی  در   

قابل لمس است
قائم مقام شــورای نگهبان در پاســخ به سوال 
دیگــری مبنی بــر اینکه شــورای نگهبان در 
راستای رصد هزینه های انتخاباتی در انتخابات 
پیــش روی مجلس شــورای اســالمی چه 
اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعیت 
این اســت که با توجه به روشنگری رسانه ها 
شاید مشخص شــده باشــد که در برخی از 
انتخابات ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول 
و پول ساالری به راحتی قابل لمس است. در 
این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده 
است و از گوشــه و کنار می شنویم فالن فرد 
چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات 

هزینه کرده است.
وی افزود: واقعیت این اســت کــه در قانون 
انتخابات اصال به این مســاله پرداخته نشــده 
است. در همه نظام های انتخاباتی یک بخش از 
قانون انتخابات به هزینه های انتخاباتی و اینکه 
منابع مالی آنها چیســت؟ از کجاست؟ تا چه 

اندازه قابل هزینه است مربوط می شود. برخی 
از این ها متفاوت است. برای مثال در کشوری 
گفته می شــود منبع مالی خود را معرفی کنید 
و در بسیاری از کشــورها گفته می شود منبع 
مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد اما میزان 
کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید 
مشخص باشــد و در انتهای کار بتوان حساب 

کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.
 سامانه انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات نســبت به شــورای نگهبان 

موضوعیت ندارد
قائم مقام شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه دلیل نپیوســتن شورای نگهبان 
به ســامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
چیســت؟، اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان 
اصال مســائل محرمانه ای نــدارد که بگوییم 
غیرقابل انتشــار اســت. مگر در مورد بررسی 
صالحیت هــا که آنجا قانون بر محرمانه بودن 

تاکید کرده است. 
در بقیه اسناد و مطالب ما اصال هیچ محرمانگی 
ای نداریــم. بنابراین در مورد مصوبه ای که از 
مجلس می آید ما اعالم نظر می کنیم و منتشر 
می شــود پس عمال در حوزه شورای نگهبان 
و مصوبات ایــن کار را انجــام دادیم و هیچ 
ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشــته است. 
نســبت به انتخابات، قانون تاکید کرده اســت 
رسیدگی ها باید محرمانه باشد و فقط به خود 
داوطلب اعالم شود که از طریق مکانیزمی که 
در قانون پیش بینی شده از فرمانداری ها اعالم 
می شــود و فرد هم می تواند به شورا مراجعه 
کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می 
دهد. فکر می کنم این سامانه نسبت به شورای 

نگهبان موضوعیتی ندارد. 
در حال حاضر هم مشــروح مذاکرات اگر چه 
به صورت کامل نیســت ولی بر روی سایت 
شورای نگهبان هست و به صورت کاغذی هم 
چاپ می شــود. البته امکانات ما اندک بوده و 
باید تالش کنیم به روز شــود ولی به صورت 
عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان 
به جز آن بخشی که قانون منع کرده است بقیه 
موارد اصال محرمانه نیست و آشکار و شفاف 

در اختیار همه قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد

در برخی انتخابات  
پول ساالری قابل لمس است
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بهداشتنکتهدانشگاه
پدیده ای با عنوان فروش صندلی 

در دانشگاه ها نداریم
وزیر علوم معتقد اســت پدیده ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه های دولتی 
وجود ندارد و اگر هم موردی در این زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه 
قضائیه قابل پیگیری است.منصور غالمی در گفت و گو با ایسنا،گفت: ما پدیده ای به 
عنوان فروش صندلی در دانشگاه های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع 
جرم و تخلف محسوب می شــود و وقوع چنین پدیده ای در زیرمجموعه ما امکان 
ندارد.وی با تاکید بر اینکه پرونده فروش صندلی در دانشــگاه ها قابل ارجاع به قوه 
قضائیه اســت، تصریح کرد: دانشــگاه های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط 
و آیین نامه های مدیریتی اداره می شــوند بنابراین هیچ کسی صاحب امضای طالیی 
نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.وزیر علوم خاطرنشان 
کرد: انتظار ما در دانشگاه های غیر دولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آیین نامه های 

موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم.

هولوگرام و کاشت تراشه در بدن جایگزین دست 
نوشته می شود

 نتایج یک بررسی در انگلیس نشان می دهد تا 30سال دیگر کسی برای تبادل پیام 
از نوشتن بر روی کاغذ استفاده نمی کند و هولوگرام ها و روش های مختلف کاشت 

تراشه در بدن جایگزین آن می شوند.
به گزارش مهر، بررســی که در این زمینه با همکاری سه هزار بزرگسال و نوجوان 
توســط موسسه انگلیسی بارناردو صورت گرفته نشــان می دهد تنها 13 درصد از 
نوجوانان و 8 درصد از بزرگســاالن بر این باورند که افراد تا 30ســال دیگر کماکان 

از نوشتن بر روی کاغذ به سبک سنتی برای تبادل و انتقال پیام استفاده می کنند.
در مقابل اکثر افراد بر این باورند که استفاده از هولوگرام ها و حتی کاشت تراشه یا 
دیگر وسایل در بدن برای انتقال داده ها جایگزین روش های سنتی فعلی می شود.

بر اســاس همین یافته هــا، دولت انگلیس به وضع قوانینی جدیــد و موثرتر برای 
حفاظت از کودکان در فضای آنالین تشویق شده است. 

سلول های بنیادی، یاخته های نجات بخش
 با اهدای ســلول های بنیادی خونی طی فرآیندی بــدون درد و عارضه می توان 
دســت کم جان یک بیمــار صعب العالج را نجات داد، برای بســیاری از کودکان و 
بزرگســاالنی که به پیوند ســلول های بنیادی نیاز دارند نمی توان از بانک جهانی 3۲ 
میلیون نفره از اهداءکنندگان مورد سازگاری را پیدا کرد، بنابراین به داوطلبان بیشتری 

برای این کار نیاز است.
نخســتین هدف از گرامیداشــت این روز قدردانی از تمام اهداءکنندگان سلول های 
بنیادی در سراسر جهان است از اهداءکنندگان خویشاوند و غیرخویشاوند گرفته تا 
اهداءکنندگان خون بند ناف، افرادی که سلول های خود را اهداء کرده و آن هایی که 
نامشــان را در بانک جهانی ثبت کرده و در انتظار پیدا شدن فرد سازگاری هستند تا 
بتوانند جانش را نجات دهند. از دیگر اهداف گرامیداشت این روز افزایش آگاهی ها 
در میان مردم و سیاســت گذاران در مورد یک اهداءکننده سلول های بنیادی بودن و 

تاثیری که این پیوند بر زندگی بیماران می گذارد، است.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عالی
  معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده 

ها در دیوان عالی کشور خبر داد.
غالمرضا انصاری در گفتگو با مهر در خصوص زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان 
عالی کشــور گفت: اوقات میانگین رســیدگی هایمان کمتر از دو ماه است و خیلی از 

پرونده ها به روز رسیدگی می شود 
این مقام قضایی در دیوان عالی کشور گفت: در رابطه با این نوع از پرونده ها می توان 
گفت که پرونده ها در بسیاری از استان ها یک مقداری زمان می برد و اگر پرونده ای 
به اصطالح مســن یا پیر محسوب می شــود مربوط به پرونده هایی است که از استان 

ها مطالبه خود پرونده شده است و بعد اعاده دادرسی شده و آنها را دیر فرستادند.

مهدهای کودک از پذیرش کودکان معلول امتناع می کنند
 متاســفانه حضور کودکان معلول در مهدهای کودک تنها در حد حرف باقی مانده 
و مهدهای خصوصی از پذیرش کــودکان معلول به بهانه تاثیرگذاری منفی بر روحیه 

کودکان ممانعت می کنند.
رئیس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران، خواســتار رایگان شــدن هزینه مهد برای 
فرزندان ناشــنوایان شد و تصریح کرد : متاســفانه حضور کودکان معلول در مهدهای 
کودک تنها در حد حرف باقی مانده و مهدهای خصوصی که مجوز سازمان بهزیستی 
را  هــم دارند از پذیرش کودکان معلول بــه بهانه تاثیرگذاری منفی بر روحیه کودکان 
ممانعت می کنند و همین موضوع تجربیات اجتماعی و اســتقالل کودکان معلول را به 

مخاطره می اندازد.

دو روزمانده به بازگشایی مدارس 
و بالتکلیفی نوجوانان 13 ساله

 قرار بود آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان مقطع هفتم به هشتم در مرداد ماه برگزار 
شود اما بنا به دالیلی نامعلوم این آزمون 8 شهریور ماه برگزار شد و تا امروز هنوز نتایج 

اعالم نشده و والدین وبچه ها بالتکلیف و دراسترس اند. 
به گزارش فارس، این دانش آموزان همان هایی هســتند که در سال گذشته بااسترس 
فراوان درمورد برگزارشدن یا نشدن آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم مواجه شدند 

و در نهایت آزمون غیراستاندارد و کپی کامل تست روانشناسی ریون. برگزار شد.
این آزمون در حالی انجام شــد که بســیاری از والدین معتقدند دانش آموزان در این 

آزمون با بی عدالتی روبرو شدند تا جایی که حتی کارنامه هم برای آنها ارسال نشد.

جنگ به پایان نرسیده است! 
 جنگ به پایان نرســیده اســت همان گونه که اُُحد نیمه ای پنهان 
داشــت. مبادا غنیمت، هزیمت ما را رقم بزند و زرق و برق سال های 
آرامش، چشم های نافذمان را کور کنند! مگر نه اینکه از قبیله ایمانیم و 

عهد بسته ایم که تا پای جان می مانیم!
صدای زمزمه می آید؛ صدای عــزم وصال، در نقطه ای از زمین، حتی 
نهال ها هم دست بلند کرده اند و ستاره می چینند. معنویت، چه موسیقی 

هماهنگی شده است با صدای رژه نظامیانی جان بر کف!
صدای ندبه می آید؛ صدای دعای کمیل، دعای سمات و حتی صدای 
لبخندها و بغض ها را هم می توان شــنید که با احساسی بلندتر از نعره 

گلوله، فریاد برآورده است.
عرق و خون، از رســتنگاه مو تا چانه را می شــوید و گاهی گلوله ای 

سربی را مسح می کشد. 
مسافران خورشید کوچه های خاکی را پشت سر گذاشتند و جاده های 
افالک را نشانمان دادند. وجودشان با خمیازه های مردد، نسبتی نداشت 
چرا که از نســل سپیده بودند. مسافران خورشید و روشنی، این چنین 
بــه بیداری مان خواندند. چون بارانی بهاری، دســتمان را گرفتند و با 
پنجره های آگاهی، آشــتی مان دادند. به ایستادنمان توصیه کردند و با 

کاروان شقایق ها ناپدید شدند.
شهدا رفتند تا ما ماندن را دریابیم. فلسفه خون شهید، جز پیام روشن 
حرکت نیست حال آنکه خیابان های غبار گرفته و بازارهای مسخ شده 
در هیاهوی نان، سالیانی است حقیقت ایمان را به حراج گذاشته است.

جنگ است؛ اما در نهایت، این دست های بلندند که در آن گیر و دار، 
آســمان را تشــنه زمین کرده اند و پیروزی را به وضوح رقم می زنند. 
دعا، خاکریز به خاکریز تا آسمان، چون نردبان ایستاده است و صدای 

زمزمه می آید:
اهلل اکبر

ال اِلَه ااِلّ اهلّل
تیک تاک

ناگهان تیک تاک ســاعت، این صدای نازک ابریشمی را قطع می کند. 
پس روز و شب هامان در این سوی زمان بسته به نخی که ادامه اش در 

آن سوی روشن است، معلقند.
بایــد ادامه بدهیم و فاصله ها را به هم بزنیم و این عقربه های زهرآلود 

فراموشی را بشکنیم.
آهای موسیقی های ناهنجار، کمی سکوت!

صدای زمزمه می خواهیم؛
صدای بغض کمیل

صدای شور صبح دعا.

ایسنا: قراردادهای مسکن 6۲ درصد افت کرد 
  افتاده تو حیات یا پشت بوم؟؟

همدان پیام: باید هویت تاریخی به همدان بازگردانده شود؟
  نمی شه  اسب گرون شده!!

کورده  واری کردستان: توسعه در کوردستان به کجا می رود 
  اگه اسنپ بدید تا قله هم می تونه بره 

فرصت امروز: نیم رخ بازار کار 
  قیافش چطوریه که  از نیم رخش هم می ترسی؟؟

ایسنا: رونمایی فیس بوک از سه محصول جدید
  دیگه رونمایی نکنید حوصله نداریم

همدان پیام: حضور 40 میهمان خارجی در نشست های راه ابریشم 
  تو جلسه نشستن که راه ابریشم آسفالت نشده یگه !!

مــردم ســاالری: ایــران در جمــع ۲0 کشــور برتــر در شــمار کاربــران 
نت  ینتر ا

  خوشحالی نداره به دلیل نبود شغل اینجوریه!!
کیهان: ستون فقرات عربستان شکست 

  احتماالً میاره شکسته بندهای ایران درمانش کنن
همدان پیام: ۲۲0 هزار تومان برای پر کردن جا مدادی دانش آموزان 

  برای پر کردن شکم صاحباشون چقدر؟؟
کیهان: تاریخ مصرف جان بولتون تمام شد 

  ببرید تو کارخونه دوباره مهر بزنید
مهر: جسد انسان پس از مرگ حرکت می کند

  می خواد مرتب بخوابه!!
شرق: در شرایط تحریم مذاکره به آمریکا معنا ندارد 

  با مراجعه به فرهنگ لغت می تونی معناش کنی 
کیهان: مردم درگیر سخت معیشــت و گرانی،  دولت دنبال فرستادن 

زنان به ورزشگاه مردان 
   نزدیک انتخابات شدیم می فهمی؟؟

همدان پیام: آمادگی زمینه های الزم برای بازگشــایی مطلوب مدارس 
در استان 

  بدون شرح!

