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شیرین کاری سیاسی 
در انتخابات

 ۱-  بــا پایان یافتن مرحله اســتعفای 
مدیــران در مهلت قانونی برای ثبت نام در 
انتخابات آنچه در اســتان بیش از همیشه 
خودنمایــی کرد،  بی عالقگــی مدیران به 

داوطلبی  در انتخابات بود.

کشف کهن ترین موجود جهان در تاالب آق گل رد شد
2
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

تبریک و تهنیت

چینی نام )گاتریا( 
 نصرت ا.. ابراهیمی مفتخر

تبریک و تهنیت

مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
مدیریت صنایع غذایی گل بید سامن -شهاب یزدی

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان 
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی که نشان 
از لیاقت و کارآمدی شما دارد را تبریک و 

تهنیت عرض می نماییم.
امید است در سایه ایزد متعال همواره پیروز 

و سربلند باشید

تبریک و تهنیت

شرکت تعاونی آروین دی

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
با کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را 

به سمت 
مدیرعامل محترم شرکت 

شهرک های صنعتی استان همدان
 که نشان از توانمندی شما دارد را صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم همواره 
در راه پیشرفت صنعت و رونق تولید استان موفق 

و موید باشید.

تبریک و تهنیت

محمد قوی پنجه
 مدیریت شرکت محمود

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان همدان 

را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
 امید است در سایه ایزد منان پیروز و 

سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

شرکت سور شور سامن

تبریک و تهنیت

شرکت هادی سرام البرز و مروارید 
 سید مجتبی طباطبایی

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان همدان 

تبریک و تهنیت عرض مینماییم.امید است 
در سایه ایزد متعال همواره پیروز و سربلند 

باشید

تبریک و تهنیت

شرکت نما پوشش پاسارگاد 
و شرکت پایستار پوالد رامین -مدیریت علیپور

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان همدان

 تبریک عرض می نماییم، امید است در 
سایه ایزد منان همواره پیروز و سربلند 

باشید.

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان همدان

 تبریک عرض می نماییم، امید است در 
سایه ایزد منان همواره پیروز و سربلند 

باشید.

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت
 مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان
 که نشان از لیاقت و مدیریت کارآمد شما 

دارد را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. از 
خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزونتان را 

خواستاریم.

تبریک و تهنیت

حسین ملکی
مدیریت درمانگاه فرهنگیان همدان

جناب آقای دکتر

رشید حیدری مقدم
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت 

ریاست محترم دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

را صمیمانه خدمت جنابعالی و جامعه پزشكی استان 
همدان تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات و خدمات 

دلسوزانه جناب آقای دکتر موسوی بهار در زمان تصدی 
کمال تقدیر و تشكر را داشته، امید است در سایه الطاف 

الهی در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشید.

تبریک و تهنیت

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان

درایت و کاردانی خصلت مدیران و مبنای انتخاب بزرگان برای نشاندن افراد الیق 
بر مسند مدیریت است لذا انتصاب شایسته حضرتعالی در سمت جدید را صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده امید است در سایه الطاف الهی در راه خدمت همواره 

موفق و سربلند باشید.

جناب آقای مهندس

  محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان همدان

تبریک و تهنیت

شرکت فروسیلیس غرب پارس

جناب آقای مهندس

  محمدرضا بادامی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان
 که نشان از تعهد وحسن سوابق خدمتی شما دارد را تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

از درگاه ایزد منان مزید توفیقات روافزونتان را مسئلت داریم.

در تعطیالت عید فطر نگین گردشگری غرب 
خوش درخشید 

بیش از20 ساعت پذیرش 
گردشگران در غارعلیصدر

جوانگرایی در سازمان تبلیغات اسالمی 
نویدبخش آینده ای بهتر 

■ مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی امروز معرفی می شود

همدان فرصت ها را تقدیم کرد 
■ همدان خط ریلي فامنين- تاکستان- تبریز- وان-آنکارا را از دست ندهد

8
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حادثه 
در کوچه 
بهنامجو

■ بی توجهی به اصول ایمنی 
درساختمان شورای شهر همدان 
منجربه مرگ کودک ۶ ساله شد

■ پزشكی قانونی تكذیب کرد!
■ دادستان همدان: پرونده در حال 

پیگیری است
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شیرین کاری سیاسی در انتخابات
 ۱-  با پایان یافتن مرحله اســتعفای مدیران در مهلت قانونی برای 
ثبت نام در انتخابات آنچه در اســتان بیش از همیشه خودنمایی کرد،  
بی عالقگی مدیران به داوطلبی  در انتخابات بود و بر این اساس بیشتر 
در آخرین روزهای این مهلت قانونی، شاهد اعالم انصراف داوطلبان 
احتمالی که باید برای داوطلبی از سمت خود کناره گیری می کردند، 

از استعفا و حضور در انتخابات بودیم.
۲- آنچه در این مهلت قانونی رخ داد استفاده برخی از مدیران که قصد 
ادامه خدمت در سمت خود را نداشتند از موضوع انتخابات و استعفا 
بود که در مواردی با موفقیت همراه بود و اســتعفا پذیرفته شد و در 
مواردی استعفا پذیرفته نشده و این بهانه نیز از این مدیران برای تغییر 

محل خدمت گرفته شد.
۳- با این اوصاف می توان پیش بینی کرد؛ در برابر داوطلبان ســنتی 
انتخابات در اســتان شاهد ورود چهره های جدید برای رقابت با این 

افراد خواهیم بود.
البته در آخرین روز فرصت قانونی اســتعفا خبری از استعفای معاون 
سیاســی و امنیتی استانداری کرمانشاه منتشر شد که به احتمال زیاد با 
نیت داوطلبی در حوزه انتخابیه همدان و فامنین این استعفا انجام شده 
و این خبر توانست موافقان و مخالفان وی و گفتمان اصالح طلبی را 

به واکنش مجبور کند .
4- نشــاط حاصل از این ورود، نشان داد که در صورت رقابتی بودن 
انتخابات و حضور داوطلبانی با سالیق مختلف این حضور و رقابت 
می تواند نشاط انتخابات را افزایش داده و به مشارکت بیشتر و فعاالنه 

در انتخابات منجر شود.
5- به رغم اســتقبال احزاب و فعاالن سیاسی و رسانه ها از داوطلبی 
سلیقه ای متفاوت در انتخابات، تالش برخی برای القای رد صالحیت 
داوطلبی کــه لیدر گفتمان اصالح طلبــی در انتخابات آینده مجلس 
خوانده می شــود ، یک شیرین کاری سیاســی در انتخابات  و قابل 

تامل است.
به نظر می رســد این عــده انتخاباتی را انتخابات مــی دانند که تنها 
داوطلبــان دارای یــک گفتمان نزدیک به خــود در آن حاضر بوده و 
رقابتی هم برای کسب رای با یکدیگر داشته باشند و در نهایت انتخاب 

هر یک با دیگری تفاوتی در پیروزی نهایی یک جناح نداشته باشد!
۶- ورود افرادی به بحث رد صالحیت و تعیین تکلیف برای شورای 
نگهبان در شرایطی اســت که در سالهای اخیر مقام معظم رهبری بر 
حق الناس بودن انتخابات تاکید داشــته اند و باید انتظار داشــت که 
ایــن حق الناس در تمــام مراحل برای انتخاب کننــدگان و انتخاب 
شــوندگان رعایت شده و خدای ناکرده شیرین کاری سیاسی عده ای 
حــق داوطلبانی را که عمری در خدمت نظام بوده و به خوشــنامی و 

پاکدستی شهرت دارند، ضایع نکند.
۷- انتخابات قرار اســت در استان رقابتی، سالم، قانونی و با مشارکت 
فعاالنــه مردم برگزار شــود و اگر این چارچوبها چــه در اجرا و چه 
نظارت رعایت شــود قطعا انتخاباتی حماسی در استان شکل خواهد 

گرفت.

۱- الهی تبار روز جمعه در همدان بوده اســت. گویا وی دیدارهایی 
با بزرگان اســتان داشته است. گفتنی است محور این دیدارها گفتگو 
دربــاره انتخابات و جمع بندی نهایی برای اعالم حضور رســمی در 

انتخابات بوده است.
۲- آخرین تغییرات بخشــداری ها و فرمانداری های اســتان بزودی 
انجام خواهد شد. گویا این تغییرات با در نظر گرفتن فرصت وزارت 
کشــور برای انجام آخرین تغییرات قبــل از ورود به مرحله اجرایی 

انتخابات انجام خواهد شد. 
گفتنی است پیش بینی می شود یک فرماندار و سه بخشدار جدید در 

این مرحله معرفی شوند.
۳- هنوز برای حمید رضا یاری جایی برای ادامه خدمت مشــخص 
نشده اســت. گویا یاری عالقه مند به مدیریت ستادی در استانداری 
نیســت و به همین دلیل انتصاب وی در سمتی جدید با تاخیر مواجه 

شده است. 
گفتنی اســت یاری عملکرد خوبی در مدیریت شــرکت ســیاحتی 

علیصدر داشت.

رئیس کانون کارآفرینان استان همدان:
توسعه شهرها در گرو استفاده از ظرفیت 

کارشناسان است 

 کبودراهنگ- خبرنگار همدان پیام: استفاده از نظرات کارشناسان 
شهرسازی برای رشد و شکوفایی هر شهری از ضروریات است.

رئیس کانون کارآفرینان استان همدان با بیان این مطلب در نخستین 
دیدار با شــهردار جدید کبودراهنگ اظهار داشــت: برای عمران و 
آبادانی و توسعه هر شهری استفاده از نظرات و مشاوره کارشناسان 
بســیار حائز اهمیت است و بها دادن به این موضوع موجب رشد و 

شکوفایی شهرها می شود.
نصرت ا... طاقتی احســن همچنین افزود: برای پیشــبرد کارها اگر 
پیوست رســانه ای وجود داشته باشــد اثرات مهمی در بر خواهد 
داشــت بنابراین پروژه های مهم نیاز به پیوســت رسانه ای دارند که 

باید به آن توجه ویژه ای شود.
مدیرمســئول روزنامــه همدان پیــام در ادامه گفــت: برگزاری 
همایش کارآفرینان با هدف راه اندازی کســب و کارهای کوچک 
و متوســط نیز یکی از نیازهای این شهرســتان اســت و کانون 
کارآفرینان اســتان همــدان این آمادگــی را دارد که در صورت 
تمایل شهرداری و شورای شــهر کبودراهنگ این همایش را در 

کند. برگزار  کبودراهنگ 
طاقتی احسن خاطرنشــان کرد: از آنجایی که ما متعلق به این منطقه 
هســتیم همیشه به شهرســتان کبودراهنگ نگاه ویژه ای داشته ایم و 
مسائل و مشکالت این شهرستان را با دقت بیشتری پیگیری کرده ایم 
و ســعی داشتیم که با انعکاس مشــکالت شهرستان قدمی هر چند 
کوچک در جهت رفع آن مشــکالت برداریم ولی با این حســاب 
باز هم نتوانســته ایم انتظارات را به خوبــی برآورده کنیم امیدواریم 
از این فرصت بتوانیم خدمت بهتر و بیشــتری برای توسعه و ارتقاء 

شهرستان داشته باشیم.
شهردار جدید کبودراهنگ نیز ضمن قدردانی از زحمات همدان پیام 
گفت: این روزنامه یکی از روزنامه های موفق استان همدان است و 
توانســته با انتقادهای به جا و سازنده خود در جهت رشد و توسعه 
استان حرفی برای گفتن داشته باشد و مخاطبان زیادی را جذب کند 
و مــا نیز به صورت ویژه اخبــار و اطالعات را از طریق روزنامه و 
کانال همدان پیام دنبال می کنیم و مدیرمسئول این روزنامه به عنوان 

نخبه استانی از افتخارات شهرستان کبودراهنگ است.
محمد رهگشــا در ادامه افزود: امیدوارم این وظیفه ســنگین که بر 
عهده من قرار داده شــده به نحو احسن بتوانم انجام دهم تا شرمنده 

مردم والیی و شهیدپرور کبودراهنگ نباشم.
وی با اشــاره به اینکه مشکالتی که قباًل در شورای اسالمی شهر 
وجود داشــته اســت گفت: خوشــبختانه تا حدود زیادی مرتفع 
شــده و 5 نفر شورا با شــهردار همدل و هفکر و متحد هستند و 
کمر همت بســته ایم برای رفع موانع و مشــکالت شهر و با یک 
برنامه ریزی مدون برای توســعه و رشد و شکوفایی شهر تالش 

کرد. خواهیم 
رهگشــا عنوان کرد: یــک طرفه کردن خیابان امــام خمینی)ره( و 
دســتغیب، تخریب ۳ باب مغازه در خیابان مطهری، آسفالت ریزی 
کمربنــدی الین دوم بلوار امام رضا)ع(، رفع مشــکالت ورودی و 
خروجی شــهر، روان ســازی ترافیک، فضای سبز، استاندارد سازی 
شهر بازی پارک از مهمترین برنامه هایی است که در اولویت کاری 
ما قرار دارد که با اجرای این برنامه ها پیگیر برنامه های دیگر شــهر 

نیز خواهیم بود.
شــهردار کبودراهنگ در پایان از پیشــنهاد رئیس کانون کارآفرینان 
اســتان در خصوص برگزاری همایــش کارآفرینان در کبودراهنگ 
استقبال کرد و گفت: به زودی این همایش در این شهرستان برگزار 

خواهد شد.

با برنامه ریزی می توان هزینه های نظافت شهر را 
کاهش داد

 معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: حدود 800 نفر از پاکبانان زحمتکش 
شهرداری همدان وظیفه نظافت مناطق 4 گانه شهر را برعهده دارند.

وحید علی ضمیراظهارکرد: یکی از مهمترین ویژگی های شهر همدان تمیزی و پاکیزگی 
این شهر است و البته این امر اتفاقی نیست چرا که حاصل تالش شبانه روزی تعداد زیادی 

از نیروهای انسانی و صرف هزینه های قابل توجه است.
وی  اظهار کرد: جهت نظافت، رفت و روب معابر و حمل زباله در مناطق 4 گانه شهرداری 

همدان به صورت ماهیانه نزدیک به ۳0 میلیارد ریال هزینه می شود که می طلبد با رعایت 
مدیریت پسماند از سوی شهروندان، شاهد کاهش این هزینه در سطح شهر همدان باشیم.

وی بیان کرد: روزانه بیش از ۱۱ میلیون مترمربع از معابر و گذرگاه های شهر همدان نظافت 
می شــود و این حجم از نظافت کار ساده ای نیســت و با وجود این که کار جمع آوری 
زباله در همدان نهایتاً تا ساعت ۷ صبح در تمام سطح شهر به اتمام می رسد، گشت های 
فوریتی ما از ساعت ۱۱ کار جمع آوری زباله های ریخته شده در سطح معابر به ویژه در 

بازار را مجدداً انجام می دهند.
معاون خدمات شــهری شهرداری ضمن درخواست از شــهروندان برای قرار دادن زباله 
هایشان در ساعات اولیه شب ، عنوان کرد: مطمئناً اگر کسبه بازار کار نظافت واحد تجاری 

خود را در ساعات پایانی شب انجام دهند، بخش اعظمی از مشکالت به وجود آمده نظیر 
آلودگی و سیما و منظر شهر حل خواهد شد . 

وی آگاه ســازی و فرهنگ ســازی در زمینه کاهش و تفکیک پسماند را امری بسیار مهم 
خواند و گفت: تاکنون اقدامات خوبی در زمینه پسماند از مبدأ انجام شده است، ازجمله 
در زمینه  کاهش تولید پســماند به آموزش بیش از 50 هزار دانش آموز و کودک می توان 
اشــاره کرد. معاون خدمات شهری با اشاره به نقش مردم در حوزه مدیریت شهری تاکید 
نمود: الزم است با برنامه ریزی دقیق و جامع و با کمک شهروندان و فعاالن محیط زیست، 
هزینه های نظافت شــهر را کاهش دهیم و مي توان منابــع مالي موجود را در پروژه هاي 

شهری و خدماتی به شهروندان اجرا کرد .

نماینده ولی فقیه در استان همدان:
مراکز طب سنتی استان سازمان یافته باشد

 نماینده ولی فقیه در اســتان همدان حضور مراکز طب ســنتی به 
صورت سازمان یافته را خواستار شد و گفت: مراکز طب سنتی نباید 
به نحوی باشد که هر کس به راحتی بتواند این کار را انجام دهد بلکه 
با دقت و نظارت بیشتر توســط متولیان امر، باید مراکزی را زیر نظر 

علوم پزشکی ایجاد کرد.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم والمسلمین حبیب ا... شعبانی در 
جمع اعضای مجمع خیرین سالمت استان همدان، با اشاره به نقش 
خیرین ســالمت در بین مردم خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی 
دقیق از ظرفیت اقشــار و اصناف مختلف جامعه در ترویج فرهنگ 
کمک به دیگران اســتفاده کرد، البته بهــره گیری از ظرفیت مبلغان 
و روحانیون نیز در این موضوع می تواند بســیار مثمر ثمر باشد و 

نباید از آن غافل شد.
وی در ادامه به لزوم توجه به طب ســنتی اشــاره کرد وافزود: بنا به 
دالیلی تنشــی بین طب سنتی و طب جدید وجود دارد که باید با اتکا 

به تجربیات و رفع موانع موجود این موضوع را حل کرد.
وی یادآور شــد: طب سنتی در بحث پیشگیری می تواند بسیار موفق 
باشــد و برای جلوگیری از پخش بیماری ها از آن استفاده کرد و اگر 
خدای نکرده کسی بیماری داشت که به وسیله طب سنتی قابل درمان 

نبود باید از طب جدید نیز کمک گرفت.
امام جمعه همدان حضور مراکز طب سنتی به صورت سازمان یافته 
را خواستار شد و اظهار کرد: مراکز طب سنتی نباید به نحوی باشد 
که هر کــس به راحتی بتواند این کار را انجــام دهد بلکه با دقت 
و نظارت بیشــتر توســط متولیان امر باید مراکزی را زیر نظر علوم 

پزشکی ایجاد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در شهر قم این کار انجام شده و نتایج خوبی را 
هم به دنبال داشــته است بنابراین مجمع خیرین سالمت باید با ورود 
و حمایت صحیح از طب سنتی زمینه را برای ترویج درست این علم 

در جامعه ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان، دانشــگاه علوم پزشکی را 
رابــط خوبی بین طب جدید و طب ســنتی دانســت وبیان کرد: 
افرادی که در طب ســنتی دارای توانایی هســتند مــی توانند با 
طــرح ادعای خود در حضــور دانشــگاهیان، آن موضوع را از 

کنند. پیگیری  علمی  طریق 

  بــا ابالغ حکم انتصاب حجت االســالم 
محمد هادی نظیری به عنــوان رئیس جدید 
ســازمان تبلیغات اســالمی اســتان، یکی از 
تغییرات مهم مدیریتی در ســطح اســتان رقم 
خورد تا حجت االسالم دشتکی پس از مدت 
ها تالش و خدمت در این حوزه، جای خود را 

به مدیری جوان و تازه نفس بدهد.
 این تغییر هــم با توجه به جایگاه ســازمان 
تبلیغات اسالمی به عنوان یکی از دستگاه های 
مهم فرهنگی و هــم حضور نیرویی جوان در 

راس این مجموعه حائز اهمیت است.
نقــش و جایگاه ســازمان تبلیغات اســالمی 
در جمهوری اســالمی با توجــه به اهداف و 
برنامه های مختلفی که دنبال می کند بسیار مهم 

و کلیدی است .
اشــاعه و ترویج ارزش های دینــی و تبیین 
بســیاری از مباحــث فرهنگی کــه با هویت 
ایرانی-اسالمی و آرمان های انقالب اسالمی 
پیوند تنگاتنگ دارند، باعث شده تا فعالیت های 
ســازمان تبلیغات اسالمی همواره مورد توجه 

قرار گیرد.
بدون تردید طرح ها و برنامه هایی که در این 
سازمان دنبال می شود، با دقت نظر و مدیریت 
شجاعانه زمینه بهتر و مناسب تری برای اجرا و 

عملیاتی شدن پیدا می کند.
براین اساس مدیریت در این حوزه از اهمیت 
خاصــی برخوردار اســت و متناســب با آن 

انتظارات نیز باالست.
نکته مهــم دیگری که باید مــورد توجه قرار 
گیرد، ســپردن مدیریت ایــن مجموعه بزرگ 
فرهنگی به چهره ای جوان و خوش فکر است 

که امروز در استان همدان شاهد آن هستیم.
این مهم که به عنوان یک رویکرد در ســطح 
کشــور دنبال می شــود، از جهــات مختلف 

می تواند اثربخش و مفید باشد. 

امروز نوع ارتباط با نسل جدید و نحوه تبیین 
مســائل برای آنها بعالوه شناخت دقیق تر از 
نیازهای روز ایجاب می کند که جوانان پرتوان 

و مجرب وارد عرصه شــوند تــا زمینه برای 
پیشرفت و تعالی نظام و کشور در بخش های 

مختلف بیش از پیش فراهم گردد.

این موضوع در دستگاه های فرهنگی به ویژه 
مجموعه ای چون سازمان تبلیغات اسالمی که 
نقش مهمی در پیشــبرد برنامه های فرهنگی 

دارد، بسیار مهم و قابل مالحظه است.
از ایــن رو انتصــاب مدیری جــوان چون 
نظیری به عنــوان رئیس ســازمان تبلیغات 
اســالمی اســتان را باید به فال نیک گرفت؛ 
چراکــه هم رویکرد جــوان گرایی در جمع 
مدیران اســتانی به نوعی عینیت پیدا کرده و 
می توان امیدوار شــد که در آینده به دیگر 
مجموعه ها نیز تســری یابــد و هم حضور 
یک نیــروی جوان در یــک مجموعه کامال 
فرهنگــی می تواند نویدبخش آن باشــد که 
حرکت ها و اقدامات نو و ابتکاری با استفاده 
از ظرفیــت های موجود بــه ویژه جوانان با 

ماهیت فرهنگی در استان شکل بگیرد.

جوانگرایی در سازمان تبلیغات اسالمی 
نویدبخش آینده ای بهتر 

■ مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی امروز معرفی می شود

 حجت االسالم محمد هادی نظیری مدیرکل جدید تبلیغات اسالمی استان همدان امروز با حضور تشکل های فرهنگی معارفه و از خدمات 
حجت االسالم علی دشتکی مدیر کل سابق تقدیر می شود.

