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مشارکت 
کمبود اقتصاد همدان

نمایشگاه صنعت 
ساختمان در همدان 

برگزار می شود

فرماندار کبودراهنگ خبر داد

جذب 25 میلیارد 
اعتبار اشتغال زایی

3

2

فرماندار همدان:

پسماند همدان 
نیاز به ساماندهی دارد

 در سال جاری بیش از 25 میلیارد و 226 میلیون تومان اعتبارات 
اشتغال زایی کبودراهنگ جذب شده است. فرماندار کبودراهنگ 
در شورای اداری این شهرستان با بیان این مطلب گفت: توجه به 

اشتغال، معیشت و کار مردم در اولویت کاری ما است که در این 
راســتا در سال جاری بیش از 25 میلیارد و 226 میلیون اعتبارات 

برای پرداخت تسهیالت اشتغال شهرستان جذب شده است 

اعتبار دولتی نرسیده است

 40درصد همدان در محدوده بازآفرینی

توجه  قابل 
واحدهای                                                                 

و صنعتی تولیدی                                                                                                                      

با ما

مجانی 
تبلیغ کنید

برای اطالع بیشتر و سفارش تبلیغات خود

08138274015 - 09199015208 

کانون کارآفرینان استان همدان 

با مشارکت 

در راستای حمایت از 

کامال رایگانآگهی های شما را به صورت                             منتشر می کند

با ما تماس بگیرید
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همدانی آباد با جهان آباد!
 1- منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد به منظور پشتیبانی از فعالیت های 
اقتصــادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللــی و تحرک در اقتصاد 
منطقه ای و تولیــد و پردازش کاال، انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، 
ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
صادرات مجدد، عبور خارجی )ترانزیت(  و انتقال کاال )ترانشــیب( در 
شهرستان فامنین استان همدان در سال 88  به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید تا شاید بتواند منطقه و استان را جان دوباره ای ببخشد و 

موجب رونق تولید و اشتغال در این منطقه و غرب کشور شود.
2- منطقــه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین، بهترین موقعیت را از هر 
حیث داراســت و می تواند اقتصاد شهرســتان فامنین و در کل استان 

همدان رادگرگون کند .
منطقه ویژه در زمیني به مســاحت یک هزار و 50 هکتار قرار دارد و 
قرارگرفتن در فاصله 45 کیلومتري مرکز استان، نزدیکي به فرودگاه بین  
المللي همدان ، همجواري با اســتان هاي بزرگ صنعتي ) قم ،مرکزی، 
زنجان، البرز ، قزوین و تهران(، نزدیکی به مرز خسروی و دسترسی به 
بازار عراق از مزایاي سرمایه گذاري در این منطقه ویژه اقتصادي است.

معافیــت از پرداخت هرگونــه عوارض معمول بــر کار ، تولید کاال 
وخدمات در کشور ، مبادالت بازرگاني مناطق ویژه با خارج از کشور 
و ســایر مناطق ویژه اقتصادي وآزاد تجاري پس از ثبت در گمرک از 
حقوق گمرکي ، ســود بازرگاني وکلیه عوارض صدور و ورود تحت 
هر عنوان ، اشتغال نیروي انساني و روابط کار وبیمه در منطقه براساس 
مقررات جاري در مناطق ویژه اقتصادي و تجاري را از مزایای سرمایه 

گذاری در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد است.
3- با تمام مزایایی که این منطقه دارد توجه جدی به آن از ســال 93 
آغاز می شود و در این سال است که مسئوالن وعده کلنگ زنی منطقه 
ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین در فردای  زودی را می دهند و حتی 
رئیس صندوق نوآوری وشــکوفایی کشور در سفری به همدان اعالم 
می کند؛  ســرمایه گذاران تمایل خود را برای اســتقرار در این منطقه 

اعالم کرده اند!
4- رونــد بی توجهی به جهان آباد ادامه دارد تا محمد ناصر نیکبخت 
پس از استانداری یاد این منطقه و زحماتی که برای تصویب آن کشیده 
می افتد و پس از پیگیری مشــخص می شود؛ این طرح که با پیگیری 
های مستمر تصویب شده بود  پس از تصویب به دلیل  اجرایی نشدن 

به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده است.
نیکبخت این بار در مقام اســتاندار پیگیری هــای را برای احیای این 
منطقه آغاز می کند و پس ازمدتی اعالم می کند؛ با پیگیری های انجام 
شده برای بازگشــت منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد مقرر شد 30 تا 
50 هکتار از این منطقه ناحیه صنعتی اعالم شود تا دولت برای منطقه 

ویژه اقتصادی هزینه کند. 
5- در زمان استانداری نیکبخت عالوه بر پیگیری راه اندازی پتروشیمی 
ابن ســینا در منطقه جهان آباد و تخصیص آب از پساب تصفیه شده 
فاضالب همدان به منطقه جهان آباد، مطالعات امکان ســنجي منطقه 
ویژه اقتصادي جهان آباد و تهیه طرح پیشــنهادي اولیه راهبرد توسعه 
بندر خشــک در منطقه ویژه اقتصادي جهان آباد به دستور وی توسط 
شرکت شهرکهای صنعتی استان انجام می شود.هرچند این طرح نیز از 

مرحله مطالعه فراتر نمی رود. 
6- پیــش بینی اولیه این بوده که بــا راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
جهان آباد30 هزار شــغل در منطقه ایجاد شــود و حداقل500 واحد 
صنعتی در این منطقه ویژه مستقر شوند تا این منطقه سهم بزرگی در 
تولید و ایجاد اشــتغال ایفا کند اما برغم تمام این پیش بینی ها هنوز 
باگذشــت 10 ســال این منطقه مانند فامنین، محروم و نیازمند توجه 

ویژه است. 
7- در چند روز گذشته سید سعید شاهرخی، استاندار همدان 2 بار در 
منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد حاضر شده است. یکبار برای بازدید 
و بار دوم به همراه وزیر صنعت و دیگر مسئوالن برای عملیاتی کردن 
رویای  توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای استان با فعال سازی منطقه 

ویژه اقتصادی جهان آباد.
اکنون باید دید که تالش برنامه ریزی محور شــاهرخی برای شــتاب 
دهی به این طرح کلیدی - راهبردی اســتان با به پای کار آوردن تمام 
مســئوالن از جمله وزیر صنایع، می تواند خواب تعبیر نشده آبادانی 
اســتان با آبادی جهان آباد را تعبیر کرده و توان صنعتی استان را  ارتقا 

دهد یا این اقدام هم مانند سایر اقدامات مقطعی خواهد بود؟
البته جوانــی و روحیه پیگیری و برنامه محوری شــاهرخی، این بار 

امیدها به آبادانی جهان آباد و استان را افزایش داده است.

1- گوشــت های کم کیفیت با بسته بندی های شیک ارائه می شود. 
گویا فروش انواع گوشــت کم کیفیت با ظاهری فریبنده و گران تر از 
بازار در فروشگاه های بزرگ رایج شده است. گفتنی است بسته بندی 
و قطعه بندی گوشــت و مرغ ،روشی برای فرار از قیمت تنظیم بازار 

است که رواج یافته است.
2- برخی فروشــگاه های زنجیره ای استان کاالهای خرید قبل را با 
قیمت جدید عرضه می کنند. گویا این فروشــگاه ها اعتقادی به سود 
قانونی و شرعی ندارند. گفتنی است در جدیدترین نوع گرانی کاالها 
، مواد شــوینده، افزایش قیمت داشته اند که برخی فروشگاه ها یا این 
کاالهــا را عرضه نمی کنند یا با قیمت افزایش یافته، کاالهای قبلی را 

عرضه می کنند.
3- دولــت اضافه کار کارمنــدان را کاهش داده اســت. گویا قرار 
اســت اضافه کار تنها در صورت ارجاع کار اضافه از ســوی مدیر 
به کارمندان پرداخت شــود که با این روش بسیاری از کارمندان از 
دریافت اضافه کار محروم خواهند شــد. گفتنی اســت دولت پیش 
از ایــن در مصوبه ای پرداخت کامــل حقوق و مزایای کارمندان در 
شــرایط تحریم را در راستای حمایت از قشــر آسیب پذیر کارمند، 

تضمین کرده بود.

امکانات داریم اما برنامه ای نیست
مهدی ناصرنژاد «

 در آســتانه بزرگداشــت هفته دولت قرار داریم و چنین روزها 
و هفتــه ای بهترین فرصت بــرای تأمل بر عملکــرد دولتمردان در 
حوزه هــای گوناگون تصمیــم و اجرا و تأثیر آن در بهبود شــرایط 

عمومی می باشد. 
در این یک هفته پیش رو اســت که باید بررســی کرد و قضاوت به 
عمل آورد که مطالبات بــه حق و به جای مردم از دولت ها کدامند و 
در سوی مقابل نیز دولت ها چه توقع و چشم یاری می توانند از مردم 

در تکاپوهای اجتماعی و ایده پردازی و کمک به خود داشته باشند.
در شــرایط فعلی جامعه ایرانی که موضــوع اقتصاد در معنای عام به 
یک چالش بزرگ و دغدغــه اصلی هم برای دولت و هم برای مردم 
تبدیل شــده است، نحوه اســتفاده از منابع ملی و به خصوص آب و 
خاک برای تولید و خودکفایی و گردش رو به جلوی اقتصاد بســیار 

مهم و حیاتی است.
در این خصوص با وجود دســتاوردهای چشــم گیری که در حوزه 
کشــاورزی به دست آمده اســت ولیکن هنوز هم مشکالت بزرگ و 
ناهماهنگی ها و بلکه موانع اصلی پیشــرفت اقتصادی کشــورمان در 
این حوزه نهفته اســت و نمونه عینی آن نبود برنامه مدون و منظم و 
ناهماهنگی در گذر از کشــاورزی سنتی به مدرن و همچنین ناتوانی 
در تفکیک تولیدات منظم برای مصارف داخلی و توســعه صادرات 

محصوالت مازاد بر نیاز کشور می باشد.
به بیان ســاده تر همانگونه که بسیاری از برنامه ها در حوزه کشاورزی 
و زراعت جامعه ما متکی بر همان روش های ســنتی و دیمی اســت 
برنامه های تولید محصوالت خاص نیز احساسی و دیمی است و هنوز 
دولتمردان در حوزه کشاورزی نتوانسته اند و قادر نیستند تولیدگران و 
کشاورزان شاخه های مختلف در کشورمان را دنباله رو برنامه های منظم 
و اصولــی و متکی به آمار و نیازهــای واقعی برای مصارف داخلی و 

ورود به بازارهای جهانی بگردانند.
همین روز گذشــته )27 مرداد ماه( بود که کشــاورزان دشت مغان از 
توابع شهرستان پارس آباد در اســتان اردبیل مقابل دوربین گزارشگر 
تلویزیونی و ســرگردان در مزارع گسترده کشت گوجه فرنگی دست 
روی دست گذاشــته و به شدت گله مند بودند که مشتری برای انبوه 