چرا حق بیمه پرداختی صاحبان مشاغل آزاد 
امسال ۲ بار افزایش یافت؟

 رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد و بیمه اختیاری 
سازمان تامین اجتماعی به این پرسش که چرا حق بیمه پرداختی بیمه 
شدگان صاحبان حرف و مشــاغل آزاد امسال دو مرتبه افزایش یافته 

است؟ پاسخ داد.
محمــود علــی بخشــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در ایــن بــاره اظهــار 
ــای  ــاله دســتمزد مبن ــه س ــه هم ــررات مربوط ــر اســاس مق ــرد: ب ک
پرداخــت حــق بیمــه بیمــه شــدگان صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد  
نیــز بــه نســبت افزایــش دســتمزد اعالمــی از ســوی شــورای عالــی 

ــد. ــش می یاب کار افزای
وی افزود: به عنوان مثال حداقل دســتمزد در سال گذشته حدود یک 
میلیون و 100 هزار تومان بود که در سال جاری به حدود یک میلیون 
و 500 هزار تومان افزایش یافت و به همین نســبت دســتمزد مبنای 
پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه 

اختیاری مشمول افزایش شد.
رئیس گروه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد  و بیمه اختیاری اداره 
کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزود: چنانچه بیمه 
شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهان بهره مندی از خدمات 
درمانی سازمان تامین اجتماعی باشند باید بر اساس قانون بیمه همگانی 
خدمات درمانی کشور نسبت به پراخت حق سرانه درمان ماهانه برای 
خــود و افراد تحت تکفل که همه ســاله به تصویــب هیأت وزیران 

می رسد، اقدام کنند.
ــون بیمــه  ــی قان ــه اجرای ــن نام ــق آیی ــه داد: طب ــی بخشــی ادام  عل
صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد، افــراد مخیــر بــه انتخــاب حمایــت 
ــی  ــات درمان ــه انتخــاب خدم ــاری در زمین ــتند و اجب ــی هس درمان
ــه  ــبت ب ــد نس ــراد می توانن ــی اف ــه عبارت ــدارد ب ــود ن ــازمان وج س

انعقــاد قــرارداد بیمــه بــدون درمــان هــم اقــدام کننــد.
وی افزود: بعضا میزان افزایش حق ســرانه درمان در هر سال با تاخیر 
اعالم می شــود و به همین علت بیمه شــده ممکن است دو مرتبه در 
سال مشمول افزایش حق بیمه شود. یک مرتبه به دلیل افزایش دستمزد 
مبنــای پرداخت حق بیمه و مرتبه دیگر به دلیل افزایش حق ســرانه 

درمان است.
وی در پاســخ به اینکه آیا بیمه شده ناچار است مابه التفاوت حق بیمه 
و حق ســرانه درمان معوق شده چند ماه گذشــته را یکجا بپردازد؟ 
گفت: خیر، این امکان وجود دارد که بیمه شــدگان مابه التفاوت حق 
بیمه و حق ســرانه درمان ســال جاری را تا پایان آبان ماه ســال بعد 

پرداخت کنند.

کشف فساد 
کافی نیست
 برخورد کنید
 کشف فســاد کافی نیست و مهم این 
است که بعد از کشف ببینیم چگونه می 
توان با مفســد برخورد کرد و اگر برای 
این مســأله تدبیر نشود، چه بسا به تولید 
داخلی و تولیدگران لطمه وارد شود. اگر 
به موقع وارد نشــویم ممکن است کار از 

کار بگذرد.

معــاون اول قوه قضائیه گفت: اصل 1۷4 
قانون اساســی مبتنی بر وظایف بازرسی 
است و به منظور حســن اجرای امور و 
قوانین کشور سازمان بازرسی کشور زیر 
نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است؛ 
این ســازمان سازوکار قانونی دارد که در 

دنیا کم نظیر حتی بی نظیر است.
غالمحســین محســنی اژه ای در مراسم 
معارفه رئیس ســازمان بازرســی کشور، 
یادآور شــد: در مهرماه سال 60 نخستین 
قانون سازمان بازرسی کل کشور تدوین 
شد و بعد از آن سه مرتبه قانون بازنگری 

و ارتقا یافت.
اژه ای ادامه داد: این ســازمان اختیارات 
خوبی دارد مثاًل متفاوت با سایر سازمان 
ها، سازمان بازرسی کل کشور می تواند از 
نیروهای بازنشسته استفاده کند. همچنین 

از نظر بودجه نسبتا خوب است.
وی با اشاره به تحریم های یک جانبه علیه 
ایران گفت: بانک های دولتی خصوصی، 
شخصیت های حقیقی و حقوقی تحریم 
می شوند و در این شرایط برای مقابله با 
جنگ اقتصادی دشمن نیازمند برنامه های 
راهبردی و عملیاتی هســتیم و نمی توان 

مانند زمان غیرجنگ عمل کرد بلکه باید 
متناسب با زمان جنگ تصمیم گرفت.

محســنی اژه ای اظهار داشــت: بازرسی 
کل کشــور باید اقداماتی انجام دهد که 
هرچه بیشتر توان تولید داخلی و کمیت 
و کیفیــت تولیدات ارتقــا یابد و در این 
شــرایط تحمیلی، ایران در بســیاری از 

تولیدات به خودکفایی برسد.
وی اضافه کــرد: اقدام دیگــر مبارزه با 
کســانی اســت که آگاهانه و ناآگاهانه 
به خاطــر جیب خود و تکثیــر  ثروت 
به مردم و هم راســتا با دشــمن ظلم می 

کنند بنابراین باید برنامه داشته باشیم تا به 
سرعت و قاطع و بدون تبعیض رسیدگی 

شود.
محســنی اژه ای بــا تاکید بــر ظرفیت 
کل  بازرســی  افزود:  مردم  مشــارکت 
کشور نقش موثری دارد و باید از ساز و 
استفاده کند و خواهشمندم  کار مردمی 
ظرفیت های مردمی شناســایی شوند و 
بعــد از اینکه از ایــن ظرفیت ها مطلع 
شــدید، ببینید آیا قوانین درســت اجرا 
می شــود یا خیر و ببینید که اشکال کار 

کجاست؟ 

وی افــزود: باید مدیــران را به وظایف 
بازرســی کل آگاه کنیم تا آنها احســاس 
نکنند که ســازمان بازرسی در مقابل آنها 
اســت بلکه باید احساس کنند که ما می 
خواهیم کار غلطی نشود تا دستگاه ها به 
دردسر نیفتد و باید قانون و مقررات را به 

آنها تفهیم کنیم. 
گفتنی اســت در این جلســه که بدون 
حضور سراج برگزار شد، حجت االسالم 
والمسلمین حسن درویشــیان به عنوان 
بازرســی کل کشــور  رئیس ســازمان 

جایگزین ناصر سراج معارفه شد.  

کارت دانشجویی سید مهدی میرترابی فرزند سید حشمت ا... به 
شماره  ملی ۱28836۱22۱ رشته مكانیک دانشگاه بوعلی سینا به 
شماره دانشجویی 85۱3۱630۱2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شكوفه رنجبر «

 سال ها می گذرد از روزهای جنون و عاشقی، 
از لحظه های شیرین شهادت و چهره های لبریز 
صالبت، این روزها ســیم خاردار فاصله روحم 

را می خراشد.
وقتی فضای شهر و کوچه لبریز غربت جوان های 
راه گم کرده می شود، شب، بوی خاطرات تو سر 
برمی آورد و همه جا از شــمیم دل انگیز شهادت 

پر می شود.
از نســل پررنگ الله ها به اینجا کوچ کرده ام؛ به 
سرزمین جست وجو، به صحرای ایران اسالمی 

سوغات من از نسل سرخ دیروز، یادهای معطری 
است که مرا می برد به گرمای تابستان های تالش 

و جهاد، به عصرهای ُهرمِ کار و آبادانی.
حافظه ام از زندگی نامه شــقایق های صحرایی، 
سرشــار شــده اســت. به بذرهای فکر و قلم 
و آفرینــش می اندیشــم در کویــر بی نشــاط 

محرومیت ها و دردها
بر شــانه های ما، بارهای بزرگ امانت سنگینی 
می کند؛ امانتی میراث پر کشیدگان، برای اهالی 

فردا که در آرزوی پروازند.
سال هاست که صبح طالع می شود و زمین جانی 
دوباره می گیرد ولی تقویم روزهای گذشته، در 
اندیشــه زمان جاری است. باید دیروز را مرور 
کرد تا اذن جاری شــدن در امروز حاصل شود. 
باید دانست در پس آن افق سرخ، چه رازهایی 
از حماســه و شور، جریان دارد. باید لمس کرد 
آنچه بر جریده مقاومت و عشــق ثبت شــده 
است!دیروز، پر از هجوم ملخ بود و درختان در 
تنگنای پاییز. هزاران مرد از برکه بهار، به سمت 
باغ جاری شدند و با سوگند بر قداست مزرعه، 
با باغبان عهد بستند که بمانند و بقای باغ را رقم 
زنند. این شد که از دامن باغ، سرخ ترین باغبان ها 
رویش گرفتند و به مشــرق شهادت پیوستند.و 
امروز ماییم و مزرعه ای که در محض ترین باران، 
به ما سپرده شد و ما را میراث دار شأن شکوفای 
خویش خواســت. ماییم و رســالت پاسبانی از 
حریم گل ســرخ. ماییم و بار صیانت از چشمه 

زالل عشق.
 دفاع مقدس" گنج" است

حاج میرزا ســلگی حاال با حسرت از آن روز ها 
یاد می کند و به همدان پیام می گوید: هفته دفاع 
مقدس به گفته رهبر، گنج است که باید استخراج 
کرد هفته ای که یادآور یک افتخار و ســربلندی 

غیرت ملت ایران است.
وی با گــذری به ایام جنگ از حال و هوای آن 
روز ها می گوید و ادامه می دهد: ایران تازه پیروز 
انقالبی بود که جمهوری اسالمی ارمغان آن شد 
و دشمن تصور می کرد با شرایط موجود و شکل 
نگرفتن کامل بدنه دولت ایران می تواند با ابزار 
جنگ کاری کند که انقالب در نطفه خفه شود 

اما در حالی که تمام سالح های ما حتی فشنگ 
اسلحه ها از تاسیسات آمریکا تامین می شد دلیر 
مردان ایران آماده به میدان رفتند و در یک حمله 
تحمیلی 8 ســال تمام، از خاک و ناموس خود 
دفاع کردند.ســلگی با بیان اینکه در آغاز دفاع 
مقدس، سپاه قدرت نظامی باالیی نداشت عنوان 
کرد: در اوایل انقالب سپاه به منظور محافظت از  
اشخاص تعریف شــده بود برای همین دشمن 
تصور می کرد اگر وارد جنگ با ایران شود سپاه 
توان نظامی مقابله بــا آن را ندارد در حالی که 
تحت فرمان امام سپاه بسیج وارانه به میدان آمد و 
باوجود اینکه آموزش نظامی نداشت اما به مرور 
خــود را تجهیز کــرد و کاری کرد که عراق در 
8 سال جنگ تحمیلی نتوانســت ایران را از پا 
در آورد.وی افزود: دشمن در روزهای نخست 
جنگ اعالم کرده بود جنگ با ایران برایش تنها 
یک تفریح است اما شاهد بودیم که مردان ایرانی 
بــا غرور و تعصب خاک و وطن خود روزهای 
سخت را پشت ســر گذاشتند و تمام مرزها را 
دلیرانه دفاع کردند. سلگی پیروزی جنگ برای 
ایران را نشات از توکل رزمندگان به خدا دانست 
و گفــت: در پیروزی جنگ ایران و عراق مالک 
امکانــات مالی نبوده بلکه تــوکل به خدا نقش 
موثری داشــت که با کمترین امکانات سربازان 
ایرانی توانســتند مسیر و حرکت دشمن را سد 
کننــد.وی که از ابتدا جنــگ در دزفول حضور 
داشــته و تا پایان عملیات مرصاد در جبهه حق 
علیه باطل عمر گذرانده است، تاکید کرد: همدان 
شــهدای زیادی در دفاع مقدس تقدیم انقالب 
اسالمی ایران کرد به طوریکه نمی توان نقش این 
اســتان را در پیروزی  عملیات مرصاد که سبب 

سد راه شدن منافقین شد را نادیده گرفت.
وی بــا گذر به خاطرات خود در آن ایام نیز یاد 
آور شــد: زمانی که شهید چیت سازیان مسئول 
اطالعات عملیات منطقه بود شبی قرار گذاشتیم  

۷ ، 8 کلومتر به پشــت منطقه عراقی ها رفتیم، 
جاده ای را شناســایی کردیم که از قضا به کمین 
دشــمن برخوردیم. تنها کاری که می توانستیم 
انجام دهیم توکل و خواندن آیه" و جعلنا" بود که 
به طرز عجیبی معجزه شده و نگهبان دژ دشمن 
به داخل ســنگر رفت و ما را ندید و این برای 
من یاد آور یک معجزه الهی بود که منجر شــد 
فردای آن شب با 3گروهان به دل دشمن بزنیم 

و پیروز شویم.
 ایثار، دفاع مقدس را جاودانه کرد

اکبر امیرپور  نیز از روزهای نخســت عملیات 
هــای غرب کشــور از ســال 61  کــه یگان 
انصارالحســین)ع( انجــام داد حضور داشــته 
اســت و در کنار شهدای بزرگی چون همدانی، 
شکری پور، چیت سازیان در مقابل دشمن سالح 
به دست گرفته است.امیرپور به خبرنگار ما می 
گوید: حرف اول و آخر را ایثار در دفاع مقدس 
می زد و همانطور که همگی می دانیم ایثار پای 
هر کاری و حرکتی باشد آن را جاودانه می کند.

وی افزود: زمانی که ایثار در قلب فردی باشــد 
تمام زیبایی را برای دیگری می خواهد و زمانی 
که خودت را نبینی و برای تمام ســرزمینت از 
خودگذشتگی کنی هم حال خودت خوب است 
و هم جامعه، هم کار به ســرعت پیش میرود و 
هم گرفتاری کمتر اســت چــون وعده خدا بر 
این اســت.وی با بیان اینکه متاسفانه ایثار تنها 
چیزی اســت که امروز در جامعه وجود ندارد، 
گفت: بسیاری از گرفتاری های ما در کشور که 
به معیشــت و اقتصاد مردم برمی گردد به دلیل 
خودخواهی و برتربینی هایی است که ایثار را در 

جامعه از بین برده است.
وی با بیان اینکه نقش امام) ره( در پیروزی دفاع 
مقدس بی بدیل بــود، گفت:  والیت حضرت 
امــام)ره( با آن مغناطیســی و کاریزمایی که در 
شخصیت خود داشتند یک مرد الهی را تصویر 

می کند که دل به دل افرادی داد که جان خود را 
برایش فدا می کردند و چیزی طلب نمی کردند.