گفتنی است پس از استقرار رئیس جوان سازمان تبلیغات اسالمی، در همه استان های کشور طرح جوانگرایی مدیران کل در حال اجرا است.
نظیری متولد ۱۳58 و اهل همدان است. در کارنامه کاری مدیر کل جدید مسئولیت هایی چون معاون آموزشی و مدیر حوزه علمیه زنگنه همدان، 
تدریس در حوزه و دانشــگاه، فعالیت در عرصه های تبلیغی و فرهنگی در حوزه تخصصی دانشــگاه های همدان و معاونت حوزه های علوم 

اسالمی دانشگاهیان کشور به چشم می خورد.
نخبگان دانشگاهی را درگیر حل مسائل فکری و فرهنگی می کنیم

مدیر کل جدید تبلیغات اســالمی همدان در باره برنامه ها و اولویت هایش اینگونه توضیح می دهد: تیم منســجم و متمرکزی در حال حاضر 
مهمترین مســائل در سطح اســتان را رصد و ارزیابی می کنند. به صورت تخصصی و با کمک گروهای مرجع مختلفی چون دانشگاهیان، ائمه 
جماعات و بانوان فعال آســیب ها  و مســائلی که در سطح استان با آن درگیر را اســتخراج می کنند بعد از تحلیل این گزارشات ما راهبردها و 

اولویت ها را تعیین خواهیم کرد.
نظیری افزود: سازمان تبلیغات همدان ظرفیت های خوبی در خصوص مساجد محله محور و مجموعه های اجتماعی فعال کرده است. ما نیز این 

برنامه ها و رویکرد ها که را دنبال خواهیم کرد. 
وی از شــبکه سازی نیروهای موثر و نخبگان در ســطح استان به صورت تخصصی و توجه به ظرفیت دانشگاهیان سخن گفت و افزود: تالش 

می کنیم دانشگاهیان و نخبگان دانشگاهی را بیشتر درگیر حل مسائل فکری و فرهنگی کنیم.
 نظیری، نگاه متفاوت به ظرفیت های مساجد یا هیأت های مذهبی و ورود موثر در فضای ادارات دولتی و مجموعه هایی غیر از مساجد و توجه 

به ظرفیت های تبلیغی اختصاصی استان در حوزه گردشگری و فضای تفریحی را از دیگر برنامه ها برشمرد. 

 اســتاندار همدان از تدوین سند راهبردی 
توســعه اســتان همدان خبر داد و گفت: بر 
اساس این سند ســاالنه 5000 میلیارد تومان 
برای سرمایه گذاری در اســتان همدان پیش 

بینی شده است.
ســید سعید شــاهرخی با حضور در سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان همدان ضمن 
تقدیر از خدمات کارشناســان این سازمان از 
کتاب »نتیجه سرشماری آمار نفوس و مسکن 
اســتان همدان« رونمایی کــرد و بابیان اینکه 
اولویت اســتان همدان توجه به معیشــت و 
اشــتغال مردم است، گفت: برای این امر مهم 
ساز و کارهای دقیق و کارشناسی تعیین شده 

است.

بر اساس  انداز   ترســیم چشــم 
ظرفیت و توانمندی

وی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی توسعه 
استان همدان اقدام خوبی بود، گفت: این سند 
به عنوان یک چشم انداز و بر اساس ظرفیت 
و توانمندی هر شهرستان تدوین شده و برای 
هر سال 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

پیش بینی شده است.
اســتاندار همدان با تاکید بــر اینکه عملکرد 
شــورای برنامــه ریــزی و کارگروه هــای 
تخصصی آنکه بر اســاس کار کارشناســی 
است قابل تقدیر است، گفت: در سال جاری 
موضوع مهم برگــزاری انتخابات مجلس را 
داریم که در سیاســت داخلی و خارجی تأثیر 

گذار است. وی تاکید کرد: وظیفه ما برگزاری 
انتخابات با مشــارکت حداکثری، ســالم و 
قانونمند اســت و این امر باید سرلوحه کار 
همه دستگاه های اجرایی استان همدان باشد.

بدنه  دارای  مدیریــت  ســازمان   
با نگاه توسعه ای و عدالت  کارشناسی 

محور است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان نیز بــا بیان اینکه ســازمان مدیریت 
دارای بدنه کارشناســی با نگاه توســعه ای و 
عدالت محور اســت، گفت: این سازمان در 
راستای توسعه کشور و استان همدان حرکت 

می کند.
اســکندر صیدایی با بیــان اینکه اســتاندار 

همدان نگاه برنامه محور دارد، گفت: استاندار 
همدان شناخت خوبی از استان دارد و به کار 
کارشناســی اهمیت زیادی می دهد و تعامل 

خوبی با همه مجموعه ها دارد.
وی با بیان اینکه کارکنان ســازمان مدیریت 
اهــل تجربه، تخصــص و تعهد هســتند و 
برای توســعه استان تمام توان خود را به کار 
می گیرند، گفــت: همدان در حــوزه توزیع 
اعتبارات هزینه ای با 8۳ شاخص یک الگوی 

موفق و کشوری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
همدان اضافه کرد: الزمه مقابله با تحریم های 
دشمن استفاده بهینه از منابع، صرفه جویی و 

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
همدان اخبار منتشــر شــده مبنی بر کشف 
کهن تریــن موجود جهان در تاالب آق گل را 

تلویحا رد کرد.
سیدعادل عربی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به انتشــار اخباری مبنی بر کشف کهن ترین 
موجود جهــان در تاالب آق گل به علت باال 
آمدن ســطح آب تاالب، بیان کرد: وجود این 
موجود با ارزش در تاالب مســأله ای بســیار 
مهم است اما اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان به عنوان یک ارگان رسمی، کشف این 

موجود تاریخی را هنــوز تأیید و یا تکذیب 
نکرده است.

وی با بیــان اینکه پایش این مســأله باید به 
شکل ویژه ای صورت پذیرد، گفت: اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان به طور مستمر از 
تاالب های اســتان بازدید و سرکشی می کند 
اما باید توجه داشــت تأیید کشف کهن ترین 
موجود دنیا نیازمند یک پایش اصولی و دقیق 
بوده که نیازمند مدت زمان خاص خودش بوده 

و نمی توان به راحتی از این مسأله عبور کرد.
عربی از اتمام قانون شــکنی ها در تاالب آق 

گل خبــر داد و عنوان کرد: اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان طی اخذ تعهدنامه و 
ارائه تذکر جدی به فرد قانون شــکن، از ادامه 
رونــد کرایه دادن قایق های تفریحی در فصل 
تولیدمثل جانوران جلوگیری کرده و با تمامی 
واحدهای عرضه کننده قلیان در اطراف تاالب 

آق گل برخورد قانونی و جدی داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
با تأکید بر اینکه این اداره هیچ گاه مخالفتی با 
جذب گردشگر و رونق گردشگری در حوزه 
تــاالب آق گل ندارد، بیان کــرد: باید توجه 

داشــت اقدامات گردشگری به شکل مطالعه 
صورت گیرد تا از بروز حوادث جبران نشدنی 
در محیط زیست جلوگیری شود چرا که کرایه 
قایق های تفریحــی در این مدت زمانی کوتاه 
صدمــات خاص خود را در رابطه با پرندگان 

مهاجر برجای گذاشته است.
وی اولویــت مدیریــت تــاالب آق گل را 
مســأله حق آبه دانست و مطرح کرد: اراضی 
کشــاورزی و چاه های غیرمجاز نیز از دیگر 
اولویت های مدیریتی مربــوط به این تاالب 

هستند.

۲۵ هکتار از 
مراتع نهاوند در 
آتش سوخت 

 رئیــس منابع طبیعی نهاونــد با بیان 
اینکــه ۲5 هکتار از مراتع نهاوند در آتش 
سوخت، گفت: علت بروز این حادثه بی 

احتیاطی یک چوپان بوده است.
علی ده پهلــوان در گفتگو با  مهر عنوان 
کرد: با تالش مردم محلی و همکاران اداره 
منابع طبیعی نهاوند آتش سوزی در مراتع 

نهاوند پس از گذشــت بیش از ۹ ساعت 
مهار شد.

وی ادامــه داد: آتش ســوزی در مراتــع 
روســتاهای »رود حســن علیا« و »قلعه 
ذرتی« از بعدازظهر روز گذشــته شروع 
شــد و تا حدود بامداد امروز ادامه یافت 
و باعث ایجاد خســارت به مراتع این دو 

روستا شــد. رئیس منابع طبیعی نهاوند با 
اشــاره به اینکه میزان خسارات وارده در 
روزهای آینده اعالم خواهد شــد، گفت: 
در روز گذشــته دو حادثه آتش ســوزی 
اتفاق افتــاد که یکی از حوادث در منطقه 
»بــارودآب« اتفاق افتاد و کنترل شــد و 
عامل این آتش ســوزی نیز دستگیرشده و 

در اختیار مراجع ذی ربط قرار دارد.
وی افزود: بین ۲0 تــا ۲5 هکتار در این 
دو مرتع طعمه حریق شد که با همکاری 
مــردم محلی و اســتفاده از ادواتی مانند 
تراکتــور و آتش کوب توانســتیم بعد از 

چندین ساعت آتش سوزی را مهار کنیم.
ده پهلوان عنوان کرد: عامل آتش ســوزی 

در مراتــع روســتای »قلعه ذرتــی« نیز 
شناسایی شده که با هماهنگی مقام قضائی 
برای وی پرونده تشــکیل خواهد شد و 

مراحل قانونی را سپری خواهد کرد.
وی گفت: علــت این حادثه بی احتیاطی 
یک چوپان بوده که با روشن کردن آتش 

عامل این آتش سوزی شده است.

پیش بینی ساالنه ۵000میلیاردتومان 
برای سرمایه گذاری در استان 

کشف کهن ترین موجود جهان در تاالب آق گل رد شد
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موج مسافران به سراب های نهاوند و لزوم تقویت 
زیرساخت ها

 نهاونــد- خبرنگار همدان پیــام: تعطیالت عید فطر با موج قابل توجه مســافران و 
گردشگران در شهرستان نهاوند مواجه شد. 

آماری که ظرفیت ها و زیر ساخت های گردشگری را غافلگیر کرد. 5۷هزار و۳00بازدید 
از اماکن گردشگری و طبیعی و تاریخی شهرستان در این ۳ روز انجام شد. 

این استقبال و حضور مسافران البته که خوب و باید به فال نیک هم گرفت اما مسئولیت 
حوزه گردشــگری را سنگین تر کرده اســت و زمانی که از اقتصاد گردشگری و توسعه 
سخن به میان می آید باید برای تامین و افزایش زیر ساخت ها فرصت و اعتبارات بیشتری 

گذاشــت تا بتوان پاسخگوی حضور گردشگران و مسافران در فصل های گردشگری در 
شهرســتان شد. در حال حاضر مراکز اقامتی و اســکان در شهرستان با توجه به افزایش 
گردشــگران آنچنان که باید پاسخگو نیست و شرایط پیش رو می طلبد که این امکانات 
را تقویت کرد. رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری نهاوند از بازدید 
5۷هزار۳00 مســافر و گردشگر از اماکن تاریخی، تفریحی و طبیعی نهاوند در تعطیالت 
عید فطر خبر داد. محسن جانجان  با بیان اینکه امسال وضعیت اسکان و ماندگاری مسافر 
و گردشــگر در اماکن گردشــگری نهاوند افزایش قابل توجهی داشته است،گفت؛ اغلب 

مسافران امسال از شهرها و استان های دور کشور به این شهرستان آمده بودند. 
گردشگرانی از سمنان، مشهد، تهران ، جنوب کشور  و یزد و اصفهان بیشترین آمار بازدید 
و حضور در شهرستان داشته اند و این نتیجه تبلیغاتی است که در جریان رویداد  ۲0۱8 و 

نوروزگاه ها برای نهاوند در خارج از استان و شهرستان انجام شده بود. 
بــه گفته جانجان این ماندگاری ها و در نهایت چرخه اقتصادی که بدنبال این ماندگاری 
در شهرســتان انجام می شود سبب تقویت اقتصاد گردشگری می شود  که در سال های 
نه چندان دور با تقویت زیر ســاخت های گردشگری در شهرستان ، حرف اول در ایجاد 

اشتغال را درهمین حوزه برای گفتن داریم. 
جانجان بابیان اینکه این بازدید ها در روز پایانی تعطیالت انتظار می فت به 55 هزار بازدید 

افزایش یابد، گفت؛  یک هزار ۷۳۲  ااسکان داشته است. 
جانجان از اســتقبال گردشگران از شــب ماندگاری در سراب های شهرستان با توجه به 
افزایش امکانات و تقویت زیرساخت ها از جمله روشنایی ، ایجاد امنیت خاطر به مسافر 

و دسترسی آسان به امکانات خبر داد. 

پایان ماه رمضان 
مقارن با چند اتفاق مهم بود 

ــدس  ــی روز ق ــام: راهپیمای ــگار همدان پی ــگ- خبرن  کبودراهن
ــر معاملــه قــرن و  ــاب ب نشــان داد کــه مقاومــت قــرن و اســالم ن

ــروز اســت. اســالم اســرائیل پی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ناحیــه کبودراهنــگ 
در مراســم اختتامیــه برنامه هــای مــاه مبــارک رمضــان در جمــع 
پاســداران و ســربازان ســپاه ناحیــه کبودراهنــگ بــا بیــان 
ــد  ــا چن ــارک رمضــان را ب ــاه مب ــزود: امســال م ــب اف ــن مطل ای
ــی روز  ــه راهپیمای ــانیم. از جمل ــان می رس ــه پای ــم ب ــاق مه اتف
ــاب محمــدی  ــرن و اســالم ن ــت ق ــه نشــان داد مقاوم ــدس ک ق
ــروز اســت و اســالمی  ــرن و اســالم اســرائیلی پی ــه ق ــر معامل ب
ــن  ــه همــراه خواهــد داشــت همی ــرای مســلمین عــزت ب ــه ب ک

اســالم اســت.
حجت االســالم و المســلمین قاســم دهنــوی بــا اشــاره بــه 
ــالمی و  ــران اس ــی ای ــردم والی ــی م ــگ و حماس ــور پررن حض
ــت:  ــدس گف ــی روز ق ــا در راهپیمای بســیاری از کشــورهای دنی
ایــن حضــور کــم نظیــر نشــان داد کــه نیمــه عمــر غــده 
ســرطانی رژیــم صهیونیســتی رو بــه اتمــام اســت و آینــده از آن 

ماســت. حزب اللهــی 
ــر  ــت رهب ــاق دوم رحل ــرد: اتف ــان ک ــن خاطرنش وی همچنی
ــرکات از  ــن ب ــام ای ــه تم ــت ک ــالمی اس ــالب اس ــر انق کبی
حــرکات خالصانــه و بــرای خدایــی ایــن پیــر جمــاران 

ــت. اس
ــارک  ــاه مب ــن م ــه ای ــم ک ــزود: امیدواری ــان اف ــوی در پای دهن
ــه  ــدن ب ــک ش ــی، نزدی ــت در زندگ ــب برک ــا موج ــرای م ب
شــهدا و امــام شــهداء شــده باشــد و ایــن مــاه مبــارک 
ــال  ــعار س ــه ش ــل ب ــادابی و عم ــی و ش ــر زندگ ــب س موج
ــر ایــن شــعار جامعــه عمــل پوشــانده شــود  شــود کــه اگــر ب
ــای اســالم حــل  ــران اســالمی و دنی بســیاری از مشــکالت ای

ــد. ــد ش خواه

صاحبان محترم مشاغل 
)اشخاص حقیقی(

روابط عمومی اداره کل امور مالياتی استان همدان 

ــه  و  ــی اظهارنام ــه الكترونیك ــت ارائ مهل
ســامانه  طریــق  از  مالیــات   پرداخــت 
www.tax.gov.ir حداکثــر تــا پایــان 

ــد. ــاری می باش ــال ج ــاه س ــرداد م خ

ــزی  ــر مرک ــری دفت ــتاد خب 350۱9-02۱ س
ــت  حراس

۱52۶ مرکز ارتباط مردمی 
﴿م الف346﴾

تبریک و تهنیت

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی 
گاوداران صنعتی

تبریک و تهنیت

دکتر جواد رمضانی
 مدیر عامل درمانگاه مهر

تبریک و تهنیت

مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت خدماتی 
شهرک صنعتی اللجین

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان 
انتصاب شایسته حضرتعالی را خدمت شما 
بزرگوار تبریک و تهنیت عرض نموده، امید 

است در پناه الطاف الهی در راه خدمت 
همواره موفق و سربلند باشید.

جناب آقای دکتر

 رشید حیدری مقدم
 انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
همدان 

تبریک عرض نموده و برای جنابعالی در این 
مسئولیت مهم آرزوی توفیق و سربلندی 

داریم.

جناب آقای مهندس

 محمدرضا بادامی
مدیرعامل محترم شرکت شهرک های 

صنعتی استان همدان 
بدینوسیله انتصاب شایسته حضرتعالی در 
سمت جدید را صمیمانه تبریک و تهنیت 

عرض نموده امید است در سایه الطاف الهی 
در راه خدمت موفق و موید باشید.

مهدی ناصرنژاد  »

 همــه ســاله حــدود نیمــه اردیبهشــت 
برداشــت  بــه  مربــوط  اخبــار  مــاه 
ــول  ــن محص ــزارع ای ــدی از م گل محم
مســتعد  اســتان  در چنــد  پرطرفــدار 
در  وســیعی  انعــکاس  کشــورمان 
همیــن  در  دارد.  داخلــی  رســانه های 
ــوان یکــی  ــه عن حــال اســتان همــدان ب
ــه  ــا گون ــی صده ــگاه های اصل از رویش
بــه خصــوص  دارویــی  گیــاه  و  گل 
گل محمــدی، هــم از برنامــه توســعه 
ــوط  ــانی مرب ــم از اطالع رس ــت و ه کش
بــه تولیــد و برداشــت هــر چنــد محــدود 
ایــن محصــول در اســتان مغفــول مانــده 

ــت. اس
ــا  ــام ب ــا ایــن وجــود روزنامــه همدان پی ب
ــاورزی  ــعه کش ــت توس ــه اهمی ــه ب توج
ــای  ــایی و احی ــزوم شناس ــتان و ل در اس
بســیاری گونه هــای بومــی و مقــاوم 
سلســله  آبی هــا،  کــم  برابــر  در 
گزارش هایــی را در دســتور کار خــود 

قــرار داده اســت.
ــه  ــدی از جمل ــاط گل محم ــن ارتب در ای
گونه هــای بومــی همــدان اســت کــه 
بــه  توجــه  بــا  اخیــر  ســال های  در 
در  درختچــه  ایــن  پــرورش  توســعه 
ــدان در  ــورمان، چن ــف کش ــاط مختل نق
اولویــت توســعه و پــرورش و تولیــد 

همــدان  اســتان  دســت اندرکاران 
ــورت  ــه ص ــان ب ــه و همچن ــرار نگرفت ق
وحشــی  و  خــودرو  درختچه هــای 
اســت کــه در کوهپایه هــا و حاشــیه 
کهنه باغ هــا و همچنیــن کنــاره برخــی 
نظــر  روســتایی،  فرعــی  جاده هــای 
زیبایی هــای  و شــیفتگان  عالقه منــدان 
طبیعــت همــدان را بــه خــود جلــب 

. می کنــد
اردیبهشــت  ماه هــای  در  گل محمــدی 
ــینان  ــی روستانش ــط برخ ــرداد توس و خ
ــا طبیعــت همــدان  ــه ب ــراد بومــی ک و اف
آشــنایی دارنــد، بــه بــازار گیــاه فروشــان 
راه پیــدا می کنــد و بــه صــورت گل هــای 
فــروش  بــه  شــده  و خشــک  تــازه 

می رســد و مشــتریان فراوانــی دارد.
گل محمــدی اغلــب در نقــاط کوهســتانی 
ــار  ــه ب ــاه ب و معتــدل از اوایــل خــرداد م
ــده و  می نشــیند و فصــل برداشــت پراکن
کــم و بیــش آن از مــزارع و کوهپایه هــای 
طــول  بــه  چنــدان  همــدان  اســتان 

نمی انجامــد.
آقــای پرویــز ملــک زاده باغبــان و محقــق 
نام آشــنای همدانــی از جملــه باغدارانــی 
ــه گل محمــدی را در حاشــیه و  اســت ک
کناره هــای بــاغ خــود همــراه بــا بیــش از 
50 گونــه درختــان میــوه از چهــار فصــل 
ایــران، از نظــر دور نداشــته و بــوی 

خــوش و فرح بخــش گل هــای ســرخ 
ملــک زاده  شــگفت انگیز  بــاغ  زرد  و 
در ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد در 
ــیعی از  ــای وس ــح فض ــای صب هنگامه ه
دامنــه الونــد در منطقــه موســوم بــه »دره 

ــازد. ــن می س ــرگ« را عطرآگی گ
ــرخ  ــد گل زرد و گل س ــد تولی ــر چن ه
ــز  ــای ملــک زاده نی ــاغ زیب محمــدی در ب
در ســطح انبــوه نمی باشــد ولیکــن خــود 
او می گویــد: اســتان همــدان موطــن 
اصلــی ایــن گونه هــای زیبــا اســت 
ــد و  ــی دارن ــی فراوان ــارف طب ــه مص ک

روزگاری بــا روش باغــداری ســنتی تمام 
ــهری و  ــق ش ــات مناط ــیه های باغ حاش
روســتایی اســتان را در بــر می گرفتــه 

ــت. اس
ــی  ــان خــوش ذوق و خــالق همدان باغب
در  باغ هــا  اغلــب  چــون  می گویــد: 
قدیــم فاقــد دیوارکشــی و حصــار نــرده 
ــت  ــت کاش ــوده اس ــاردار ب ــیم خ و س
ــا  ــدی باغ ه ــرز بن ــدی م ــای محم بوته ه
ــالوه  ــت و ع ــرده اس ــخص می ک را مش

بــر آن بوته هــای خــاردار گل هــای 
ســرخ و زرد محمــدی مانــع ورود 
حیوانــات و افــراد مزاحــم بــه حریــم 
ــت. ــده اس ــی می ش ــای خصوص باغ ه

ــه گفتــه وی اکثــر شــهرها و نقــاط  ب
روســتایی اســتان همــدان بــه لحــاظ 
برخــورداری از اقلیــم کوهســتانی 
ــعه  ــت و توس ــت کش ــب، قابلی مناس
محمــدی  ســرخ  گل  بوته هــای 
را دارد و هــم اینــک نیــز بخــش 
قابــل مالحظــه ای از اســتان همــدان، 
گل محمــدی  داشــت  و  کاشــت 
ــرار دارد  ــداران ق ــه باغ ــورد توج م
و صاحبــان کارگاه هــای گالب گیــری 
ــه  از شــهرهای دیگــر کشــورمان هم
ســاله خریــد محصــول گل محمــدی 
ــت  ــه اصال ــدان را ک و بیدمشــک هم
ــود  ــتور کار خ ــی دارد در دس فراوان

ــد. ــرار دادن ق
ملــک زاده ضمــن توصیــه بــه باغــداران 
ــرای افــزودن پــرورش  و عالقه منــدان ب
ــدی  ــای تولی ــه فعالیت ه ــدی ب گل محم
خــود یــادآور شــد گل محمــدی از 
گونه هــای مقــاوم در برابــر کم آبــی 
اســت و ایــن گونــه پرمحصــول و قابــل 
ــط در  ــدان، فق ــم هم ــترش در اقلی گس
کاشــت خــود  دوم  و  اول  ســال های 
ــد  ــادی دارد و بع ــاری زی ــه آبی ــاز ب نی

ــت،  ــه گرف ــتی ریش ــه درس ــه ب از اینک
حتــی بــدون آبیــاری هــم بــه بــار 
گل  پــرورش  هم اینــک  می نشــیند. 
ــه  ــاط مســتعد کشــور ب محمــدی در نق
اشــتغالزایی قابــل مالحظــه ای انجامیــده 

اســت. 
صمیمانــه  و  کوچــک  جشــنواره  در 
برداشــت گل محمــدی از بــاغ ملــک زاده 
بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر تحریریــه 

همدان پیــام حضــور داشــتند.