تولیدات خود ندارند و دولت بیاید عالج واقعه کند!
یکی از کشاورزان با حالتی بســیار مستأصل تقریباً فریاد می زد که تا 
کی باید کشاورزان ضرر کنند! واقعیت این است که نبود برنامه مدون 
برای دستیابی به آمارهای واقعی در بخش کشاورزی در تمام سال های 
گذشته هم برای کشــاورزان زیانده بوده و هم ضربه های سنگینی بر 
پیکره دولت ها وارد ســاخته اســت و واقعیت تلخ تر این است که در 
ایــن ارتباط همه تقصیرات را نمی توان به عهده دولت ها گذاشــت و 
تصمیم گیری های خودســرانه برخی از کشاورزان و ورود واسطه های 
فرصت طلب و سودجو به حوزه کشاورزی کار را هم برای خود تولید 
کنندگان و هم برای دولت ها مشکل می سازد و دلیلش هم این است که 
یک سال مثاًل قیمت سیب زمینی برای واسطه ها و سرمایه دارها خوب 
اســت و نان و آب دار در ادامه همان ســال همه کشاورزان می شوند 

سیب زمینی کار! 
یک سال گوجه فرنگی چنین وضعیتی دارد و کل زمین های کشاورزی 
که باالی ســر خود نهرهای بزرگ آبرســانی دارند، می شوند گوجه 
فرنگــی کار و هندوانه و خربزه و کل محصوالت مشتری پســند غیر 
از محصوالت اســتراتژیک و حیاتی که البته کشــت و کار آن سخت 
خواهد بود و خون و دل خوردن ها دارد و ریسک های بسیار حساس 
و خطرناک که شدن یا نشدن آن دست خداست نظیر گندم، دانه های 
روغنی، چغندر قند و محصوالت اینچنینی که چشم اقتصاد واقعی در 

حوزه کشاورزی محسوب می شوند. 
حال در چنین شــرایطی نتیجــه می گیریم که امــکان تولید انبوه هر 
محصول کشــاورزی به خصوص در شــاخه جالیزی آن در کشور ما 
وجــود دارد اما آن برنامه و اراده علمی و اصولی نیســت که بتوانیم 
آنقــدر و آنچنــان بکاریم که هم جامعه خودمان در بهترین شــرایط 
ممکن و قیمت مناسب و عادالنه و عاقالنه از آن بهره مند شوند و هم 
صادرات را در دست بگیریم و سود نسبی آن هم به جیب کشاورزان 
و زحمت کشــان این بخش وارد شود و دست آخر هم که همان مراد 

اصلی یعنی سبیل صادر کننده ها از همیشه چرب تر )بگردد(.

محدوده بندی اراضی استان امسال انجام می شود

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان با بیان اینکه اســتان همدان دارای 
42 هزار هکتار اراضی جنگلی و ذخیره گاه های جنگلی است، گفت: در سالجاری طرح 

کاداستر)محدوده بندی( اراضی جنگلی و مراتع درجه یک باید به انجام برسد.
اســفندیار خزائی در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه استان همدان 905 هزار هکتار 
اراضــی ملی دارد، افــزود: از این میزان 822 هزار هکتار مرتــع و42 هزار هکتار اراضی 

جنگلی است.
وی بــا بیــان اینکــه اســناد دفترچــه ای 850 هــزار هکتــار از عرصــه هــای ملــی گرفتــه 

شــده اســت، تصریــح کــرد: تــا ســال 96 در اســتان همــدان 48 هــزار هکتــار اســناد 
ــرانجام  ــه س ــتر ب ــار کاداس ــدم اعتب ــت ع ــه عل ــه ب ــی اخــذ شــده اســت ک ــک برگ ت

نرســید.
خزائی یادآور شــد: درسال 97 از صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان به منابع طبیعی 
اســتان همدان تخصیص یافت که براساس آن 250 هزار هکتار کاداستر انجام شد، عالوه 
بر آن 100 هزار هکتار کاداســتر اراضی در راســتای  رفع موانع تولید و رفع تداخالت با  

امور اراضی صورت پذیرفت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان با تأکید براینکه کاداستر اراضی جنگلی 
باید امســال به اتمام برسد، ادامه داد: درسال 98 در استان همدان 38 هزار هکتار قرارداد 

بسته شده اما هدف بیش از این میزان است.
ــی اســتانهای زاگــرس  ــه تمام ــا ب ــگل ه ــرد: در ســالجاری ســازمان جن ــوان ک وی عن
نشــین دســتور داده تــا طــرح بــوم ســازگان زاگــرس را اجرایــی کننــد کــه بــر اســاس 
آن  کاداســتر تمامــی اراضــی جنگلــی و مراتــع درجــه یــک بایــد در ســال 98 بــه اتمــام 
ــگل کاری در راســتای بهســازی و بازســازی  ــار جن ــر آن 2000 هکت برســد، عــالوه ب

طبیعــت صــورت خواهــد گرفــت کــه 1000 هکتــار آن از منابــع اســتانی اســت.
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان از افتتاح 5 پروژه آبخیزداری درهفته دولت خبر داد و 
تصریح کرد: در سالجاری 24 حوزه آبخیز را با 31 میلیارد تومان اعتبار آغاز کرده ایم که 

5 پروژه آن در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
همدان اظهار کرد: براســاس نوع 
مصــارف از چاه هــای مجاز 74 
درصد از کنتورهای نصب شــده 

مربوط به بخش کشاورزی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
منصور  ای همــدان،  منطقه  آب 
ستوده با اعالم اینکه نصب کنتور 
هوشمند در چاه ها جزو طرح های 
احیا و تعادل بخشــی استفاده از 
است،  زیرزمینی همدان  آب های 
اظهار کرد: اجــرای این طرح و 
توســعه نصب کنتور هوشــمند 
در سطح اســتان همدان نیازمند 
همکاری و تعامل کشــاورزان با 

شرکت آب منطقه ای است.
افزود:  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان 
نصب کنتور هوشمند روی چاه های آب سبب 
کنتــرل و نظارت بر میزان برداشــت آب های 
زیرزمینی استان شــده و از اضافه برداشت از 
آب های زیرزمینی به شدت جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه کنتور هوشمند مزایایی باالیی 
دارد، اظهار کرد: اساســی ترین اهمیت کنتور 
هوشــمند این است که کشاورزان دیگر بیشتر 
از پروانــه بهره برداری نمی توانند از چاه ها آب 

برداشت کنند.
وی تاکید کرد: اگر کشــاورزی بیش از میزان 
تعیین شــده آب از چاه برداشــت کند برق به 
صورت خودکار قطع شــده و امکان برداشت 
آب از چــاه تا زمانــی که کارشناســان آب 

منطقه ای و برق اقدام نکنند وجود ندارد.
وی بــا اعالم اینکــه کنتورهای هوشــمند و 
کارت های شــارژ همچون کارت سهمیه بندی 
بنزین است، عنوان کرد: کشاورزان باید نسبت 

به نصب این کنتورها اقدام کنند چراکه تکلیفی 
قانونی است و کار باید اجرایی شود.

ســتوده گفت: تعداد 4 هزار و 447 دســتگاه 
کنتور هوشــمند آب و برق بر روی چاه های 
مجاز نصب شده که بیشــترین آنها مربوط به 

دشت رزن - قهاوند است.
وی ادامه داد: تعهد اســتان همدان برای نصب 
کنتور در ســال 98 تعداد 550 دســتگاه بوده 
که 261 دســتگاه نصب شــد و پیشرفت 48 

درصدی نســبت به تعهد نصب را 
نشان می دهد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
همدان گفت: براساس نوع مصارف 
از چــاه های مجــاز 74 درصد از 
کنتورهای نصب شــده مربوط به 
بخش کشاورزی، 6 درصد مربوط 
به بخش صنعتی، 10 درصد بخش 
شرب روســتایی، 6 درصد بخش 
شهری، 3 درصد بخش دام و طیور، 
1 درصد بخش خدمات و سایر می 

باشد.
منطقه ای  آب   شــرکت  مدیرعامل 
انســداد  به  اشــاره  همدان ضمن 
چاه هــای غیرمجاز تاکیــد کرد: با 
چاه هــای مجاز اســتان همدان که 
برداشت بیشتر از پروانه بهره برداری دارند نیز 
برخورد می شود تا در راستای حفاظت از منابع 
آبی اســتان همدان گام های اساســی و جدی 

برداشت.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه گویای 3151 
نیز گفت: مردم می توانند با مشاهده هر گونه 
تخلف و در راستای جلوگیری از مصرف آب 
های زیرزمینی به صورت غیرمجاز با ســامانه 

3151 تماس حاصل کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

۷۴ درصد از کنتورهای نصب شده 
مربوط به بخش کشاورزی است

 تکمیلی پروژه تقاطع غیر همسطح غدیر 
در ورودی همدان از ســمت تهران ) ابتدای 
شهرک فرهنگیان( سال آینده به بهره برداری 
می رسد این تازه ترین خبری است که شهردار 
همدان در ارتباط با روند عملیات اجرایی این 

پروژه به رسانه ها داده است.
عباس صوفی در گفت وگو با تسنیم ، با بیان 
این که ورودی همدان از سمت تهران، میدان 
چراغ قرمز و بلوار آیت اهلل نجفی از مسیرهای 
پرترافیک شهر همدان اســت اظهار داشت: 
3 پــروژه  مهم و بزرگ برای کاســتن از بار 

ترافیکی این مسیرها در دست ساخت است.
وی افزود: عملیات اجرایی فاز تکمیلی تقاطع 
غیر هم سطح غدیر در ابتدای ورودی همدان 
از ســمت تهران از 2 ماه پیش کلید خورده و 
این پروژه سال آینده به بهره برداری می رسد.

شــهردار همــدان با بیــان این که فــاز اول 
پروژه تقاطع غیر همســطح شهید همدانی ) 
چراغ قرمز(  نیز با جدیت دنبال می شــود و  
مراحل پایانی خود را پشــت ســر می گذارد 
گفت: این پروژه نیز در آینده ای نزدیک آماده 

بهره برداری می شود تا از حجم ترافیکی این 
مسیر نیز کاسته شود.

صوفی با اشاره به این که بلوار آیت اهلل نجفی 
نیز از مسیرهای پرترافیک شهر همدان است 
عنوان کرد: عملیات اجرایی دوربرگردان این 
بلوار نیز در حال پیگیری اســت و بر تسریع 

تکمیل آن تاکید شده است.
شهردار همدان در رابطه آخرین وضعیت تپه 
آمادای )پیســا( هم گفت: بــا توجه به تاکید 
مدیریت ارشــد استان بر ساماندهی وضعیت 
این منطقه و نیز مصوبه شورای اسالمی شهر 

همدان، عملیات طراحی یک بوســتان بزرگ 
در تپه آمادای در دستور کار مدیریت شهری 
قرار گرفته و رونــد طراحی پروژه به خوبی 

پیش می رود.
صوفی با بیان این که توســعه فضای سبز و 
بوســتان ها از اولویت های شهرداری همدان 
اســت تصریح کرد: عملیات اجرایی ساخت 
17 بوستان در مناطق مختلف شهر همدان از 
جمله بوســتان میرعقیل، گل ها و منوچهری 
بــا جدیت دنبال می شــود و برخــی از این 

بوستان ها به زودی به بهره برداری می رسند.