وی افزود: در تمام ســال های انقالب و جنگ 
هیچ کس را ندیدم که بخواهد از منیت و مزیت 
هــا در مقابل خدمت خود صحبت کنند  یا اگر 

هم بود انگشت شمار بودند.
وی بــا بیان اینکه امروزه مــردم در جامعه ابتدا 
منیت را می بینند بعد منافع دیگری و کشور را 
عنوان کرد: افراد امروز با رزمندگان زمان جنگ 
فاصله زیادی دارند به طوریکه اغراق نیست اگر 
بگوییم خودخواهی جانشــین ایثار در جامعه 
شده است.امیرپور با بیان اینکه دفاع مقدس در 
تاریخ بی بدیل است، تاکید کرد: در جنگ ایران 
و عراق یک صحنه ای آفریده شد  دروغ است 
اگر بگوییم شبیه به آن تکرار می شود چرا که هر 
چیزی در زمــان خود و مکان خودش متفاوت 

است.
 از کاشته ها در جنگ برداست نکردیم

وی عنوان کرد: مشــکل امــروز جامعه ضعف 
فرهنگی است به طوریکه از کاشته ها در جنگ 
برداشت نکردیم و هر چیزی که بود را خاموش 

کردیم تا جنگ از ذهن مردم بیرون بیاید.
در حالی که دفاع مقدس جنگ خشن و سختی 
مثل جنگ جهانی نبود بلکه یک جنگ عقیده ای 
بود که آدم هــا را صیقل می کرد درســت مثل 
عاشورا ، اما متاسفانه ما آن فضا را پراکنده کردیم 

و قدرش را ندانستیم.
وی به ســخن رهبر معظم انقالب استناد کرد و 
افزود: به گفتــه رهبر انقالب این جنگ، جنگ 
اســت کاوش کنید خوبی هــا و زیبایی ها را در 
جامع بیارید، اما ما این کار را نکردیم بر عکس 
حتی جنگ هم پولی و مــادی کردیم و کاری 
کردیم کــه تمام فکر جامعه به ســمت پول و 
ثروت بــرود و از آرمان هــای ابتدایی انقالب 

فاصله گرفتیم.

از کاشته ها در جنگ برداشت نکردیم

ایثار؛ فرهنگ فراموش شده 
از دفاع مقدس

■ امروز نیروهای مسلح در سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس رژه نظامی می روند

ورود ۲0 هزار معلم تازه نفس به مدارس
 رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن اعالم اینکه اول مهر ۲0 هزار معلم 
تازه نفس فارغ التحصیل دانشــگاه وارد مدارس می شوند اظهار کرد: 
برای آزمون استخدامی جدید دولت نیز سهمیه حدود 18 هزار نفری 

داریم.
حسین خنیفر با اشــاره به برگزاری آزمون جامع تحت عنوان آزمون 
اصلح برای مهارت آموزانی که در آزمون استخدامی سال های گذشته 
پذیرفته شــده و دوره یک ساله مهارت آموزی معلمی را در دانشگاه 
گذرانده اند اظهار کرد: آزمون اصلح در ابتدای شــهریور ما برگزار و 

نتایج قبول شدگان قطعی اخیرا اعالم شد.
وی در گفت وگو با ایســنا، درباره آن دسته از افراد که در آزمون قبول 
نشــده اند گفت: به احتمال زیاد برای همه افــر اد حکم می خورد و 
مهر وارد مدارس خواهند شــد؛ ولــی آزمون اصلح  همانند یک دین 
بر دوششان اســت و اگر قبول نشده باشند باید دوباره در آزمون های 
بعدی شرکت کنند.رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: ممکن است همه 
فارغ التحصیالن دوره های یک ســاله آزمون نداده باشند و غیبت کرده 

باشند که می توانند در دوره بعد شرکت کنند.
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مسکن

در پخت رب از مواد افزودنی استفاده نمي کنيم
کارآفرین خانمي که رب خانگي مي پزد

 هر ســال اواخر شهریورماه مراســم »رب پزان« زنان خوش سلیقه 
همدان به راه اســت تا آن جا که برخــی از بانوان از طریق پخت این 

چاشنی به اشتغالزایی و کسب درآمد فصلی رو می آورند.
فصل پاییز که می رســد بیشتر محله ها پر می شود از بوی خوش رب 
گوجه، زنان خوش ذوق همدان به سبک قدیمی ها در این فصل جعبه 
جعبه گوجه ســفارش می دهند و آغاز می کنند به پخت این چاشــنی 

خوشمزه.
به گزارش فارس، اواســط شهریور تا اواخر مهر، فصل »رب پزان« در 
همدان اســت، گوجه های قرمز و الله گونی که راهی دیگ های بزرگ 

می شوند و می جوشند و عطر خوششان می پیچد در محله ها.
در گذشــته  وقتی مادرها و مادربزرگ ها در فصل رب پزان دســت به 
کار می شدند تقریباً کار، گروهی انجام می شد، مردها جعبه های بزرگ 
گوجه را جابجا می کردند و کوچکترها هم در شستن آنها کمک حالش 
بودند، بماند که این وســط چقدر گوجه خوشــمزه هم نصیب شکم 
بچه ها می شد. بعضی وقت ها همسایه ها هم به کمک می آمدند و دست 

آخر هم سهمی از رب خانگی می بردند.
کار ریختن گوجه های قاچ شده داخل ظروف سفالی که آغاز می شد، 
وســواس کار باال می رفت همه باید از اطراف ظروف کنار می رفتند و 
می ماندند چند نفر اصلی دست اندرکار، وقتی که نمک روی گوجه ها 
اضافه می شد؛ روی آن را با لحاف می کشیدند چون معتقد بودند با این 

کار گوجه ها به خوبی می رسند و دستاورد آن می شود »رب بیشتر«.
پــس از چند روز گوجه های تقریباً له شــده داخل ظروف بزرگی به 
نام »وان« ریخته می شــد و بعد از کوبیده شدن توسط وسیله بزرگی 
شبیه گوشــت کوب چوبی، از یک توری رد می  شد تا هسته ها داخل 

رب نماند.
آب گوجه را داخل یک دیگ مسی به اسم »تیان« می ریختند و بعد آن 
را روی اجاق  گلی، قرار می دادند و آن را به حال خودش می گذاشتند 
تا حسابی بپزد، وسط کار یک مالقه روغن برای خوش طعم شدن آن 
اضافه می شــد، قســمت آخر کار این بود که رب آماده شده را داخل 
دبه ها و ظروف سفالی معروف به »بستی« می ریختند تا برای مصرف 
زمســتان نگهداری شود، بعضی هم روی مواد درست شده یک مالقه 

دیگر، روغن جامد می ریختند تا مبادا کپک بزند.
محصــوالت خانگی این چنینــی از رب گرفته تا انواع ترشــی ها و 
خیارشور سهم تازه عروس و دامادها هم بود، سنتی که هنوز هم کم و 

بیش در بین برخی خانواده ها دیده می شود.
بعدها با پیشــرفت زندگی صنعتی و شاغل شــدن خانم ها، مردم به 
سمت مصرف مواد کارخانه ای گرایش پیدا کردند؛ چراکه دیگر وقتی 
برای پختن رب و دیگر مواد خوراکی نبود. اما اخیراً عده ای به خاطر 
خاصیت مصرف محصوالت تــازه و ارگانیک و قیمت آن دوباره به 

سمت محصوالت خانگی به ویژه رب بازگشته اند.
با این تفاســیر فصل رب پزان بهترین موقعیت برای درآمدزایی است، 
ضمن اینکه مشاغل خانگی هم طرفداران زیادی پیدا کرده و می تواند 

بهترین راه برای افزایش درآمد خانوارها و کاهش نرخ بیکاری باشد.
بر اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی اگر اشخاص فعالیت های 
منطبق بر تعریف این مشــاغل را داشته باشــند و به عنوان پشتیبان 
چند نفر را زیر پوشــش قرار دهند و در خانه ها کار کنند، تا ســقف 
یک میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه دریافت می  کنند که می تواند 
مورد توجه افراد بیکار باشــد. این روزها افرادی در زمینه مشــاغل 
خانگی دســت به کار شــده اند که نه تنها برای خود منبع درآمدی 
ایجاد کرده اند بلکه باعث شــده اند دغدغه بانوان شاغل در بیرون از 

منزل را هم رفع شود.
دو بانوی همدانی که چندین سال سابقه در پخت »رب خانگی« دارند 
این روزها داخل یک پارکینگ این چاشنی را در کنار دیگر مواد غذایی 
خانگی درست می کنند؛ تصمیم گرفتم با آنها گپ و گفتی داشته باشم 

تا شاید تجربه ای باشد برای کسانی که دنبال کار و اشتغالزایی اند.
قفســه های پارکینگ پر بود از شــوید و نعنای خشک شده، باقالی و 
نخودفرنگی های بسته بندی شده، پیاز و سیر سرخ شده، لیموترش های 
آب گرفته، بادمجان های ســرخ و کبابی، بســته های ســبزی پلویی، 
خورشی، کوکویی و آشی، شیشه های رب گوجه  و انواع ترشی و مربا.

دو خانم تقریباً 45 تا 50 ســاله با درست کردن مواد خوراکی خانگی 
در آن فضــای نه چندان بزرگ، برای خــود درآمدزایی می کنند، البته 
تمایلی نداشــتند اسمی از آنها برده شــود؛ با یکی از آنها که 11 سال 
سابقه کار داشــت صحبت کردم، گفت: از طریق بهزیستی با این کار 
آشنا شدیم، این مجموعه سرمایه کمی در اختیارمان گذاشت که بعد از 
آن با تشکیل یک شرکت تعاونی تعدادمان به هشت نفر رسید، هرچند 

آنها هم بعد از مدتی رفتند و ماندیم ما دو نفر.
وي بــا بیان اینکه بهزیســتی مدتی کمک کــرد تا روی پای خود 
بایســتیم، بعد خودکفا شــدیم افزود: در حال حاضر محلی که در 
آن مشــغول کاریم اجاره ای است، اوایل امســال وقتی برای پیدا 
کردن مکان جدید به بنگاه مراجعه کردیم با آقایی آشــنا شدیم که 
در کار فروش شــیره انگور بود، پیشــنهاد داد با هم کار کنیم، در 
قبــال کار ما اجاره ای دریافت نمی کند، جــا و تهیه مواد اولیه به 
عهده ایشان اســت و کار از ما، 60 درصد سود را من و همکارم 

می بریم و 40 درصد را هم او.
در مورد بازار مشــتری هایش هم گفت: مشــتری های ثابتی داریم که 
بعضی از آنها 10 سال است از ما خرید می کنند، با تغییر مکان تعدادی 
از مشــتری هایمان کم می شــوند اما گذری هــا آن را جبران می کنند. 
خانم های شاغل و معلم هم زیاد به سراغمان می آیند، برخی هم برای 
فرزندانشان در خارج از کشور، خرید می کنندـ  با مزاح اضافه کردـ به 

نوعی می شود گفت ما هم صادرکننده ایم اما خب از نوع خرد.
وی بــا بیان اینکــه خیلی برایمان مهم اســت در محصوالت از مواد 
افزودنی اســتفاده نکنیم، گفت: بعضی  از فروشندگان رب  خانگی را 
بیرون از یخچال نگهداری می کنند در صورتی که نباید این طور باشد، 

نسبت به رعایت این اصل هم مقیدیم.

پیش بینی استفاده 100 هزار زائر از هواپیما در اربعین

 پیش بینی می شود بیش از 100 هزار نفر از زائران از هواپیما برای اربعین و رفتن به 
عراق استفاده کنند و در این زمینه رضایت مردم برای ما اهمیت دارد.

ــن  ــای اربعی ــوز پروازه ــدور مج ــوری از ص ــی کش ــازمان هواپیمای ــخنگوی س س
ــش از 108  ــته بی ــال گذش ــت: س ــر داد و گف ــب خب ــای داوطل ــرای ایرالین ه ب
هــزار نفــر از زوار ایرانــی از حمــل و نقــل هوایــی بــرای اربعیــن اســتفاده کردنــد 
ــن  ــرای رفت ــا ب ــر از هواپیم ــداد زائ ــن تع ــز همی ــال نی ــود امس ــی می ش و پیش بین
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــتفاده کنن ــن اس ــم اربعی ــراق و شــرکت در مراس ــه کشــور ع ب

ــده و در  ــادر ش ــب ص ــن داوطل ــازده ایرالی ــرای ی ــن ب ــای اربعی ــوز پروازه مج
حــال صــدور اســت.

رضا جعفر زاده با بیان اینکه نرخ  بلیت پروازهای مختلف به سمت بغداد و نجف برای 
اربعین اعالم شــده است، به ایسنا گفت: آنچه مهم است اینکه نرخ ثابت مشخص شده 
برای بلیت هایی که در ســفرهای اربعین صادر می شود تنها در بازه زمانی ۲0 تا 30 مهر 
اعتبار دارد و اگر کســی قبل یا  بعد از تاریخ مذکور بلیت تهیه کرده باشد، قیمت بلیت 

او تابع این نرخ نیست.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری ادمه داد: بلیت پروازهای نجف یا بغداد تابع 
پروازهــای خارجــی بوده و نرخ آن را رقابت ها، کســب و کار بازار و عرضه و تقاضا 

تعیین می کند. اما با توجه به اینکه شــرط اصلی برای ما رضایت مردم و زائران اســت، 
اگر کســی بلیت هواپیمایی را قبل از ابــالغ نرخ های ثابت در تاریخ های ۲0 تا 30 مهر 
ماه باالتر از آنچه اعالم شــده، خریداری کرده باشد هم سعی می کنیم نسبت به احقاق 

حقوق آن نیز اقدام کنیم.
جعفرزاده تاکید کرد: همه ســعی کنند از مراکز معتبر بلیت تهیه کنند اما اگر هر زائری 
بلیت هواپیمایی را از هر واســطه ای خریداری کرد و متوجه بروز تخلف یا گرانفروشی 
شــد آن را به ما اطالع دهد تا با او برخورد کنیم و حتی اگر آن مرکز یا واســطه فروش 
بلیت مجوز هم نداشته باشد به سرعت نسبت به معرفی آن به دستگاه قضایی و برخورد 

با آن ها اقدام می کنیم.