گل محمدی مهجور در همدان

ماه های  در  گل محمــدی 
اردیبهشت و خرداد توسط 
و  روستانشــینان  برخی 
افــراد بومی که با طبیعت 
به  دارند،  آشنایی  همدان 
راه  فروشــان  گیاه  بازار 
پیدا می کنــد و به صورت 
گل هــای تازه و خشــک 
شده به فروش می رسد و 

مشتریان فراوانی دارد
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بین الملل

ایران و جهان
 si a sa t @ h a m e d a n p a ya m . co m

خبر

در واکنش به تحریم شرکت های پتروشیمی ایران
تنها یک هفته برای اثبات پوچ بودن 

ادعای ترامپ نیاز بود
 ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به تحریم شرکت های 
پتروشیمی ایران گفت: تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای 

رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود.
به گزارش ایســنا، سیدعباس موسوی در واکنش به اقدام تازه وزارت 
خزانه داری آمریکا در تحریم شرکت های پتروشیمی ایران، این اقدام 
رژیم آمریکا را شدیداً محکوم کرد و آنرا مصداق تروریسم اقتصادی 

و در ادامه خصومت های مستمر کاخ سفید علیه ملت ایران دانست.
موســوی اضافه کرد: تنها یک هفته صبر نیاز بود تا پوچ بودن ادعای 
رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شــود. سیاست فشار 
حداکثری آمریکا یک سیاست شکست خورده است که بارها توسط 
روســای جمهور پیشین آن کشور امتحان شده بود. این مسیری اشتباه 
است و دولت آمریکا می تواند مطمئن باشد که به هیچ یک از اهداف 

تعیین شده برای این سیاست نخواهد رسید.
موســوی ادعاهای برخی مقامات آمریکایی بــرای مذاکره با ایران را 
فریبکارانه، غیرواقعی و صرفا برای جلب توجه افکار عمومی دانست 
و افزود: این اقدام ایاالت متحده مغایر با اصول و قواعد اساسی روابط 
و حقوق بین الملل و نیز تعهدات بین المللی این رژیم بوده و موجبات 

مسئولیت بین المللی آنرا فراهم خواهد آورد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: همه کشــورها 
مســئولیت دارند تا در برابر نقض آشــکار اصول بنیادین حقوق بین 
الملل واکنش نشان داده و اجازه ندهند دستاوردهای جامعه بین المللی 
در زمینه چندجانبه گرایی به واســطه اقدامات زورمدارانه و یکجانبه 

هیأت حاکمه آمریکا بیش از پیش از بین برود.

در رابطه با برخورد با کاندیداهای 
انتخاباتی فریبکار خالء قانونی داریم

 یک عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها با بیان اینکه 
قوانین صریحی در خصوص برخورد با کاندیداهای انتخاباتی دروغگو 
نداریم، گفت: قوانین غیر مســتقیمی در ذیل قانون مجازات اسالمی 
برای برخورد با افرادی که نشر اکاذیب می کنند یا افترا می زنند وجود 
دارد اما این خالء قانونی در قانون انتخابات دیده می شــود که نیاز به 

بازنگری دارد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به ضرورت اصالح 
قوانین انتخاباتی در راســتای برخورد با کاندیداهای دروغگو و تعیین 
مجازات برای آنان بیان کرد: متأسفانه برای برخورد با کاندیداهایی که 
در طول دوران انتخابات صادق نیستند، یک خالء قانونی وجود دارد و 

به طور صریح قانونی برای برخورد با این افراد وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: اما به طور غیر مســتقیم قوانینی در خصوص 
برخورد با افرادی که نشــر اکاذیب می کنند داریم که دارای مجازات 
حبس است. در خصوص افترا نیز ما قوانینی برای برخورد با این افراد 
داریم که همگی در قانون مجازات اسالمی دیده شده است اما در قالب 

قانون انتخابات این قانون را نداریم که یک خأل قانونی است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: قوانینی که نیز اکنون 
وجود دارد متاسفانه با جدیت دنبال نمی شود. اینکه انتظار داشته باشیم 
شورای نگهبان اظهارات کاندیداهای انتخاباتی را رصد کند و برخورد 
فوری با متخلفین داشته باشد امکان پذیر نیست چراکه تخلفات باید 

در یک مرجع قانونی و قضائی بررسی شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: ما اکنون 
شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در قانون انتخابات داریم 

که می توانند خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کنند.
ابوترابی افزود: متأسفانه ما اکنون نیز قوانین غیر مستقیمی برای برخورد 
با کاندیداهای متخلف داریم که متأســفانه در حوزه اجرایی و نظارت 
ضعیف عمل می شــود. قوانین در این حوزه صریح نیســت و خالء 

وجود این قوانین در قانون انتخابات دیده می شود.
سخنگوی شورای نگهبان چند روز گذشته، در توئیتی با عنوان محاکمه 
به دلیل دروغ گویی در تبلیغات انتخاباتی!، نداشتن قوانین مناسب در 
خصوص فریب مردم در تبلیغات انتخاباتی را ضعف قانونی در قوانین 

انتخاباتی ایران دانست.
بوریس جانســون به دلیل دروغ گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه 
فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به درستی 

در نظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را بازگذاشته است.

اینستکس نیروی محرک خود را از دست 
داده است

 نماینده دائم روســیه در اتحادیه اروپا گفــت که ابزار حمایت از 
مبادالت تجاری )اینستکس( هنوز نتوانسته دستاوردی داشته باشد.

به گزارش ایلنا ، »والدیمیر شیزوف«، گفت که ابزار حمایت از مبادالت 
تجاری )اینستکس( نیروی محرک خود را از دست داده است. 

وی گفت: »این مکانیســم به راه افتاده است، اما تاکنون هیچ عزمی در 
این زمینه به چشم نخورده است. تنها چیزی که این سازوکار می تواند 
به آن افتخار کند، این اســت که توانســته برخی توافق ها را صورت 
بخشــد. اما این توافق ها مربوط به مواد غذایی بوده که در اصل جزئی 

از تحریم های آمریکا به حساب نمی آید.«
شــیزوف گفت: »بنابراین، این ســازوکار هیچ کمکی بــه دور زدن 
تحریم ها نمی کند. طبیعتا، باید پرســید که اگر این سازوکار تنها برای 
محصوالت غذایی اســت که البته شامل تحریم های آمریکا نمی شود، 
پس اصوال چه ضرورتی بــرای آن وجود دارد؟ همکاران اروپایی مان 
مــدام می گویند که این تنها آغاز کار اســت.« وی با بیان این که صبر 
ایران در حال لبریز شدن است، گفت: »ایرانی ها قدم های مشخصی در 
سالگرد خروج آمریکا از برجام برداشته اند. این قدم ها برجام را نقض 

نمی کند و تا به اینجای کار از آن خارج نشده اند.«
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رئیس جمهور قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی را ابالغ کرد

 رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون »حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« را ابالغ کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشــور و حمایت از کاالی ایرانی« را برای اجــرا به وزارت خانه های صنعت، 
معــدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
ابالغ کرد. حجت االسالم حســن روحانی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی« را که در جلســه علنی روز یکشنبه ۱5 اردیبهشت 
۱۳۹8 مجلس شــورای اســالمی تصویب و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹8 به تأیید 

شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابالغ کرد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها 
در دیوان عدالت اداری

ــر  ــه ه ــیدگی ب ــان رس ــن زم ــت: میانگی ــت اداری گف ــوان عدال ــس دی رئی
پرونــده در شــعب بــدوی دیــوان، شــش مــاه و در شــعب تجدیدنظــر پنــج 

ــد. ــاه می باش م
ــان  ــه کاهــش زم ــا، حجت االســالم محمدکاظــم بهرامــی ب ــه گــزارش ایلن ب
ــم  ــه در صددی ــت: البت ــرد و گف ــاره ک ــوان اش ــا در دی ــده ه ــیدگی پرون رس
ــه  ــوری برنام ــود و ط ــی ش ــا واقع ــه پرونده ه ــیدگی ب ــان رس ــط زم متوس
ریــزی خواهیــم کــرد کــه رســیدگی هــر پرونــده در شــعب بــدوی حداکثــر 
شــش مــاه و در شــعب تجدیدنظــر پنــج مــاه باشــد کــه اگــر بــه ایــن هــدف 
برســیم مــدت زمــان رســیدگی یــک پرونــده در شــعب بــدوی و تجدیدنظــر 

دیــوان ۱۱ مــاه و یــا حداکثــر یــک ســال خواهــد بــود.

سفر آبه به تهران حرکت دیپلماتیک 
بی سابقه است

 روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال در گزارشی راجع به سفر »شینزو 
آبه« نخست وزیر ژاپن به ایران در ماه جاری میالدی، آن را یک حرکت نادر و 

کم سابقه دیپلماتیک از سوی توکیو معرفی کرد.
این رســانه در مطلبی خاطر نشان کرد که ژاپن به دنبال ایفای یک نقش فعال 
درکاســتن از تنش ها میان ایران و آمریکاســت این کشور نمی خواهد شاهد 

تشدید رویارویی و کشمکش ها میان دو کشور باشد.
وال اســتریت افزود که آبه می خواهد یک میانجیگر باشد او البته دارای روابط 
گرمی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اســت و از یک مناسبات سنتی 
دوســتانه با ایران هم برخوردار است که به او امکان می دهد بازیگری فعال در 

این عرصه باشد.

 آمریکا خطــاب به ترکیه: در صورت خرید اس ۴00 از 
اف ۳۵ خبری نیست!

■ ایسنا:وزیر دفــاع موقت آمریکا رســماً به ترکیه اطالع داد که اگر 
برنامه هــای خود برای خرید سیســتم دفاع موشــکی اس 400 از 
روســیه را پیش ببــرد، اجازه نخواهد داشــت جنگنده های اف ۳5 
خریداری شــده را دریافت کند. پاتریک شاناهان، وزیر دفاع موقت 
آمریکا در نامه ای خطاب به خلوصی آکار، همتای ترکیه اش نوشت: 
اگرچه ما به دنبال حفظ روابط ارزشــمندمان هســتیم، اما اگر ترکیه 
سیســتم های دفاع موشــکی اس 400 را دریافت کند، جنگنده های 
اف ۳5 را دریافت نخواهد کرد. با این حال وی همچنین هشدار داد 
که دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره از درخواست ها برای 
اعمال تحریم های ثانویه بر ترکیه به خاطر خرید ســامانه های دفاع 
موشــکی اس 400 بر مبنای قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق 

تحریم ها حمایت می کنند.
 تثبیت مواضع ارتش سوریه در حومه حماه 

ــه  ــش در حوم ــع ارت ــت مواض ــوری از تثبی ــع س ــنیم : مناب ■ تس
حمــاه پــس از دفــع حملــه گســترده گروه هــای تروریســتی خبــر 
ــای  ــه گروه ه ــوریه در حماه، حمل ــش س ــی از ارت ــد. یگان های دادن
ــح  ــل مل ــن و ت ــل  الجبی ــور ت ــان در مح ــه مواضع ــتی ب تروریس
ــد کــه در نتیجــه آن شــمار  ــع کردن ــی را دف ــه شــمال غرب درحوم

ــیدند. ــت رس ــه هالک ــت ها ب ــادی از تروریس زی
ــای  ــه گروه ه ــش ب ــده ارت ــات کوبن ــن از ضرب ــع همچنی ــن منب ای
تروریســتی کــه از حومــه جنوبــی ادلــب بــرای کمــک بــه 
تروریســت ها در حومــه شــمالی حمــاه می آمدنــد، خبــر داد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، ارتــش بــا ایــن گروه هــای تروریســتی 
مهاجــم مقابلــه کــرد و بــه شــدت بــا آنهــا درگیــر شــد و پــس از 

ــرد ــت ک ــه تثبی ــا، مواضــع خــود را در منطق ــه آنه ــار حمل مه
 مقــام روس: درخواســتی از ایــران بــرای خریــد اس 

۴00 نداشــته ایــم
ــت  ــیه گف ــر روس ــت وزی ــی نخس ــور دفاع ــاون ام ــر: مع ■ مه
ــد  ــرای خری ــران ب ــوی ای ــتی از س ــچ درخواس ــور هی ــن کش ای
ــت.»یوری  ــرده اس ــت نک ــکی اس 400 دریاف ــاع موش ــامانه دف س
ــار منتشــر شــده  ــر روســیه اخب ــاون نخســت وزی بوریســوف« مع
مبنــی بــر درخواســت ایــران از مســکو بــرای خریــد ســامانه دفــاع 
موشــکی اس 400 را کــذب خوانــد.وی در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
ریانووســتی تاکیــد کــرد کــه روســیه هیــچ درخواســتی از ســوی 
مقامــات ایــران بــرای خریــد ایــن ســامانه دفــاع موشــکی نداشــته 
ــا بــی اهمیــت خوانــدن شــایعات در خصــوص  است.بوریســف ب
ــکاری  ــن هم ــت ای ــیه گف ــران و روس ــی ای ــای نظام ــکاری ه هم
ــی  ــته برخ ــه گذش ــر هفت ــان دارد. اواخ ــود جری ــیر خ ــا در مس ه
رســانه هــا از جملــه خبرگــزاری بلومبــرگ آمریــکا مدعــی شــدند 
ــن  ــا مســکو ای ــران از روســیه اس 400 خواســته اســت، ام کــه ای

ــرده اســت. درخواســت را رد ک
 حمالت طالبان در عید فطر ۳0 کشته داشت

ــته  ــتان از کش ــه افغانس ــور داخل ــخنگوی وزارت ام ــا: س ■ ایرن
ــور  ــن کش ــر در ای ــد فط ــالت عی ــام تعط ــر در ای ــدن ۳0 نف ش
ــر خــود نوشــت:  ــی«، در صفحــه توئیت ــر داد. »نصــرت رحیم خب
ــد  ــان در روزهــای تعطیــالت عی ــه گــروه طالب در نتیجــه ۲۳ حمل
فطــر، ۱۶ نفــر نیــز مجــروح شــدند.به نوشــته رحیمــی، در نتیجــه 
ــان، ۱۱  انفجــار بمب هــای جــاده ای و حملــه مســتقیم گــروه طالب
غیرنظامــی در اســتان های لوگــر، هلمنــد، بغــالن و کاپیســا کشــته 
ــز مجــروح شدند.ســخنگوی وزارت امــور  و هفــت غیرنظامــی نی
داخلــه افغانســتان همچنیــن از کشــته شــدن ۱۹ نیــروی امنیتــی در 
ــات گــروه  ــورد تلف ــر داد.رحیمــی در م ــان خب ــه گــروه طالب حمل
طالبــان در روزهــای تعطیــالت عیــد فطــر ســکوت کــرده اســت.

وی می گویــد از ۷0 حملــه گــروه طالبــان در سراســر کشــور 
جلوگیــری شــده اســت کــه از ایــن میــان، ۳5 حملــه مربــوط بــه 

ــوده اســت. ــل ب شــهر کاب
 فروش محرمانه دو ناوچه فرانسوی به امارات

■ ایسنا: منابع مطلع از فروش محرمانه دو ناوچه فرانسوی به امارات 
به ارزش ۷50 میلیون یورو خبر دادند.روزنامه لو پاریزین اعالم کرد 
که فرانســه به طور محرمانه دو ناوچه از نوع "گوویند" را به ارزش 
۷50 میلیون یورو به امارات فروخته است.طبق این گزارش، فروش 
دو ناوچه مذکــور به ابوظبی به دنبال امضای یک توافقنامه محرمانه 
میان امارات و شــرکت فرانســوی "ناوال گروپ" در ۲5 مارس در 

امارات صورت گرفته است.
تا بدین لحظه مقامات فرانسه و امارات هیچگونه واکنشی نسبت به 

این معامله نشان نداده اند.
 عراق: در چارچوب تحریم هــای آمریکا بر ضد ایران 

حرکت نمی کنیم
■ باشــگاه خبرنــگاران : وزیــر نفــت عــراق در اظهاراتــی 
تاکیــد کــرد بغــداد در سیاســت خــود مســتقل اســت و در 
ــد.  ــت نمی کن ــران حرک ــد ای ــکا ض ــای آمری ــتای تحریم ه راس
ــه کشــمکش های  ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب ــان،در پاس ــر الغضب ثام
ــای  ــر و تهدید ه ــران در دوره اخی ــگتن و ته ــن واش ــود بی موج
موجــود و قــرار دادن نفــت بــه عنــوان اهــرم فشــار چــه تاثیــری 
ــمکش ها  ــن کش ــد از ای ــا می توان ــراق آی ــت و ع ــد داش خواه
ــه  ــه گفت ــارت مشــهوری هســت ک ــک عب ــت: ی ــد، گف دور باش
ایــن  نفــت«  سیاســت  و  اســت  سیاســت  »نفــت  می شــود 
ــد؛  ــان می ده ــان را نش ــی انس ــت در زندگ ــش نف ــکاس نق انع
ــی  ــاد جهان ــی اقتص ــور اصل ــرژی، موت ــت و گاز و ان ــرا نف زی
ــم  ــخن می گویی ــت س ــی از نف ــواره وقت ــن رو هم ــت؛ از ای اس
ــا در وزارت  ــم. م ــان ســخن می گوی ــد اقتصــادی در جه از رش
نفــت عــراق و حتــی نخســت وزیــری اصــرار داریــم کــه ایــن 
وزارت نماینــده ملــت عــراق باشــد از ایــن رو هیچگونــه فشــار 

ــرد. ــم ک ــل نخواهی ــم و تحم ــی را نمی خواهی سیاس

 ایــران بعد از یک ســال در پیش گرفتن 
سیاســت "صبر اســتراتژیک" در پی خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام، ۱8 اردیبهشت از 
تصمیم خود برای "کاهش تعهدات برجامی" 
خبر داد؛ سیاستی که بر اساس اعالم مسئوالن 
عالی کشــور در راســتای صیانت از امنیت 
و منافــع ملی مــردم و در اعمال حقوق خود 
مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در چندین 

گام و مرحله به مرحله اجرا می شود.
به گزارش ایسنا، ایران به کشورهای باقی مانده 
در برجــام برای اجرای تعهدات خود به ویژه 
در حوزه هــای بانکی و نفتی ۶0 روز فرصت 
داد و تاکید کرد: "در هر زمان که خواسته های 
ما تامین شــود؛ ما نیز به همــان میزان اجرای 
مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم 
گرفــت، اما در غیر این صــورت، جمهوری 
اســالمی ایــران مرحله به مرحلــه تعهدات 

دیگری را متوقف خواهد کرد."
در مرحله اول اجرای این سیاســت، سازمان 
انرژی اتمی بــه عنوان مجری در فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای مسئول اجرای دو گام مهم 
شد؛ برداشتن سقف تولید دو محصول مهم و 
کلیدی؛ اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصدی و 

آب سنگین.
 ایران تا پایان خرداد از سقف ۳00 

کیلو اورانیوم غنی شده عبور می کند
بر اساس پانزدهمین گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، تا عبور ایران از مرز ۳00 کیلوگرم 
اورانیوم غنی شــده یــا معــادل آن )۲0۲.8 
کیلوگرم اورانیوم( فقط ۲۹ کیلوگرم باقی مانده 
است که با توجه به چهار برابر شدن نرخ تولید 
اورانیوم غنی شــده ایران در این یک ماه و با 
احتساب زمان گزارش دهی آژانس، این میزان 
اکنون بسیار کمتر از ۲۹ کیلوگرم مورد اشاره 

خواهد بود.
در عین حال، تا پایان خرداد ماه ایران از سقف 
تولید ۳00 کیلوگرم اورانیوم غنی شــده عبور 

خواهد کرد.
هم زمان ایــران فعالیت های مرتبط با تعمیر و 
نگهداری کارخانه آب سنگین اراک که ساالنه 
انجام می پذیــرد و قرار بود طی دو ماه انجام 
گیرد را کوتــاه می کند و این کارخانه یک ماه 
زودتر از موعد از قبل تعیین شده آغاز به کار 
می کند. بر اساس گزارش اخیر آژانس در زمان 
گزارش دهی این نهاد بین المللی، ذخایر ایران 
حدود ۱۲5 تن بوده است که با توجه به آغاز 
فعالیت این کارخانــه از ابتدای خردادماه این 
مقدار به رقم قابل توجهی تا کنون باید رسیده 

باشد.
ایران اعالم کرده اســت که چنانچه در مرحله 
اول اقدام درخوری انجــام نگیرد، در مرحله 
دوم رعایت محدودیت های مربوط به ســطح 
غنی سازی اورانیوم، و اقدامات مربوط به مدرن 
سازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در حالی که فضای سیاسی و 
امنیتی قبل از آن در رابطه با اعمال تحریم های 
یک جانبه و قرار دادن نام ســپاه پاسداران در 
لیست نهادهای تروریستی میان ایران و آمریکا 
در منطقه تشدید شده بود، اعالم تصمیم تازه 
ایران باعث شــد که برخی کشورهای منطقه، 
همسایه و برخی کشــورهای دیگر خواستار 
میانجی گــری میان ایــران و آمریــکا و رفع 
تنش شــوند. با این وجود بــه گفته مقامات 
کشــورمان هیچ پیام ویژه و خاصی از سوی 
– واشــنگتن در  این میانجی گران بین تهران 
این مدت رد و بدل نشــد. نگرانی از به خطر 

افتادن امنیت ترانزیت در منطقه خلیج فارس و 
درگیری و آشوب در برخی کشورهای منطقه 
مهم ترین دغدغه هایی اســت که این کشورها 

برای رفع آن تالش می کنند.
 واکنش سرد دنیا به پیشنهاد آمریکا 
برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران
در حالی که اقدام و تصمیم ایران در واکنش به 
بی عملی کشورهای اروپایی و چین و روسیه 
در برابــر زیاده خواهی و یــک جانبه گرایی 
آمریــکا بود اما این آمریکا بود که اگر نگوییم 
در مواضع جــدی و واقعی اش اما در مواضع 

اعالمی اش دست به خانه تکانی اساسی زد.
نکته قابل توجه اینکه این تغییر مواضع ترامپ 
که در ســطح گســترده ای انجام شد با هیچ 
واکنش قابل توجهــی در صحنه بین الملل و 

ایران مواجه نشد.
دونالد ترامپ در روزهای گذشــته به یک باره 
مواضع اعالمی اش درباره ایران را ۱80 درجه 
تغییر داد. او ابتدا درخواســت کرد که ایران با 
وی تماس بگیرد و درخواست مذاکره کند که 
با واکنش منفی ایران رو به رو شد. بعد از آن 
خواســتار مذاکره مستقیم با ایران شد و اعالم 
کــرد که صرفا به دنبال آن اســت که ایران به 
بمب هسته ای دســت پیدا نکند و از خواسته 
خود به ویژه براندازی "رژیم" ایران هم دست 
برداشــت. او در سفری که به توکیو داشت به 
صراحــت از تمایل خود بــه  مذاکره با ایران 
ســخن گفت و عالوه بر این از شــینزو آبه 
نخســت وزیر ژاپن خواست تا در سفرش به 
ایران که قرار اســت هفته جاری )۲۲ خرداد( 
انجام شــود، پیام وی مبنی بر تمایل آمریکا به 
مذاکره با ایران را به مقامات ایرانی اعالم کند.