 فرماندار همدان با بیــان اینکه عدم توجه 
به مباحث زیست محیطی برای شهر توریستی 
همدان آفتی بزرگ اســت شیوه فرهنگسازی 
مدیریت پسماند شــهرداری در ایجاد فضایی 
شــاد به همراه آموزش شهروندی را گامی رو 

به جلو دانست.
حســین افشــاری در گفت وگو با فارس با 
بیان اینکه بدون همــکاری و همیاری مردم 
نمی توان موضوع  پسماند شهری را که یک 
معضل بزرگ برای زیست محیطی است حل 
و فصل کرد اظهار کــرد: یکی از برنامه های 
ســاماندهی  همــدان  در  مدیریتــی  مهــم 

پسماندهای شهری است.

وی با بیان اینکه در حوزه پســماند قســمتی 
از وظایف ســازمانی اســت ماننــد تفکیک، 
معدوم سازی، جداسازی و بازیافت زباله که در 
حال انجام است، برگزاری برنامه »تابستانه های 
شاد پســماند« با برنامه های شــاد و مفرح با 
هدف آموزش شــهروندی و فرهنگ سازی به 
خانواده ها و کودکان و نوجوانان را اتفاق خوبی 

دانست.
فرماندار شهرستان همدان خاطرنشان کرد: طی 
هفته گذشته یکی از موارد مهمی که در دستور 
امور اجتماعی اســتانداری و فرمانداری قرار 
گرفت بهره گیری از توان سازمان های مردم نهاد 
برای فرهنگ سازی صحیح تفکیک زباله برای 

بازیافت آن است.
وی بــا بیــان اینکــه شــهروندان روزانــه 
ــری و  ــواد پلیم ــترده از م ــورت گس ــه ص ب
پالســتیکی اســتفاده می کننــد تصریــح کــرد: 
ــا ســال در  ــا صده کیســه های پالســتیکی ت
طبیعــت جــذب نمی شــوند و خطــرات 

زیســت محیطی هــم همــراه دارنــد.
افشاری با اشــاره به اینکه شیوه فرهنگسازی 
مدیریت پســماند شــهرداری برای آموزش 
شــهروندی نســل جدید گامی رو به جلو به 
شــمار می رود تأکید کرد: مردم باید نسبت به 
عوارض منفی عدم تفکیک پسماندها و زباله ها 

آگاه شوند.

وی بــا بیــان اینکــه برخــی کامیون هــای 
ــه خــود  حامــل نخاله هــای ســاختمانی، نخال
ــد  ــه نمی کنن ــه شــده تخلی ــایت تعبی را در س
ادامــه داد: صــرف برخــورد پلیســی بــا 
افــرادی کــه نخالــه و پســماندهای را در 
حاشــیه جاده هــا رهــا می کننــد، مشــکل 
اســت بنابرایــن بایــد بــر روی فرهنگســازی 

ــرد. ــتری ک ــه بیش توج
فرماندار شهرســتان همدان با اشــاره به اینکه 
عدم توجه به مباحث زیست محیطی برای شهر 
توریستی همدان آفتی بزرگ محسوب می شود 
تصریح کرد: برای حل و فصل این مشکالت 

کمک مردم را می طلبیم.

ارائه 10 خدمت 
به صورت الکترونیکی به 
مددجویان همدانی

 بر اســاس آخرین خبرهای منتشر شده 
خدمــات تعمیرات و بازســازی مســکن، 
پوشش  شــهرداری،  تســهیالت  انشعابات، 
خدمــات دانش آمــوزی، پوشــش خدمات 
نوعروســان، جهیزیه  دانشــجویی، جهیزیه 
ازدواج مجــدد بانوان، کمک هزینه پســران، 
خدمات نظام وظیفه و تسهیالت بازگشت به 
روســتا به صورت الکترونیکی به مددجویان 

ارائه می شود.
به گزارش ایســنا، مدیرکل کمیته امداد استان 
دربــاره پذیــرش الکترونیکــی خدمات در 
جهت تحقــق حکم 71 از احــکام اجرایی 

برنامه پنج ســاله ششم، با توجه به اتمام دوره 
آزمایشی اجرای درگاه درخواست اینترنتی و 
فراهم شدن شــرایط اجرای کشوری، عنوان 
کرد: 10 خدمــت با همکاری حوزه حمایت 
و ســالمت خانواده و دفتر فناوری اطالعات 

به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
به صــورت  ارائه شــده  خدمــات  افــزود: 
بازســازی  و  تعمیرات  الکترونیکی شــامل 
انشــعابات، تسهیالت شــهرداری،  مسکن، 
پوشــش خدمــات دانش آموزی، پوشــش 
خدمات دانشــجویی، جهیزیه نوعروســان، 
جهیزیــه ازدواج مجدد بانــوان، کمک هزینه 
پســران، خدمات نظام وظیفه و تســهیالت 

بازگشت به روستا است.
پیمان ترکمانه در ادامه با اشاره به اینکه در این 
روش مددجویــان می توانند از طریق آدرس 
اینترنتی e.emdad.ir با اســتفاده از رایانه 

شخصی، گوشــی همراه و یا دفاتر خدمات 
اینترنتی و درج کد ملی و شــماره شناسنامه 
خود وارد سامانه شده و اقدام به ثبت و ارسال 
درخواست خود نمایند، بیان کرد: مددجویان 
قادر به انتخاب و ثبت خدماتی از 10 خدمت 
اعالم شــده هستند که شــرایط استفاده از آن 
خدمات توسط سیستم و به صورت هوشمند 
احرازشده باشــد.مدیرکل کمیته امداد استان 
همدان با بیان اینکه این خدمات فعال و قابل 
انتخاب بوده و خدماتی که هر مددجو شرایط 
درخواست آن را نداشته باشد غیرفعال نمایش 
داده خواهد شد، گفت: کنترل های مربوط به 
ثبت درخواســت هر خدمت در صفحه اول 
سایت با قرار گرفتن بر روی هر درخواست 

قابل رؤیت است.
وی خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست 
توســط مددجو حداکثر بعد از یک ســاعت 

درخواست های ثبت شده به صورت هوشمند 
به کارپوشــه درخواســت های ارسال نشده 
مــددکار مربوط در سیســتم جامع خدمات 

حمایتی منتقل می شود.
وی بابیان اینکه ارائه درخواســت به صورت 
الکترونیکی موجب استفاده بهینه از ظرفیت 
ایجادشــده، کاهش مراجعــات حضوری و 
افزایش ســرعت در خدمت رسانی می شود، 
گفت: به روزرسانی دقیق پرسشنامه منطبق با 
شــرایط واقعی خانوار، تعیین وضعیت تأهل 
به صــورت صحیــح، تاریخ تولد و شــماره 
شناسنامه صحیح برای مددجویانی که از قبل 
و بدون استعالم از ثبت احوال ثبت نام شده اند، 
تعلیــق و یا فعال بودن مددجو تماماً مواردی 
اســت که در کنترل هــای درگاه برای احراز 
شرایط ثبت درخواست توسط مددجو بسیار 

حائز اهمیت است.

تقاطع غیر هم سطح غدیر همدان سال آینده 
به بهره برداری می رسد

فرماندار همدان:

پسماند همدان نیاز به ساماندهی دارد

نتایج پژوهش ها نباید آرشیو شود
 مدیرکل ثبت احوال اســتان همدان با بیان اینکه مســائل اجتماعی 
نیاز برای حل مشــکل نیاز به پژوهش دارد گفت: اخیراً پژوهش هایی 
جدیدی در همدان ارائه شــده است اما مورد استفاده قرار نمی گیرد و 

گاهی نتایج به دست آمده آرشیو می شود.
اســد حســن زاده زورمند در گفت وگو با فارس با بیــان اینکه در 
راســتای سیاســت ابالغی مقام معظم رهبری شــواری راهبردی 
جمعیت به ریاســت استانداران در اســتان ها تشکیل شده که اداره 
کل ثبت  احوال مســئولیت دبیــری آن را بر عهده دارد اظهار کرد:  
ســازمان های مختلفی عضو شــواری راهبردی جمعیت هستند و 

وظایفی برای عهده دارند.
وی با اشــاره به بهره منــدی از اطالعات اداره ثبــت احوال در حوزه 
پژوهش گفت: برخی افراد عالقه مند اطالعاتی را از ما دریافت و اقدام 
به پژوهش هایی می کنند که ما نیــز آمادگی الزم برای همکاری با آنها 
را داریم. مدیرکل ثبت احوال اســتان همدان با بیــان اینکه برخی در 
اســتان دغدغه پژوهش دارند و کار هم می کنند اما جای کار در حوزه 
پژوهش بسیار باالســت افزود: اخیراً پژوهش هایی جدیدی در همدان 
ارائه شده است اما مورد استفاده قرار نمی گیرد و گاهی نتایج به دست 

آمده آرشیو می شود.
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ایمیل

خبر

فرماندار تویسرکان: 
آمارسازی نکنید

 فرماندار شهرســتان تویسرکان از افتتاح و کلنگ زنی 70 پروژه در هفته دولت در این 
شهرستان خبر داد و گفت: اگر قرار است آماری از عملکرد دولت دهیم، باید واقعی باشد.

سیدرسول حسینی در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دولت اظهار کرد: پروژه های قابل 
افتتاح و کلنگ زنی تویسرکان در هفته دولت تا به امروز 70 پروژه عمرانی، خدماتی و... با 

اعتبار 24 میلیارد تومان مشخص شده است.
بــه گزارش فارس، وی با بیان اینکه  از مجموع ایــن پروژه ها 61 پروژه با 20 میلیارد و 
500 میلیون تومان قابل افتتاح بوده و 9 پروژه با 3.5 میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد 
افزود: چهار پروژه بنیاد مسکن در پنج روستای شهرستان تویسرکان در هفته دولت افتتاح 

می شــود.فرماندار شهرستان تویسرکان کلنگ زنی و افتتاح چهار پروژه برق رسانی، افتتاح 
دو پایگاه امداد و نجات هالل احمر و افتتاح دو طرح اوقاف را برخی از پروژه های هفته 
دولت در تویسرکان عنوان کرد.وی با اشاره به 41 پروژه قابل افتتاح در بخش ارتباطات و 
فناوری و اطالعات خاطرنشان کرد: پنج پروژه از این بخش روز جمعه گذشته با حضور 
مســئوالن استانی و شهرستانی افتتاح و کلنگ زنی شد.حسینی در ادامه خطاب به مدیران 
تصریح کرد: اگر قرار است پروژه  ای در  هفته دولت کلنگ زنی شود باید موافقت نامه مبادله 
شده باشد، حتما دستگا ه های اجرایی، سازمان ها و ادارات کل باید در جریان باشند، چون 

نه بنده و نه هیچ کدام از شما مدیران موافقت نامه مبادله نمی کنیم.
وی تاکید کرد: ما به دنبال آمارسازی نیستیم و نباید باشیم، اگر قرار است آماری از عملکرد 

دولت در این هفته بدهیم، باید واقعی باشد؛ بدون تعارف.