رابط عمومی شرکت 
توزعی نیروی ربق 

ن استان همدا

 مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از 
آغاز عملیات آسفالت محور برگشت مریانج 

- امامزاده محسن)ع( در همدان خبر داد.
بــه نقل از روابط عمومی راه و شهرســازی 
همدان، حســن ربانی گفت: محور برگشت 
مریانــج -  امام زاده محســن)ع( ۷500 متر 
طول دارد که عملیات تکمیل زیرســازی آن 

در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکه حــدود 3 هزار متر آن در 
سال های گذشته آسفالت شده است، گفت: 
در حال حاضر همزمان با تکمیل زیر سازی 

عملیات تکمیل آسفالت آن آغاز شده است.

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان همدان 
اضافــه کرد: با توجه به اینکه این مســیر به 
عنــوان محور گردشــگری و زیارتی دارای 
حجم باالی بازدید کننده به خصوص در ایام 
تعطیالت اســت با تکمیل این مسیر قسمتی 
از ترافیک جاده مریانج - امام زاده محســن 

کاهش خواهد یافت.
وی گفت: همچنین آســفالت مســیر باعث 
سهولت در عبور و مرور اهالی و گردشگران 
و رونق گردشــگری و توســعه اقتصادی و 
اجتماعی روستاهای محور مریانج - امام زاده 

محسن)ع( خواهد شد.

غزل اسالمي «

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمي استان 
همــدان ۲ ماه پس از انتصــاب، از بزرگترین 
مجموعــه خصوصــِي فرهنگي و رســانه اي 
استان بازدید کرد. احمدرضا احساني با هیأت 
همراه، روز گذشــته از مجموعه پیام رســانه 
بازدید کــرد و تأکید کرد که بخش خصوصِي 
توانمند کارشناســان فرهنگ و ارشاد هستند 
که براي تقویت و اســتفاده از نظرات آنها در 
تصمیم گیري ها برنامه ریزي کرده ایم. وي پس از 
بازدید از چاپخانه و روزنامه همدان پیام درباره 
اهداف و برنامه هاي جدید این اداره کل گفت 
که دیدگاه من برنامه محور و کارشناسي است. 
وي ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد و به تبع 
آن اداره هــاي کل وارد مباحــث اجتماعي نیز 
مي شــوند و آن طور که برنامه ریزي کرده ایم از 
تمام فعــاالن درجه یک در حوزه هاي مختلف 
به عنوان کارشناسان این اداره استفاده خواهیم 

کرد.
احســانی ادامــه داد: الزمــه ورود به مباحث 
اجتماعي این اســت که شــرایط موجود را از 
دستگاه هاي مربوطه جمع آوري کنیم. ما حتي 
باید بررســي کنیم که وقتي در سال چند هزار 
شغل ایجاد مي شود چرا در جامعه نمود ندارد یا 
اینکه مشکالت فرهنگي چیست که برخي ها به 
سمت اعتیاد کشیده مي شوند و بسیاري موارد 

را باید بررسي و پیگیري کنیم.
احســاني افزود: وقتي این مباحث را بررسي 
کردیم روي زمینه هاي فرهنگي براي کنترل آنها 
باید کار کنیم که براي رســیدن به این اهداف 
به مطالع و برنامه ریزي دقیق توسط کارشناسان 

نیاز داریم. 
وي با بیان اینکه وزارت ارشــاد درصدد است 
تا اداره هاي کل فرهنگ و ارشــاد در استان ها 
جایــگاه خود را پیــدا کنند، گفــت: به دنبال 
ساماندهي برنامه هاي مربوط به این اداره هستم 
و براي رسیدن به اهداف توسعه اي استان الزم 
است سایر دســتگاه هاي دولتي ما را همراهي 

کنند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان 
گفت: زیرساخِت توسعه فرهنگ است و ما در 
ایــن اداره در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي 
وظایفي داریــم که براي اجــراي آنها نیاز به 

کارشناساني داریم. 
وي ادامه داد: براي اینکه بتوانیم در بخش هاي 
مختلف کار کارشناسي کنیم مستلزم این است 
که جایگاهمان را پیدا کنیم. جایگاه فرهنگ و 
ارشــاد این استان در سال هاي گذشته از دست 
رفته کــه باید آن را اصالح کنیــم تا حرفمان 

خریدار داشته باشد.
احسانی گفت: بدنه کارشناسي که در این اداره 
وجود دارد بسیار خوب است اما در سال هاي 

گذشته از آن استفاده زیادي نشده است.
وي ادامــه داد: مــا در اداره بــراي هــر بخــش 
یــک کارشــناس داریــم امــا هــر یــک از ایــن 
فعــاالن  بخــش خصوصــي  در  بخش هــا 
زیــادي دارد کــه هــر کــدام از آنهــا به خاطــر 
تحصیــالت، تخصــص و تجربــه اي کــه 
دارنــد جــزو کارشناســان ایــن اداره محســوب 

مي شــوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان 
گفت: ما براي هر بخش از جمله رسانه، اشتغال 
و کارآفریني، اشــتغال روســتایي و خانواده و 
مباحث اجتماعي اتاق فکر تشکیل خواهیم داد 
که از نظرات سایر کارشناسان استفاده خواهیم 

کرد.
وي گفت: کار در حوزه فرهنگ و هنر گسترده 
اســت که در بخــش نرم افزاري اداره ارشــاد 
باید پاسخگو باشــد، اما با این حال فقط یک 
بیست وششم اعتبارات به این حوزه اختصاص 

دارد.
احســانی ادامــه داد: هیچ گاه 
تک بعدي  به صورت  توســعه 
نمي توانیم  یعني  ندارد.  امکان 
بگوییم به توســعه فرهنگي و 
اقتصــادي رســیده ایم و حاال 
نوبت این اســت که به عنوان 
مثال دنبال توســعه اجتماعي 
برویم. بلکه توسعه تک بعدي 
در حــوزه فرهنگ به ســایر 

بخش ها لطمه مي زند.
احســاني گفــت: در وزارت 
فرهنگ و ارشاد برنامه ها مدون 
نبوده و خألهایي وجود داشته 
است به همین دلیل تک بعدي 
جلو رفته ایــم و اگر در حوزه 
تک بعدي  هنــر  و  فرهنــگ 

حرکت کنیم نگاه ها فقط به همان بخش جلب 
مي شود و از سایر بخش ها عقب مي مانیم و دیر 
یا زود لطمه مي خوریم که همین طور هم شده 

است.
وي ادامــه داد: همه بخش هارا باید با هم پیش 
ببریم تا بتوانیم بگوییم در مســیر توسعه قرار 

گرفته ایم. 
احساني ادامه داد: ما تاکنون فاقد برنامه بوده ایم 
به طوري که اغلب برنامه هایي که هر سال اجرا 

مي شوند تکراري و کلیشه اي هستند.

وي با اشاره به ایجاد نشاط اجتماعي در جامعه 
گفت: شاید بسیاري اجراي کنسرت و جشنواره 
را اصل ایجاد نشاط اجتماعي بدانند اما این طور 
نیســت. ما باید به صورت زیرساختي کار کنیم 
که این بدون کار کارشناسي امکان پذیر نیست.

احســاني ادامه داد: رویکرد ما این است که در 
اجراي برنامه ها و توســعه فرهنگي در ســایر 
بخش ها نه تنها باید با برنامه و متناســب پیش 
برویم که معتقد هستیم توسعه تک بعدي همانند 

بچه ناقص الخلقه است.
برنامه ها  افزود: همه  وي 
اجــراي  جملــه  از 
را  موســیقي و کنسرت 
و  قانون  در چارچــوب 
خواهیم  اجــرا  مقررات 
کرد و ســعي مي کنیم که 
این برنامه ها را به بخش 
خصوصــي واگذار کنیم 
تا ما به وظایف حاکمیتي 

خود برسیم.
استان همدان  وي گفت: 
فقــط شــهر همدان  را 
نمي بینم بلکــه اعتبارات 
همــه  بیــن  در  بایــد 
به صورت  شهرســتان ها 
عادالنه تقســیم شود اما 
در گذشته تا حدودي در 
حق شهرستان هاي دیگر غفلت شده که موجب 
شــده تا شهرســتان ها وضعیت چندان خوبي 

نداشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمي اســتان 
همــدان در ادامه بیان کــرد: در حال واگذاري 
امور فرهنگي به بخش خصوصي هســتیم و 
برنامه ریــزي کرده ایم تا عدالت فرهنگي را در 

شهرستان ها به اجرا در بیاوریم.
وي گفت: اگر هم با بودجه کم مواجه شــویم 
برنامه هاي اســتاني را در ســایر شهرستان ها 

برگــزار مي کنیم تا همه شــهرهاي اســتان از 
برنامه هاي فرهنگي بهره مند شوند.

ــر  ــي ب ــر حمایت ــاً چت ــزود: حتم ــاني اف احس
ــد  ــترانده خواه ــتان ها گس ــه شهرس ــر هم س
شــد کــه اولیــن مــورد ایجــاد پردیــس 
ســینمایي امیــد در نهاونــد اســت. چنــد هفتــه 
قبــل کلنــگ آن بــه زمیــن خــورد و بیــن 4 تــا 
ــه  ــه مرحل ــا آن را ب ــم ت ــاه فرصــت داری 6 م
بهره بــرداري برســانیم و در حــال رایزنــي 
ــد پردیــس ســینمایي دیگــر  هســتیم کــه چن
شهرســتان هاي  مختلــف  پارک هــاي  در 
ــار  ــا اعتب ــینما، ب ــد س ــا فاق ــت ام پرجمعی
وزارتخانــه، اســتان و بخــش خصوصــي 

ــود. ــداث ش اح
وي در ادامه سخنانش گفت: همدان پیام ظرفیتي 
است که سال ها در شرایط مختلف کار کرده و 
تالشش به ثمر رسیده که توانسته استان را در 
کشــور مطرح کند بنابراین ما هم براي تقویت 
آن کوشش خواهیم کردپس ما را در کنار خود 

ببینید.
احســاني گفت: ما وظیفه داریم از شما در هر 
شرایطي حمایت کنیم به همین دلیل برنامه هایي 

داریم که اجرایي خواهند شد.
و  همدان پیــام  روزنامــه  مدیرمســئول 
ــان  ــوان میزب ــز به عن ــانه نی ــه پیام رس چاپخان
ــعه اي  ــداف توس ــبرد اه ــراي پیش ــت: ب گف
ــور  ــگاه ظرفیت مح ــه ن ــت ک ــود الزم اس خ
زیرمجموعه هــاي  بــه  توانمندمحــور  و 
بخــش خصوصــي خــود داشــته باشــید و از 
نظــرات آنهــا در تصمیم گیري هــاي خــود 
در شــوراي فرهنــگ عمومــي، بخــش رســانه، 
ــي و  ــتغال و کارآفرین بخــش اقتصــادي و اش

ــد.   ــتفاده کنی ــي اس اجتماع
نصرت ا... طاقتي احســن ادامــه داد: امیدواریم 
تمام بخش هاي خصوصي را به عنوان کارشناس 
درحوزه هایي که فعال هستند، ببینید و استفاده 

کنید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان با تاکید بر کار کارشناسی اعالم کرد

ترسیم چشم انداز توسعه فرهنگی استان 
■ روز گذشته احسانی به همراه معاونان خود از مجموعه فرهنگی رسانه ای همدان پیام و چاپخانه بازدید کرد

■ همدان فقط یک شهر نیست!                 ■ تكلیف شده به حوزه اجتماعی هم ورود کنیم
■ برنامه محوری اولویت ماست                 ■ هجدهمین پردیس سینمایی در نهاوند ساخته می شود

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد

آغاز آسفالت ریزي محور برگشت 
مریانج - امامزاده محسن)ع( 

ظرفیتــي  همدان پیــام 
در  که ســال ها  اســت 
کرده  کار  مختلف  شرایط 
و تالشش به ثمر رسیده 
در  را  استان  توانسته  که 
کشور مطرح کند بنابراین 
ما هم بــراي تقویت آن 
کوشش خواهیم کردپس 

ما را در کنار خود ببینید

معترضان به حذف یارانه
به "Yarane" توجه کنید

 در صــورت حذف یارانــه، پیامکی به منظور پیگیــری و اعالم 
اعتراض برای سرپرســت خانوار ارسال می شود که با هیچ شماره ای 

نیست و فقط با سربرگ"Yarane" معتبر است.
به گزارش ایســنا، حــذف یارانه افراد پردرآمد در ســه دهک باالی 
درآمدی از شهریور امسال آغاز شــده و آنطور که دولت اعالم کرده 

تاکنون حدود ۲00 هزار خانوار حذف شده اند.
حذف یارانه ها در حالی انجام می شود که فرصت برای پیگیری چرایی 
آن و اعتراض نیز وجود خواهد داشــت؛ به طوری که ابتدا برای افراد 

پیامکی ارسال می شود که از طریق آن امکان بررسی وجود دارد.
با توجه به اینکه در مدت اخیر بارها افراد ســودجو از طریق ارســال 
پیامک اقدام به کالهبرداری از این کانــال کرده اند، یارانه بگیران باید 
توجه داشــته باشند که پیامک ارســالی دولت حتما با سربرگ یارانه 
ارســال خواهد شد و اطالع رســانی از طریق شماره معتبر نیست؛ به 
گونه ای که باالی صفحه باید به التین کلمه یارانه )Yarane( نوشته 

شده باشد.
افراد بعد از دریافت پیامک می توانند به پیشخوان خدمات الکترونیک 
دولت که حــدود 600 دفتر در کشــور دارد، مراجعه کنند که تاریخ 

مراجعه نیز در پیامک مشخص شده است.
یارانه بگیرانی که یارانه آنها حذف شــده باید هنگام مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان دولت توجه داشته باشند که با همان شماره همراهی که به 
افراد پیامک زده شده باید مراجعه کنند و همان موبایل و پیامک را باید 
به پیشــخوان دولت ارائه دهند. همچنین کارت ملی معتبر، شناسنامه، 
گذرنامه و گواهینامه که جزو کارت های شناســایی معتبر اســت باید 

همراه باشد.
.http://yaraneh10 بعد از دریافت کد پیگیری، افراد باید به سامانه
mcls.gov.ir/prs/ مراجعه و کد رهگیری و کد ملی را وارد کنند.
درصورتی که نســبت به این مورد درخواســت بررسی مجدد وجود 
داشته باشد، افراد می توانند درخواست خود را در حداقل ۲00 کلمه در 
همان سامانه درج کنند و پس از بررسی، نتیجه آن به شماره تماس شان 

ارسال خواهد شد.
گفتنی اســت؛ حذف یارانه بگیران پردرآمد طبق تکلیف قانون بودجه 
مبنی بر حذف ســه دهک باالی درآمدی از دریافت یارانه نقدی انجام 
می شــود که البته در سال های قبل نیز به دولت تکلیف شده بود اما به 

هر دلیلی انجام نشد.
حدود ۷8 میلیون نفر در هر ماه یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت 
می کنند که هزینه ای حدود 4۲ هزار میلیارد تومان در ســال به همراه 

دارد.