بعد از ترامپ، نوبت مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا بود تا با اعالم این که "خواستار مذاکره 
با ایران بدون هیچ پیش شــرطی است" افکار 
عمومی دنیا را دســت بگیرد و در آستانه سفر 
مهم نخســت وزیری ژاپن به تهران جاده را 
برای وی صاف کرده و از ســویی توپ را به 

زمین ایران بیندازد.
مقام معظــم رهبری در آخرین اظهاراتشــان 
در هفته گذشــته با توجه بــه مواضع تازه و 
عجیب رئیس جمهــوری آمریکا درباره ایران 
اعالم کردند: زرنگ بازی سیاسی رئیس جمهور 
آمریکا، مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت را 

فریب نخواهد داد.
"رندی" و بازی ترامپ در تغییر مواضع صفر 
تــا صدی اش درباره ایران نــه تنها در تهران 
که در میان حتی متحدان و دوستانش بازتاب 

جدی نداشت؛ شاید آنها می دانند که پیشنهاد 
ترامپ برای مذاکره با ایران حبابی بیش نیست 

و به زودی این بادکنک خواهد ترکید.  
در یک ماه گذشــته که ایران وارد فاز کاهش 
اجرای تعهدات هســته ای خود شــده است، 
کمترین تالش و نگرانی را در بین سه کشور 

اروپایی و چین و روسیه شاهد بودیم.
برخــی تحلیل گران بــر این نظرنــد که این 
کشورها، اقدامات تقابلی ایران در برابر خروج 

آمریکا از برجام را خطرناک نمی دانند.
در این مدت حتی درخواســت تشکیل یک 
جلسه فوری در چارچوب کمیسیون مشترک 
برجام در ســطح معاونان یا وزیران خارجه با 

بی اعتنایی مواجه شد.
مقامــات ایرانی در رایزنی هــای دو جانبه به 
مقامات این کشــورها اعالم کرده اند که اگر 
پیشــنهاد یا طرح مشخص و کارگشایی برای 
عبور از موانع بر سر راه اجرای برجام ندارند، 

نیازی به تشکیل چنین جلسه ای نیست.
 اروپــا هم چنان ناتــوان از اجرای 

تعهداتش
در ایــن حــال، هنــوز هیچ خبــر جدی و 
امیدبخشــی درباره آغاز به کار عملی کانال 
مالــی اروپــا )اینســتکس( دیده و شــنیده 
نمی شــود. راه اندازی این کانال مالی با توجه 
به ترس شــرکت ها و بانک هــای اروپایی از 
تحریم هــای آمریکا هم چنــان در هاله ای از 
ابهام اســت. حتی اگر این کانال برای تبادل 
کاالهای اساســی فعالیتــش را آغاز کند، که 
با وجود چراغ ســبز آمریکا به نظر نمی آید 
شرکت یا کشوری اروپایی برای این کار پیش 
قدم شــود، دردی از ایران دوا نخواهد کرد؛ 
چرا که شرط ایران برای بازگشت به اجرای 
تعهداتش طبق برجــام، تامین نیازهایش در 

حوزه نفتی و بانکی است.
قرار اســت در هفته جاری همزمان با ســفر 
شینزو آبه به تهران، هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان نیز به ایران بیاید و با مقامات کشورمان 
دیدار کند. این عالی ترین مقام اروپایی اســت 
کــه بعد از اعــالم تصمیم"کاهــش تعهدات 

هسته ای" به ایران سفر می کند.
امروز اروپا در مواجهه با دو رویکرد متفاوت 
از ســوی ترامپ است؛ ترامپی که به یک باره 
و برخــالف تعهدات بین المللــی و در میان 
مخالفت های هم پیمانانــش از برجام خارج 
شــد و ترامپی که به یک باره بدون هیچ پیش 
شــرطی پیشــنهاد مذاکره با ایران را می دهد. 
این در حالی است که چماق "تحریم" ها هم 

چنان محکم در دســتان ترامپ علیه ایران و 
اروپا، چین و روســیه قرار دارد. امروز اروپا 
بیش از هر زمان دیگر در صحنه بین المللی و 
منطقه ای )اتحادیه اروپا و خاورمیانه( ضعیف 
و گیج شده است. آنچه مسلم است اروپایی ها 
هنــوز تمامی توان و اراده خود را برای مقابله 
با اقدامــات و یکه تازی های آمریــکا به کار 

نگرفته اند.
جدای از این که ایران در مقابل پیشنهاد ترامپ 
برای مذاکره چه دیدگاهی داشــته باشــد و 
پاسخش چه باشد، به نظر نمی آید اروپایی ها 
چندان با شنیدن آن دست و پایشان را گم کرده 
باشند که مبادا ابتکار مذاکرات و حل و فصل 
مساله را آمریکا بخواهد از دستشان خارج کند. 
در همین حال که در مقابل تصمیم ایران برای 

عبور از مرزهای هسته ای آرام هستند.
برای اروپایی هــا، ایران و جامعــه بین الملل 
بهتریــن کار و راه این اســت که آمریکا را به 
بازگشت به برجام راضی کنند. هرگونه تالش 
برای کنار گذاشــتن برجام و آغاز مذاکره ای 
جدید، تحت فشار آمریکا به بازگشت اعتماد 
فرو ریختــه کمکی نخواهد کرد. شــاید اگر 
اروپایی ها، چین و روسیه و برخی کشورهای 
دیگر از جمله ژاپن از اعتبار و هم پیمانی شان 
با آمریکا برای تغییر نظر ترامپ در این مدت 
استفاده می کردند امروز به نتایج بهتری رسیده 
بودیم تا این که کشوری بزرگ مثل ژاپن ابزار 
سیاســت های ظاهری و آنی رئیس جمهوری 

آمریکا شود.
با آغــاز کاهش تعهــدات برجامــی ایران، 
پنجره ای که در برابر دیپلماسی تالش می شد 
باز بماند در حال بســته شدن است و در این 
مــدت هیچ تالش جــدی و قابل توجهی از 
ســوی ۱+4 بــرای حفظ برجــام و اجرای 
خواســت های ایران انجام نگرفته اســت و 
برعکس این کشــورها ایران را هم چنان به 
صبوری دعوت می کنند. فارغ از این که قطار 
هسته ای ایران برای شــتاب گرفتن در حال 
آماده شــدن است. از این رو این کشورها در 
صورت شکست برجام باید تبعات احتمالی 
آن را برعهــده بگیرند. شــاید از بین رفتن 
برجام و بازگشــت تحریم ها و اقدامات همه 
جانبه برای ایران مضر و خطرناک باشــد اما 
به همان میزان کــه تحریم ها اثری به مراتب 
وحشــتناک تر از ۲0۱0 برای ایران پیدا کرده 
اســت، تبعات منطقه ای و امنیتی بازگشــت 
بحران هسته ای نیز قابل پیش بینی و مدیریت 

نیست.

یک ماه از گام نخست ایران در کاهش تعهدات برجام گذشت

4+۱ هم چنان در »کما«

ادعای آمادگی  آمریکا 
برای مذاکره با ایران 
حیله گرانه است

 وزیــر دفــاع گفــت: ادعــای آمادگی 
آمریکایی ها برای مذاکره مستقیم با جمهوری 
اســالمی ایران بدون پیش شــرط، دروغین، 

عوام فریبانه و بسیار حیله گرانه است.
به گــزارش مهر، امیر حاتمــی تالش برای 
براندازی، کودتا، تجزیه، ترور، تهاجم نظامی، 
جاسوسی، نفوذ، استحاله و... را از مهم ترین 
توطئه های نظام استکبار علیه انقالب اسالمی 
طی 40 ســال گذشته عنوان کرد و گفت: در 
هــر دوره ای از حیات پــر برکت و نورانی 
انقالب اسالمی، دشــمنان ایران اسالمی به 

ویژه آمریکایی هایی ها متناسب با اقتضائات 
زمانی برای تضعیــف و براندازی جمهوری 
اسالمی از حوزه های امنیتی، نظامی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی بهره برده ووارد شده اند

حاتمــی توانمندی نظامی و دفاعی کشــور 
رایکــی از مهم ترین محورهای راهبرد نظامی 
جمهوری اســالمی ایــران بــرای مقابله با 
تهدیدات دانســت و تصریح کــرد: در این 
شــرایط پیچیده ، وزارت دفاع به عنوان متولی 
پشتیبانی و حمایت از نیروهای مسلح به دنبال 
ارتقاء قدرت بازدارندگی دفاعی کشور و مقابله 
با قدرت نمایی آمریکایی ها در منطقه است و 
تا کنون توانســته ایم به لطف حق و همت و 
مجاهدت فرزندان عزیز امام به قدرت تهاجمی 
و دفاعی واقعی دست پیدا کنیم و بازدارندگی 

امروز حاصل همین قدرت است.

تاکید وزیر کشور 
بر افزایش اختیارات 
استانداران

 وزیر کشــور بــر افزایــش اختیارات 
اســتانداران برای اداره کشــور در شرایط 

جنگ اقتصادی تاکید کرد.
در  ایســنا، رحمانــی فضلی  به گزارش 
نشســت مشــترک با  رئیس کمیســیون 
تالش هــای  کــرد:  عنــوان  اقتصــادی 
این  در  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
دوره مشــهود اســت و همکاری خوبی 
در مجموعه وزارت کشــور با کمیسیون 
با  اقتصــادی صــورت گرفته اســت و 
اقدامــات انجام شــده در خصوص رفع 

ارزش  مالیــات  موضوعــات  ابهامــات 
افزوده برای دهیاری ها و شــهرداری ها، 

آنها برطرف می شود. مشکالت 
رحمانی فضلی ادامه گفت: شــرایط امروز 
اقتصاد ایران به راحتی قابل مدیریت است 
و با تمام توان در ارتقای همکاریهای معین 
هــای اقتصادی در اســتان کرمان حمایت 

خواهیم کرد.
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واکنش پلیس به شماره پیامک گزارش بدحجابی
 رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد که هیچ شــماره ای برای اعالم گزارش بدحجابی 

داخل خودروها از سوی مردم وجود ندارد.
حسین رحیمی در گفت وگو با ایســنا درباره شماره پیامکی که اخیرا از سوی برخی 
افراد ناشناس در فضای مجازی با عنوان "اعالم شماره پالک خودرو و موتورسیکلت 
افراد بدحجاب به پلیس"  منتشــر شده است، گفت: هیچ شماره ای در این خصوص 

وجود ندارد.
وی اضافه کرد: ما دنبال این هستیم تا ارتباط رایانه ای بین پلیس و مردم وجود داشته 
باشد و مانند ســامانه ۱۱0 عمل کند اما در حال حاضر چنین چیزی در تهران بزرگ 

وجود ندارد.

تنها افراد نیازمند 
باید تحت پوشش بیمه سالمت قرار گیرند

 مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران گفت: تنها افراد نیازمند باید تحت پوشش 
و حمایت بیمه ســالمت قرار گیرند و اینکه افراد متمول نیز از بیمه همگانی رایگان 

برخوردار هستند، مشکلی است که باید برطرف شود.
به گزارش ایرنا، طاهر موهبتی با تاکید بر حمایت بیمه ســالمت از اقشــار نیازمند 
جامعه تاکید کرد و افزود: پوشــش بیمه ای بحث جدی اســت و باید توسعه یابد. 
در این راســتا هدفمند کردن بیمه رایگان به ســمت گروه های نیازمند امر مهمی 
اســت که باید جدی گرفته شود به نحوی که اگر نیازمندی احصا شد، از کمک و 

بیمه کردن او دریغ نکنیم.

طرح امداد و نجات تابستانه هالل احمر
از ۳۱ خرداد آغاز می شود

 رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، گفت: طرح ملی امداد و نجات 
تابستانه امســال از روز جمعه ۳۱ خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد 

داشت.
مرتضی ســلیمی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: در این طرح امدادگران و 
نجاتگران هالل احمر در راســتای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و به استناد ماده ۳ 
قانون اساسنامه هالل احمر به ارائه خدمات متنوع امداد و نجات، کمک های اولیه 
و ارائه خدمات اجتماعی برای تســکین آالم آســیب دیدگان و مسافران تابستانی 

می پردازند.

بهداشتنکته
افزایش دوام پادزهر در بدن با کمک نانوذرات

 پژوهشــگران با استفاده از نانوذرات موفق به افزایش دوام نوعی پادزهر در بدن شدند، 
پادزهری که برای خنثی سازی تاثیر ترکیبات مخدر در بدن مورداستفاده قرار می گیرد.

به گزارش ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو، اپیوئیدها ترکیبات مخدری هســتند که به 
MO در مغز متصل می شــوند تا حس خوشــحالی و سرخوشی را در بدن  R گیرنده های 
ایجاد کنند. اثر این مخدرات خیلی طوالنی بوده و گاهی الزم است که این اثرات کوتاه مدت 
باشــند. از این رو باید ترکیبات پادزهر برای از بین بردن این حس سرخوشی به کار گرفته 
شود. نالوکسون یک ترکیب شــناخته شده برای از بین بردن این حس است اما نالوکسون 
تنها نیم ســاعت تا یک ســاعت در بدن دوام دارد این در حالی است که دوام درازمدت تر 

این ماده موردنیاز است.
به دلیل این فقدان تطابق، باید دوزهای مختلفی از پادزهر به بدن بیمار تزریق شود تا فرآیند 
خنثی ســازی انجام شود و این در حالی اســت که برای برخی بیماران امکان تکرار تزریق 

وجود ندارد

۳0درصد مرگ های کشور در سال گذشته به علت 
پرفشاری خون بود

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در حدود ۳0 درصد مرگ و میرها 
طی سال گذشته در کشور، به علت پرفشاری خون بوده است.

به گزارش مهر، حیدرعلی عابدی، اظهار داشــت: عوارض فشار خون باال شامل خونریزی 
در ناحیه چشــم، مغز، کلیه و ســایر بخش های بدن است و بر اثر هر یک از این عوارض، 
بیماران باید مدت زیادی را در بیمارســتان ها بســتری باشــند و ممکن است تحت عمل 
جراحــی قرار گیرنــد و هزینه هایی را به خانواده و نظام ســالمت تحمیل و خانواده را با 

مشکالت زیادی روبرو کنند.
وی افزود: به علت عادات نامناســب غذایی و مصرف بی رویه نمک و چربی، اســتفاده از 
فســت فودها و غذاهای سرخ کردنی، هر روز شاهدیم که عوارض بیماری پرفشاری خون 
بیشــتر می شود به گونه ای که در سال گذشته حدود ۳0 درصد از مرگ و میرها مربوط به 

پرفشاری خون بوده است.

ظرفیت نادیده گرفته شده زنان در اقتصاد 
 توانمندسازی و هویت سازی در کنار اصالح اجرای صحیح قوانین 
و برقراری عدالت جنســیتی ضرورتی برای به منصه ظهور رســاندن 

ظرفیت های بانوان در عرصه های اقتصادی است.
یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان 
اهمیت و اعتبار زنان در آن جامعه است.زنان به عنوان نیمی از جمعیت 
و نیروی فعال جامعه، نقش محوری در توسعه اقتصادی ایفا می کنند و 
چنانچه شرایط و بسترهای الزم به منظور توانمندسازی و فعالیت این 
قشر فراهم شود، قطار رشد و توسعه همه جانبه کشور با شتاب هر چه 

بیشتر به حرکت در می آید.
در بسیاری از کشورهای توســعه یافته نزدیک به 50 درصد جمعیت 
فعال اقتصادی را زنان تشــکیل می دهند، حال آنکه بر اساس آمارهای 
انتشار یافته از سوی نهادهای مرتبط، جمعیت زنان بیکار در سال های 
۹0 تا ۹۶ از 8۳0 هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر 
افزایش یافت که حاکی از افزایش ۲00 هزار نفری این جمعیت در این 
فاصله زمانی است. همچنین این آمار در بهار ۹۷ به بیش از یک میلیون 

و هفتاد هزار نفر رسید.
از سوی دیگر، ســهم زنان از جمعیت فعال کشور از ۱۶.۲ درصد در 
سال ۱۳۹۳ تا ۱۶.8 درصد در سال ۱۳۹۷ متغیر بوده که نشان از نوسان 

اندک دارد.
۲۱.۹ درصد زنان شاغل در بخش کشاورزی، ۲5.۷ درصد این قشر در 
بخش صنعت و 5۲.4 درصد شــاغالن بانو در بخش خدمات مشغول 

به کار هستند.
به عقیده کارشناســان، پایین بودن ســهم زنان از جمعیت فعال کشور 
را باید در متن فرهنگی، سیاســی و قانونی جامعــه مورد کنکاو قرار 
داد چرا که این پدیده به ظاهر اقتصادی، ریشــه در فرهنگ و مدیریت 

کشور دارد.
در برنامه های توسعه ای کشور همواره توسعه اشتغال مورد توجه بوده 
و پیش برد و محقق شدن این اهداف در برداشتن موانع و مرتفع سازی 

مشارکت اقتصادی جمعیت فعال از جمله بانوان است.
از جنبه های قانونی می توان گفت زمینه برای حضور حداکثری بانوان در 
فعالیت های اقتصادی کشور فراهم بوده که وجود قوانینی چون مرخصی 
زایمان و احتســاب آن در سوابق بیمه ای، سن بازنشستگی، ممنوعیت 
قانون انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان و اعمال هرگونه 
تبعیض میان زن و مرد مبین این ادعا است اما صرف داشتن قوانین کافی 

نیست بلکه نظارت بر اجرای این قانون ها الزم است.
هرچند در کنار سیســتم نظارتی، بسترسازی زمینه فعالیت و مشارکت 

اقتصادی بانوان کشور ضروری است.
متأسفانه به دلیل نبود شــرایط مناسب اقتصادی، قوانین کار در بخش 
خصوصی به خوبی رعایت و اجرا نمی شود و این مساله تمایل زنان به 

مساله اشتغال را کاهش داده است.
جدا از سیاستگذاری های دولت و سایر نهادهای مربوط در زمینه وضع 
قوانین متناســب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشــور، آماده سازی 
زمینه های الزم اجرای قانون اهمیتی به مراتب بیشــتر از تصویب آنها 

دارد.
اقتصاد و فرهنگ، دو مقوله در هم تنیده اند، رویکرد اجتماع نسبت به 
جایگاه زنان به گونه ای موقعیت و مشارکت اقتصادی آنها را نیز متأثر 

کرده است.
توسعه در جامعه منوط به مشارکت زنان به عنوان نیمی از جامعه است 
که تمام جنبه ها را در بر می گیرد، این نگاه توسعه ای باید در کنار مساله 

اقتصاد، مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل شود.
آموزش نادرســت در نظام آموزشی و برخی برنامه های غیرکارشناسی 
رســانه ای که مســؤولیت اقتصادی را بر دوش پدر و زنان را محدود 
به فضای خانه و آشــپزخانه، مناسبت های خانواده را اشتباه به نمایش 
می گذارد سبب دوری زن از جامعه و محدودکردن به امور خانه می کند 
و دیگر نمی توان توقع داشت که زنان و مردان دوشادوش هم به رشد 

و توسعه کشور کمک کنند.
در عصر ارتباطات و رسانه، دیدگاه اشتباه در زمینه نقش و جایگاه زنان 
در ذهن کودکان و دانش آموزان القا شده و سبب ریشه دواندن فرهنگی 

نادرست در جامعه می شود.
هویت سازی زنان و تغییر برخی از زیرساخت های اجتماعی در رسانه 
و نظام آموزشی راهکاری مؤثر برای گسترش نقش این قشر در جامعه 

به ویژه عرصه اقتصادی است.
مدیران رسانه ای با اتخاذ برنامه های راهبردی و مدون می توانند مقدمه 

مشارکت بانوان را در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کنند.
اشاعه فرهنگ و آماده سازی ذهنی و فکری جامعه به منظور همراهی 
بیشــتر خانواده به ویژه مردان با زنان در مواردی مانند فرزندپروری و 
خانه داری اهمیت دارد تا بخشــی از بار سنگین مسؤولیت را از دوش 
این قشــر برای حضور پررنگ تر در اجتمــاع و عرصه های اقتصادی، 
بردارند. البته در جامعه ما، هنوز برخی نگاه های مردساالرانه که ریشه 
تاریخی در جوامع بشری دارد، مانع از نقش آفرینی زنان در عرصه های 
اقتصادی می شود بنابراین اصالح نگاه سنتی و تغییر دیدگاه های عموم 
جامعه حتی در خود بانوان الزمه افزایش ســهم زنان از جمعیت فعال 

کشور است.
همچنین، توســعه و توازن عدالت برای حضور زنان یکی از مهم ترین 

مواردی است که این قشر از آن رنج می برد.
برقراری عدالت جنسیتی مقدمه ظهور شایستگی افراد در شرایط برابر به 

منظور فرصت سازی بانوان در عرصه های اقتصادی است.
توانمندســازی زنان در جامعه راهبردی مناســب بــرای به کارگیری 
ظرفیت های این قشــر در چرخه اقتصادی به منظور توسعه و آبادانی 

کشور است.
حضور آگاهانه زنان در عرصه های مختلف، به ویژه مشارکت اقتصادی، 
آنان را از رسالت اصلی فرزندپروری دور نمی کند، بلکه ارتقا اطالعات، 
افزایــش تالش برای ســالم ســازی خانواده و همچنیــن بهره وری 

خانواده ها را منجر می شود.
* ساراخدادادی

ایران: ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹8
 برای کیا باشه مهمه، عوام یا خواص؟! 