فرماندار تویسرکان یادآور شد: باید همه ضوابط اداری برای هر پروژه قابل افتتاح و برای 
کلنگ زنی در هفته دولت طی شــده باشد؛ بنابراین از پروژه های که بعضاً نیمه تمام با این 
حداقــل اعتبار ما چه افتتاح و چه کلنگ زنی خــودداری خواهیم کرد، این موضوع حتما 

مدنظر مدیران باشد.
وی در ادامه با اشــاره به برگزاری ویژه برنامه بزرگداشــت یاد و خاطره شهدای دولت، 
شهیدان باهنر و رجایی و روز کارمند بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران 

هشت سال دفاع مقدس را در هفته دولت با همراهی مسئوالن خواهیم داشت.
حســینی در بخش دیگر از ســخنانش با انتقاد از تعلل و کوتاهی دستگاه های اجرایی در 
مناسبت ها و اعیاد بزرگی چون عید غدیر تاکید کرد: متاسفانه سیستم اطالع رسانی در سطح 

شهرستان ضعیف است، حتی در جزئی ترین مورد یعنی تبلیغات محیطی.

برداشت ۶ هزارتن آلو قطره طال
 از باغ های نهاوند

 سرپرســت جهاد کشــاورزی نهاوند گفت: باغــداران نهاوندی 
6هزارتن آلو قطره طال و انواع آلو را برداشت کردند.

علــی کمالی نژاد افزود: شهرســتان نهاونــد دارای 700 هکتار زمین 
زیر کشــت انواع باغ های آلو قطره طال و دیگر انواع آلو می باشــد که 
100هکتار آن غیر مثمر است که به طور متوسط از هر هکتار بیش از 

10 تن محصول برداشت می شود.
وی گفت: ارقام انواع آلو در باغ های نهاوند شــامل شابلون، اختری، 

خاکی، سانتارزا و آلو قطره طال می باشد.
کمالــی نژاد افزود: محصول آلو اغلب به صــورت تازه خوری، میوه 
خشک لواشک و مارماالد مورد استفاده قرار می گیرد که هرس سالیانه، 
تنظیم دور آبیاری، تغذیه درختان و مدیریت کف باغ نقش به سزایی 
در افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی دارد و بر سالمت و شادابی 
درخت اثر گذار می باشد.کمالی نژاد  با تاکید بر استفاده از روش های 
نوین آبیاری و مبارزه به موقع با آفات و بیماری های محصوالت باغی 
به منظور افزایش تولید محصول، توصیه کرد: باغداران در کاشــت آلو 
از ارقام پرمحصول، خوش پوست و همچنین پایه های مقاوم به آفات 
و بیماری ها و تنش های محیطی استفاده و در زمان کاشت نهال از زیر 
خاک رفتن پیوندک جلوگیری کنند.سرپرست جهاد کشاورزی نهاوند 
اظهار داشــت: انواع آلو همچون شــمس، طرقبه، قطره طال، درگزی، 
ســاتتروزوا و بخارا در نهاوند کاشت شــده اند که هر کدام مصرف 
خاص خود را دارند و از آلو قطره طال بیشــتر به صورت لواشــک و 

خشک استفاده می شود.

کشف زمین خواری در فامنین

 فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف یک فقره زمین خواری 
به متراژ بیش از هفت هکتار در این شهرستان خبر داد.

علی حسن حیدری از کشف زمین خواری در فامنین خبر داد و اظهار 
کرد: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی 71 هزار و 500 
متر مربع از اراضی ملی در یکی از روستاهای شهرستان فامنین توسط 
یک نفر از اهالی و کشــت در این اراضی، بررسی موضوع در دستور 
کار ماموران انتظامی شهرســتان قرار گرفت.وی بــا بیان اینکه بنا بر 
نظر کارشناســان رســمی، ارزش این اراضی حدود 3 میلیارد و 800 
میلیون ریال برآورد شده اســت گفت: با همکاری اداره منابع طبیعی 
شهرستان از این اراضی بازدید و این فرد به اتهام زمین خواری دستگیر 
و به مرجع قضائی معرفی شــد.فرمانده انتظامی شهرستان فامنین در 
پایان خاطرنشان کرد: شــهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد 
مشــکوک با پلیس 110 تماس بگیرند و پیشنهادات و انتقادات خود 
را در خصوص عملکرد پلیس از طریق سامانه 197 در میان بگذارند.

 تقدیر و تشکر مردم روستای علیصدر از مدیریت سابق شرکت 
سیاحتی غارعلیصدر

از یاری مدیر عامل سابق شرکت سیاحتی غارعلیصدر به دلیل خدمات 
صادقانه چندین ســاله و تبلیغ ســازنده برای رونق غار علیصدر که 
افزایش حضور مســافرین و توریســت را  در پی داشت کمال تشکر 

راداریم.
از طرف اهالی روستای علیصدر 

 
 مسئوالن گل تپه نسبت به مشکالت  روستا ها بی اعتناست 

درمانگاه علیصدرپس از چندین سال همچنان فاقد داروخانه است و 
می طلبد داروخانه  ســیار برای مدت 6 ماه پیک مسافردر مرکز درمانی 
علیصدر مستقر باشد در ضمن این موضوع بارها به سمع بخشدار گل 

تپه رسیده ولی گوش شنوایی نیست.
اعضای شورای روستای علیصدر در تماس تلفنی

 وزارت بهداشت دارو خانه ها را رها کرده است.
داروخانه  های شــهرک فرهنگیان داروهای خــود را با قیمت دلخواه 
عرضه می کند وبه قیمت درج شده روی کاال توجهی ندارد در اعتراض 

مراجعین گرانی عمومی را مطرح می کنند.
احمدی خریدار دارو در شهرک فرهنگیان

 تا کی قرار است بیت المال در آزمون و خطاهای مدیران استان 
همدان اتالف شود؟

فرودگاه همدان که توان ایستادن ندارد دستگاهای  مربوطه این مکان را 
به یک فضای تفریحی توریستی تبدیل کنند و هواپیماهای تفریحی و 
ابزار بازی مدرن و الکترونیکی درآنجا مستقر نمایند. تا شایددرآمدزایی 

خوبی برای شهر ایجاد شود
دانشجوی همدانی در ترمینال اتوبوس درگفتگو با خبر نگارهمدان پیام 

 تعزیرات به گزارشات تلفنی مردم بها نمی دهد
اداره تعزیرات بر قیمت مغاره های لوازم ســاختمانی ســطح شهر 
مانند خیابان های اصلی هم نظارتی داشــته باشــد. چرا که مغازه 
هایی مانند ابزار فروشــی ها  و لوازم برقی خیابان مهدیه و خیابان 
جوادیه نظارت بیشــتری می طلبند الزم به ذکر است  ابزار فروشی 
های خیابان  جوادیه  به بهانه  گرانی های اخیر به دلخواه قیمت ها 
را بــاال برده اند ومردم  این موضوع را  چندین بار با تماس تلفنی 
مر به اطالع اداره تعزیرات رســانده انــد ولی هیچ اقدام و نظارتی 

صورت نگرفته است. 

 بزرگترین و زیبا ترین غار آبی جهان جاده مناسب ندارد
مدیران استان  راه غار علیصدر را ازگردنه های بی اعتنایی نجات دهند. 
راه غار علیصدر به همدان  با وجود تردد مســافرین و گردشگران در 

گردنه های  بی اعتنایی مدیران  بخش 
گل تپه کمر خم کرده و به دلیل تک الینه بودن و آن هم به شکل بسیار 

نامناسب همچنان  قربانی مالی و جانی می گیرد.
جمعی از مسافرین در غار علیصدر

آب یعنی زندگی

 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
)سهامی خاص(

فراخوان مزایده عمومی فروش کنتور داغی و 
کابل مسی اسقاط به شماره ج/98/168  

  شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد اموال زیر را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند  
شماره  صادرات  بانک  سپهر  حساب  به  واریزي  ریال   300/000 مبلغ  به  بانكي  فیش  داشتن  همراه  با  توانند  مي  متقاضیان 
به آدرس مندرج در  به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضالب استان همدان  0101396197001 جهت تهیه اسناد مزایده 

فراخوان مراجعه نمایند.

زمان خرید اسناد : ساعت اداري ازمورخ 98/05/28 لغایت 98/06/05
 زمان بازدید : ساعت اداري ازمورخ 98/05/08 لغایت 98/06/16 )بازدید خریداران اسناد مزایده از مورد مزایده صرفا با نامه 

مدیر امور مالی شركت آب و فاضالب استان همدان امكان پذیر خواهد بود(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 98/06/16

زمان گشایش پیشنهادها : 98/06/17ساعت 10
پیشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 
0101396197001  واریز و یا چک بانكي تضمیني در وجه شركت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شركت بلوكه نماید 
و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانكي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شركت 

تسلیم نماید. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده هاي 
مخدوش، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 

3 ماه است.       
محل دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان 

همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
  این آگهي در سایت پایگاه ملي مناقصات و سایت شركت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .

نوبت دوم

         مقدار)تقریبی(مورد مزایدهرد
         )کیلو گرم(

          قیمت کارشناسی
            )ریال(

        مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

توضیحات /محل

        به تعداد حدودا” 9000 عدد/ انبار آزاد           329.917.250           10.4673.663.450.000                         كنتوربرنجی اسقاط1

        به همراه روكش پی وی سی / انبار آزاد         70.000.000             2.500700.000.000كابل مسی اسقاط 2

آگهی ابالغ اخطار ممنوع الخروجی 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و آخرین اصالحات مورخ 1394/4/31  مفاد مربوط به 2  فقره اخطار قبل 
از ممنوع الخروجی به مؤدیان مالیاتی    ذیل الذكر ابالغ می گردد.