بازار مسکن اواخر امسال 
بهبود پیدا می کند

 یک کارشناس بازار مســکن با بیان این که در شرایط فعلی تولید 
مســکن بیش از دو برابر تقاضا اســت، گفت: انتظار داریم با رسیدن 
قیمت مســکن به کف و افزایش اندک توان متقاضیان در انتهای سال 

جاری وضعیت معامالت بهبود پیدا کند.
ــا  ــرد: ب ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــا در گفت وگ ــاد نی ــدی روان ش مه
ــی در کشــور  ــه خال ــون خان ــه میلی ــش از س ــود بی ــه وج ــه ب توج
و حجــم انــدک معامــالت فــروش هــر واحــد مســکونی 80 ســال 
ــکن در  ــازار مس ــه ب ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ــرد ای ــان می ب زم
رکــود عمیقــی قــرار گرفتــه کــه علــت اصلــی آن در افت محســوس 

ــوان طــرف تقاضــا اســت. ت
وی ادامه داد: با این وجود انتظار می رود متغیرهای تقویت کننده بازار 
مســکن اواخر سال جاری به شکل کمرنگ بروز کند. تلفیق پس انداز 
خانواده ها با تسهیالت بانکی یکی از عوامل کمک کننده به بازار مسکن 

است.
وی درباره پیش بینی از وضعیت آینده بازار گفت: انتظار داریم در پایان 
سال جاری معامالت مقداری افزایش پیدا کند، اما این بهبود نسبی و 
غیرتورمی خواهد بود. هم اکنون متقاضیان اعتمادی به قیمت های فعلی 
ندارند به همین دلیل منتظرند تا قیمت ها به حدی از ثبات برسد تا به 

تدریج برای خرید اقدام کنند.
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هاشمی رئیس هیأت شطرنج استان شد 
 مجمع انتخاباتی هیأت شطرنج استان همدان روز پنجشنبه گذشته 
در ســالن کنفرانس شــهید شمســی پور همدان برگزار شد. در این 
مراسم مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج، محسن جهانشیر 
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان، روسای هیأت های شطرنج تابعه 
اســتان، نمایندگان داوران، مربیان، بازیکنان و باشگاه های شطرنج و 
همچنین نماینده آموزش و پرورش حضور داشتند. امیر عرفان هاشمی 
سرپرســت فعلی هیأت شطرنج استان، یکی از کاندیداهای ثبت نامی، 
جهت احراز این پســت بود که در پایان با کسب 14 رأی از مجموع 
14 رأی مأخوذه، به مدت چهار سال به عنوان ریاست هیأت شطرنج 

استان همدان انتخاب شد.
در این مجمــع انتخاباتی، ابتدا مدیر کل ورزش و جوانان اســتان  با 
بیان این که ورزش همدان از ظرفیت باالیی برخوردار اســت، اظهار 
داشت: در سال ۹8 استان  همدان میزبان چندین رویداد کشوری و دو 
رخداد بین المللی بود که یکی از این رخدادهای بین المللی، برگزاری 
مسابقات شــطرنج اوپن بین المللی ابن سینا است. محسن جهانشیر از 
فدراسیون شــطرنج بابت واگذاری میزبانی های مهم به استان همدان 
تشکر کرد و از هیأت شطرنج استان بابت برگزاری مناسب مسابقات 
اوپن بین المللی ابن ســینا تقدیر نمود. وی از نتایج درخشان شطرنج 
بازان پســر استان همدان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور 
ابراز خرسندی کرد و افزود در بخش شطرنج بانوان نیاز به کار بیشتر، 

وجود دارد. در ادامه این مراسم، امیر عرفان هاشمی به مدت ده دقیقه 
در خصوص فعالیت های انجام شــده در طول مدت سرپرستی خود 
در هیأت شطرنج اســتان و همچنین برنامه های پیش رو، توضیحاتی 
را ارائه داد و ســپس با عنایت به انصراف کتبی ســه کاندیدای دیگر، 
رای گیری کتبی انجام شــد و کلیــه اعضای حاضر در مجمع، به امیر 
عرفان هاشمی رای مثبت دادند. در پایان این مراسم رئیس فدراسیون 
شطرنج گفت: با توجه به ظرفیت بسیار باالی شطرنج استان  همدان و 
زیرساخت های ورزشی این استان، در سال های اخیر همدان میزبانی 
مســابقات متعددی را به عهده داشــته و در اجرای این مسابقات، با 
موفقیت عمل کرده اســت. مهــرداد پهلوان زاده بابیــان اینکه هیأت 
شطرنج استان  همدان در سال های اخیر به جمع هیأت های برتر کشور 
رسیده است، گفت: در چند سال اخیر استان  همدان چهره های بسیار 
خوبی به شطرنج کشور معرفی کرده است و ابراز امیدواری کرد که با 
انتخاب امیر عرفان هاشمی به عنوان ریاست هیأت شطرنج، روزهای 

خوبی پیش روی شطرنج استان همدان باشد.

مسعود مصدق پور 
قهرمان شطرنج بین المللی ابن سینا شد 

 مســعود مصدق پــور قهرمان 
شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج 

اوپن بین المللی ابن سینا شد 
شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج 
اوپن بین المللی ابن سینا که از ۲1 
شــهریور ماه ۹8 به میزبانی هیأت 
آغاز شده  اســتان همدان  شطرنج 
بود، با قهرمانی استاد بزرگ مسعود 
مصدق پور در جدول اســاتید به 
 C صادق اســدی از همدان و در جدول B پایان رســید. در جدول
شــایان احمدی از گلســتان به مقام قهرمانی رسیدند. جدول A این 
مسابقات، ویژه بازیکنان با ریتینگ باالتر از ۲000 بود و ۷۷ نفر در آن 
حضور داشتند و در پایان ۹ دور رقابت، مسعود مصدق پور از خراسان 
رضوی با 5/۷ امتیاز قهرمان شد و علی راستبد و آراد نظری از گیالن 
با ۷ و 5/6 امتیاز، در رده های دوم و ســوم ایستادند. استان همدان در 
این جدول ۷ نماینده داشت که امیر مسعود مرادی و علیرضا مردانی با 
کسب 5/4 امتیاز, عملکرد مناسب تری داشتند. در جدول B مسابقات 
اوپن بین المللی ابن ســینا، 114 بازیکن بــا ریتینگ 1600 تا ۲100 
حضور داشــتند و در ۹ دور به روش سوئیسی با هم رقابت کردند که 
در پایان صادق اســدی از همدان با 8 امتیاز قهرمان شد، حسین امیر 
وردستیان از آذربایجان شرقی با 5/۷ و آرین فرمانی انوشه از قزوین با 

۷ امتیاز، در رده های دوم و سوم جدول قرار گرفتند.
در جدول C مسابقات اوپن ابن سینا، ۲53 بازیکن با ریتینگ پایین تر 
از 1۷00 حضور داشــتند که در 11 دور به روش سوئیسی به مصاف 
هم رفتند و شــایان احمدی از گلستان با 5/۹ به مقام نخست رسید، 
خشایار ساعی و محمد ارشیا آقامحمدی هردو از همدان با ۹ امتیاز در 
مکان های دوم و سوم ایستادند. این مسابقات با حضور 444 بازیکن 
از هفت کشور و به مدت هشت روز در سالن انقالب همدان برگزار 
شد. در بخش بلیتس مسابقات 164 بازیکن به مصاف هم رفتند و پس 
از 11 دور مسعود مصدق پور از خراسان رضوی، تورنیکه سانیکیدزه 
از گرجســتان و بردیا دانشــور از تهران به عنوان نفرات برتر معرفی 
شــدند. قضاوت این رقابت ها را هادی حیدریان، ایرج صباح، مهدی 
ســلیم، مهرداد جمالی، محمد غالمی، آروین جمالی و نوید کمکی ، 
بهاره قربانی، راهله جعفری، اشرف باقری، افسانه حیدری مهر، نیلوفر 
حیدریان، لیال ســادات کمره ای، عادله فــرخ زادی و الهه حاجیان به 

عهده داشتند.

قهرمانان پرش با اسب کشور در همدان 
شناخته شدند

 سوارکاران برتر مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در همدان 
معرفی شدند.

در این رقابت ها و در بخش نونهاالن که با شرکت 4۲ سوارکار انجام 
شــد، اســتاتیرا غفاری از تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، مهدی 
علیخانی از قزوین دوم شــد و رویا جمشیدخانی از تهران بر سکوی 

سوم قرار گرفت.
همچنین در رده ســنی نوجوانان که 41 ســوارکار حضور داشــت، 
ســام معصومی از تهران بر سکوی قهرمانی قرار گرفت، محمد امین 
خواجویــی از کرمــان مقام دوم را به دســت آورد و امید انتظاری از 

کرمان سوم شد.
در رده ســنی جوانان نیز که با شرکت 3۷ سوارکار برگزار شد، علی 
عقیقی از تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، پویا وفایی از زنجان دوم 

شد و میر پارسا بهزادیان از تهران بر سکوی سوم ایستاد.
مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری کشور در حاشیه این رقابت 

ها از محسن جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان همدان تقدیر کرد.
همچنین از تمبر اختصاصی مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در 

همدان طی مراسمی رونمایی شد.
در این دوره از مســابقه ها سوارکارانی از استان های تهران، آذربایجان 
غربــی، البرز، اصفهان، قزوین، فارس، زنجــان و همدان در رده های 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و مالکان حضور داشــتند.این پیکارها به 

مدت سه روز در همدان برگزار شد.

تور سوارکاری ایران 
در همدان به پایان رسید

 سومین مرحله از تور ســوارکاری ایران با معرفی نفرات برتر در 
همدان به پایان رسید.

101 سوارکار در تور پرش با اسب کشور به میزبانی باشگاه اویسینای 
شهر همدان با هم به رقابت پرداختند.

در این دوره از مســابقه ها سوارکارانی از استان های تهران، آذربایجان 
غربی، البــرز، اصفهان، قزوین، فارس، زنجان و همدان در ســه تور 
کوچک، متوســط، بزرگ و رده های نونهــاالن، نوجوانان، جوانان و 

مالکان حضور داشتند.
در تور بزرگ سوارکاری ایران رامین شهابی ازتهران قهرمان شد و علی 
فرهمند از اصفهان و سجاد کالنتری از تهران دوم و سوم شدند.در این 

رقابتها ۲5 سوارکار رقابت کردند.
در تور متوســط جام ســوارکاری ایران نیر ۲3 سوارکار با هم رقابت 
کردند که در پایان مازیار جمشــید خانی از تهران اول شــد و مجتبی 
پورشــمس از فارس و رضا شــکری از تهران به ترتیب دوم و سوم 
شدند.در تور کوچک نیز مســعود برجیان؛ حسین رضایی و مسعود 

مکاری نژاد هر سه از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

قدرت نمایی سنگنوردان کرمانی در همدان

 مسابقات ماده بلدرینگ بخش بانوان دومین دوره سنگنوردی جام 
باشگاهی کشور با شناخت نفرات برتر به میزبانی همدان پایان یافت و 

سکوهای اول تا سوم نصیب بانوان کرمانی شد.
در ایــن پیکارها کــه با رقابت 43 ســنگنورد بــه میزبانی مجموعه 
ســنگنوردی فرهاد همدان برگزار شــد، راحیل رمضانی از باشــگاه 

کوهنوردی ساسان کرمان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
همچنین محیا دارابیان و فاطمه جعفری هر ۲ از باشگاه ساسان کرمان 

به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
این ســنگنوردان در قالب باشگاه سنگنوردی داوودی تهران، دانشگاه 
تربیت مدرس تهران، هیأت استان همدان، نومرز، باشگاه کوهنوردی 
آزادی آمل، باشگاه کوهنوردی صها، باشگاه کوهنوردی بهمن و باشگاه 

کوهنوردی ساسان کرمان در این پیکارها شرکت دارند.
پیش از این در مسابقات ماده سرطناب محیا دارابیان از باشگاه ساسان 

کرمان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
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پيشخوان
المپیاد کوچک ورزشی در همدان

 مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه شاهد رقابت یک هزار 
ورزشــکار در چهار رویداد ورزشی در همدان هستیم گفت: این اتفاق 

المپیک کوچک ورزشی را در این استان ایجاد کرده است.
محسن جهانشیر با اشــاره به برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی در 
اســتان اظهار کرد: از بدو ورود خود به همدان، تأکید فراوانی بر توسعه 

گردشگری ورزشی داشتم و در همین مسیر نیز پیش رفتم.
وی گفت: در چهار سال اخیر ورزش همدان یکی از حوزه های فعال در 
جذب توریست بوده که این امر باید بعد از کیفی سازی، رونق بخشیده 
شــود.مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان ادامه داد: همدان جزو 

معدود شــهرهای ایران اســت که ارتفاع باالیی از سطح دریا دارد و از 
طبیعت و جغرافیای خوبی هم بهره مند است.

وی با بیان اینکه در کنار این مباحث وجود زیرســاخت های مناسب و 
تخصصی می تواند شــرایط خوبی را برای میزبانی از مسابقات ورزشی 
مهیا کند ادامه داد: همین امر باعث می شود دست ما در قبول میزبانی و 

مسابقات مختلف باز باشد.
جهانشیر بیان کرد: این روزها مسابقات مختلف ورزشی ملی و فراملی و 
اردو های آمادگی تیم های ملی در استان همدان در حال برگزاری است 

که نشان از ظرفیت باالی زیرساخت های ورزشی آن دارد.
وی این اتفاق را زمینه  رونق اقتصادی و رشد صنعت توریسم ورزشی 

و گردشــگری در همــدان دانســت و تأکید کرد: بدون شــک مردم 
مهمان دوست همدان به شایســتگی از ورزشکاران رشته های مختلف 

ورزشی میزبانی می کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان افزود: در حال حاضر شاهد 
رقابت حدود یک هزار ورزشــکار در چهار رویداد ورزشــی در سطح 
اســتان هستیم که یک المپیک کوچک ورزشــی را در این استان ایجاد 
کرده اســت.وی تأکید کرد: رویکرد ما در قبــول میزبانی ابتدا منفعت 
ورزشــی استان و بعد جذب توریســم ورزشی است که آن را در تمام 
رشته های ورزشی فعال کرده ایم تا در سطح بین الملل با میزبانی های مهم 

بتوانیم ظرفیت های استان را بیش از پیش معرفی کنیم.