اعتماد: تئاتر کارگری شعار زده است
  شعار تفریح خوبیه!! 

ایران: برخورد جدی با موتور سواران متخلف 
 خودت تک چرخ بلد نیستی حسودیت می شه؟! 

اعتماد: خرید )۱۷0( هزار شبکه نفتی ایران از سوی ژاپن در ماه آوریل
 بدون شرح  

همدان پیام: هجوم انبوه زنبورهای عسل به منزل مسکونی در مالیر 
 حتمًا آدماش شیرین بودن!! 

ایسنا: طول عمر اهدا کنندگان کلیه چقدر است 
 چون سبک می شن بیشتر عمر میکنن 

اطالعات: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواســتار حبس ترامپ به 
جای استیضاح شد

 ترامپ پر جنب و جوشه تو حبس نمی مونه
شرق: همکاری های پنهانی موشک چین و عربستان 

 دارن ترقه و کوزه چینی می سازن!!
ایرنا: دستکش هایی که بازوی رباتیک را کنترل می کنند 

 گل مریم هم دیجیتالی شد 
اطالعات: قیمت گوشت قرمز امسال افزایش نمی یابد

 سقف رو که نمی تونین بردارین 
شرق: مشاور روحانی سیاسیون را به تماشای »چرنوبیل« دعوت کرد 

 می خواد روحیشون متحول بشه 
کیهان: اسکلت میمون پنج هزار ساله در شهر سوخته سیستان کشف 

شد 
 از دست گرونیا پنج هزار ساله شده 

تسنیم: چرا لیگ ملت های والیبال باید در ایران برگزار شود؟
  مهم بودن ایران تعجب داره؟! 

همدان پیام: سنگینی سایه »نیما« بر صادرات کشمش 
 سنگینش به خاطر ارزونی شکر!! 

توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد 
از ۲0 خرداد

 کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹8 دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور از دوشنبه ۲0 خردادماه آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، کارت شــرکت در آزمون کارشناســی ارشــد حاوی 
اطالعــات ثبت نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمــون داوطلبان از روز 
دوشنبه ۲0 خردادماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 

w قرار می گیرد. w w . s a n j e s h . o r g اینترنتی 
داوطلبان الزم است بر اساس مشخصات شناسنامه ای )نام ، نام خانوادگی، 
شماره شناسنامه، سال تولد( و مشخصات ثبت نامی )شماره پرونده و کد 

رهگیری( نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
برای شرکت در جلســه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 
آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه 
آن الزامی اســت . آن دسته از داوطلبانی که عالوه بر کد رشته امتحانی 
اصلی متقاضی شرکت در یکی از ۶۳ کد رشته امتحانی به عنوان رشته 
امتحانی دوم )رشته شــناور( نیز بوده اند، باید کارت شرکت در آزمون 
رشته امتحانی دوم خود را از سایت این سازمان پرینت و به آدرس حوزه 

امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند.
در آزمون کارشناســی ارشد امسال تعداد ۶۱4 هزار و ۶5۳ نفر شرکت 

کرده اند و این آزمون روزهای ۲۳ و ۲4 خردادماه برگزار می شود.

قیمت کتب درسی برای سال تحصیلی جدید 
اعالم شد

 معاون توســعه منابع و پشتیبانی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی قیمت کتب درسی در مقاطع تحصیلی مختلف را برای سال 

تحصیلی ۹۹-۹8 اعالم کرد.
علی باقرزاده در گفت وگو با ایسنا، در این باره افزود: قیمت کتب درسی 
دوره ابتدایــی از ۱۶ هزار و ۱00 تومان تا ۲۷ هزار تومان متغیر اســت. 
قیمت کتاب هــای دوره اول ابتدایی ۱۶ هــزار و ۱00 تومان، پایه دوم 
ابتدایی ۱۷ هزار و  500 تومان، پایه سوم ابتدایی ۲۲ هزار و۱00 تومان، 
پایه چهارم ابتدایی ۲۲ هزار و ۶00 تومان، پایه پنجم ابتدایی ۲۲ هزار و 

۶00 تومان و پایه ششم ابتدایی ۲۶ هزار و ۹00 تومان است.
وی افزود: حدود قیمتی کتب متوســطه اول نیز 45 هزار تومان است. 
قیمت کتب درسی پایه هفتم 45 هزار تومان، پایه هشتم ۳۷ هزار و 400 

تومان و پایه نهم ۳۹ هزار و ۶00 تومان است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با بیان اینکه میانگین قیمت کتب درســی متوسطه دوم به انضمام کتب 
فنی و کاردانش حدود 50 هزار تومان است ادامه داد: به عبارتی قیمت 
کتب پایه دهم حدود 4۷ هزار تومان است. کتب رشته تجربی 4۹ هزار 
و 500 تومان، رشــته ریاضی 4۹ هزار و ۱00 تومان و رشته انسانی 44 

هزار و 800 تومان است.
باقرزاده ادامه داد: میانگین قیمت کتب پایه یازدهم و دوازدهم نیز حدود 
50 هزار تومان اســت و کتب دوره فنی  کاردانش نیز برای هر رشته با 
توجه به تعداد کتب متفاوت است. به گفته وی، درصد رشد قیمتی کتب 
درسی بسیار کم است به طوریکه در دوره ابتدایی ۹ درصد، متوسطه اول 
8 درصد و در متوســطه دوم با توجه به تعداد و تنوع کتب کاردانش و 

فنی و حرفه ای حدود ۱۹ درصد است.

شكوفه رنجبر »

 ســوژه داغ خبری روز گذشته، حادثه در 
شــورای شهر همدان بود. اتفاقی که در آن با 
سقوط کابین آسانســور جان کودک ۶ ساله 
گرفته شد و نکته جالب این ماجرا شاید این 
مساله بود که در ســاختمانی این حادثه رخ 
داد که اعضای آن برای ایمنی جان شهروندان 
در جای جای شهر تصمیم می گیرند و طرح 

ارائه می کنند
خبــر در فضای مجازی برای نخســتین بار 
منتشر شد و فارغ از چند و چون ماجرا نحوه 
پوشــش خبری و مواجهه خبرنگاران با این 

ماجرا بود.
 در ســاعات اولیه روز یکشــنبه خبرگزاری 
مهر تنها یــک خبر و آن هم بــا تیتر حادثه 
در ســاختمان شورای شهر را روی خروجی 
منتشــر کرد و بــه نقل از رئیــس اورژانس 
بیمارســتانی همدان گفت: فرد حادثه دیده 
هنگامی کــه تحویل اورژانس شــد عالئم 

حیاتی نداشت.
حبیب معصومی در این مصاحبه با بیان اینکه 
بعد از تحویل ســی پی آر انجام و کودک به 
بیمارستان بعثت منتقل می شود، عنوان کرده 
است: عوامل آتش نشانی قبل از اورژانس در 

محل حادثه حاضر شده بودند.
وی همچنین به مهر گفته است  پدر این کودک 
برای انجام امور تاسیساتی در ساختمان شورا 
حاضر شــده بود که فرزندش دچار این حادثه 

شد و جان خود را از دست داد.
این در حالی اســت که متوفی پسری ۶ ساله 
به نام آرمان عظیمی فرزند کارمند حسابرسی 

شورای شهر همدان است.
همچنین مدیر روابط عمومی شــورای شهر 
همدان نیز با بیان اینکه روز جمعه با توجه به 
تعطیل بودن، تعمیرات موتورخانه ساختمان 
شورای شــهر در دســت انجام بود، به مهر 
گفت: هنگام انجــام تعمیرات فرزند یکی از 
کارکنان شــورا با بی احتیاطی، ســر خود را 
داخل دریچه آسانســور بیــرون برده بود که 

متأســفانه به دلیل برخورد وزنه آسانسور به 
سرش، این کودک جان خود را از دست داد.

بعد از انتشــار این خبر خبرنــگار ما در باغ 
بهشــت همدان و در مراســم تدفین متوفی 
حاضر شــد تا در جریان اتفــاق به صورت 
عینی قرار گیرد که متاســفانه بعد از شناخته 
شدن هویتش به سختی موفق به عکسبرداری 

و مستندنگاری شد.
 تکذیب مرگ کودک 6 ســاله در 

ساختمان شورای شهر همدان
درحالیکــه همه مرگ کودک۶ ســاله را در 
آسانسور شورای شــهر همدان تایید کردند. 
پزشــکی قانونی درمطلبی عجیب موضوع را 

تکذیب کرده است 
رئیس پزشــک قانونی استان در اولین تماس 
تلفنی اظهــار بی اطالعی از حادثه را می کند 
و بعد از گرفتن اطالعات از خبرنگار ما بعد 
از چند دقیقه موضوع را چنین شرح می دهد:

علی احســان صالح عنوان کــرد: اینکه این 
حادثه در ساختمان شورای شهر اتفاق افتاده 
صحت نــدارد و موضوع مربــوط به نصب 
آسانســور منزل مســکونی بوده که گویا به 
عنوان مهمانسرای شورا در محله شکریه در 

حال ساخت است.
وی همچنیــن  در گفت وگویــی با ایســنا، 
با اشــاره به خبر منتشر شــده مبنی بر مرگ 
پســربچه ای ۶ ساله به علت سقوط آسانسور 
در ســاختمان شورای شــهر، بیان کرد: این 
اتفاق به هیچ عنوان در ســاختمان شورا رخ 

نداده و یک شایعه است.
وی شــیطنت کودک ۶ ســاله را علت این 
اتفاق دانســت و ادامــه داد: پس از حضور 
تعمیرکاران به علت خرابی آسانسور در یک 
ساختمان مســکونی، آنان اقدام به خاموش 
کردن و تعمیر آسانســور می کنند که در این 
حین یک پسر بازیگوش ۶ ساله بدون مطلع 
کــردن افراد حاضر در ســاختمان وارد چاه 

آسانسور می شود.
صالــح افزود: پس از اتمام تعمیر آسانســور 

تعمیــرکاران بــه علت ناآگاهــی از حضور 
کــودک در این مــکان خطرنــاک، اقدام به 
روشــن کردن و شــروع فعالیت آسانســور 
می کنند که همین مســأله موجب مرگ این 

پسربچه می شود.
این ماجرا در حالی اســت که رئیس پزشک 
قانونی اســتان در نخســتین تماس تلفنی از 
حادثــه اظهار بی اطالعی می کنــد و بعد از 
گرفتن اطالعــات از خبرنگار ما بعد از چند 

دقیقه موضوع را چنین شرح می دهد:
علی احســان صالح عنوان کــرد: اینکه این 
حادثه در ساختمان شورای شهر اتفاق افتاده 
صحت نــدارد و موضوع مربــوط به نصب 
آسانســور منزل مسکونی ای بوده که گویا به 
عنوان مهمانسرای شورا در محله شکریه در 

حال ساخت است.
این اظهار نظر ســراپا ضد و نقیض باعث شد 
تا موضوع را از دادستانی همدان نیز پیگیری 
کنیم.دادســتان همدان در گفت و گویی تلفنی 
با همــدان پیام علت حادثــه برخورد کابین 
آسانســور شورای شهر را به فرد تائید کرد و 
گفت: ماجرا از این قرار بوده که روز گذشته 
تعمیرات تاسیساتی شورا در حال انجام بوده 
و متاسفانه در اثر سهل انگاری کودک ۶ ساله 
حد فاصل خال کابین با همکف دچار حادثه 
می شود که متاسفانه به مرگ منجر می شود.

کامــران حمزه همچنین ا زتشــکیل پرونده 
قضایی این حادثــه خبر داد و افزود: پرونده 
مذکــور در کالنتــری ۱۱ شــکریه در حال 

پیگیری و تعیین مقصر اســت و آسانســور 
شورا نیز به دلیل اینکه حادثه در داخل کابین 
در حال حرکــت رخ نداده دســتور پلمپ 
نگرفته اســت. مدیر عامل سازمان آتشنشانی 
همدان نیــز درباره جزئیات ایــن حادثه به 
همدان پیام گفت: در ساختمان شورای شهر 
به علت ســهل انگاری، بی احتیاطی  در حین 
تعمیرات تاسیســات آسانســور کابین آن به 
طبقه منفی ســقوط کرده بود و باعث مرگ 

کودک ۶ ساله شده است. 
بنابــر اعالم محمد رضا بیاناتی، آتش نشــانان 
بی درنگ پــس از ایمن ســازی، مصدوم این 
حادثه را به امدادگران اورژانس تحویل دادند 
که به تأیید امدادگران اورژانس مشخص شد 
وی در همان لحظات اولیه حادثه جان باخته 

است.
در فضای مجازی نیــز اظهار نظرات جالبی 
وجود دارد تــا جایی که برخی از چهره های 
مدیریتی شناخته شده استان از غیر استاندارد 
بودن آسانســور مذکور نوشته و حتی اعالم 
کرده اند که بارها این مشکل، به شورای شهر 

تذکر داده شده است.
این اظهــار نظــرات در حالی اســت که 
شورا نشــینان سکوت را به هر چیز دیگری 
ترجیــح داده اند. بر همین اســاس و بنا بر 
باز بــودن پرونــده مرگ کودک ۶ ســاله 
در ســاختمان شورای شــهر، این گزارش 
همچنان در شماره های بعدی ادامه خواهد 

داشت.

حادثه 
در کوچه بهنامجو
■ بی توجهی به اصول ایمنی درساختمان شورای شهر 

همدان منجربه مرگ کودک ۶ ساله شد
■ پزشكی قانونی تكذیب کرد!

■ دادستان همدان: پرونده در حال پیگیری است

 با گذشت ۱۶ روز از پایان حکم ۶ ماهه 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی اما هنوز 
وزیر رفاه مدیرعامل این سازمان را معرفی 

نکرده است.
به گزارش مهر، حکم سرپرستی محمدحسن 
زدا برای ســازمان تأمین اجتماعی سوم دی 
ماه سال ۹۷ از ســوی محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر شد 
و بر اســاس قانون دو دوره ســه ماهه یک 
ســازمان می تواند با سرپرست اداره شود و 
بعد از گذشت ۶ ماه فعالیت سرپرست غیر 

قانونی است.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا بیــش از 
ــن  ــدف بزرگتری ــت ه ــون جمعی 4۲ میلی
و  اســت  کشــور  بیمــه ای  ســازمان 
کارشناســان معتقدنــد هرچــه ســریع تر 
ــخص  ــل آن مش ــر عام ــف مدی ــد تکلی بای
ــدار  ــم هش ــه رغ ــفانه ب ــا متأس ــود ام ش
کارشناســان و متخصصــان نســبت بــه 
ایــن موضــوع؛ دو هفتــه از اتمــام دوره 
سرپرســتی زدا در ایــن ســازمان می گــذرد 
ولــی وزیــر رفــاه مدیرعامــل را مشــخص 

ــت. ــرده اس نک
گزینه هــای مختلفــی تاکنــون بــرای پســت 
مدیرعاملــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
هیچیــک  هنــوز  امــا  شــده اند  مطــرح 
مــورد تأییــد قــرار نگرفتــه و رســمًا اعــالم 
نشــده اند. فــرد مــورد نظــر در نهایــت 
بایــد ابتــدا بــه تأییــد هیــأت امنــای 
ســازمان برســد و ســپس بــرای تأییــد 
ــور اعــالم شــود. ــس جمه ــه رئی ــی ب نهای

یــک منبع آگاه در گفتگو بــا خبرنگار مهر 
گفت: دوره حکم سرپرستی به پایان رسیده 

و فعالیت محمد حســن زدا در این سازمان 
غیر قانونی اســت و باید تکلیف مدیرعامل 
تا کنون مشخص می شد چرا که این سازمان 
بیمه شــدگان زیادی را تحت پوشش دارد 
و خدمات گوناگون درمانی و بیمه ای ارائه 
می کنــد و بالتکلیفی مدیرعامل می تواند به 

این خدمات خدشه وارد کند.
وی گفت: تاکنون گزینه های متعددی برای 
معرفی  اجتماعی  تأمین  مدیرعاملی سازمان 
شــده اند اما برخی از این افراد مورد تأیید 

قرار نگرفته و حذف شده اند.

16روز از اتمام حکم سرپرست گذشت

خبری از انتخاب مدیرعامل برای سازمان تامین اجتماعی نیست
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نگاه

تحلیل گران غربی:
تحریم های آمریکا علیه پتروشیمی ایران 

تاثیری ندارد
 تحلیلگــران غربی بر این باورند که اقدام جدید آمریکا در تحریم 

گروه هلدینگ پتروشیمی ایران، تاثیر چندانی ندارد.
به گزارش ایســنا، تحریم های جدید در راستای تالش دولت ترامپ 
برای افزایش فشــار اقتصادی حداکثری روی ایران اعمال می شوند. 
پیش از این واشــنگتن در آوریل حاضر به تمدید معافیت نفتی برای 
مشــتریان نفتی بزرگ ایران نشد تا صادرات نفت ایران را بنا بر خیال 

واهی خود به صفر برساند.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعالم کرد که ۳۹ نهاد مرتبط با 
صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

طبــق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس و همچنین ۳۹ شــرکت وابســته به صنایع پتروشــیمی 

خلیج فارس تحریم شده اند.
پیــش از این همکاری و معامله شــهروندان آمریکایی با ایران ممنوع 
بود؛ بنابراین جدیدترین تحریم ها تنها برای شــرکت ها و شهروندان 

غیرآمریکایی کاربرد دارد.
با این حال بنا بر گزارش رویترز، ســه تحلیل گر و یک مقام ســابق 
وزارت خزانه داری اظهار کردند که جدیدترین تحریم ها احتماالً تأثیر 
چندانی نخواهد گذاشت، زیرا شرکت های غیرآمریکایی پیش از این 
به دلیل تحریم های موجود برای همکاری با بخش پتروشیمی ایران با 

محدودیت مواجه شده اند.
تحت تحریم هایی که در پنجم نوامبر سال ۲0۱8 پس از خروج ترامپ 
از توافق هســته ای ایران خارج شــد وضع شد، هر کس محصوالت 
پتروشــیمی ایران را معامله کنــد با فهرســتی از تحریم ها از جمله 

ممنوعیت از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.
مقام سابق وزارت خزانه داری که مایل نبود نامش فاش شود به رویترز 
گفــت: تحریم های جدید تأثیر چندانی نخواهد گذاشــت، زیرا اکثر 
شرکت های چند ملیتی به دلیل محدودیت هایی که پیش از این اعمال 

شده برای همکاری با ایران با مشکل مواجه شده اند.

ابوالقاسم  فرزند  محمدی  ملک  مینا  رانندگی  گواهینامه 
گواهینامه  شماره  و   387332۴۱80 ملی  شماره  به 

اعتبار ساقط  درجه  از  و  گردیده  مفقود   9۱7۱7۶8۴۱2
باشد. می 

ابوالقاسم به شماره  کارت پرسنلی مینا ملک محمدی فرزند 
ملی 387332۴۱80 سازمان آموزش و پرورش ناحیه2 به 

شماره پرسنلی 783۶۱827 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی محمد حسینی فرزند اصغر به شماره ملی 
۴020259۱78 رشته مهندسی مكانیک بیوسیستم دانشگاه 

بوعلی سینا به شماره دانشجویی 092۱2۴۴000۴ مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های 

استخدامی  می باشید

لطفاً  به کانال تلگرامی 

زیر  مراجعه نمایید

برای عضو 
در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 

عدد 5 را به شماره 090۳۵1۵7۳۵1 
ارسال  نمایید.