لذا مقتضی است ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج آگهی، به اداره وصول و اجرای این اداره كل، واقع در همدان - انتهای سی متری شكریه 
- طبقه اول مراجعه نموده و نسبت به پرداخت بدهی های معوق خود اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت طبق موازین قانونی اقدام 

و هیچ گونه اعتراضی مسموع نخواهد بود .
 )م الف800 (

شماره  و تاریخ  نامه اخطار ممنوع عملکرد سالکالسه ملیکالسه محلینام و نام خانوادگیردیف
الخروجی

240600002960209229474113911/3468423محسن  پورحاجی1
1397/12/04

13951/3468432-1394-24060000295652606693631392محمد مهدی  الهایی2
1397/12/04

روابط عمومی شرکت توزعی نیروی 
ن ربق استان همدا

 کبودراهنــگ- عظیمی مجذوب- خبرنگار 
همدان پیام: در ســال جاری بیش از 25 میلیارد 
و 226 میلیــون تومان اعتبارات اشــتغال زایی 

کبودراهنگ جذب شده است. 
فرمانــدار کبودراهنگ در شــورای اداری این 
شهرســتان با بیان این مطلــب گفت: توجه به 
اشتغال، معیشت و کار مردم در اولویت کاری 
ما اســت که در این راستا در سال جاری بیش 
از 25 میلیــارد و 226 میلیــون اعتبارات برای 
پرداخت تسهیالت اشــتغال شهرستان جذب 
شده است که این تحقق توانسته رتبه 4 استان را 
در جذب اعتبارات اشتغالزایی شهرستان به خود 

اختصاص دهد. 
حجت ا... مهدوی ادامه داد: در ســال 98 تعهد 
شهرستان برای ایجاد اشتغال بیش از 1509 نفر 
بوده اســت که تاکنون بیش از 40 درصد این 

تعهد محقق شده است. 
وی گفت: بــرای تداوم انقالب و رضایتمندی 
مــردم در جامعه باید با تمــام ارکان دولت در 
خدمت مردم بود که میــز خدمت فرمانداری 
یکــی از جمله کارهای صــورت گرفته برای 
سهولت خدمات رسانی به مردم شهرستان است 
که بیــش از 1269 نفر از این میــز در ادارات 
نهادها و ارگان های دولتی خدمات گرفته اند که 
از این تعداد 827 نفر به جواب مثبت و نتیجه 
کارشان رسیده اند و 361 نفر از مسئولین این میز 

مشاوره گرفته اند. 
مهدوی با اشاره نزدیک شدن به فصل انتخابات 
گفت: مسئوالن دولتی در انتخابات قانون مداری، 
بی طرفی و انسجام ملی را در نظر داشته باشند 
چرا که دشــمنان دست به هر کاری می زنند تا 
مردم را از حضور در پــای صندوق های رأی 
بازدارند که ما باید آنان را مأیوس کنیم و بستری 
برای رضایت مردم و رهبری و امام زمان)عج( 
فراهم کنیم و این انتخابات را همچون سنوات 
گذشته با شور و حضور و مشارکت حداکثری 

مردم برگزار نماییم. 

فرماندار خاطرنشان ساخت: اوقافی بودن برخی 
اراضی شهرستان یکی از مشکالتی است که به 
عارضه تبدیل شده اســت که باید به صورت 
قانونی رفع و رجوع شــود تا رضایت مردم را 

به دنبال داشته باشد. 
مهــدوی با اشــاره به خســارت های وارده از 
سیل به اماکن و روســتاهای شهرستان گفت: 
متأسفانه بارندگی ها و سیل در اوایل سال بیش 
از 267 میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل به 

شهرستان بوده است. 
وی همچنین با اشــاره به وضعیت گردشگری 
شهرســتان گفت: مثلث توســعه گردشگری 
شهرســتان غارعلیصــدر، کوه قلی آباد ســد 
شیرین ســو اســت که می تواند فرصتی برای 
تولید پول و درآمد برای شهرســتان باشــد که 
در این خصوص نیز باید بــرای تأمین امنیت 
ورودی های شهرستان تالش مضاعفی صورت 

گیرد. 
مدیر کل اطالعات اســتان نیز در این جلســه 
گفت: مســئولین شهرســتان به فکر توســعه 
شهرستان باشند چرا که این شهرستان با توجه به 

موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خاصی 
که دارد از پتانسیل های بسیار مطلوبی برخوردار 
است که باید مسئولین این نقاط قوت را خوب 
شناسایی و در ارتقاء آن اقدام نمایند و از نقاط 
ضعف نترسند و تفکر محرومیت واقعی را به 

شهرســتان خواهد آورد و برای سرمایه گذاران 
ذهنیت منفی ایجاد می کند که توسعه شهرستان 

را به کندی می کشد. 
قدیانــی با اشــاره به وضعیت کشــور گفت: 
آرامشی که امروز در کشور حاکم است حاصل 
درک و فهم صحیح مردم از تهدیدات دشمنان، 
رهبــری قاطعانه و الطاف الهی بوده اســت و 
باید با اتحاد بین مردم و دولت حفظ شــود و 
همه مسئولین برای عبور از شرایط سخت باید 
مقاومت نمایند که همین مقاومت باعث کاهش 

تحریم های برجام شد. 
وی ادامه داد: وضعیت کشور در حوزه نظامی 
بسیار مطلوب در حوزه سیاسی مطلوب است 
که با نزدیک شــدن به انتخابات با چالش های 
همراه اســت که باید مراقب باشیم و در حوزه 
اقتصادی و فرهنگــی نیز با چالش های مواجه 
هستیم که باید به فکر تغییر سبک زندگی برای 

رفع این چالش ها باشیم. 
شــایان ذکر است، در حاشــیه این جلسه از 3 
نفر از آزادگان شهرســتان به نیابت از 36 آزاده 

شهرستان تجلیل شد.

فرماندار کبودراهنگ خبر داد

جذب 25 میلیارد اعتبار اشتغال زایی 

سرعت گیرهای 
محور نهاوند-گیان 

جمع آوری شد
 سرپرست بخشداری گیان نهاوند گفت: 
ســرعت گیرهای غیراصولی محور نهاوند-

گیان جمع آوری شد.
ــرد: ســرعت  ــار ک ــی اظه ــر حســین خزای امی
بــدون شــرایط  و  غیــر مجــاز  گیرهــای 
بــا  ســفلی  کــرک  روســتای  اســتاندارد 
حضوربخشــداری گیــان ، اداره راهــداری، 
دهیــار روســتا و نیــروی انتظامــی بخــش 
ــه  ــزود: ب ــد.خزایی اف ــع آوری ش ــان جم گی

منظوربــرآورده نمــودن خواســته هــای مــردم 
ــای  ــرعت گیره ــه س ــر هفت ــا آخ ــتا ت روس
اســتاندارد بــا حضــور پلیــس راه و اداره 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در 
ورودی وخروجــی روســتا نصب خواهدشــد.

ــه شــورای ترافیــک  وی  گفــت: طبــق مصوب
شهرســتان مصــوب شــده اســت کــه فقــط دو 

ــای  ــدا و انته ــتاندارد در ابت ــر اس ــرعت گی س
ــود. ــب ش ــرک نص ــتای ک روس

گفتنی اســت: تعدادی از شــهروندان در 
پیــام هایی از نصب ســرعت گیرهای غیر 
اصولی و غیر قانونی در روستای کرک در 
مسیر سراب توریستی گیان به شدت گالیه 

داشتند.

ثلث توســعه گردشگری 
غارعلیصدر،  شهرســتان 
ســد  قلی آبــاد  کــوه 
که  اســت  شیرین ســو 
برای  فرصتی  می توانــد 
تولید پــول و درآمد برای 
که  باشــد  شهرســتان 
نیز  خصــوص  ایــن  در 
باید بــرای تأمین امنیت 
شهرســتان  ورودی های 
تــاش مضاعفی صورت 

گیرد
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آگهی ابالغ اجرائیه 
ــار  ــادر درب ــرغ م ــدی م ــركت تولی ــه ش ــیله ب بدینوس
شــماره ثبــت 712 تاریــخ ایجــاد 1371/2/20 شناســه ملــی: 
ــه نشــانی بروجــرد، بلــوار امــام خمینــی،  10740033594 ب
ــالغ  ــن( اب ــده و راه ــور )وام گیرن ــادق پ ــب گاراژ ص جن
می شــود كــه بانــک كشــاورزی نهاونــد بــه موجــب پرونــده 
ــوع  ــد موض ــت نهاون ــرای ثب ــه 9800118 اج ــی كالس اجرای
اســناد رهنــی شــماره 42255 و 61851 دفتــر اســناد 
رســمی شــماره 15 نهاونــد بابــت مبلــغ 4501595467 ریال 
موضــوع  الزم االجــرا و خســارت تأخیــر الــی یــوم الوصــول 
ــی نمــوده اســت و  ــه صــدور اجرائ ــادرت ب ــه شــما مب علی
چــون وفــق گــزارش مأمــور ابــالغ )واحــد اجــرای اســناد 
رســمی بروجــرد( آدرس شــما شناســایی نگردیــده اســت.
 لذا برابر درخواست بستانكار و طبق ماده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد اســناد رســمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در جراید 
كثیراالنتشار منتشــر می گردد چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
موارد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانكار پس 
از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش انها طالب 

بستانكار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 
)م الف 122(

ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهي حصر وراثت
ــه  ــنامه  5179 ب ــماره شناس ــی دارای ش ــم مالك ــای كاظ آق
ــوزه  ــن ح ــه 111/360/98 از ای ــت كالس ــرح دادخواس ش
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده كــه شــادروان حمیدرضــا مالكــی بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 98/5/16 در اقامت ــنامه  4040210697 در تاری شناس
ــه حین الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث دائمــی خــود ب

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص متوفی/متوفی
 1- متقاضــی گواهــی حصــر وراثــت بــا مشــخصا فوق الذكــر 

ــدر متوفی پ
ــه  ــد 1353 ب ــی متول ــد آقاخان ــبی فرزن  2- آرزو طهماس
شــماره شناســنامه 5388 مــادر متوفــی  و الغیر.اینــک بــا 
ــور را در یــک  ــي درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
نوبــت آگهــي مي نمایــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
ــادر  ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ آگه

خواهــد شــد. 
)م الف 191(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي 
حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقــای عبــدا.. كولیونــددارای شــماره شناســنامه  464 
بــه شــرح دادخواســت كالســه 980105ح111 از ایــن حــوزه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده كــه شــادروان حســین كولیونــد بــه شــماره شناســنامه  
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 97/8/28 در اقامت 1 در تاری
زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن متوفی/متوفیــه 

ــه:  ــت ب ــر اس منحص
شــماره  بــه  حســین  فرزنــد  كولیونــد  عبــدا..   -1
شناســنامه464  فرزنــد متوفــی 2- غــالم حســین كولیونــد 
فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 535 فرزنــد متوفــی 
3- تــوران كولیونــد فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 
472 فرزنــد متوفــی 4- ایــران كولیونــد فرزنــد حســین بــه 
ــام  ــا انج ــک ب ــد متوفی.این ــنامه  526فرزن ــماره شناس ش
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــي درخواس ــریفات مقدمات تش
ــا  ــي دارد و ی ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نمای آگه
وصیتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
ــادر  ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدی ــک م ــرف ی ــي ظ آگه

ــد. ــد ش خواه
 )م الف158(

رئیس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف تویسرکان

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آیین نامــه قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت 
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