هزار نفر در تابستان ۹۸ 
در کالسهای شنا شرکت 

کردند
 در طــرح اوقات فراغت در اســتان 
همدان، بیش از هــزار نفر از دختران و 
پسران در اســتان همدان در کالسهای 
عمومی رشــته ورزشی شنا ، شیرجه و 

واترپلو ثبت نام و شرکت کردند.
دبیر هیأت شــنا اســتان بــا اعالم این 
خبرخاطرنشــان کرد: کالسها زیر نظر 
مربیان زبده اســتان برگزار و در سطح 
قابل توجهی استعداد مطلوب این رشته 

شناسایی شده است.
حامد جلیلوند ضمن تقدیر از حمایت 
های اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
تصریح کرد: این هیأت بدون در اختیار 
تمرینات  اســتخر مخصوص  داشــتن 
حرفــه ای و اموزشــهای مقدماتی، تنها 
با بهــره گیری از ظرفیت اســتخرهای 
عمومی در ســطح اســتان به این مهم 
دست یافته که امیدواریم بزودی شاهد 

رفع این کاستی باشیم.
وی در پایــان گفت: مربیــان در ابتدای 
طرح تابســتان دوره باز آموزی را پشت 
ســر گذاشته و ســپس به اداره کالسها 

پرداختند.

کالس مربیگری درجه 
سه جودو در همدان

 دوره عملــی مربیگری درجه ســه 
جودو به میزبانی هیأت جودو استان به 

مدت پنج روز در همدان برگزار شد.
به منظور ارتقای کیفیت جامعه مربیگری 
جودو استان و استفاده از نیروی جوانان 
مستعد و همچنین استفاده از ظرفیت و 
تجربیات قهرمانانی کــه دوره قهرمانی 
خود را به پایان رســانده اند، یک دوره 
کالس عملــی مربیگری درجه ســه به 
مدت پنــج روز به میزبانی هیأت جودو 
استان همدان و با مدرسی استاد اردشیر 
موحد دانش، ناظر فدراســیون جودو و 
اســتاد بهنام رشــوند، مربی بین المللی 
بــا موفقیت برگزار گردیــد و در پایان 
ایــن دوره 15 نفر جــودوکار به جامعه 

مربیگری جودو استان اضافه گردیدند.

اختتامیه طرح ملی 
تابستانه با ورزش در 

رزن
 بــا مشــارکت هیــأت ورزش های 
همگانی و ژیمناستیک رزن اختتامیه ی 
طرح ملی تابســتانه با ورزش در محل 
سالن شــهید مفتح شهرستان به اجرا در 
آمد. در آســتانه فرا رســیدن هفته دفاع 
مقدس با مشــارکت هیأت ورزش های 
همگانی و ژیمناســتیک شهرستان رزن 
اختتامیه طرح ملی تابســتانه با ورزش 
در محل سالن شهید مفتح شهرستان به 
اجرا درآمد. در این مراسم بین شرکت 
کنندگان همایــش ورزش صبحگاهی، 
مسابقات دارت،دال پالن و دو میدانی 
برگــزار گردیــد و در هفتــه پایانی و 
اختتامیه این طرح هیأت های همگانی 
، ژیمناســتیک ، عشــایری روســتایی 
و کمیتــه ورزشــی دارت بــا اجرای 
برنامه های خود به طرح ملی تابستانه با 
ورزش وبا شعار خانواده فعال ،تابستان 

جذاب پایان بخشیدند.

 اتفاقات پیش از شهرآورد و کری خوانی هواداران 
با نتایج گذشــته یکــی از مهمتریــن جذابیت های 
شهرآورد تهران است. جذابیت هایی که در برخی از 

مواقع نتایج را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش ایرنا، شهرآورد ۹1 امسال در حالی امروز 
)یکشنبه( برگزار می شــود که فوتبال ایران به ویژه 
باشــگاه های استقالل و پرسپولیس شرایط متفاوتی 
نسبت به سال گذشته را تجربه می کنند. در کنار این 
شــرایط نباید از تصمیمات فدراسیون برای تکمیل 
مولفه های حرفه ای شدن چشم پوشی کرد. همچنین 
زمزمه های حضور زنان در ورزشگاه از دیگر اتفاقاتی 
اســت که در روزهای منتهی بــه دربی این بازی را 

تحت تاثیر قرار داده است.
۲تیم تغییــرات زیادی در نیمکت مربیان و بازیکنان 
حاضــر در زمین دارند. مربیان این تیم ها نخســتین 
دربی تهران را تجربــه می کنند و برخی از بازیکنان 
نیز در این بازی نخستین شهرآورد را تجربه کرده و 
به دنبال اثبات خود به هواداران هستند. کادر فنی و 
بازیکنان جدید ۲ تیم به خوبی می دانند که برد، گل 
زدن یا بازی چشــمگیر در شهرآورد تهران تضمین 

کننده یک فصل محبوبیت آنان است.

هر چند که شرایط ۲ تیم متفاوت از هم است اما این 
تفاوت به معنای برتری در زمین نیســت زیرا تجربه 
ثابت کرده است زمین مسابقه و نتیجه آن تحت تاثیر 
شرایطی اســت که جدول رده بندی در آن کمترین 
نقش ممکن را دارد. امسال استقالل آغاز مناسبی در 
لیگ برتر نداشته و پرسپولیس نیز به مانند چند فصل 
پیش مقتدرانه بازی نکرده اســت. هر ۲ تیم قبل از 
بازی یک باخــت را در کارنامه دارند اما تیم فوتبال 

استقالل در سه بازی بردی به دست نیاورده است.
پرســپولیس با 6 امتیاز در رده چهارم و استقالل با ۲ 
امتیاز در رده یازدهم قرار دارد. پرســپولیس یک گل 
دریافت کرده و ۲ گل زده اســت اما استقالل ۲ گل 

زده و سه گل خورده را در کارنامه دارد.
این هفتمین بازی در شهریورماه است. در دربی های 
آخرین ماه تابســتان یــک برد برای پرســپولیس، 
یک برد اســتقالل و چهار تســاوی به ثبت رسیده 
اســت. بهترین برد تاریخ پرسپولیس در این ماه در 
ســیزدهمین شهرآورد به دست آمده که سرخپوشان 
پایتخت توانستند با نتیجه 6 بر صفر به برتری برسند. 
استقالل هم در لیگ یازدهم و در دربی شماره ۷۲ با 
دو گل )فرهاد مجیدی و مجتبی جباری( حریف را 

شکســت داد تا تعداد بردهای ۲ تیم در این ماه برابر 
شود. چهار بازی نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده 
که تنها یک بازی گل داشــته است. در مسابقه ای که 
شهریور ســال 136۷ برگزار شد »جعفر مختاری فر« 
برای اســتقالل و »فرشــاد پیوس« برای پرسپولیس 

گلزنی کردند.
ســه دربی دیگر دو تیم کــه در لیگ های دوازدهم، 
سیزدهم و شانزدهم در ماه آخر تابستان برگزار شد با 

نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت.
امسال شرایط حضور هواداران در ورزشگاه متفاوت 
از سال گذشــته تعریف شده به گونه ای که تنها 5۷ 
هزار نفر اجازه ورود به ورزشــگاه را دارند. اگر در 
گذشــته برای بازی این ۲ تیــم، رقمی بیش از 1۲0 
هزار نفر در ورزشــگاه حضور پیدا کرد اما در دربی 
۹1 این میزان به نصف رسیده است. پرتماشاگرترین 
شهرآورد مهرماه 136۲ با 1۲0 هزار تماشاگر برگزار 
شد. در آن بازی تیم فوتبال استقالل  توانست با تک 

گل »پرویز مظلومی« از سد پرسپولیس بگذرد.
کم شــدن ظرفیت ورزشــگاه آزادی برای دربی در 
حالی است که شیوه فروش بلیط نیز در این مسابقه 
متفاوت از گذشته است. بنا به اعالم سازمان لیگ و 

فدراســیون فوتبال هیچ تماشاگری بدون بلیط وارد 
ورزشــگاه نخواهد شد و قرار است رزرو بلیط تمام 
الکترونیکی باشد. همچنین شرایط ورزشگاه متفاوت 
از سال های گذشته است و فدراسیون ادعا می کند 
اســتانداردهای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)afc( را اجرایی کرده و تمام صندلی ها نیز شماره 

گذاری است.
یکی از مهمترین حاشــیه های این بازی  آن است که 
این دربی شاید  آخرین بازی ۲ تیم بدون حضور زنان 
باشد. بنا به اعالم فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( از 
ماه آینده )مهرماه( باید تمام مسابقات فوتبال ایران در 
سطح ملی و باشگاهی با حضور زنان برگزار شود و 
بازی تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج نخستین تجربه 
رسمی حضور زنان در ورزشگاه است. این بازی 18 

مهرماه برگزار می شود.
همچنین با اعالم رســمی »مسعود سلطانی فر« وزیر 
ورزش و جوانان تمام زیر ســاخت ها برای حضور 
زنان در ورزشــگاه آماده اســت. در کنار این وعده، 
مســئوالن ورزش ایران روز جمعه گذشته به هیأت 
اعزامــی فیفا به کشــور قول دادند کــه از ماه آینده 

حضور زنان آغاز خواهد شد.
»گابریل کالدرون« و »آندره استراماچونی« از باخت 
احتمالــی این بازی هراس زیادی دارند. زیرا از یک 
سو مرد ایتالیایی با استقالل نتیجه خوبی کسب نکرده 

و برد در ایــن دربی می تواند وی را نجات دهد. اما 
اگر این بازی برای مربی ســابق اینتر با باخت همراه 
باشد بدون شک گام نخست اخراج سرمربی ایتالیایی 

برداشته خواهد شد.
در سمت مقابل هر چند که کالدرون شرایط بهتری 
نســبت به همتای ایتالیایی دارد اما آژیر خطر از آن 
ســوی مرزها برای او به صدا درآمده است. »برانکو 
ایوانکویــچ« مردی که ســه قهرمانــی متوالی برای 
سرخپوشــان به ارمغــان آورد اکنون تیمــی ندارد. 
اخــراج برانکو از االهلی و ناتوانی پرســپولیس در 
طلب مطالبات مرد کروات موجب شده تا تمایل به 
برگرداندن این مربی موفــق در فوتبال ایران زمزمه 
روز باشد. شایعات مبنی بر بازگشت برانکو موجب 
شده تا کالدرون بیش از هر کس دیگر احساس خطر 
می کند؛ خطری که ممکن است پس از باخت آن را 

در نزدیکی خود احساس کند.
البته در کنار این حواشــی ممکن است دربی ۹1 
پایانی بر تیمداری دولتی باشــد. برنامه واگذاری 
سرخآبی ها به بخش خصوصی در چند ماه گذشته 
در دســتور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است. 
اگر این واگذاری انجام شــود تیم داری دولت در 
نودمین دربی به پایان خواهد رســید و باید منتظر 
رقابت بخش خصوصی در مستطیل سبز فوتبال و 

شهرآورد تهران باشیم.

پرونده رقابت های فوتبال زیر 16 سال آسیا 
در گروه ســوم که در همدان دنبال می شــود 

امشب با انجام دو بازی بسته می شود.
در این رقابت ها چهار تیم ایران، افغانســتان، 
مالدیو و فلسطین حضور دارند که به میزبانی 

شهر مریانج مسابقات خود را دنبال می کنند
دو تیم فلســطین و مالدیو خیلی زود از دور 
مســابقات خارج شدند و امشب دو تیم ملی 
نوجوانان ایران و افغانســتان سرنوشــت این 
گروه را مشــخص خواهند کــرد این دیدار 
حساســیت خاصی دارد فوتبال افغانســتان 
هیچــگاه در حد و قواره فوتبال کشــورمان 
نبوده اما در رقابت های دوســتانه کافا که در 
تاجیکســتان برگزار شد تیم ملی کشورمان با 
یــک گل مقابل افغان ها شکســت خورد که 
همراه با حاشــیه هایی بود. رسانه های داخلی 
انتقادات شدیدی نسبت به سرمربی تیم ملی 

نوجوانان داشتند.
حســین عبدی نیز در واکنش به این انتقادات 
صبوری کرد و پس از بازی فلسطین نیز گفت: 
که حرف های خود را پس از بازی با افغانستان 

خواهد زد.همین مسائل حاشیه ای حساسیت 
این بازی را دو چندان کرده است.

عبــدی و شــاگردانش برای پــاک کردن آن 
شکست امشب با توپ پر وارد میدان خواهد 
شــد و این دیدار طعم انتقامی به خود گرفته 

است.
سرمربی تیم ملی افغانســتان نیز اعتقاد دارد 
کــه ایران برای انتقام قدم بــه میدان خواهد 
گذاشــت و ما نیز برای آنکــه ثابت کنیم آن 
نتیجه اتفاقی نبوده خود را برای دیدار امشب 

آماده کرده ایم.
افغانســتان که خیلی دیر به همدان رسید در 
دو بازی گذشته چیزی نشان نداد و در روی 
کاغذ به راحتی می توان برد کشورمان را قطعی 
قلمداد کرد. ملی پوشــان ایران که با 6 امتیاز 
صعود خود را به جمع 16 تیم برتر آسیا قطعی 
کرده اند امشــب استرس برد و باخت ندارد و 
تنها برای یک بازی انتقامی و سرگروهی قدم 
به میدان می گذارند. حساسیت این دیدار حتی 
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال را نیز به 
همدان کشــانده تا از نزدیک شاهد دوئل دو 

تیم باشد.
تماشــاگران نوجوان از این رقابت ها خوب 
استقبال کرده اند و کمیته فرهنگی هیأت فوتبال 
با هماهنگی باشگاه ها بازیکنان نوجوان را در 
استادیوم جمع کرده تا ملی پوشان کشورمان را 

تشویق نمایند.
امشــب دو بازی انجام خواهد شــد ابتدا دو 
تیم مالدیو و فلســطین در دیداری تشریفاتی 
به مصاف هم می روند و ســپس ملی پوشان 
کشورمان مقابل افغانستان صف آرایی می کند.