خبر

داستان جدید اعالم حقوق و مزایای مدیران
 بــا وجود تکلیــف قانونی برای شفاف ســازی حقوق و مزایای 
مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، نه تنها تاکنون 
تمام دســتگاه ها برای اعالم پرداختی های خود ورود نکرده اند، بلکه 
انتقال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بالتکلیفی آن خود 

ماجرایی دیگر است.
به گزارش ایســنا، طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه، دولت 
نســبت به راه اندازی ســامانه ثبــت حقوق و مزایا اقــدام تا امکان 

جمع آوری و شفاف سازی کلیه پرداخت های مورد نظر مکلف شد.
بر این اســاس ســازمان اداری و اســتخدامی مســئول طراحی و 
ســاماندهی سازمان حقوق و مزایا شــد که طبق اعالم مسئوالن این 
سازمان، سامانه در اردیبهشت ماه سال گذشته تا حدودی راه اندازی و 
به مرور تکمیل شد تا دستگاه های مدنظر قانون برای ورود اطالعات 

قانونی وارد شوند.
ــه  ــاده ای ب ــان بررســی الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹8 م ــا در جری ام
ــه  ــا ب ــوق و مزای ــت حق ــامانه ثب ــد س ــه بای ــید ک ــب رس تصوی
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــل می ش ــی منتق ــادی و دارای ــور اقتص وزارت ام
کــه در تبصــره )۲۱( تاکیــد شــد بــه منظــور ایجــاد انضبــاط مالــی، 
ــتگاه های  ــه دس ــان کلی ــع کارکن ــه موق ــت ب ــی و پرداخ هماهنگ
ــه ششــم توســعه موظــف  ــون برنام ــورد اشــاره در قان ــی م اجرای
اســت از ابتــدای امســال اطالعــات مربــوط بــه هرگونــه پرداخــت 
ــه داری  ــار خزان ــی و اختصاصــی را در اختی ــع عموم از محــل مناب

ــد. ــرار دهن کل کشــور ق
گرچه باید بنا بر این تکلیف قانونی ســامانه ثبت حقوق و مزایا از 
ســازمان اداری و استخدامی خارج شــود و مسئولیت آن برعهده 
وزارت اقتصاد قرار گیرد، امــا آخرین اظهارات انصاری - رئیس 
سازمان اداری و اســتخدامی - از این حکایت داشته که با وجود 
گذشت سه ماه از ســال جاری و اعالم آمادگی این سازمان برای 
تحویل مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، تاکنون اقدامی از سوی این وزارتخانه نشده است.
در حالی اجرای دقیق تکلیف قانون برنامه ششم برای شفاف سازی 
حقوق مدیران و کارکنان دســتگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده و از دالیل این موضوع جریان به حواشــی فیش های حقوقی 
نجومی در چند سال گذشــته به شمار می رود که ظاهراً آنقدر که 

قانون بر آن تاکید داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.
طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششــم توســعه مقامات، رؤســا، 
مدیــران کلیــه دســتگاه های اجرایی شــامل قوای ســه گانه 
جمهوری اســالمی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات 
و دانشگاه ها، شــرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به 
دولت، بانک ها و مؤسســات اعتباری دولتی، شــرکت های بیمه 
دولتی، مؤسســات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسســات 
عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اســالمی، مجلس، شــورای 
نگهبان قانون اساســی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه 
اداره می شــوند و همچنین دســتگاه ها و واحدهایی که شمول 
قانــون بر آنها مســتلزم ذکر یا تصریح نام اســت اعم از اینکه 
قانون خاص خود را داشــته یــا از قوانین و مقررات آن تبعیت 
می کنند نظیــر وزارت جهاد کشــاورزی، شــرکت ملی نفت، 
شرکت ملی گاز، ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران، 
بانک مرکزی، ســازمان بنادر و کشــتیرانی، ســازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و ســیما، ســتاد 
اجرایی و قرارگاه های ســازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به 
آنها، اشخاص و دستگاه هایی هســتند که باید اطالعات حقوق 
و دســتمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان 
ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشــخص باشــد و امکان 

دسترســی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
این در حالی است که حتی آخرین آماری که در پایان سال گذشته 
از سوی ســازمان اداری و اســتخدامی اعالم شد از این حکایت 
داشــت که با وجود این که باید حدود ۳۹50 دســتگاه برای ورود 
اطالعات مربوط به حقوق کارکنان خود اقدام می کرده است کمتر 
از ۳۷00 دســتگاه اطالعات کارکنان خود را وارد کرده بودند که 
در این بین دســتگاه های مربوط به قوه مجریه بوده و قوه مقننه و 

قضائیه اقدام جدی نداشتند.
بــا این حال آخرین اعالم ســال جاری رئیس ســازمان اداری و 
اســتخدامی حاکی از آن بود که ســازمان ها و نهادهای بیشــتری 
اطالعــات حقوقی خود را در ســامانه حقوق و مزایا ثبت کرده و 
مجلس نیز در این رابطه برای اعالم اطالعات حقوقی مدیران خود 

ورود کرده است.

غزل اسالمي »

  تــا دو هفتــه دیگر قطارهــاي تهران - 
آنکارا و تهران- وان راه مي افتند. این قطارها 
اقتصــادي و گردشــگري هســتند و قطعًا 

طرفداران زیادي خواهند داشت. 
خــط آهــن تهــران- قزوین-زنجــان- تبریــز- 
وان- آنــکارا مســیري اســت کــه بــراي یکــي 
ــن قطارهــا تعریــف شــده و حــدود ۶0  از ای
ــه مقصــد  ــا قطــار ب ــرد ت ســاعت زمــان مي ب

برســد. 
مســافران ایــن قطــار 5 ســاعت در اطــراف 
ــار  ــد. قط ــف مي کنن ــم توق ــه وان ه دریاچ
و  اســت  ســاعته   ۲۲ نیــز  وان  تهــران- 
ــن  ــه ای ــد ب ــراي خری ــب ب ــا اغل ایراني ه

اســتان ســفر مي کننــد. 
چنیــن مبدأهایــي مي توانســت بــراي همــدان 
هــم ایجــاد شــود؛ فامنیــن- تاکســتان- تبریز- 
ــز- اســتانبول.  ــا همــدان- تبری ــکارا ی وان- آن
ایجــاد ایــن مســیر پیــش از ایــن مطالعــه شــده 
و در نقشــه ریلــي کشــور هــم موجــود بــود، 
ــي  ــه در نقشــه ریل ــر مســیري ک ــا تغیی ــا ب ام
کشــور رخ داد عمــاًل راه همــدان بــه ترکیــه و 
تبریــز بســته شــد. بــه یک بــاره مطالعــه خــط 
ــن  ــنندج- بیجــار- زنجــان، جایگزی ــن س آه
ــورت  ــه درص ــد ک ــث ش ــورد بح ــن م راه آه
عملــي شــدِن ایــن طــرح، همــدان از اتصــال 
بــه شــبکه ریلــي طالیــی کشــور بــاز مي مانــد.

اکنون تبلیغات بــراي خط ریلي تهران- وان- 
آنــکارا صــورت مي گیرد و اگــر همداني ها 
بخواهند با قطار به ترکیه بروند باید به تهران یا 
تبریز رفته و از آنجا قطار مقصد را سوار شوند.

ترکیه اي هــا و حتي اهالي اســتان هایي مانند 
تبریز، تهران، اصفهان و شــیراز معموالً منافع 
جمعي و ملي را درنظر مي گیرند و توســعه 
استان  در اولویت شان است. تحقیق و بررسي 
از کوچکترین موضوع تا بزرگترین مورد این 
را به همه ما ثابت کرده است. اما در بسیاري 
از همداني ها ایــن خصوصیت وجود ندارد، 
منفعت شــخصي،  به خاطر  مي بینیم  چنانچه 
حتي راه آهن را از شهر خود پس مي گیرند و 
آن را دودستي به استان  کردستان مي بخشند. 
درصورتي کــه راه آهن هایــي که براســاس 
مطالعات و نفع منطقه احداث مي شوند براي 

آن استان ارزآوري خواهند داشت.
برخي ها پــس از ورود به خط آهن همدان- 
تاکســتان- تبریز و حذف آن از روي نقشه 
کشور ثابت کردند که در مواردي نفع استان 
را نادیده گرفته و نمي  توانند توســعه استان 
و نفع ملي را اولویت کارشــان قرار بدهند. 
پیــش از نــوروز ۹8 نماینــدگان همدان در 
گفت وگو بــا خبرنگار همدان پیــام مبني بر 
اینکه چرا اجازه دادید این خط آهن از نقشه 
ریلي کشــور حذف شــود و ایجاد خط آهن 
سنندج- بیجار- زنجان را به جاي آن پیشنهاد 

دادید گفتند که »دیگر کار تمام شده است«.
همدان مي توانســت به شبکه ریلي  طالیی 
کشور متصل شود تا از این طریق سفرهاي 
مســتقیم خارجي با قطــار را تجربه کنیم. 
ایــن تنها ره آورد این خط آهــن نبود، بلکه 
ریــل فامنین- تاکســتان ما را بــه دوراهي 
رشت- آســتارا و تبریز- ارومیه- ترکیه با 
کوتاهترین فاصلــه وصل و همچنین فامنین 
را به ســه راهي تهران- همدان- تاکســتان 

تبدیل مي کرد. مزیت هــاي دیگر این طرح 
این اســت که  اگــر روزي ایــران مقصد 
ترکیه اي ها مي شد سفر به همدان به یکي از 
اولویت هاي آنها تبدیل مي شــد. راه اندازي 
قطــار باربري در این خط مزایاي دیگر بود 
که همه بــراي اســتان ارزآوري دارد اما 
اکنون با طرح موجود از همه این مزیت ها 
محروم شــده ایم و بخشي از اقتصاد را از 
این طریق از دست دادیم. هرچند که هنوز 
بازگرداندن این خط ریلي به نقشــه ریلي 
کشــور دیر نشده و به اندازه کافي فرصت 
هســت، اما اگر مطالعــه فعلي تصویب و 
اقدامات اجرایي آغاز شــود دیگر دســت 

نمي رسد. به جایي  همداني ها 
از اوایــل تیرماه قطارهای مســافری تهران 
- آنــکارا و تهران - وان هفتــه ای یک بار 
انجام مي شــود و آنطور کــه محمد رجبی، 
مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ریلی رجا 
اعالم کرده: »ســیر قطار مسافری تهران - 
وان تا دریاچه وان خواهد بود و ســیر قطار 
مســافری تهران - آنکارا یک ســفر کاماًل 
توریستی برای مســافران است و در مسیر 
تهران- آنکارا مســافرین قطار در محدوده 
دریاچه وان پیاده می شوند و پس از حضور 
چهار - پنج ســاعته در کشتی های مسافری 
در انتهای دریاچه با سوار شدن بر قطارهای 
ترکیه ای به آنکارا می روند و نحوه بازگشت 
از آنکارا تا تهران نیز به همین منوال اســت 
و مســافران پس از بازگشت از مرز رازی- 
خوی و تبریز به تهران باز خواهند گشــت. 
حتي بســیاری از مسافران می توانند با سفر 
از تهــران به وان، با پروازهای داخلی ترکیه 
به شهرهای مختلف این کشور سفر کنند«. 
اما حاال همداني هــا به خاطر تدبیر برخي ها 
از این قطــار جامي ماننــد و همچنان باید 
اتوبوس اولویت شــان باشــد و یا اینکه از 
طریق راه جاده اي بــه تهران یا تبریز بروند 
تا بتوانند سوار این قطار شوند. این درحالي 
است که در تمام کشورهاي توسعه یافته از 
کوتاهترین مســیرها تا بلندترین مسیرها به 

خط آهن تجهیز شده اند.

قبــل از این یک قطار از تبریز به وان ســیر 
می کرد که در نشستی با طرف ترکیه ای توافق 
شــد که از اوایل تیرماه سال جاری همزمان 
بــا قطار تهران - آنکارا هفته ای یک قطار نیز 
به صورت رفت و برگشــت از تهران به وان 

تردد کند.
بلیت قطار تهــران - آنــکارا 4۳ یورو و با 
مجموع زمانی ۶0 ساعت و بلیت قطار تهران 
- وان با ۲0 یورو با مجموع زمانی ۲۲ ساعت 

برآورد شده است.

همدان فرصت ها را تقدیم کرد 
■ همدان خط ریلي فامنین- تاکستان- تبریز- وان-آنكارا را از دست ندهد

جریمه متخلفان اقتصادی در همدان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: یک کارگاه ساخت 
یخچال صندوقی توسط تعزیرات حکومتي همدان محکوم شد.

بــه نقل از روابــط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان همدان، 
علیرضا حســن پور افــزود: این واحد صنفی به اتهــام تقلب درفروش 
یخچال فریزر  باشــکایت شــاکی خصوصی محکوم به پرداخت جزای 

نقدی شد.
وی تصریح کرد: باتوجه به شــکایت شاکی خصوصی از کارگاه تولیدی 

مبنی بر تقلب درفروش یخچال فریزر، پرونده ای درشــعبه هیأت بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان تشــکیل وپس از کارشناســی واحراز تخلف  
متهم عالوه براسترداد کاالی فروخته شده، به پرداخت مبلغ 4۲5 میلیون 
ریال جزای نقدی در حق دولت و ۲۱۲ میلیون و500 هزار ریال در حق 

شاکی خصوصی محکوم شد.
 جریمه 1/9 میلیاردی آهن فروشی

حسن پور در ادامه با بیان اینکه یک واحد آهن فروشی توسط تعزیرات 
حکومتي همدان جریمه شد، اظهار کرد: این واحد صنفی به اتهام تقلب 
و گرانفروشی بیش از ۱/۹ میلیارد ریال درحق دولت وشاکی خصوصی 

جریمه شد.
ــه  ــد: توج ــادآور ش ــدان ی ــتان هم ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
بــه شــکایت شــاکی خصوصــی ازیــک واحــد صنفــی آهــن فروشــی 
مبنــی بــر تقلــب وگرانفروشــی درفــروش آهــن، پرونــده ای در هیــأت 
ــی  ــس از کارشناس ــکیل وپ ــدان تش ــی هم ــرات حکومت ــدوی تعزی ب
واحــراز تخلــف، متهــم بــه پرداخــت مبلــغ ۶4۲ میلیــون و 5۷4 هــزار 
و ۱۱0 ریــال درحــق شــاکی خصوصــی و مبلــغ یــک میلیــارد و ۲85 
ــت  ــق دول ــدی در ح ــزای نق ــال ج ــزار و ۲۲0 ری ــون و ۱48 ه میلی

محکــوم شــد.

Hamedan

Tehran

Takestan

Ankara

Van
Tabriz

منافع شخصی جایگزین منافع ملی و استان همدان شد
خط آهن همدان - تاکستان را به سنندج بیجار بخشیدیم
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ووشوکار نهاوندی فیکس تیم ملی
 رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند،گفت:علی ظفری ووشــوکار 

نهاوندی در وزن 5۲ کیلوگرم جوانان فیکس تیم ملی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، مهرداد 
سعدی نژاد با اعالم این خبر، اظهار کرد: علی ظفری ووشوکار جوان 
نهاوندی چندی پیش موفق به کسب مدال طالی مسابقات انتخابی تیم 

ملی ووشو کشور شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه این ووشوکار آینده دار که ۱۱ خردادماه در 
مرحله پایانی مســابقات درون اردویی تیم ملی با ارائه دوبازی کامال 
یکطرفه مقابل شــایان شه بخش از سیستان و بلوچستان به عنوان نفر 

ملی پوش وزن 5۲کیلوگرم معرفی شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند، تصریح کرد: با این موفقیت علی 
ظفری در مسابقات قهرمانی آســیا که در مرداد ۹8 در کشور برونئی 

برگزار خواهد شد در این وزن به میدان مبارزه خواهد رفت.
وی افزود: در این مسابقات اســتاد احمد اسدی رئیس هیأت ووشو 
شهرســتان و مربی زحمتکش این رشته در مســابقات درون اردویی 

بعنوان مربی وظیفه کچ کردن هنرجوی خود را برعهده داشته است.

برگزاری مسابقه فوتبال بین پیشکسوتان 
تهران و پیشکسوتان قهوردعلیای کبودراهنگ

 به مناسبت عید سعید فطر تیم پیشکسوتان استقالل تهران با حضور 
در روســتای قهوردعلیای شهرســتان به مصاف تیم پیشکسوتان این 
روســتا رفت. به گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان 
استان بمناسبت گرامیداشــت عید سعید فطر تیم فوتبال پیشکسوتان 
استقالل تهران با حضور در روستای قهوردعلیای شهرستان به مصاف 
تیم پیشکســوتان روســتا رفت که پس از دو نیمه سی دقیقه ای این 
بازی با نتیجه هشــت بر یک به نفع تیم پیشکســوتان استقالل تهران 
پایان یافت.گفتنی است قبل از این دیدار دوستانه، فینال مسابقات جام 
نوروز ۹8 روستا بین تیم های کشاورز و چلچراغ برگزار گردید که در 
نهایت تیم کشاورز به مقام قهرمانی رسید و تیم های الوند و چلچراغ 

به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتبال 
دستی جام رمضان درفامنین

 نخســتین دوره مسابقات فوتبال دستی جام رمضان رده سنی آزاد 
درشهرستان فامنین بامعرفی نفرات برتر به کارخود پایان داد.

بــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان 
به نقــل از شهرســتان فامنین،به همت هیأت انجمن های ورزشــی 
شهرستان فامنین نخستین دوره مســابقات فوتبال دستی دررده سنی 
آزاد با شرکت50نفرتحت عنوان جام رمضان به مدت۲روز برگزارشد 
و در پایان رقابت ها امیرحســین صادقی اول ،علیرضاعسگری دوم و 
ســجادجهانی سوم شد.درپایان این دوره از مسابقات از نفرات برتر با 

اهدای لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبودتجلیل بعمل آمد.

تمدید قرارداد برانکو ساده ترین کار برای 
باشگاه پرسپولیس است

 به اعتقاد کاپیتان پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس، ســاده ترین و 
منطقی ترین کار مدیرعامل این باشگاه تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ 
اســت. به گزارش  تســنیم، علی کریمی ضمن بیان این مطلب اظهار 
داشت: برانکو بهترین نتایج تاریخ را با پرسپولیس در لیگ برتر کسب 
کرده است. سه قهرمانی متوالی،کسب دو جام در یک فصل و حضور 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا کافی است که دیگر هیچ بهانه ای برای از 
دست دادن زمان نداشته باشند. در واقع تیم های بزرگ دنیا هم همین 
کار را می کنند.»بــه نظر من ســاده ترین و منطقی ترین کار مدیرعامل 
باشگاه پرســپولیس این است که قرارداد سرمربی تیم را تمدید کند«، 
کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این جمله ادامه داد: معموالً 
تیم های بزرگ دنیا قبل از پایان فصل، تکلیف سرمربی شان را مشخص 
می کنند. در لیورپول می بینیم که مسئوالن باشگاه با اینکه سرمربی شان 
هنوز قرارداد دارد به فکر تمدید آن برای سال های آینده هستند. برای 
اینکه او قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و در واقع بزرگ ترین جام را 
برای تیمش به دست آورده است. پس منطقی ترین کار حفظ و تمدید 

قراردادش است.

درخشش علی سبحانی فوتبالیست همدانی 
در تیم ملی جوانان

 علی ســبحانی تنها فوتبالیست همدانی حاضر در تیم ملی جوانان 
بوده که در رقابت های فوتبال جوانان روســیه موفق به گلزنی شــد 
و درخشــش این بازیکن همدانی موجب تشویق سیروس پورموسی 

سرمربی تیم ملی از این بازیکن خوش آتیه شد.
این بازیکن در دیدار با روسیه تیم میزبان به عنوان بازیکن تعویضی به 
میدان رفت و تک گل تیم فوتبال ایران را به ثمر رساند و در دیدار با 

تیم ارمنستان هم زننده یکی از گل های برتری بخش بود .
سبحانی ســابقه حضور در تیم های دانشگاه بوعلی،مرصاد مریانج و 
شــهرداری همدان را دارد و در حال حاضر عضو تیم فوتبال ســایپا 

تهران می باشد.

نیمار برای بارسلونا بهتر از گریزمان است

 ستاره پیشین بارسلونا و تیم ملی فوتبال برزیل براین باور است که 
نیمار بهترین خرید برای بارسلونا خواهد بود.

به گزارش ایسنا، نیمار بعد از جدایی از بارسلونا راهی پاری سن ژرمن 
شــد. این ستاره برزیلی در دو فصلی که با پیراهن پاری سن ژرمن به 
میدان رفته نتوانســته عملکرد خوبی از خود نشــان دهد و خبرهای 

زیادی درباره بازگشت او به آبی اناری ها به گوش می رسد.
ریوالدو بر این باور اســت که بازگشتن نیمار به بارسلونا اتفاقی بسیار 

خوب برای این بازیکن و باشگاه بارسلونا خواهد بود.
او گفت: اگر بتوانم یک بازیکنم را برای پیوســتن به بارسلونا انتخاب 
کنم بدون شــک او نیمــار خواهد بود. هواداران بارســلونا به خوبی 
می دانند که نیمار تا چه اندازه می تواند برای این تیم تأثیرگذار باشــد. 
او هماهنگی باالیی با لیونل مسی و سوارس دارد و بازهم مثلث آن ها 

می تواند زمینه را برای موفقیت آبی اناری ها مهیا کند.
ریوالدو ادامه داد: گریزمان بازیکن بزرگ و با کیفیتی اســت اما نیمار 
بیش تر از او به درد بارســلونا می خورد. گریزمان برای درخشش در 
بارســلونا نیاز به هماهنگی باالیی با مسی و سوارس دارد اما نیمار از 
چنین هماهنگی برخوردار است و این باعث می شود تا او خرید بهتری 

نسبت به گریزمان برای آبی اناری ها باشد.
ریوالدو درباره شانس برزیل برای قهرمانی در کوپا آمه ریکا گفت: با 
وجود نیمار ما شانس بیش تری برای قهرمانی در کوپا آمه ریکا داشتیم 
اما آســیب دیدگی این بازیکن باعث شــده تا شانس برزیل هم برای 

قهرمانی کم تر شود.

قلعه نویی، شجاع، کی روش، سیاوش و 
سروش احضار می شوند

 کمیته اخالق فدراســیون فوتبال بــه زودی در خصوص اتفاقات 
بازی سپاهان و پرسپولیس تشکیل جلسه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، از کمیته اخالق خبر می رســد که به زودی ۷ بازیکن 
و مقام مســئول از ۲ باشگاه سپاهان و پرسپولیس به این کمیته احضار 
می شوند تا درمقابل اتهام های وارد شده و پرونده ای که تشکیل شده 

از خودشان دفاع کنند.
طبق اطالعاتی که از داخل کمیته انضباطی منتشر شده  امیرقلعه نویی، 
سیاوش یزدانی، کی روش استنلی، شجاع خلیل زاده و سروش رفیعی 

در این لیست ۷ نفره حضور دارند.
غیر این5 نفر که احضارشــان به کمیته اخالق قطعی شده احتماال از 
بین بوژیدار رادوشــوویچ، علیرضا بیرانوند، محسن خلیلی هم ۲ نفر 
در لیست احضار شدگان حضور خواهند داشت و باید دید بر اساس 
گزارش های رسیده و مشــاهدات اعضای کمیته اخالق کدام نفرات 

قبل، در حین بازی و بعد از آن مرتکب تخلف شده اند.

۱

2

3

پیشخوان
بدمینتون باز همدانی در مسابقات بین المللی 

جمهوری آذربایجان
ــابقات  ــه مس ــون ب ــان بدمینت ــی پوش ــراه مل ــه هم ــاری ب  جب

بین المللــی جمهــوری آذربایجــان اعــزام شــد.
ــتان ،  ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــابقات  ــرکت در مس ــور ش ــه منظ ــران ب ــون ای ــان بدمینت ــی پوش مل
ــو  ــد باک ــه مقص ــران را ب ــان ، ته ــوری آذربایج ــی جمه ــن الملل بی

ــد. ــرک کردن ت

 تیــپ رئیــس هیــأت بدمینتــون اســتان گفــت :بازیکنــان اعزامــی بــه 
ایــن رقابــت هــا متشــکل از ســروش اســکندری از زنجــان ، امیــر 
جبــاری از همــدان ، مهــران شــهبازی از کردســتان و علیرضــا کرمــی 
از تهــران در بخــش آقایــان و ثریــا آقایــی ، ثمیــن عابــد خجســته ، 

پریــا اســکندری و نســیم صفایــی از تهــران مــی باشــند.
ــان از روز  ــوری آذربایج ــون جمه ــی بدمینت ــن الملل ــابقات بی مس
ــورهای  ــای کش ــم ه ــور تی ــا حض ــه روز ب ــدت س ــه م ــه ب جمع
ــوری آذربایجــان در حــال  ــو پایتخــت جمه خارجــی در شــهر باک

ــت ــزاری اس برگ

کوهنوردان نهاوندی 
به ارتفاعات کوه گرین 

صعود کردند
 همزمان با آغاز هفته محیط زیست 
کوهنــوردان نهاوندی بــه ارتفاع کوه 

گرین صعود کردند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان، حجت ا... 
جهانیــان رئیس هیــأت ورزش های 
همگانی شهرستان نهاوند، با اعالم این 
گرامیداشت  بمناسبت  کرد:  اظهار  خبر 
عید ســعید فطر و آغــاز هفته محیط 
از ورزشــکاران و  زیســت جمعــی 
کوهنوردان هیأت ورزش های همگانی 
شهرســتان به قله بازگیر صعود کردند 
و تابلــو میــزان ارتفاع ایــن قلعه از 
ســطح زمین را بنام هیأت ورزش های 
همگانی شهرستان نهاوند نصب کردند.