برابــر رأي شــماره 98/311  مــورخ 98/2/25 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــد  ــای محم ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــک اس ــت مل ــوزه ثب ح
كریــم احمــدی افشــاری فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه 745 صــادره از اســدآباد 
ــع  ــاحت 91986/69 مترمرب ــه مس ــی ب ــي آب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
در قســمتی از پــالک 103 اصلــي پیرملــو واقــع در اســدآباد، اراضــی روســتای پیرملــو 
خریــداري از مالــكان رســمي آقایــان بیگ رضــا جعفــری 2- موســی عزتــی 3- حســن 
عباســی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالكیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

ــد.)م الف 296( ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/20

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد 
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موافقت رهبر انقالب 
با عفو و تخفیف مجازات محکومان

 به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت ا... خامنه ای 
بــا عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و هفتاد نفر از محکومان 
محاکم عمومی و انقالب، ســازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات 

حکومتی موافقت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن 
اعیاد سعید قربان و غدیر خم در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد 
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و هفتاد نفر از محکومان را که 
پرونده های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شــده اند، ارائه کرد.پیشنهاد حجت االسالم 
والمســلمین رئیسی،در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد 

موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

درباره ذخیره کاالها نگرانی نداریم

 ســخنگوی دولت با بیان اینکه بعد از آنکه آقای همتی از گمرکات 
بازدید کردند، وزرای دیگر نیز موظف بازدید شدند، اظهار داشت: موانع 
گمرکی اینها حل شده است. بعضی ها کاال آورده اند و تازه می خواهند 
ارزش بگیرند. این مســئله مسیر را دشوارتر کرده است. دو سه شرکت 
خصوصی، ذرت و سویا آورده اند. البته من عدد و رقم الزم را از میزان 

ذخیره کاالها در انبارها را ندارم.  
علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود ادامه داد: رئیس بانک مرکزی، 
وزیر کشور و وزیر اقتصاد از آنجا بازدید داشته اند. خوشبختانه کاالهایی 
که امروز ما در انبار داریم از مدت مشــابه سال قبل قطعا بیشتر است و 
نگرانی در این باره نداریم.وی با بیان اینکه برخی در مورد واردات برنج 
نگران بودند که ما تصمیم گرفتیم در زمانی که شالیکاران برنج خود را 
عرضــه می کنند، وارداتی هم در این زمینه صورت نگیرد، تصریح کرد: 
اکنون یک نظمی در بازار ایجاد شده است. باید برای قصه دراز و طوالنی 
سیب زمینی و پیاز که هر سال با وجود صادرات موجب کمبود و گرانی 

می شود، پیش بینی هایی انجام شود.  
سخنگوی دولت با بیان اینکه اکنون واردات به موقع صورت می گیرد، 
خاطرنشــان کرد: میزان انبارداری در حال رعایت شدن است. کاالهای 
اســتراتژیک هم عالوه بر نیاز امــروز بازار، چند برابــر آن در انبارها 

نگهداری خواهد شد. اکنون وضعیت ما مشخص و مطلوب است.  
ربیعی افزود: خوشبختانه هم ارز الزم داده شد و هم کاالها به کشور وارد 

می شود و قطعا تحریم نمی تواند اثرگذار باشد.
 عائم خوبی در کشورهای منطقه می بینیم

سخنگوی دولت در رابطه باآخرین وضعیت روابط با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس گفت: عالئم خوبی را در برخی از کشورهای منطقه می بینیم 

که آن به نفع منطقه و مردم می دانیم.
ربیعی با بیان اینکه مردم منطقه نباید هزینه امنیت و انرژی ارزان دیگران 
را پرداخت کنند، اظهارداشت: به همان اندازه که آمریکا از براندازی در 
ایران ناامید شد، کشورهای منطقه به پایداری امنیت و دوستی های منطقه 

ای بیشتر توجه کردند.
 نخواستیم کام مردم را تلخ کنیم

ربیعی گفت: ما در کنار مردم از این مرحله عبور کردیم و مقاومت کردیم 
و در آستانه هفته دولت باید بگویم دولت با خود و مردم تجدید پیمان 
می کنــد که در کنــار رنج مردم قرار داریم و مشــکالت مردم را درک 
می کنیم. اما نخواســتیم با بیان سختی های دولت کام مردم را تلخ کنیم. 
وی اظهارداشــت:  برخی مخالفان در داخل و مخالفان جدی در خارج 
می خواستند با بازنمایی ها و برجسته سازی های ناروا روی روان جامعه 
تاثیر بگذارند امروز ما در کنار هم از این ها عبور کردیم. دولت و ملت با 

همدیگر از کنار مشکالت عبور خواهیم کرد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: عالئم ثبات بازار، ارز، شاخص های بورس، 
تجــارت خارجی و صادرات هرچند که محدود اســت اما از واردات 
پیشــی گرفته است. عالوه بر این رشــد تولیدی که صورت گرفت و 
از نفت کندگی که از بودجه اتفاق افتاد همه عالئم مثبتی اســت که در 
سایه اتحادی که داشتیم و با مجموعه تالش هایی که در دولت صورت 
گرفت و راهنمایی هایی که رهبری کردند که از ایشان تشکر می کنیم، 

محقق شد.
 سیف و عراقچی مدیران سالم و پاک هستند

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات احمد عراقچی که گفته دولت در 
بازار ارز اختالل ایجاد کرده است گفت: من از زحمات سیف و عراقچی 

تشکر کمی نم چرا که مدیران پاک و سالم ما بوده و هستند.  
ربیعی ادامه داد: بحثی که صورت گرفته بر سر سیاست های تزریق ارز به 
بازار است و نهایتا به ترزیق ارزی که غیر از صرافی ها در بازار صورت 

گرفت، خالصه شده است.  

اروپایی ها از حیثیت خود در برابر آمریکا دفاع کنند
 رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی کشورمان با بیان اینکه ارو پایی ها 

باید از حیثیت خود در برابر فشارهای آمریکا دفاع کنند، 
ســید کمال خرازی اظهار کرد: به نظر میرســد آمریکا هــم درصدد درگیری 
نظامی با ایران نیســت زیرا عواقــب آن را درک می کند.وی ،تصریح کرد: اگر 
اروپایی هــا تعهدات خود را انجام دهند، ما گام هــای دیگر را برنمی داریم اما 
اگر این کار را انجام ندهند، باید در این زمینه تصمیم گیری شــود. پیشنهادات 
مختلفی وجود دارد انشــاا... تا آن موقع تصمیم گیری خواهد شــد.به گزارش 
تسنیم، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین درباره اینکه آیا احتمال 
درگیری نظامی آمریکا با ایران با توجه به تحوالت اخیر وجود خواهد داشت، 
یا خیر؟ گفت: آمریکا درصدد درگیری نظامی با ایران نیســت چرا که عواقب 

آن را درک می کند.

پرداخت تسهیالت به تولید کننده روستایی 
بسیار کند است

 رئیس فراکســیون توسعه روســتایی مجلس گفت: در حوزه تسهیالت به 
تولید کننده روستایی حرکت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری الک پشتی بوده است. به گزارش فارس، عباسعلی پوربافرانی گفت: 
با شــرایطی که از نظر بانکی منجر به محدودیت برای تولید کننده شده است 
متاســفانه اجازه داده نمی شود که فرایند اعطای تســهیالت به تولید کننده به 
راحتی داده شــود و بخش عمده کار عالوه بر آنکه ســامانه ها دچار مشکالتی 
هستند و حتی سامانه کارا تاکنون چندین بار دستخوش تحوالت متعدد شده و 
یا در برخی حوزه ها به دلیل عدم هماهنگی الزم تولید کننده یا اســتفاده کننده 
از تسهیالت در سامانه مذکور ثبت نام خود را انجام داده و مدارکش را تکمیل 

کرد اما به یک باره اعالم کردند که این بخش ها را حذف کنید.

آزادی نفتکش کافی نیست و باید خسارت بدهند
رئیــس قوه قضاییه،رفع توقیف نفتکش آدریان دریا )گریس-1( با حکم دیوان 
عالی جبل الطارق را نمونه ای از شکســت دشمن در روزهای اخیر دانست و 
تاکید کرد: این میزان از توقیف، صرفا با آزادســازی جبران نمی شود بلکه باید 
با پیگیری های حقوقی، خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه 

آنها که بر خالف موازین بین المللی اقدام می کنند. 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــت بای آیــت ا... رئیســی خاطرنشــان کــرد: اجــرای عدال
باشــد کــه مــردم آنــرا احســاس کننــد. اینکــه برخــی مــی گوینــد بــه هــر 
ــود،  ــد ب ــی، ناراضــی خواه ــت قضای ــرف از اجــرای عدال ــک ط ــال ی ح
ــت و  ــری اس ــری فط ــت، ام ــرا عدال ــت زی ــی نیس ــل و دقیق ــرف کام ح
ــه ظاهــر از یــک حکــم ناراضــی باشــند، در خلــوت  کســانی هــم کــه ب

ــد. ــت مــی کنن ــت احســاس رضای خــود از اجــرای عدال

 مقصد آدریان دریا بندری در یونان
■ ایسنا: به نقل از شبکه بلومبرگ، ابر نفتکش آدریان دریا )گریس1( 
که حامل نفت ایران اســت و بیش از یک ماه در جبل الطارق توقیف 
شده بود روز یک شنبه این تنگه را به سمت بندر کالماتا در یونان ترک 
کرد.نیروهای انگلیسی اوایل ژوئیه )ماه گذشته میالدی( در جبل الطارق 
این نفتکش را که پیش از این گریس1 نام داشت با این ادعا که مقصد 
آن، برخالف تحریم های اتحادیه اروپا ســوریه بوده اســت، توقیف 
کردند.دادگاه عالی منطقه جبل الطارق روز پنج شــنبه هفته گذشته طی 
حکمی دستور رفع توقیف آدریان دریا را صادر و اعالم کرد که دیگر 
دلیلی برای نگه داشتن این نفتکش وجود ندارد اما مقامات آمریکایی 
تالش کردند تا مانع از رفع توقیف آدریان دریا شــوند و خواســتار 

جلوگیری از حرکت آن شدند.
 ارتش سوریه پس از ۵ سال وارد »خان شیخون« شد

■ تسنیم: ارتش سوریه پس از محاصره شهر راهبردی خان شیخون در 
حومه جنوبی استان ادلب و عقب زدن تروریست ها، موفق شد پس از 
پنج ســال وارد این شهر شــود. یک منبع نظامی سوریه، به تلویزیون 
»روسیا الیوم« اعالم کرد که یگان های ارتش سوریه وارد خان شیخون 
در حومه ادلب شــده اند.روزنامه »الوطن« سوریه نیز اعالم کرد، ارتش 
از محور شمال غربی خان شیخون وارد شهر شدند و خودروهای زرهی 
تروریســت ها را منهدم و شــماری زیادی از این عناصر را تار و مار 
کردند.از سوی دیگر، گروه موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« ــ 
ـ اعالم کرد که ارتش سوریه  وارد خان شیخون  وابســته به معارضانـ 
در جنوب ادلب شــد و در بحبوحه درگیری های شــدید و مستمر با 
گروه های تروریستی، پیشروی ها در این شهر را آغاز کرده است.»رامی 
عبدالرحمــن« مدیر مرکز مذکور در گفت وگو با خبرگزاری فرانســه 
اعالم کرد، این نخستین بار است که نیروهای ارتش سوریه از زمان از 
دســت دادن کنترل خود بر خان شیخون در سال 2014، وارد این شهر 
می شــود.عبدالرحمن تصریح کرد، نیروهای ارتش از سمت جنوب و 
شــمال غربی شهر وارد شــدند و کنترل چندین ساختمان را به دست 

گرفته اند.
 ترامپ: ایران مایل به مذاکره با واشنگتن است!