بازیکنــان تیم ملــی کشــورمان در بازی با 
فلسطین فوتبال روان و قابل قبولی ارائه دادند 
و بارهــا روی دروازه حریف خطرناک ظاهر 
شدند که اگر دقت بیشتری داشتند و ضربات 
آخر را بهتر می زدند احتمال اینکه با گل های 

بیشتری پیروز شوند وجود داشت.
در این رقابت ها یادگار رستمی، امید ابراهیم 
زاده ودانــش در کنــار ســایر بازیکنان یک 
ســر و گردن از دیگر تیم ها باال نشان دادند 
امشب شاهد بازی جذاب و تماشاگرپسندی 

خواهیم بود.

شهرآورد ۹۱؛ حاشیه های پررنگ تر از متن

در شب پایانی نوجوانان آسیا 

ایران، افغانستان با طعم انتقام 

سرمربی تيم ملی نوجوانان ایران:

بی صبرانه منتظر 
بازی امشب با 
افغانستان هستیم

 روز گذشــته در دومین روز رقابت های 
فوتبال زیر 16 ســال آسیا تیم ملی کشورمان 
در یک بازی نزدیک موفق شد دو بر یک تیم 
ملی نوجوانان فلسطین را شکست دهد وجواز 

حضور در مرحله پایانی را بدست آورد.
ســرمربی تیم ملی فوتبــال نوجوانان ایران 
پس از پیروزی مقابل فلســطین در نشست 
خبری گفت: با برد برابر تیم فوتبال فلسطین 
بی صبرانه منتظر بازی با افغانستان هستم تا 

ثابت کنیم جو سازی ها اثری ندارد.
حسین عبدی اظهار کرد: ما بازی را خوب 
آغاز کردیــم و باید در دقایــق اولیه بازی 

به گل می رســیدیم. مــا موقعیت های 80 
درصدی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم، 
گاهی اوقات روی بعضی صحنه ها غافلگیر  
می شویم و گل می خوریم و نمی توانیم آن را 
جبران کنیم؛ این جزو اتفاقات فوتبال است 

که باید از آن درس گرفت.
وی بــا بیــان اینکه در انتهــا کمی بازی 
احساســی شــده بود کــه یک اشــتباه 
می توانســت بازی جســورانه مــا را به 
تســاوی تبدیل کند تصریح کرد: چند نفر 
از بازیکنان اشــتباهات کوچکی داشتند و 
داشــتیم  10 موقعیت خطرناک  به  قریب 
که اگر آنها به گل می رفت می توانســتیم 

نتیجه بازی قبلی را تکرار کنیم. 
ســرمربی تیم ملی فوتبــال نوجوانان ایران 
پیرامــون بازی آینده خود برابر افغانســتان 
بیان کرد: ما منتظر بازی با افغانستان هستیم، 
بعد از آن صحبت خواهم کرد که عده ای به 

دنبال منافع خود هســتند و باخت ما برابر 
ایــن تیم در جام کافا را بــزرگ کردند. اما 
باید به آنها بگویم که بازی دوســتانه برای 
شناخت بازیکنان اســت نه نتیجه گرایی و 
قدرت نمایی، بی صبرانه منتظر این بازی ام تا 
ثابت کنم جوســازی عده ای سودجو اثر و 

فایده ای ندارد.
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■ قد  س2...............................  نيوکاسل- قصرشيرين
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■ فلســطين1 - ايده اصلی - شبی که ماه کامل 

شد- روسی 
فلسطين 2. شبی که ماه کامل شد - ايکس الرج
■ سينما کانون...............  قصر شيرين - ايده اصلی

■بهمن مالير...........................................................   قسم
نيوکاسل - ايده اصلی- تپلی  و من

■ آزادي تويسرکان- زهرمار - شبی که ماه کامل شد 

رشد شتابان ایران در پیوند سلول های 
بنیادی خون ساز

 رشــد خیلی خوبی طی 4 تا 5 سال گذشته در پیوند سلول های 
بنیادی خون ساز و  مراکز پیوند داشتیم.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری به ایرنا  با اشاره به اینکه تعداد مراکز 
پیوند در کشور طی سال های اخیر از 4 مرکز به 18 مرکز رسید، اظهار 
داشــت: تعداد پیوندها هم از 400 تا 500 مورد در ســال به 1۲00 
مورد رسیده است. امیرعلی حمیدیه بیان داشت: در حال حاضر پیوند 
ســلول های بنیادی خون ساز در حدود 45 کشور دنیا از جمله ایران 
انجام می شــود. پیوند طی چند ســال پیش در کشور در چند مرکز 

محدود انجام می شد که االن به 18 مرکز رسیده است.

500 شرکت خالق در کشور شناسایی شد

 در زمان حاضر، 500 شــرکت خالق در کشور شناسایی شده و 
تحت حمایت قرار دارند.

دبیر ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری گفت: برنامه ای توســط معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهوری در ســال  ۹۷ ابالغ شــد که در اجرای آن 

شرکت های خالق شناسایی شدند.
به گزارش ایرنا، ســید محمدحسین ســجادی نیری با بیان این که 
حدود 15 خدمت و سرویس برای شرکت های خالق در نظر گرفته 
شده اســت، افزود : تسهیالت سربازی ، فناوری های توانمندسازی 
و تسهیالت مالی و غیره از جمله تسهیالت برای شرکت های خالق 

است.

کمبود آب مانع ساخت نیروگاه های انرژی 
جدید در آسیا

 نتایج یک پژوهش جدید نشان داد تغییرات اقلیمی و بهره برداری 
بی رویه از آب ها ممکن اســت کشورهای آســیایی در حال توسعه 
را در آینده نزدیک با مشــکل کم آبی برای خنک کردن نیروگاه های 
انرژی، روبه رو کند.  به گزارش ایرنا، مطالعات پژوهشگران دانشگاه 
ایالتی اوهایو نشــان داد که آن دســته از نیروگاه های برق موجود و 
برنامه ریزی شده برای ساخت که از ذغال سنگ به عنوان منبع انرژی 
استفاده می کنند، نسبت به کمبود آب آسیب پذیرند.  جفری بلیکی از 
مولفان این پژوهش ضمن اشاره به پیامدهای منفی ناشی از تغییرات 
اقلیمی می گوید: »برای خنک کردن نیروگاه های انرژی- نیروگاه های 

زغال سنگ، هسته ای و گاز طبیعی- به آب نیاز است.

تاثیر ازدواج  فامیلی بر بیماری های
 نقص ایمنی

 رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران 
با بیان این که مطالعات انجام شده نشان می دهد فراوانی بیماری های نقص 
ایمنی در کشورهای اروپایی و آمریکایی با میزان ازدواج خویشاوندی کمتر 
از یک درصد، برابر یک در ده هزار نفر اســت، گفت: پژوهش های مرکز 
تحقیقات نقص ایمنی نشــان می دهد که میزان ازدواج فامیلی در والدین 
کودکان مبتال به نقص ایمنی در ایران بر حسب نوع نقص ایمنی بین 58 تا 
۷8 درصد است.اصغر  آقامحمدی در گفت وگو با ایسنا، گفت: بیماری های 
نقص ایمنی اولیه، گروه متنوعی از بیماری های ژنتیکی است که به علت 
اختالل در سیستم دفاعی بدن انسان )بعلت موتاسیون در ژن های مسئول 

رشد و تکامل اجزای سیستم ایمنی (  به وجود می آیند.

درمان سرطان مغز در کودکان با کمک 
داروی لوسمی

 پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدیدی دریافتند که داروی 
بیماری لوسمی مزمن مغز استخوان می تواند نقش مهمی در مقابله با 

سرطان مغز در کودکان داشته باشد.
به گزارش ایلنا، پژوهش جدیدی که در "دانشــگاه کالیفرنیا، ســن 
دیگو")UCSD( انجام شده، نشان می دهد که شاید داروی بیماری 
"لوسمی مزمن مغز استخوان")CML( بتواند در متوقف کردن رشد 
Medulloblasto("نوعی تومور مغزی موسوم به "مدولوبالستوما
ma( موثر باشد. مدولوبالستوما، یک تومور بدخیم سرطانی در مغز 
است که کنترل تعادل بدن را از مخچه به دست می گیرد و هماهنگی 

بدن را مختل می کند.

حضور ایران در سازمان جهانی 
گردشگری پررنگ تر شود

 حضور ایران در ســازمان جهانی گردشــگری 
باید پررنگ تر شــود، به گونه ای که بتوانیم طرح ها، 
نظرات و ایده های خود را به این ســازمان پیشنهاد 

دهیم.
وزیــر میراث فرهنگــی گفت: »با توجه به شــعار 
امسال سازمان جهانی گردشگری یعنی"گردشگری 
و اشتغال: آینده ای بهتر برای همه" باید یک پوستر 
واحد در سراســر کشــور با موضوع این شــعار 

طراحی و تولید شود.«
به گزارش مهر مونســان تصریح کــرد: »برخی از 
موضوعات گردشــگری در ایــران دارای اهمیت 
است و حتی مورد استقبال دبیرکل سازمان جهانی 
گردشــگری نیز قرار گرفته است که به عنوان مثال 
می توان به موضوع بوم گردی اشاره کرد و بر همین 
اساس شعار سال آینده سازمان جهانی گردشگری، 
"گردشگری روستایی" اســت که این ظرفیت در 
کشور ما قابل مالحظه اســت از این رو می توانیم 
حضور پررنگ تری در این ســازمان جهانی داشته 

باشیم.«
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در ادامه گفت: »باید بتوانیــم برنامه های متنوع در 
حوزه گردشگری تعریف کنیم و در این میان باید 
از افراد مشهور و چهره های هنری در جامعه برای 
معرفی این برنامه ها اســتفاده کنیم. این در حالی 
است که موضوع شبکه های جهانی نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار است و از این ظرفیت ها باید در 
معرفی برنامه های متنوع گردشــگری بهره ببریم و 
یک برنامه پرحجم تبلیغاتی در حوزه گردشــگری 

اجرا کنیم.«

بودجه ۲0 میلیارد تومانی 
نمایشگاه های استانی

 امســال ۲0 میلیارد تومان یارانــه در قالب بن 
مشــارکتی در استان ها توزیع می شــود که از این 
میزان ۲0 درصد ســهم ارشاد و 80 درصد توسط 

بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
  قادر آشــنا، مدیرعامل مؤسســه نمایشــگاه های 
فرهنگی، در این نشســت در ســخنانی گفت: من 
از زمان حضورم در مؤسســه با تمامی مدیران کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها، معاونان فرهنگی 
و نیز ناشــران و کتابفروشان مکاتبه کردم و از آنها 
دعوت کردیم تا درباره برگزاری این نمایشــگاه ها 
نظر بدهند. مدیران استانی از جمله مدیران ارشاد و 
استاندارها عنوان می کنند،  برگزاری این نمایشگاه ها 
جزو نیازهای ماســت و دوست داریم میزبان آنها 
باشیم. ما هم در نتیجه این مسئله مقدماتی را فراهم 

کرده ایم.
 از جمله اینکه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 
وزیر کشــور مکاتبه کردنــد و این مکاتبه منجر به 
صدور بخشــنامه ای برای اســتانداران شد که به 
برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب کمک کنند که 
این مســئله در بخش برخی از استان ها به صورت 

اجرایی درآمده است.
بــه گــزارش تســنیم،وی تصریح کرد: امســال 
بیشترین اولویت برای اســتان ها به منظور میزبانی 
نمایشــگاه های استانی ســه ماه پاییز بود. با وجود 
این، ما ناچار از اولویت بندی بودیم و تالش کردیم 
که در تمامی اســتان ها، نمایشگاه برگزار شود که 
این مسئله در حال حاضر نیز در دستور کار ما قرار 
دارد جز یک اســتان زمان برگزاری نمایشــگاه در 

دیگر استان ها قطعی شده است.

اجرای تئاترنهاوندی ها
در ارمنستان

■ 7 اثر نمایشی از  ایران در این فستیوال حضوردارند
معصومه کمالوند «

 امســال هفدهمین 
برگــزاری  ســال 
هایفست  جشــنواره 
و  اســت  ارمنســتان 
 5۲ اجــرای  شــاهد 
نمایش از 1۷ کشــور 
خواهیم بود. این دوره 
از جشــنواره از )یکم 
تا هشــتم اکتبر(  ۹ تا 
برگزار می  1۷ مهرماه 
شــود و کشــورهای 
کره جنوبی، روســیه، 
بلژیــک، انگلســتان، 
ایــران،  اکرایــن، 
گرجســتان، آلمان، لوکزامبورگ، ارمنســتان، برزیل، آمریکا، کرواسی، 

ایتالیا، سوئد، سوییس و لهستان در این رویداد حضور خواهند داشت.
امسال ۷ اثر نمایشــی از ایران در جشنواره شرکت دارند که گروه دریا 
نهاونــد با نمایش »خیال« به کارگردانی میثم وکیان مرادی  از جمله این 

آثار است. 
گــروه "دریــا نهاونــد" در بیســتمین ســال فعالیتــش در ایــن 
ــش  ــم بی ــن ه ــش از ای ــت   و پی ــد داش ــور خواه ــتیوال حض فس
ــرده اســت و در جشــنواره هــای  از 30نمایــش را بــروی صحنــه ب
مختلــف کشــوری و اســتانی و منطقــه ای حضــور داشــته و 

ــت. ــده اس ــام ش ــب مق صاح
این نخســتین تجربه بین المللی گروه دریا است که در خارج از کشور 

به روی صحنه می رود. 
فســتیوال هایفست با بزرگان تئاتر دنیا جای خودش را در تقویم هنری 

تئاتر چهان باز کرده است.
اســتان همــدان بــرای نخســتین بــار در ایــن فســتیوال حضــور خواهــد 
داشــت و گــروه دریــا نهاونــد هــم نماینــده اســتان در ایــن فســتیوال 
ــش  ــاه نمای ــا 14مهرم ــر ب ــر براب ــه 16 اکتب ــود ک ــد ب ــرح خواه مط

خواهــد داشــت.
گروه دریا نهاوند  با اثر "خیال" و با بازی مســعود رضی و یلدا امانی به 
کارگردانی مشــترک کیان و میثم مرادی و همکاری سینا صفی ، مهدی 
حبیب وند،محمدرضا زند ، علی سیف و... در این فستیوال حاضر حاضر 

خواهد شد.
میثــم مــرادی کارگــردان ایــن نمایــش مــی گویــد: تئاتــر "خیــال" در 
یــک موقعیــت انتزاعــی و خیالــی اجــرا مــی شــود کــه اعمــال و رفتــار 
آگاهانــه و غریزانــه یــک انســان را بــا حیوانــات و طبیعــت در قالــب 

یــک تمثیــل بــه نمایــش در مــی آیــد.
ــا و  ــت اســت و رفتاره ــاد طبیع ــه نم ــرگ ، ک ــا گ ــک زن ب ــل ی تقاب
اتفــاق هایــی کــه بیــن ایــن دو رخ مــی دهــد نتیجــه رفتارهــای انســان 

بــا طبیعــت اســت.
در ایــن نمایــش گرگــی هســت کــه طولــه و جفتــش را بواســطه رفتار 
یــک شــکارچی از دســت داده و حــاال بــه انتقــام جویــی برخواســته و 
همســر شــکارچی را در یــک غــار بــه بنــد کشــیده و ماجــرا بــه همین 
محــور پیــش مــی رود تــا بــه انســان بفهمانــد کــه رفتارهــای ناپســند 
او بــا طبیعــت بکــر و محیــط زیســت دلیــل انتقــال طبیعــت از وی می 

شــود کــه در زمــان طغیــان ســر مــی گیــرد.
گــرگ نمــاد طبیعــت بکــر و دســت نخــورده و انســان هــم 
ــر  ــت بک ــن طبیع ــان ای ــه ج ــه ب ــی مالحظ ــرب و ب ــان مخ همچن

ــت. ــاده اس افت

 از فــردا همــدان میزبان همایــش جهانی راه 
ابریشم خواهد بود .