وی با اشــاره به اینکه در این صعود 
آقایــان جــالل کارگــر، اســماعیل 
رفیعــی زاده، محســن مولــوی، علی 
کیانــی حضــور داشــتند، گفت: این 
برنامه با شــعار »طبیعــت پاک برای 

همه« اجرا شد.
جهانیان با اشــاره به اینکه کوهنوردان 
نهاوندی در مسیر برگشت از کوهستان 
بــه پاس خدمات ارزنــده محیط بانان 
نسبت به پاکسازی محیط اقدام کردند، 
حفاظت  و  نگهــداری  امــروز  گفت: 
از منابــع طبیعــی، محیط زیســت و 
گونه های گیاهی و جانوری وظیفه ای 
همگانیســت چراکه وجود هر کدام از 
نعمات الهی موجب برکت برای انسان  

است.

رقابت دو االهلی 
بر سر برانکو

 دو تیــم االهلــی مصــر و االهلی 
عربستان در تالش برای جذب سرمربی 

کروات پرسپولیس هستند.
ایوانکوویچ  برانکو  ایســنا،  به گزارش 
با توجه به موفقیت هــای زیادی که با 
پرســپولیس به دســت آورده مشتریان 

زیادی پیدا کرده است.
برانکو با پرســپولیس یک فصل دیگر 
قرارداد دارد اما مشــکالت مالی باعث 
شده تا شــاید این مربی از سرخ پوشان 

جدا شود.
سایت الســبق به نقل از سایت "بوابة 
الفجــر" مصــر نوشــت کــه برانکو 
گزینه  پرسپولیس  سرمربی  ایوانکوویچ 
ســرمربی  جایگزینی الرســته،  اصلی 

آرژانتینی االهلی مصر است.

رکورد جدید مسی 
با آلبی سلسته

 کاپیتــان تیم ملی فوتبــال آرژانتین 
با دو گلی که در یک دیدار دوســتانه 
به ثمر رســاند یک رکورد جدید را با 

پیراهن آلبی سلسته به ثبت رساند.
به گــزارش ایســنا، تیم ملــی فوتبال 
آرژانتین خود را آماده رقابت های کوپا 
آمه ریکا می کنــد. آرژانتین در دیداری 
دوســتانه به مصاف نیکاراگوئه رفت و 
توانســت با نتیجه 5 بر یک به پیروزی 

برسد.
لیونل مســی در این دیدار توانست دو 

گل به ثمر رساند.
مسی این دو گل را به فاصله ۱05 ثانیه 
به ثمر رســاند که این یک رکورد برای 
او با پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین به 

شمار می آید.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالسه 97000۴0 موضوع سند رهنی شماره۱950۶دفتر اسناد رسمی شماره 52 شهر 
نهاوند، استان همدان، بانک کشــاورزی نهاوند جهت وصول مبلغ 99۴3۶79۴8 ریال )نهصد و نود و چهار 
میلیون و سیصد و شــصت و هفت هزار و نهصد و چهل و هشت ریال( موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر 
الی یوم الوصول علیه  وهاب شهبازی فرزند رحیم تاریخ تولد ۱3۴۱/5/۱ شماره ملی: 39۶02۱5983 شماره 
شناسنامه:2۱579 و مینا شهبازی  نام پدر وهاب تاریخ تولد: ۱3۶۴/۱/۱۱ شماره ملی: 39۶25۶858۱ شماره 
شناسنامه ۱۶32 مبادرت به صدور اجرائیه نموده است. اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده بنا به تقاضای 
بستانكار مورد وثیقه برابر نظریه به شماره وارده ۴953/ن/97 مورخ ۱397/۱0/۱0 کارشناس رسمی دادگستری 
مورد ارزیابی که ارزش و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد: ششدانگ پالک ثبتی 5 فرعی از 355۴ اصلی 
واقع در بخش ۱ نهاوند حوزه ثبتی نهاوند استان همدان ، که برابر نامه شماره 97/500۱0۴2 مورخ ۱397/2/۱5  
اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند به نام وهاب شهبازی ثبت و سند مالكیت صادر گردیده، بنا به اظهار کارشناس 
رسمی دادگستری: واقع در نهاوند، جاده دهنو راه- جاده بین باغات زیر نهر راج و به قیمت 3900000000 ریال 
)سه میلیارد و نصهد میلیون ریال( ارزیابی گردیده و محدود است به حدود شماال: به طول ۱3۶ متر در امتداد 
جوی اشتراکی به زمین 3553، شرقاً به طول ۴۶ متر به زمین 3553 اصلی در امتداد جوی اشتراکی، جنوبًا 
به طول ۱۶0 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۴ فرعی از 355۴ اصلی  غرباً: از جنوب به شمال و به طول 
۱8/50 متر به پالک 355۴ اصلی دوم به طول 28 متر به پالک 355۴ فاصل جوی مورد تفكیک سوم به طول 
80 متر به رودخانه گاماسیاب. پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز یكشنبه مورخ۱398/۴/9 در اداره ثبت نهاوند 
از طریق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.)م الف50 (
تاریخ انتشار: ۱398/3/۱9

محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک نهاوند 

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینكه مالک خانم زهرا زمانیان فرزند علی صادره از نهاوند و به شــماره ملی 39۶22589۶5  با ارائه فرم 
شهادت شهود مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره 52 نهاوند اظهار نموده  مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۴252 فرعی مفروز و مجزی از ۴۴2 فرعی از 3 اصلی بخش دو ثبت نهاوند که ســند مالكیت آن ذیل ثبت 
۱۶3۴3 صفحه ۴۴دفتر جلد ۱۱۱ ثبت و ســند مالكیت تک برگی به شماره سریال 805۴37 سری الف9۱  صادر و 
تسلیم مالک گردیده است، و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده است تقاضای سند مالكیت المثنی نموده است. 
لذا به اســتناد ماده ۱20- آیین نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالكیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی 
انجام معامله نزد خود او یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ۱0 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشت مقرر سند مالكیت المثنی صادر 

خواهد شد. )م الف ۴7(
محمدعلی جلیلوند

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه 97۱728 اجرایی رأی صادره از شعبه ۱۱۶ شورای حل اختالف مالیر آقای سعید نجف طائمه 
محكومند به پراخت 250000000 ریال به عنوان اصل خواســته در حق آقای کرامت قاسمی و مبلغ ۱0000000 به 
– علیهما-علیهم نسبت به پرداخت  ذمه خویش اقدامی  عنوان نیمعشر دولتی لذا با توجه به اینكه محكوم علیه 
نكرده اند این اجرا به درخواست محكوم له - لیهما- لهم اقدام به توقیف اموالی به شرح ذیل نموده که در تاریخ 
۱398/3/29 ســاعت ۱۱-۱2 اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه دین محكوم علیه- علیهما-علیهم می نماید 
مع هذا کســانی که تمایل به شــرکت در مزایده را دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش 
معین شده است اموال مشــروحه ذیل را مالحظه نماید:سواری پژو ۴05 نقره ای رنگ مدل ۱385 شماره پالک 
72۴ ل۶9 ایران 28- به قیمت کارشناســی )۱90/000/000( ریال می باشد. بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی 
می گردد که بیشترین قیمت را پیشــنهاد نماید و می بایست ده درصدی را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت 

یک ماه تأدیه نماید. 
)م الف78(

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظر به اینكه مالک خانم مریم زمانیان فرزند عیل صادره از نهاوند و به شــماره ملی 3950۴203۴7  با ارائه فرم 
شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 52 نهاوند اظهار نموده  مقدار دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۴252 فرعی مفروز و مجزی از ۴۴2 فرعی از 3 اصلی بخش دو ثبت نهاوند که ســند مالكیت آن ذیل ثبت 
۱53۶0 صفحه 293 دفتر جلد ۱03 ثبت و سند مالكیت تک برگی به شماره سریال 805۴3۶ سری الف 9۱ صادر و 
تسلیم مالک گردیده است، و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده است تقاضای سند مالكیت المثنی نموده است. 
لذا به اســتناد ماده ۱20- آیین نامه قانون ثبت مراتب به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالكیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی 
انجام معامله نزد خود او یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ۱0 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشت مقرر سند مالكیت المثنی صادر 

خواهد شد. )م الف ۴5(
محمدعلی جلیلوند

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

آگهی سند مالکیت المثنی 
نظــر به اینكه مالک خانم مرضیه زمانیان فرزند علی صادره از نهاوند و به شــماره ملــی 3950۶۶۴۱30  با ارائه 
فرم شهادت شــهود مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره 52 نهاوند اظهار نموده  مقدار دو و نیم دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک ۴252 فرعی مفروز و مجزی از ۴۴2 فرعی از 3 اصلی بخش دو ثبت نهاوند که سند مالكیت آن 
ذیل ثبت ۱53۴۴ صفحه ۴7 دفتر جلد ۱۱۱ ثبت و سند مالكیت تک برگی به شماره سریال 805۴38 سری الف 9۱ 
صادر و تسلیم مالک گردیده است، و به علت نقل و انتقال مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالكیت المثنی 
نموده است. لذا به استناد ماده ۱20- آیین نامه قانون ثبت مراتب به شرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
یا محلی جهت اطالع عموم آگهی می گردد چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالكیت المثنی اعتراض داشته یا 
مدعی انجام معامله نزد خود او یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ۱0 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشــت مقرر سند مالكیت المثنی 

صادر خواهد شد. )م الف ۴۶(
محمدعلی جلیلوند

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 

اخطاریه ماده ۱0۱ پرونده اجرایی کالسه 9700۳00 
و 9700۳0۱

در خصوص پرونده های اجرایی کالســه 9700300 و 970030۱ له: 
بانک کشــاورزی نهاوند- علیه حسین چگنی و فاطمه حبیبوند و 
قدم خیر سوری و شــرکت خدمات مكانیزاسیون کشاورزی کوثر 
دشت نهاوند )ســهامی خاص( و صفا ده پهلوان و زهرا حبیبوند و 
پرستو حبیب وند و پریسا حبیبوند ، طبق گزارشات مورخ 98/2/۱8 
و ۱398/2/۱7 کارشناسان رســمی دادگستری ، پالک های ثبتی 
مورد وثیقه اسناد رهنی شماره ۱79۶ و ۱3۴۶8 و ۱9۶78 و ۱97۶9 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 20شهر نهاوند استان همدان به 

شرح ذیل ارزیابی گردیده اند:
الف( پالک ثبتــی 2۴ فرعی از 55 اصلی واقع در بخش 3نهاوند به 

مبلغ ۴077۶00000 ریال ارزیابی گردیده
ب( پــالک ثبتی 0 فرعی از باقیمانــده ۱۴۶۶ اصلی واقع در بخش 

۱نهاوند به مبلغ 28۱8۱00000 ریال ارزیابی گردیده
پ( پالک ثبتــی ۱207 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
۴۴/۱۱82 فرعی واقع در بخش 2نهاوند به مبلغ ۶۱28500000 ریال 

ارزیابی گردیده
لذا چنانچه به مبالغ ارزیابی پالک های مذکور معترض می باشــید 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت5 روز از تاریخ انتشار این آگهی به 
ضمیمه فیش بانكی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 3000000 
ریال علی الحساب به ازاء هریک از بندهای ذکر شده )الف-ب-پ( 
واریز به حساب شماره 0۱0۴98922۶008 بانک ملی به دفتر این اجرا 
تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 
بانكی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.)م الف5۱(
محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

 رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
ــد ســبزی"، قهرمــان و  ــر گفــت: "مجی مالی
ــه اردوی  ــری ب بوکســور ســنگین  وزن مالی

تیــم ملــی بوکــس کشــور دعــوت شــد.
ــزود: طــی حکمــی  یوســف خدرویســی اف
از ســوی فدراســیون بوکــس جمهــوری 
ــان  ــبزی"، قهرم ــد س ــران "مجی ــالمی ای اس
و بوکســور بــا اخــالق و شایســته مالیــری 
ــاالن  ــس بزرگس ــی بوک ــم مل ــه اردوی تی ب
کشــور دعــوت و در حــال حاضــر نیــز بــه 
میزبانــی پایتخــت ایــران زمیــن در اردو 
ــور  ــرای حض ــود را ب ــرد و خ ــر میب ــه س ب
ــور  ــی کش ــی و قهرمان ــابقات انتخاب در مس
ــر  ــی زی ــرای شــرکت در مســابقات فرامل ب
ــی  ــاده م ــان حــاذق کشــوری آم ــر مربی نظ

ــد. کن
ســنگین  وزن  قهرمــان  آمادگــی  از  وی 
بوکــس مالیــری بــرای حضــور در ترکیــب 
تیــم ملــی و شکســت حریفان در مســابقات 
انتخابــی و قهرمانــی خبــر داد و اظهارکــرد: 
ســبزی از ابتــدای خــرداد بــا حضــور 
علیرضــا اســتکی و مربیــان تیــم ملــی 
ــدت  ــن م ــد و در ای ــوت ش ــه اردو دع ب
ــر  ــر نظ ــختی را زی ــم و س ــات منظ تمرین

ــرد. ــزار ک ــی برگ ــم مل ــی تی کادر فن
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف خدرویس

ــی  ــن ورزشــکار شــرایط خوب ــه داد: ای ادام
نســبت  بــه  اینکــه  وجــود  بــا  و  دارد 
ــر در  بوکســورهای دیگــر اســتان هــا، دیرت
اردوی انتخابــی حاضــر شــده اســت، امــا در 
ایــن مــدت بــا جدیــت تمــام تــالش خــود 
را مــی کنــد تــا بتوانــد نماینــده شایســته ای 
ــم  ــور در تی ــرای حض ــدان ب ــتان هم از اس

ــی باشــد. مل
 مالیر؛ میزبان مســابقات اسنوکر 

قهرمانی استان
مالیــر  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــود از  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ در بخ
ــرای برگــزاری  ــی ایــن شهرســتان ب میزبان
ــر  ــی اســتان خب مســابقات اســنوکر قهرمان
داد و گفــت: بــا توجــه بــه بازدیــد فتحــی 
بیلیــارد  و  بولینــگ  هیــأت  سرپرســت 
ــارد  ــای بیلی ــگاه ه ــدان از باش ــتان هم اس
ابــراز رضایــت و خرســندی  مالیــر و 
ــارد  ــای بیلی ــگاه ه ــودن باش ــه روزب از ب
هــای  پتانســیل  وجــود  و  شهرســتان 
موجــود و داشــتن شــرایط مطلــوب و 
مناســب، مالیــر بــرای میزبانــی مســابقات 

ــد. ــاب ش ــتان انتخ ــارد اس بیلی
 مشــکالت پروژه های ورزشــی 

نیمه تمام بررسی شد
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب خدرویســی در ادامــه ب

ــکالت  ــائل و مش ــی مس ــدف بررس ــا ه ب
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــی و پ ــن ورزش اماک
ورزشــی نیمــه تمــام بخــش ســامن، از 
آنهــا بازدیــد بــه عمــل آوردیــم، افــزود: در 
ایــن بازدیــد در جریان مســائل و مشــکالت 
اماکــن ورزشــی چــون ســالن کشــتی و چند 
ــتر و  ــک اش ــن مال ــر، چم ــوره امیرکبی منظ
اســتخر سرپوشــیده ســامن قــرار گرفتیــم و 
ــن اداره در ســامن  مســئول از نمایندگــی ای
ــا  ــای الزم ب ــری ه ــا پیگی ــا ب ــتیم ت خواس
ــن  ــع ای ــه رف ــبت ب ــامن نس ــدار س بخش

ــد. ــدام کن ــکالت اق ــائل و مش مس
ــئول  ــن از مس ــت: همچنی ــی گف خدرویس
وجوانــان  ورزش  اداره  نمایندگــی 
گزارشــات  تــا  بخــش خواســتیم  ایــن 
فعالیت هــای انجــام شــده در خصــوص 
ورزشــی  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای 
و پیگیــری و رفــع مســائل و مشــکالت 
اماکــن ورزشــی را ماهیانــه بــه اداره ورزش 

و جوانــان مالیــر ارســال کنــد.
مالیــر  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــد ب ــرد: بای ــح ک تصری
تبلیغــات الزم در خصــوص ســازماندهی و 
بیمــه کــردن ورزشــکاران ســامن اقدامــات 
ــن  ــا ورزشــکاری در ای الزم انجــام شــود ت

ــد. ــی نمان ــه ورزش ــدون بیم ــش ب بخ

بوکسور سنگین وزن مالیری 
در اردوی تیم ملی

 ستاره بلژیکی چلسی به جمع شاگردان زیدان در رئال مادرید ملحق شد.

به گزارش تسنیم، سایت رسمی باشگاه رئال مادرید با انتشار بیانیه ای از جذب ادن 

هازارد ســتاره بلژیکی تیم چلسی خبر داد. با اعالم باشگاه رئال مادرید، قرارداد 

هازارد با کهکشانی ها تا سال 2024 است.

هــازارد که هم اکنون در اردوی تیم ملی بلژیک حضور دارد، پس از ادر میلیتائو 

و لوکا یوویچ، ســومین خرید رئال پس از بازگشــت زین الدین زیدان محسوب 
می شود.

ادن هازارد رسمًا 
به رئال مادرید 
پيوست
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اولتیماتوم جهرمی به اپراتورهای اینترنت 
برای حل مشکل سرویس دهی

 وزیر ارتباطات دو هفته به سرویس دهندگان اینترنت مهلت داد تا 
وضعیت سرویس دهی خود به مشترکان را اصالح کنند و تاکید کرد 

که در صورت عدم تغییر، شخصا به موضوع ورود می کند.
به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: امروز 
با پشــتیبانی مخابرات )۲0۲0( و چند سرویس دهنده دیگر اینترنت 
تماس گرفتم. کیفیت پاسخ گویی اصاًل خوب نبود؛ برخی حتی متوجه 
نشدند روی خطم اینترنت ندارم. این نوع خدمت و معطل کردن زیاد 
پشت خط، شایسته مردم نیست.وی تاکید کرد: فقط دو هفته سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات و ســرویس دهندگان اینترنت فرصت دارند 

این وضع را اصالح کنند. 

کالهخودی که پهپادها را کنترل می کند
سازمان دارپا در پروژه ابداع یک کالهخود سرمایه گذاری کرده که به 
سربازان کمک می کند پهپاد و ربات ها را کنترل کنند.به گزارش ایسنا، 
D تأمین مالی پروژه ای را برعهده گرفته که هدف  A R P A ســازمان 
از آن ابداع کالهخودهایی اســت که می توان ذهن سربازان را بخواند. 
ســربازان با کمک این کالهخودها می توانند پهپاد و ربات ها را کنترل 
کنند.گروهی از محققان دانشگاه رایس در ایالت تگزاس مشغول انجام 
این پروژه هســتند. آنها در مرحله نخست سعی دارند صحنه هایی که 
یــک فرد بینا می بیند را به مغز فردی نابینا منتقل کنند و به عبارتی به 

او کمک کنند، ببیند.
این کالهخود با اســتفاده از نور و میدان مغناطیسی با نورون هایی در 
مغز کاربر ارتباط برقرار می کند که به طور خاص برنامه ریزی شده اند.

سیارک ۴0متری از کنار زمین می گذرد
 طبق اطالعات ســازمان فضایی اروپا در ۹ سپتامبر سال جاری 
یک ســیارک با 40 متر قطر از کنار زمین می گذرد.به گزارش مهر  
در ماه ســپتامبر یک ســیارک به اندازه یک زمیــن فوتبال از کنار 

زمین می گذرد.
طبق اطالعات ســازمان فضایی اروپا این صخره فضایی در ۹ سپتامبر 
از کنار زمین می گذرد و احتمال برخورد آن با ســیاره خاکی یک در 

۷ هزار اعالم شده است.
جســم آســمانی مذکور به نام ۲۰۰۶QV۸۹ قطری معادل 40 
متــر دارد. البته در حال حاضر این ســیارک 4.۲ میلیون مایل با 
زمین فاصله دارد. این ســیارک در آگوست سال ۲00۶ میالدی 

است. کشف شده 

اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی 
با ۳۵ هزار دالر

 ناسا اعالم کرده از سال آتی به توریست های فضایی اجازه می دهد 
در ایســتگاه فضایی بین الملل اقامت کنند. هزینه هر شب اقامت در 
این ایســتگاه ۳5 هزار دالر اعالم شده است.به گزارش مهر ، ناسا از 
سال آینده به توریست ها اجازه می دهد به ایستگاه فضایی بین المللی 
ســفر کنند. هزینه هر شب اقامت در ایســتگاه فضایی ۳5 هزار دالر 

اعالم شده است.
به گفته رابین گاتنز مدیر قائم مقام ایستگاه فضایی بین المللی ساالنه 
۲ مأموریت به این ایستگاه انجام خواهد شد.طبق بیانیه جدید ناسا که 
دیشب منتشر شد، فضانوردان بخش خصوصی می توانند تا ۳0 روز در 

این ایستگاه فضایی اقامت کنند.

مزایا و کاربردهای حیوانات شبیه سازی 
شده پژوهشگاه رویان

 محققان پژوهشــگاه رویان تاکنون توانســته انــد حیواناتی را با 
فناوری های زیســتی شــبیه ســازی کنند که کاربردهای زیادی در 

زمینه های تولید دارو و اصالح نژاد دارند.
به گزارش ایرنا، مرکز جراحی رویان در هشتم خردادماه ۱۳۷0 با هدف 
ارائه خدمات به زوج های نابارور و پژوهش در حوزه ناباروری توسط 
زنده یاد دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی و چند تن از همکاران وی در 
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تأسیس شد. به واسطه پیوند عمیق 
دانش در حوزه باروری، زیســت فناوری و طب سلولی، مأموریت و 
فعالیت های رویان به مرور زمان گســترش یافت و حوزه های مجاور 

را نیز در بر گرفت. 