■ مهر: رئیس جمهوری آمریکا باردیگر مدعی شــد که ایران مایل به 
مذاکره با واشنگتن است.

بــه نقل از رویتــرز، »دونالد ترامــپ«، در میــان خبرنگاران در 
نیوجرســی با طرح این ادعا که چین آماده مذاکره اســت، اما من 
آماده نیســتم، گفت: کشــورهای زیادی اینگونه هســتند و ایران 
هم مایل اســت مذاکره کند.ترامپ در ادامه تحریم و فشــار علیه 
ایران را افتخار برای خود عنوان کرد و مدعی شــد که تهران نمی 
تواند نفتش را بفروشــد و از  زمان آغــاز تحریم ها، فروش نفت 
ایران نیز کمتر شــده اســت.ترامپ همچنین مدعی شد که ایران 
به شدت خواســتار انعقاد یک توافق اســت، اگرچه آنها مردمان 
با غروری هســتند و من این را مــی دانم.ترامپ درباره تردیدها 
درباره نتایج فشــارها علیه ایران نیز گفت: شــاید مســیری را که 
با ایران در پیش گرفته ایم کارایی داشــته باشــد و شاید هم کارا 
نباشــد.رئیس جمهوری آمریکا یادآور شــد: آنها قایق و کشــتی 
های ما را توقیف نکرده اند اما کشورشــان دچار آسیب و اقتصاد 
آنها فاجعه بار شــده اســت.ترامپ همچنین گفت که واشنگتن با 
طالبان افغانستان مذاکره خوبی داشته است.این نخستین بارنیست 
کــه ترامپ مدعی عالقــه برای گفتگو با ایران می شــود، هرچند 
جمهوری اســالمی ایران به دلیل مواضع خصمانه آمریکا و نقض 
تعهدات پیشــین این کشور همه پیشــنهادات دولت ترامپ برای 

مذاکره را رد کرده است.
 ظریف با رئیس جمهور فناند دیدار کرد

■ فــارس: وزیر امور خارجه ایران در نخســتین دیدارش با مقامات 
فنالندی با رئیس جمهور این کشــور در محل اقامتش مالقات کرد. 
محمدجواد ظریف،که به منظور انجام ســفر به ســه کشور اروپایی 
فنالند، ســوئد و نروژ )نوردیک( و در نخســتین مقصد این سفر در 
هلسینکی پایتخت فنالند به ســر می برد، با »سائولی نینیستو« رئیس  
جمهــور این کشــور در محل اقامتش دیدار و دربــاره ابعاد مختلف 
مناسبات دوجانبه و اوضاع منطقه و عرصه بین الملل به گفتگو نشست.

ظریف در سفری که خرداد 1395 نیز به فنالند داشت با نینیستو دیدار 
کرده بود.دیدار با »ویل اســکیناری« وزیر همکاری توسعه و تجارت 
خارجی و همچنین »پکا هاویســتو« وزیر امور خارجه فنالند از دیگر 
برنامه های ظریف در سفزش به هلسینکی است.فنالند در حال حاضر 
ریاست دوره ای شورای اروپا را برعهده دارد.رئیس دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اســالمی ایران در هفته اخیر به قطر و کویت نیز سفر و با 

مقامات این کشورها دیدار و گفتگو کرده بود.
 عراق از ایران و آمریکا خواست تنش ها را کاهش دهند

به نقل از خبرگزاری آناتولی، ریاســت جمهوری عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد برهم صالح، رئیس جمهور این کشــور، ایرج مسجدی، سفیر ایران، 
و نیز متیو تولر، ســفیر آمریکا، و هیأت های همراه آنان را در محل کاخ 
ریاســت جمهوری در بغداد به حضور پذیرفت. بر اساس بیانیه ریاست 
جمهوری عراق، صالح و مسجدی درباره بهبود روابط سیاسی و همکاری 
در عرصه های مختلــف با هم تبادل نظر کردند.همچنین رئیس جمهور 
عراق در دیدار با سفیر آمریکا درباره تقویت روابط با این کشور در همه 
عرصه هــا صحبت کرد.رئیس جمهور عراق با توجه به تنش های کنونی 

میان واشنگتن و تهران، از هر دو طرف خواست تنش ها را کاهش دهند.

 ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت: 
تا ایــن لحظه رایزنی هــا درخصوص اجرای 
تعهدات اروپایی ها به نتیجه نرسیده است. البته 
تالش ها در حال انجام است. ماکرون در حال 
تالش هایی است. ما منتظر آن هستیم در مدت 
باقیمانده تالش های دیپلماتیک به چه نتیجه ای 
می رسد و پس از آن، شــورای عالی نظارت 
بر برجام تصمیم گیری خواهد کرد چه اقدامی 
انجام دهیم. گام ســوم نیز متناسب با اقدامات 

طرف مقابل در حال طراحی است.
از  قدردانی  موســوی، ضمــن  ســیدعباس 
حمایت هــای مردمی پــس از تحریم ظریف 
اظهار داشــت: این تحریم، یک تحریم بی مبنا 
و بدعت در عرصه بین المللی اســت. از همه 
مقامات عالی کشور، رسانه ها، مردم و دیگرانی 
که در این مقطع نشــان دادنــد ایران یک کل 
واحد اســت و فرقی میان اجزایش نیست و 
همــه از فرمانده دیپلماســی حمایت می کنند 

تشکر می کنم.
سفرهای دیپلماتیک ظریف،سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی با اشاره به ســفرها و رایزنی های 
دیپلماتیک اخیر تصریح کرد: ظریف سفرهای 
مختلفی داشته و خواهند داشت. هفته آینده نیز 
ســفرهای آسیایی را خواهند داشت. عالوه بر 
این سفرهایی هم به کشورهای آسیای مرکزی 

و قفقاز و همچنین آفریقا خواهیم داشت.
موســوی ادامه داد: در سطح رئیس جمهوری 
هم برنامه هایی در رابطه با کشورهای همسایه 
و شمالی خواهیم داشت که بعداً اطالع رسانی 
خواهد شــد.وی درباره طــرح فنالند برای 
کاهش تنش در خلیج فارس خاطرنشان کرد: 
بعد از تحوالت منطقه ای، ضمن آنکه خواستار 
افزایــش تنش در منطقــه نبوده و نیســتیم، 
اقداماتی را هم ما و هم سایر کشورهای دیگر 
آغاز کردیم. کشورهای مختلفی در قالب های 
مختلف و با اهداف مختلف ســعی کردند به 

کاهش تنش در منطقه کمک کنند. 
 نتایج سفر ظریف به کویت

این دیپلمات کشورمان درباره سفر ظریف به 
کویت اظهار داشــت: وی قبال پیشتر به قطر، 
عمان و حتی عراق ســفر کرده بودند. در این 
ســفرها، طرح مجمع گفت وگوهای منطقه ای 
و هــم طرح امضای پیمان عدم تعرض مطرح 
شده بود. این پیشنهاد می تواند هم به صورت 
جداگانــه با این کشــورها اجرا شــود و هم 

می تواند به صورت کلی و دسته جمعی باشد
احتمال سفر کوتاه ظریف به پاریس

به گزارش تسنیم،موسوی درباره سفر ماکرون 
به تهران هم ابراز داشــت: بعد از اتفاقاتی که 
ابتکارات  رخ داده است، کشورهای مختلف 
مختلفــی را آغاز کردند کــه از جمله آنها از 

ســوی ماکرون بوده اســت که تالش کردند 
هم تنش ها کاهش یابد و هم اقداماتی که در 
راستای اجرای تعهدات برجامی اروپایی ها به 
ویژه فرانسوی ها باشد. ایران از این اقدامات 
استقبال کرده است. چند دورگفت  وگوهای 
تلفنی انجام شــد. چند دور نمایندگان ویژه 
به کشورهای همدیگر سفر کردند، مکتوباتی 
نیز رد و بدل شــد. وی با بیــان اینکه طرف 
مقابل به دنبال اقنــاع تهران و انجام اقدامات 
موثر در اجرای برجام است که ایران به مسیر 
قبلی بازگردد، عنوان کرد: احتمال دارد آقای 
ظریف سفر کوتاه به پاریس داشته باشند که 

در صورت نهایی شدن، اطالع می دهیم.  
 خبر واگذاری چابهار مغرضانه است
موسوی درباره شــایعه اجاره دادن چابهار به 
روســیه بیان کرد: پرداختن به این موضوعات 
زرد را تعجــب می کنم. ایــران به حاکمیت و 
تمامیت ارضــی خود احترام می گــذارد. در 
مانور  مانند  چارچوب همکاری های دوجانبه 
نظامی، طبیعی اســت از امکانات و تسهیالت 
همدیگر استفاده کنیم. این خبر مغرضانه است.

هشدارهای الزم درباره توقیف مجدد نفتکش 
آدریان به مقامات  آمریکا داده شد

وی درباره رفع توقیف کشتی حامل نفت ایران 
هم گفت: اقدام دولت انگلیس و دولت جبل 
الطارق درباره توقیف گریس 1 غیرقانونی بود 
و اعالم کردیم که این اقــدام راهزنی دریایی 
اســت و هیچ قانون بین المللی چنین اجازه ای 
را نمی دهد. ایــران از طریق مجاری حقوقی 
و دیپلماتیــک اقداماتی انجــام داد که به ثمر 
نشست و کشتی در حال طی مسیر خود است. 
افــزود:  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 

درخواســت آمریکا بــرای تــداوم توقیف 
غیرقانونی اســت. با وجود آن اقدام نادرست 
از سوی جبل الطارق، رد درخواست آمریکا 
هم از ســوی جبل الطارق و هم بزریل نشان 
می دهــد حنای  آمریکا دیگــر رنگی ندارد و 
قلدری در دنیای امــروز دیگر جایی ندارد. 
امیدواریم کشورها قانونمدارانه به تحریم های 
یکجانبه آمریکا پاســخ داده و آنها را نپذیرند 
چرا که تحریم ها هیچ مبنایی ندارد. موسوی 
درباره احتمــال توقیف مجدد نفتکش حامل 
نفت ایران اظهار داشت: اگر این اقدام انجام 
شود یا حتی بیان شــود، این مسئله یک نوع 
تهدید کشتیرانی آزاد اســت. ایران از طریق 
مجاری رســمی که داشته و به ویژه سفارت 
ســوئیس، هشــدارهای الزم را بــه مقامات 
آمریکایــی داده تا این اقدام اشــتباه را انجام 
ندهنــد چراکــه بــا عواقب بــدی روبه رو 
کشــتی  وضعیت  درباره  می شوند.ســخنگو 
توقیف شده انگلیسی هم گفت:  از اول گفتیم 
ارتباطی میان کشتی توقیف شده انگلیسی با 
کشــتی گریس 1 وجود نــدارد. برای آزادی 
کشتی متخلف انگلیسی باید صبر کرد حکم 
دادگاه دربــاره تخلفات آنها که ســه تخلف 
امیدواریم رسیدگی ها  داشتند، صادر شــود. 
هرچه زودتر انجام شود و حکم صادر شود.