برنامه های پیش رو در روز های  برپایی ششــمین 
نشست دنباله دار  ثبت های زنجیره ای در کشورهای 
مســیر جاده ابریشــم با حضور دســت اندرکاران 

برگزاری این رویداد بررسی شده است 
دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو – ایران،  اظهار 
داشــت: به هرحال نــام جاده ابریشــم و ظرفیت 
جاده ابریشم برای جمهوری اسالمی ایران فرصت 
مناسبی است تا داشته های فرهنگی، علمی، ادبیات 
و آثار تاریخی که در مســیر جاده ابریشم قرار دارد 

زودتر و بهتر به جهان معرفی کنیم.
نــگاه غالب بــه جاده ابریشــم اقتصادی اســت 
درصورتی که عــالوه بر اهمیت کارکرد اقتصادی، 

این جاده دارای ارزش و ظرفیت فرهنگی است.
حجت ا... ایوبی یادآور شد: جاده ابریشم راه تبادل 
فکر، فرهنگ و اندیشــه بوده؛ از ایــن رو برپایی 
همایش جاده ابریشم، شــامل برنامه های متعددی 
همچــون کنفرانــس گفتگو، معنویــت و ادیان و 

صلح نوشته های جاده ابریشم نیز خواهد شد.
محمد حســن طالبیــان، معــاون ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اظهار کرد: 
بخش اصلی جاده ابریشم، ایران است و همدان در 
این مســیر قرار دارد و میزبانی همدان مهم است و 
می تــوان برای ثبت آثار ملمــوس و غیرملموس و 
گردشــگری فرهنگی اطالعاتی را در این همایش 

ارائه داد.
وتان فتوفســکی، سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو 
در تهران، در این جلســه عنوان کرد: از کمیسیون 

ملی یونســکو- ایران تشکر می کنم. کمیسیون ملی 
یونسکو برگزار کننده همایش جاده ابریشم است و 
این برنامه فعالیت مهمی برای یونســکو محسوب 
می شود. فتوفسکی ادامه داد: جلسه هماهنگ کننده 
ثبت مشترک جاده ابریشم، برنامه اصلی این همایش 
اســت و این همایــش  در ســال های مختلف در 
کشورهای مختلف انجام شده و همواره برنامه های 
متنوعی در این همایش برپا شده است. وی یادآور 
شــد: این جلسه برای یونسکو و دولت ایران اتفاق 
مهمی است و مسئولیت بزرگی برعهده ما قرار دارد 

و امیدوارم شاهد برگزاری برنامه خوبی باشیم.
سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با تقدیر 
از شــهرداری همدان عنوان کرد: در یونســکو در 
تمامی فعالیت ها، جامعه محلی درگیر می شود و در 
این برنامه موافقت شد فعالیت ها و جلسات جنبی 

دیگری نیز برگزار شوند.
ایــن  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  فتوفســکی 
فعالیت هــا ســمپوزیوم گفتگــوی بیــن ادیــان 
ــت و  ــم اس ــاده ابریش ــتای ج ــب در راس و مذاه
فعالیت هــای دیگــری نیــز بــا هویــت فرهنگــی و 
هنــری در مــدت زمــان ایــن همایــش در همــدان 
ــم  ــت: امیدواری ــد. وی گف ــد ش ــزار خواهن برگ
همــه ایــن برنامه هــا بتواننــد تصویــر خوبــی 
ــران،  ــکو- ای ــی یونس ــیون مل ــکو، کمیس از یونس
ــند.  ــته باش ــران داش ــور ای ــدان و کش ــهر هم ش
ــش  ــن همای ــه در ای ــی را ک ــه فعالیت های ــا هم م
ــاه  ــم و در م انجــام می شــود مستندســازی می کنی
نوامبــر کــه کنفرانــس عمومــی یونســکو برگــزار 
بــه  را  فعالیت هــا  مجموعــه  ایــن  می شــود 

ــم. فتوفســکی در  ــه می کنی صــورت منســجم ارائ
ادامــه دربــاره فعالیت هــای پیــش رو در همایــش 

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــم توضیحات راه ابریش
در ادامه حسن باستانی راد، نماینده رسمی و رابط 
ملی ایران در یونســکو برای انجــام فعالیت های 
مربوط به پروژه جاده ابریشــم دربــاره برگزاری 
نشســت هایی که برای ثبت جاده ابریشــم برگزار 

شده، توضیحاتی ارائه کرد.
وی یادآور شد: مسیر جاده ابریشم طوالنی است 
و بخش به بخش ثبت ایــن جاده تاریخی اتفاق 
می افتد. مرحله اول بین قزاقستان و قرقیزستان و 
چین در ســال ۲011 ثبت شد و این روند ادامه 
یافت و آخرین نشســت بــرای ثبت بخش های 

مختلف این جاده مربوط به ســال گذشته بود.
باســتانی تصریح کرد: تمرکز جلســه آتی روی 
محورهایی اســت کــه از ایران عبــور می کند. 
شــاهراه جهانی از خراسان تا ری را طی می کند 
و در ری دو شاخه می شــود که یکی به تبریز و 
یکی به همدان می رود و ســپس به جنوب ترکیه 

و سوریه می رسد.
وی یادآور شــد: از نظر مشــاهیر علمی و دینی، 
همدان شــهر مهمی محسوب می شود و همدان از 
جمله شهرهایی است که با ویژگی های منحصر به 

فرد در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است.
در ادامه عبدالمهدی مســتکین، مدیر گروه فرهنگ 
کمیســیون ملی یونســکو- ایران، درباره ثبت آثار 
در مســیر جاده ابریشــم توضیحاتی را ارائه کرد. 
وی یادآور شــد: ثبت آثار ملموس در یونســکو 
پرونده ای جداگانه اســت. سال ۲011 ، 11 کشور 
برای ثبت جاده ابریشم اقدام کردند که چینی ها در 
این فهرســت به عنوان کشور اول و ایران به عنوان 

کشور دوم محسوب می شوند.
مدیر گروه فرهنگ کمیســیون ملی یونسکو- ایران 
تأکیــد کرد: چین با هدف اقتصادی این موضوع را 
پیگیری می کند و ما نیز در مســأله جاده ابریشــم 
ظرفیت های قابل توجهی داریم. باید زنجیره ای از 
آثار برای مقوله ثبت در نظر بگیریم تا بتوانیم آنها را 

در فهرست ذخیره برای ثبت قرار دهیم.

  گردشگري پس از بخش کشاورزي، 
بزرگترین کارفرماي جهان شــناخته شده 

اســت؛ بر اســاس آخرین آمار شــوراي جهاني 
سفر و گردشــگري، در حال حاضر از هر 3/1۲ 
شــغل در سراسر دنیا یک شغل مربوط به صنعت 

جهانگردي است.
تولید ناخالص داخلي جهان از بخش گردشگري 
در سال ۲010 میالدي با رقم 5۷51 میلیارد دالر، 
بــه۲/۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلي جهان 
رســید. طبق پیش بیني هاي شوراي جهاني سفر و 
گردشگري در ســال ۲0۲0تولید ناخالص داخلي 
جهان از گردشــگري بــه 11151 میلیــارد دالر 
مي رسد که نســبت به سال ۲010 م. رشد ساالنه 
4/4 درصدي خواهد داشــت و نســبت اقتصاد 
گردشــگري به 6/۹ درصد از کل تولید ناخالص 
جهان افزایش مي یابد )شــوراي جهاني ســفر و 

گردشگري، ۲011(.
ســازمان جهانی جهانگردی شعار سال ۲01۹ را 
“گردشگری و مشاغل نامگذاری کرد. این انتخاب 
نشان میدهد سمت و سوی اعداد و ارقام مقاالت 
مطالعاتی به طرف باورهای جهانی سوق پیدا کرده 
است . حاال دیگر فرصت اشتغالزایی با گردشگری 
به یک هدف و باور حتمی تغییر شکل داده است 
  ایــن موضــوع بین المللی از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت که مســائل اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســی را در برمی گیــرد.  می دانیــم کــه 

همه  ســازمان های وابســته به ســازمان ملل که 
UNWTO هم یکی از آن هاست، از سال ۲016 
تــا ۲030 بیشــتر فعالیت های خــود را بر مبنای 
“اهداف توسعه پایدار ” متمرکز کرده اند. حتی در 
سایت رسمی سازمان جهانی گردشگری بخشی با 
“گردشگری  معنی  به   tourism4sdgs عنوان 
برای اهداف توســعه پایدار” در نظر گرفته شده 
که مطابق با شــعار سازمان ملل و سازمان جهانی 
گردشــگری در ســال ۲01۷ میالدی بــا عنوان 
“گردشگری پایدار – ابزاری برای توسعه” است.

یکــی از “اهداف توســعه پایدار” این اســت که 
وضعیــت زندگــی مردم بهتــر شــود. وقتی به 
شعارهای سازمان جهانی گردشگری در سال های 
گذشته هم دقت می کنیم متوجه نگاه این سازمان 
به بهبود وضعیت اقتصادی از طریق گردشــگری 
می شویم. به عنوان مثال در یکی از سال های قبل 
شــعار گردشگری “گردشــگری درها را به روی 
زنان می گشــاید” عنوان شــده بود، در واقع این 
شعار به کسب و کارهایی در صنعت گردشگری 
اشاره می کند که بانوان به آن ها می پردازند. اما این 
بار سازمان جهانی گردشگری مستقیما به موضوع 

مشاغل در عرصه گردشگری می پردازد.
بر اســاس مطالعات موجود و آمار و ارقام مستند 
در مقــاالت علمی در حوزه گردشــگری  تولید 

ناخالص داخلي جهان از بخش گردشــگري در 
ســال ۲010 میالدي با رقــم 5۷51 میلیارد دالر، 
بــه۲/۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلي جهان 
رســید. طبق پیش بیني هاي شوراي جهاني سفر و 
گردشگري در ســال ۲0۲0تولید ناخالص داخلي 
جهان از گردشــگري بــه 11151 میلیــارد دالر 
مي رسد که نســبت به سال ۲010 م. رشد ساالنه 
4/4 درصدي خواهد داشــت و نســبت اقتصاد 
گردشــگري به 6/۹ درصد از کل تولید ناخالص 
جهان افزایش مي یابد )شــوراي جهاني ســفر و 
گردشــگري، ۲011(.در سال ۲010 م. حدود 1,1 
تریلیــون دالر درآمد حاصل از صادرات در جهان 
مربوط به گردشــگران و کاالهاي گردشگري بوده 
اســت، همچنین درآمد این صنعت در این ســال 
بیش از هزار میلیارد دالر بوده اســت و پیش بیني 
مي شود تا ســال ۲0۲0 م. به بیش از1600 میلیارد 
دالر افزایش یابد. از ســوي دیگر در سال ۲010 م. 
در سراسر جهان 1۲41 میلیارد دالر سرمایه گذاري 
در بخش گردشگري انجام شده که این رقم 0۲/۹ 

درصد از کل سرمایه گذاري جهان است.
پیش بیني مي شود این رقم تا سال ۲0۲0 م. به ۲۷5۷ 
میلیارد دالر برســد که 04/۹ درصد از کل سرمایه  
گذاري جهان را تشکیل مي دهد. بر این اساس و با 
توجه به نتایج به دست آمده در صنعت گردشگري، 

کارشناسان معتقدند این صنعت در 
کشــورها،  مالي  بحــران  بحبوحه 
همچنان یکي از پول سازترین صنایع جهان، در هر 

دو سطح ملي و محلي محسوب مي شود.
گردشــگری یک صنعت کاربر اســت. از آنجا که 
بســیاری از خدمات گردشــگری را نمی توان با 
استفاده از فناوری ارائه نمود، اشتغال نیروی انسانی 
در این صنعت فراوان اســت. دلیل اصلی پیدایش 
این پدیــده نیز، اهمیت خدمات مشــخصی نظیر 
صنایع دستی اســت. در مقابل باید توجه کرد که 
فعالیت هــای حمل و نقل، تورگردانی یا ســاختن 
هتل هایی با تجهیزات رفاهی وسیع اساساً سرمایه بر 

هستند.
همچنین می توان وجــود فعالیت های کارآفرینی 
کوچک در بســیاری از حوزه های گردشگری را 
دلیل اشــتغال زایی مناســب این صنعت دانست 
چرا که گردشــگری زمینه ایجاد شغل های جدید 
و همچنیــن مشــاغل فصلی را فراهــم می کند.
گروه های خود اشــتغال کــه فعالیت هایی چون 
عرضه سوغات را انجام می دهند با سرمایه گذاری 
انــدک در گردشــگری فعالیــت می نماینــد و 
صرفــاً عرضه کننده  نیروی کار خود هســتند. از 
این رو توسعه گردشــگری در مکان های مختلف 
زمینه های اشــتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را 
برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط 

فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: 

ظرفیت راه ابریشم
 برای ایران 
فرصت مناسبی است

یک صنعت کاربر  و اشتغالزا