پایان خرداد آخرین مهلت شرکت 
در جشنواره نمایش نامه خوانی

 رئیس انجمن هنرهای نمایشی همدان با اشاره به 
برگزاری نهمین جشنواره نمایش نامه خوانی استان 
گفت: هنرمندان تا پایان خرداد برای معرفی آثار خود 

فرصت دارند.
کیانوش بهروزپور اظهار داشت: جشنواره نمایش نامه 
خوانی با هدف شناســایی و شکوفایی استعدادهای 
تــازه، بهره وری از تجربه های پیشکســوتان حوزه 
نمایش و ارج نهادن به نمایش نامه نویســان بومی 

برگزار می شود.
وی اضافه کرد: موضوع نمایش نامه ها آزاد اســت 
اما پرداختن به مضامین ملی، مذهبی و دفاع مقدس 
در صــورت برخورداری از انســجام دراماتیک در 
اولویت قرار می گیرد.رئیس انجمن هنرهای نمایشی 
همدان حداکثر خوانش گران را پنج نفر اعالم کرد و 
گفت: از هر کارگردان تنها یک اثر پذیرفته می شــود 
و خوانــش گران نیــز از هرگونــه طراحی صحنه، 
نورپردازی، گریم، لباس، موسیقی و جلوه های ویژه 

در خوانش آثار خود باید پرهیز کنند.
بهروز پور تاکید کرد: عالقه منــدان تا پایان خرداد 
برای معرفی نمایش نامه فرصت دارند و تا ۲0 تیرماه 
ســال جاری نیز باید سه لوح فشــرده تصویری از 
اجرای خوانش نمایش نامه به دبیرخانه ارسال کنند.

وی یادآوری کرد: به انتخاب هیأت داوران جشنواره، 
در بخش هــای متن، کارگردانی، بازیگر زن و مرد و 
توضیح صحنه خوان از برگزیدگان تقدیر می شــود.
نهمین جشــنواره نمایش نامه خوانی استان در ۲۶ و 

۲۷ تیرماه برگزار می شود.

هفته فرهنگی ترکمنستان 
در ایران برگزار می شود

 معاون ســازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی در 
دیدار سفیر ترکمنســتان در تهران از گشایش هفته 
فرهنگی این کشور در ایران به میزبانی این سازمان با 

همکاری وزارت فرهنگ عشق آباد خبر داد.
سید محمدحسین هاشــمی در دیدار با احمد قربان 
اُف، با اشــاره به سوابق دوستی و همکاری  فرهنگی 
ایران و ترکمنســتان اظهار داشــت: ســفر مقامات 
فرهنگــی و امضای اســناد فرهنگی بیــن ایران و 
ترکمنستان که البته موافقتنامه های فرهنگی هم شامل 
آن می شود، منجر به بسط و توسعه روابط شده است.
معــاون همکاری هــای علمی و فرهنگی ســازمان 
فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی افــزود: برگزاری 
هفته های فرهنگی نشــان از تعامــالت و ارتباطات 
گسترده ایران و ترکمنستان دارد که منجر به آشنایی 

دو ملت در زمینه زبان و فرهنگ یکدیگر می شود.
وی هدف از برگزاری هفته های فرهنگی را شناخت 
و درک مشترک دو ملت از یکدیگر دانست و گفت: 
فرهنگ نقش بسیار عمده ای در ارتباطات بین الملل 
ایفــا می کند و به عنــوان مقوله بنیادیــن در روابط 

بین الملل محسوب می شود.
هاشــمی با اشــاره به برگــزاری هفتــه فرهنگی 
ترکمنســتان در ایران گفت: این هفتــه )۲۶ تا ۲8 
خرداد( بــا همکاری اداره کل همکاری های فرهنگی 
و امور ایرانیان خارج از کشور، رایزنی فرهنگی ایران 
در ترکمنستان و وزارت فرهنگ ترکمنستان با اجرای 
برنامه های موســیقی، شعر، ادب و نمایشگاه صنایع 
دســتی و هنرهای تجسمی در تهران برگزار خواهد 

شد.
وی تأکید کرد: وزیر فرهنگ ترکمنســتان به همراه 
هیأتی متشــکل از 50 تن از هنرمندان برجسته این 
کشور شــنبه آتی )۲5 خرداد( به تهران می آیند و به 
مدت سه روز با همکاری ســفارت ترکمنستان در 
تهران و به میزبانی ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی در کشورمان حضور دارند.هاشمی در ادامه 
به اهم برنامه های هفته فرهنگی ترکمنستان در ایران 
اشــاره کرد و گفت: در این رویداد فرهنگی از تمام 
حوزه های هنــری و فرهنگی؛ چــون کتاب، فیلم، 

موسیقی، تئاتر و صنایع دستی بهره گرفته می شود.

همدان میزبان ۱00 هزار گردشگر 
در تعطیالت عید فطر

 معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری همــدان گفــت: همــدان در تعطیــالت عیــد فطــر میزبــان 

۱00 هــزار گردشــگر بــود.
ــد  ــار روز عی ــالت چه ــی تعطی ــرد: ط ــار ک ــار اظه ــی خاکس عل
ــا،  ــل آپارتمان ه ــا، هت ــکان هتل ه ــت اس ــد ظرفی ــد درص ــر ص فط
ــل  ــی، مت ــای اقامت ــردی، مجتمع ه ــای بومگ ــا، اقامتگاه ه مهمانپذیره

و خانه مســافرهای همــدان تکمیــل شــدند.
ــت اســکان رســمی، تعــداد بســیار  ــل ظرفی ــا تکمی ــه داد: ب وی ادام
ــوزش و  ــه آم ــته ب ــی وابس ــز اقامت ــگران در مراک ــادی از گردش زی
ــا  ــا ب ــگاه ها و ی ــا، ورزش ــرای ادارات، اردوگاه ه ــرورش و مهمانس پ
ــهر،  ــف ش ــاط مختل ــا و نق ــا، پیاده روه ــادر در پارک ه ــب چ نص

ــد. ــپری کردن ــدان س ــک هم ــوای خن ــب ها را در ه ش
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
گردشــگری همــدان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ماخــذ آمــاری 
ــای  ــم در اقامتگاه ه ــگران مقی ــداد گردش ــبه تع ــرای محاس ــی ب دقیق
رســمی و فضــای بــاز وجــود نــدارد، نمی تــوان آمــار اســکان اســتان 

را بــه طــور دقیــق اعــالم کــرد.
وی با اشــاره به اینکه طبق اعالم ظرفیت رســمی اسکان و دیگر موارد 
پیش گفتــه، اقامت در چهار روز را می توان بیــن ۹0 تا ۱00 هزار نفر 
دانست و گفت: تفاوت تعطیالت امسال با سال های قبل، افزایش میزان 

ماندگاری گردشگران در استان بود.
خاکســار بــا بیــان اینکــه اغلــب مســافران بیــن دو تــا ســه 
ــه  ــی ب ــوع بخش ــزود: تن ــد اف ــی را رزرو کردن ــز اقامت ــب مراک ش
ــدر،  ــور علیص ــش در مح ــاغ وح ــدازی ب ــه راه ان ــا از جمل جاذبه ه
ــای  ــی بازارچه ه ــدف، برپای ــتاهای ه ــاختی در روس ــات زیرس اقدام
و  شهرســتان ها  در  ســفر  توزیــع  و  ســوغات  و  صنایع دســتی 

ــت. ــافران اس ــدگاری مس ــی مان ــل اصل ــتاها از دالی روس
ــر  ــای کمت ــی جاذبه ه ــرای معرف ــز ب ــترده را نی ــات گس وی تبلیغ
افــزود: اســتقبال کم نظیــر از  شــناخته شــده مهــم دانســت و 
ــگری  ــوت گردش ــاط ق ــر از نق ــی دیگ ــردی یک ــای بومگ اقامتگاه ه
ــرمایه گذاران و  ــت از س ــت دول ــه و حمای ــی توج ــل اصل و از دالی
ــتغال و  ــفر، اش ــع س ــه توزی ــت ک ــات اس ــن تاسیس ــرداران ای بهره ب

ــی دارد. ــی را در پ ــع محل ــرای جوام ــی ب درآمدزای
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می ــاون گردش مع
ــد  ــتقبال و بازدی ــر اس ــالوه ب ــرد: ع ــه ک ــدان اضاف ــگری هم گردش
ــر غــار علیصــدر،  چشــمگیر گردشــگران از جاذبه هــای طبیعــی نظی
و...،  تاالب هــا  گردشــگری،  هــدف  روســتاهای  ســراب ها، 
ــی دارای  ــن تاریخ ــا و اماک ــز از موزه ه ــر نی ــزار نف ــدود ۷0 ه ح

بلیت فروشــی بازدیــد کردنــد.
ــر،  ــزار و ۳00 نف ــا ۲۶ ه ــینا ب ــگاه بوعلی س ــرد: آرام ــه ک وی اضاف
ــا ۱0  ــه ب ــه هگمتان ــر و مجموع ــزار نف ــا ۲۱ ه ــر ب ــگاه باباطاه آرام
ــی ـ  ــد فرهنگ ــز پربازدی ــدر مراک ــده در ص ــر بازدیدکنن ــزار نف ه

ــد. ــی بودن تاریخ

■ حدیث:
امام حسن )ع(:

خدای متعال، ماه رمضان را به عنوان میدانی برای مسابقه آفریدگانش آفرید تا 
به وسیله فرمان بُرداری از خدا، به سوی رضای الهی سبقت بگیرند. گروهی پیش 

افتاده، برنده شدند و گروهی هم عقب مانده ، محروم گشتند.       
کتاب من ال یحضره الفقیه ج 2 ص ۱7۴ ح 2057

■ دوبیتي:
چو نقطه بر سر حرف آمدستم مو آن بحرم که در ظرف آمدستم  

الف قدم که در الف آمدستم بهر الفی الف قدی بر آیو  
باباطاهر

سینـما

■ قد  س......  ما همه باهم هستيم - سرخ پوست
..... .................دختر شيطان- تگزاس ■ قد  س2
........................................ سرخ پوست ■ فلسطين1 
فلسطين 2.......................... شبی که ماه کامل شد
■ سينما کانون..... تگزاس- سامورايی در برلين

■بهمن مالير.. ...........شبی که ماه کامل شد - ما 
همه باهم هستيم

■ آزادي تويسرکان-  پيشونی سفيد - سامورايی 
در برلين غالمرضا تختی - ژن خوک

 غار علیصدر به عنوان نگین گردشــگری 
غرب کشور در تعطیالت نیمه خرداد روزهای 
پرمسافر را با کمترین هرج و مرجی پشت سر 

گذاشت و خوش درخشید.
درویشی مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر 
در گفتگو با همدان پیام گفت : در تعطیالت 
عید فطر امسال گردشگران استقبال کم نظیری 
را از اســتان و شــهر همدان و نیز این جاذبه 
گردشــگری منحصر به فرد داشــتند و این 
شرایط موجب شد تا خدمات به گردشگران 

در غار به صورت ۲4 ساعته ارائه شود. 
وی گفــت : البته در این میان برنامه ریزان در 
شرکت سیاحتی علیصدر از خدمات رسانی 
به گردشگرانی که آمار حضور آنها در سایت 
عباس آباد روزانه بالغ بر 8 هزارنفر بود غافل 
نشدند و توانستند با ایجاد امکانات الزم  در 

این مکان خاطره ای خوش را برای مســافران رقم 
زنند. مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر به ضریب 
اشــغال ۱00 درصــد ویالهای اقامتــی عباس آباد 
اشــاره کرد و گفت: این مجموعه توانســت میزبان 

گردشگران ورودی متعددی در استان باشد. 
وی گفت در زمینه ارائه خدمات به گردشــگران در 
محوطه بیرونی غار و داخل،  پارکینگ با ظرفیت  باال 

در نظر گرفته شده است 
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه غار 
علیصدر از جاذبه  های گردشــگری منحصر به فرد 

در کشور اســت و روزانه گردشگران زیادی از غار 
دیدن می کنند اظهار داشت: در ایام تعطیل از جمله 
تعطیالت عید نوروز و عید فطر آمار سفر ها افزایش 
پیدا می کند و شهر همدان به عنوان یک مقصد مهم 
گردشگری و غار علیصدر به عنوان مهم ترین جاذبه 
همدان با تعدد مسافر و بازدیدکننده مواجه می شوند 

که مشکالتی را به وجود می آورد. 
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصــدر گفت: در 
ایام تعطیالت عید ســعید فطر استقبال مسافرین از 
غارعلیصدر کم نظیر بود. مجیددرویشــی افزود: به 

دلیل استقبال فوق العاده هم وطنان عزیز برای بازدید 
از بزرگ تریــن غار آبی جهان کــه قابلیت قایقرانی 
نیــز دارد، در طول چند روز تعطیلی، به صورت ۲4 
ساعته به مسافرین و گردشگران عزیز خدمات ارائه 

شد.
وی با اشــاره به اینکه مسافرین تا ساعت4 بامداد 
و حتی پس از آن برای بازدید از غار علیصدر در 
انتظار بودند، اظهار کرد: خوشــبختانه با تمهیدات 
اندیشیده شده، ســطح رضایت مسافرین از نحوه 
خدمــات باال بود و اکثریت قریــب به اتفاق آنها 

با خاطــره خــوش و رضایتمندی غار 
علیصدر را ترک کردند.

درویشی ادامه داد: خوشبختانه مجموعه 
شرکت سیاحتی علیصدر این آمادگی را 
دارد تا در تمام ایام ســال به ویژه فصل 
باشد. تابســتان میزبان هزاران گردشگر 
وی گفت: با پایــان یافتن تعطیالت عید 
فطر شــرایط به حالت عادی برگشته و 
مســافرین عزیز حداقل انتظــار را برای 
بازدید از این غار شــگفت انگیز خواهند 
داشــت.مدیرعامل شرکت سیاحتی علی 
صدر  ظرفیت های گردشگری همدان را 
بســیار باال دانست و گفت: استان همدان 
امروز یکی از قطب های گردشگری ایران 

است که نام آن در جهان می درخشد.
ســازمان  اجالس  موفق  برگزاری  وی 
جهانی گردشــگری توســط این شرکت در سال 
۲0۱8 را یکی از مهم ترین اتفاقات گردشــگری 
ایــران در ســال های اخیر عنوان کــرد و افزود: 
این شــرکت در آینــده نیز میزبــان رویدادهای 
مهم ملــی و بین المللی خواهــد بود. وی ضمن 
دعــوت از تمام مردم ایران بــرای بازدید از غار 
زیبای علیصدر، بیان داشــت: ایــن غار یکی از 
تماشــایی ترین جاذبه های طبیعی ایران است که 
خاطره بازدید از آن تا ســال های ســال در ذهن 

ماند. باقی خواهد  گردشگران 

در تعطیالت عید فطر نگین گردشگری غرب خوش درخشید 

بیش از 20 ساعت پذیرش گردشگران 
در غارعلیصدر 

 در نشست عمومي ساالنه شوراي جهاني آرشیو 
در سال ۲008 اعضاي شــورا با دادن راي تصمیم 
گرفتند تا ۹ ژوئن به عنوان روز جهاني آرشــیو نام 

گذاري شود.
 روز جهاني آرشــیو به آرشــیوداران سراسر جهان 
این فرصت را مي دهد که در کشورشــان به توسعه 
آگاهــي عموم درباره اســناد و مدارک آرشــیوي 
بپردازند. اهمیت آرشــیو را براي تصمیم گیرندگان 
کلیدي کشورشان در زمینه ابزاري قدرتمند که پیش 
نیاز دولتمندي خوب وشفاف واداره امور مملکتي 

است، روشن کنند.
از سویي اهمیت نگهداري اســناد آرشیوي که در 
واقــع حفظ میراث و حافظه ملــي جوامع را تاکید 
کنند و همچنین به تشویق مردم براي استفاده از مواد 
آرشیوي و مراجعه به آرشیوها و آشنا سازي کساني 
که تاکنون هرگز به چنین مکاني نیامده اند، بپردازند.

برگزاري روز جهاني آرشــیو، به طور هم زمان در 
کشورها عالوه بر افزایش سطح آگاهي مردم باعث 
ایجــاد حــس یکپارچگي میان کشــورهاي عضو 

شوراي جهاني آرشیو مي شود. 
ســال ۱۹48 در چنین روزي شوراي جهاني آرشیو 
توسط یونسکو در پاریس بنیان گذاري شد و اکنون 
در ۶0 امین سالگرد آن، براي اولین بار به عنوان روز 

جهاني آرشیو در سال ۲008 نام گرفت.
حاال در سال ۱۳۹۷ به مناسبت ۹ ژوئن ، روز جهانی 
آرشیو، برای نخستین بار تصویر نسخه نایاب "قاسم 
االخبار"، نخستین نشریه فکاهی کامال فارسی ایران 
نخستین نشریه فکاهی کامال فارسی ایران، نخستین 
نشــریه فکاهی کامال فارســی ایــران  در همدان 
رونمایی می شود از نخستین نشریات فارسی زبان 
دارای بخش طنز و فکاهی می توان به »شاهســون« 

چاپ استامبول در سال ۱۳0۶ق به مدیریت 
حاجــي عبدالرحیــم طالبــوف؛ »طلــوع« 
چاپ بوشهر در ســال ۱۳۱8ق به مدیریت 
عبدالحمیدخان متین السلطنه و »ادب« چاپ 
مشــهد در سال ۱۳۱8ق و تهران ۱۳۲۱ق به 

مدیریت ادیب الممالک اشاره کرد. 
طنــز به عنــوان عنصري نویــن، بعدها در 
مطبوعــات جاي بیشــتری پیدا کــرد و از 
پیشــگامان طنــز پــردازی مطبوعاتی می 
تــوان روزنامــه »مالنصرالدیــن« از ۱۳۲4 
×3۲، در 8  cm۲4 لغایت۱۳40ق بــا قطع
صفحه به زبان ترکی  ـ فارسی چاپ تفلیس 
را نام برد. در این نشــریه، صورت اولیه طنز 
نوشــتاری در کنار کاریکاتور، با پرداختن به 
دغدغه ها و موضوعات اجتماعی ایران ارائه 
میشــد. این مطالب با نوشــته هایی از جلیل 
محمدقلی زاده،  شعرهای علی اکبر صابر، در 
کنار کاریکاتورهای دو نقاش آلمانی منتشــر 
می شــده اند. این روزنامه نه تنها به مطالب و 
مسائل سیاســی منطقه ای محدود نبود، بلکه 
جریانات مهم دنیــا در اوایل قرن ۲0 را نقد 

می کرده است. 
مالنصرالدیــن الگو و سرمشــقی برای نشــریات 
بعدی مانند: بهلول )باکو ۱۹0۷م(، آذربایجان )باکو 
۱۹0۷م( بــه مدیریت علی یف، کشــکول )تهران 
۱۳۲5ق/ ۱۹0۷م(؛ صوراسرافیل )۱۳۲5ق / ۱۹0۷م 
و نیز ۱۳۲۷ق / ۱۹0۹م(، نســیم شمال ) در رشت 
۱۳۲5ق / ۱۹0۷م، و نیــز تهران ۱۳۳۳ق / ۱۹۱5م( 

و حشرات االرض )تبریز ۱۳۲۶ق / ۱۹08م( شد. 
هفته نامه بهلول یک سال پس از مالنصرالدین ـ به 
مدیر مســئولی »علی یف«ـ  در باکو منتشر شد. این 

نشریه مدافع »ارگان حزب دموکرات« در ایران بود. 
طنزی تندی داشت به همین سبب فقط ۹ شماره از 
آن منتشر شــد. روزنامه »آذربایجان« نیز از الگوی 
مالنصرالدین پیروی می کرد و شــخصیتی تمثیلی 
چون »حاجی بابا« را به تقلید از »مال عمو« بازسازی 
کرد. البته باید آن را نخستین روزنامه طنز و فکاهی 
ایرانی دانســت که به زبان ترکی ـ فارسی به انتقاد 
از اوضاع و مسائل اجتماعی ـ سیاسی می پرداخت. 
مدیر مســئول آذربایجــان علی قلی خان صفراوف 
کاریکاتوریســت بود، بنابراین ایــن روزنامه از دو 

جنبه )طنز و کاریکاتور( حائز اهمیت بود. 
در ادامه، روزنامه »قاســم االخبار بلدیه« پیش قراول 
مجموعه نشریات با عنوان بلدیه، با محتوای کامال 
فکاهــی و همراه بــا طنز نوشــتاری و کاریکاتور 
در فروردین ســال ۱۲8۶ هجری شمســی )صفر 
۱۳۲5ق( با مدیریت میرزا ابوالقاســم خان همدانی 

ملقب به ذوالریاستین منتشر  شد. 
۹ صفــر  در  نشــریه  ایــن  شــماره  نخســتین 
۱۳۲5مصادف با ۳ فروردین ۱۲8۶ به همت میرزا 
ابوالقاســم همدانی منتشر شد. ادارة مرکزی آن در 
سرای حاجی سقاباشی قرار داشت و در چاپخانة 
شــرقی چاپ میشد. قاسم االخبار در یک ورق به 
خط تعلیق درشــت و زمخت با چاپ ســنگی در 
ابعاد ۷۳4* ۱۲۱۲ اینچ چاپ میشد. وجه اشتراک 
ســاالنة آن در تهران هشــت قران، داخله دوازده 
قران، و تک شماره صد دینار بود. شماره سوم آن 
به تاریخ دهم ربیع االول ۱۳۲5 در سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران-مدیریت غرب کشور)همدان( 
و شــماره های دیگری از آن در کتابخانه مرکزی 
دانشــگاه تهران موجود اســت. آنچه ما را بر آن 
مــی دارد تا بر خالف نظــر دیگر محققان و برای 
نخســتین بار، قاســم االخبار را، نخستین نشریه 
فکاهی ایران معرفی کنیــم، ماهیت کامال فکاهی، 
استفاده از کاریکاتور و بر خالف نشریات فکاهی 
قدیمی تر که از دو زبان فارســی و ترکی استفاده 
می کردند، اســتفاده کامل از زبان فارســی است . 
تصویر این نشریه به مناسبت روز جهانی آرشیو از 
سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-مدیریت 
غرب کشــور رونمایی می شود. این نسخه توسط 
آقای یوســف رجبــی از فعاالن اســناد و فعاالن 

فرهنگی استان به این سازمان اهداء شده است.

برای نخستین بار به مناسبت نهم ژوئن، روز جهاني آرشیو

تصویر نسخه نایاب "قاسم االخبار" در همدان رونمایی می شود 