 ایران بنایی ندارد درباره افغانستان 
با آمریکا گفتگو کند

رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امور خارجه درباره خبر رویترز مبنی 
بر رد و بدل شدن پیام میان ایران و آمریکا در 
موضوع افغانستان بیان کرد: خبر را داده ایم ولی 
اینکه پیامی رد و بدل شــده باشد، بی اطالعم 

و به نظرم بعید اســت. در موضوع افغانستان، 
 دولت این کشور محور کار است و ایران بنایی 
برای گفت وگو بــا آمریکایی ها در این رابطه 

ندارد.
 سفیر یمن در ایران معرفی شد

وی درباره معرفی ســفیر یمــن در تهران و 
احتمال معرفی ســفیر جدید ایــران در یمن 
تصریح کرد: سفیرشــان معرفی شــده است. 
ایران در یمن قبال سفیر داشته و روابط مان نیز 
در حد ســفیر است ولی به دلیل مشکالت به 
وجود آمده و تعرضات به ســفارتخانه ایران، 
مراودات با مشکالتی روبه رو شده بود که در 
حال رفع آنها هستیم. سخنگوی وزارت امور 
خارجــه درباره اعالم وصــول 10 طرح ضد 
آمریکایی در جلســه علنی دیروز مجلس هم 
گفت :  از این طرح خبر ندارم ولی مطالبات ما 
از آمریکایی ها بسیار زیاد است. از 28 مرداد به 
این سو، اقدامات خصمانه از سوی آمریکا کم 
ندیده ایم و خســارات زیادی به ما وارد شده 
است. امیدواریم از طریق پیگیری های حقوقی 

بتوانیم به حقوق مان دست یابیم.
روحانی  از  ماکرون  دعوت  موضوع   

G7 برای حضور در
موسوی درباره پیشــنهاد ماکرون به روحانی 
برای حضور در اجالس G7 ابراز داشــت: 
در رایزنی هــا و گفت وگوها، طیف مختلفی 
از مسائل مطرح می شــود. من از این مسئله 
اطالعــی ندارم ولــی بعید اســت ایران کار 
نمایشی انجام دهد که نتیجه ای نداشته باشد. 
با این وجــود، اگر ایران نیاز بــه اقدامی که 
در راســتای منافعش باشد، حتما آن را انجام 

خواهد داد.

اجرای گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی در حال طراحی است

آزادی نفتکش ایران 
نشان دهنده شکست 
سیاست ضد ایرانی 

آمریکایی هاست
 عضــو کمیســیون امنیت ملــی مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به آزادی نفتکش 
"آدریــان دریــا" که چندی پیش از ســوی 
انگلیســی ها توقیــف شــده بــود، گفت: 
انگلیســی  ها به ناحق این نفتکش ایرانی را 

توقیف کردند و نیز پس از گذشــت قریب 
به دو ماه، به دلیل مقاومت هایی که جمهوری 
اسالمی ایران از خود نشان داد، این نفتکش 
آزاد شــد. عالءالدین بروجــردی افزود: از 
ابتدای ماجــرای توقیف نفتکــش ایران در 
جبال الطــارق، راهــزی دریایــی بر خالف 
همه ضوابط و مقررات بین المللی مشــهود 
بود کــه انگلیس به دســتور آمریکا انجام و 
بعد هم باالخــره دادگاه جبل الطالرق ناگزیر 
شــد که حکــم آزادی آن را صــادر کند.به 

گزارش تســنیم، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس تصریح کرد: بــا وجود حکم دادگاه 
جبل الطارق مبنی بــر آزادی نفتکش ایرانی، 
اما آمریکایی ها باز هم فشارهای غیر منطقی 
وارد کردند، اما هیچ کدام از این فشارها مانعی 
برای آزادی این نفتکش نشــد و شاهدیم که 
"آدریان دریا" مســیر خود را از ســر گرفته 
و رفع توقیف شــده اســت.بروجردی یکی 
از اهــداف توقیف نفتکش ایرانی از ســوی 
انگلیســی ها را پیشــبرد سیاســت فشار به 

جمهوری اسالمی دانســت و تصریح کرد: 
تعللی که در آزادی نفتکــش "آدریان دریا" 
ایجاد شد، با فشار آمریکایی  ها بوده است، اما 
ایران همواره بر مســیر مقاومت تا پایان رفع 
تحریم ها حرکت خواهد کرد.عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 
آزادی نفتکش ایرانی از جبل الطارق نشان داد 
که مواضع جمهوری اســالمی ایران همواره 
بــر حق بوده و سیاســت های ضــد ایرانی 
آمریکایی ها در منطقه شکست خورده است.



C M Y K

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

چهارشنبه  30 مردادماه 1398  شماره 3550

5

بازتاب

خبر

جامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نیش و نوش

خبر

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری همدان:
دستگاه ها در خصوص حمل و نقل 
مواد خطرناک جزیره ای عمل نکنند

  مدیر کل امنیتی و انتظامی و امور اتباع خارجی استانداری همدان 
در واکنش به گزارش منتشر شده مورخ 97/5/27 با عنوان " بایدها و 
نبایدهای حمل و نقل مواد خطرناک  در اســتان " گفت: دستگاهها از 
عملکرد جزیــره ای در خصوص حمل و نقل مواد خطرناک به طور 

جدی  پرهیز کنند.
محمد علی محمدی با اشــاره به اینکه در اواسط اردیبهشت ماه و در 
جلســه ای خاص، موضوع حمل و نقل مواد خطرناک در محورهای 
اســتان و مبادی ورودی و خروجی شــهرها مورد بررسی کارشناسی 
قــرار گرفته، گفت: با توجه به اینکه اســتان همدان به عنوان کریدور 
غرب کشــور مطرح و توزیع کننده است ، بر این نکته تاکید داریم که 
حمل و نقل اینگونه  مواد به ویژه فرآورده های نفتی باید به موقع در 

دسترس قرار گیرد.
وی تصریح کــرد: البته به رغم همه مالحظــات ، این موضوع نافی 
مسئولیت مهم دستگاهها در خصوص رعایت مسایل حفاظت و ایمنی 

نبوده و نخواهد بود.
مدیــر کل امنیتی و انتظامی اســتانداری همدان با اشــاره به اینکه بر 
اســاس گزارش شرکت توزیع فرآورده های نفتی استان شمار کامیون 
های حمل و نقل مواد خطرناک در اســتان مشخص است، گفت: در 
جلسه فوق نوســازی ناوگان حمل و نقل مواد خطرناک مورد تاکید 

قرار گرفت.
محمدی با اظهار اینکه بر رعایت آئین نامه حمل و نقل مواد خطرناک 
همواره تاکید داریم ، گفت: حفظ جان مردم و مسایل زیست محیطی 
از اولویت ها بوده و جایگاه باالیی دارد و هیچگونه مماشــاتی در این 

خصوص قابل پذیرش نیست.
وی با تاکید بر اینکه دستگاهها نباید در این مورد مهم جزیره ای عمل 
کنند، مســئولیت انجمن های صنفی رانندگان در این خصوص را باال 
ارزیابی کرد و بیان داشت : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان، 

انجمن های صنفی را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نماید.
مدیر کل امنیتی و  انتظامی اســتانداری همدان با اظهار اینکه حمل و 
نقل مواد خطرناک در استان را به صورت فصلی در کمیسیون مربوطه 
رصد می کنیم، خاطر نشــان ســاخت: در کنار دستگاههایی همچون 
حمل و نقل و پایانه ها، شــرکت توزیع فرآورده های نفتی اســتان، 
پلیس راه و ... مدیران مرتبط با امور شــهری نیز باید با در نظر گرفتن 
مالحظات امنیتی و انتظامی ، تمهیدات الزم را در این خصوص معمول 

دارند.
این مسئول نوسازی ناوگان حمل و نقل مواد خطرناک و متناسب آن 
خارج کردن کامیون های فرســوده از چرخه فعالیت ، بررسی اهلیت 
رانندگان ، برگزاری دوره های آموزشــی و به روز کردن آموزش ها 
و مســئولیت پذیری انجمن های صنفی را در این زمینه مهم دانست 
و افزود: تامین تجهیزات الزم پدافندی و تشــکیل یک نیروی واکنش 
سریع برای رخدادهای احتمالی از ضرورت های موجود در این رابطه 
اســت که هر یک در شوراها و کمیســیون های خاص خود نیازمند 

بررسی و اعمال تصمیم است.

شرایط بیمه و دریافت حقوق 
بازنشستگی زنان خانه دار

 قائم مقام ســازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از خدمات سازمان 
تامین اجتماعی بیمه زنان خانه اســت. زنان خانه دار با 18 تا 50 سال 
ســن می توانند به شعب ســازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای 

بیمه کنند.
به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود؛ مطالبی 
تحت عنوان "دانســتنی های تامین اجتماعی" منتشر و به مرور برخی 

قوانین تامین اجتماعی می پردازد.
وی درباره شــرایط بیمه زنان خانه دار و در پاســخ به این پرسش 
که آیــا زنان خانه داری که بواســطه بیمه همسرشــان، از دفترچه 
درمان تامین اجتماعی استفاده می کنند می توانند تحت پوشش بیمه 
زنان خانه دار قرار بگیرند؟ گفت: یکی از خدمات ســازمان تامین 
اجتماعی بیمه زنان خانه دار است. زنان خانه دار با 18 تا 50 سال 
ســن می توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای 

بیمه کنند.

اجرای طرح استاندارد سازی 
شیرخوارگاه ها تا پایان شهریور

 معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی از تدوین طرح استاندارد 
ســازی شیرخوارگاههای کشور خبر داد و گفت: این طرح در اواسط 

شهریور ماه نهایی و پس از آن برای اجرا ابالغ می شود.
حبیب ا... مســعودی فرید در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال 
حاضر طرح استاندارد ســازی شیرخوارگاهها در دستور کار معاونت 
اجتماعی ســازمان قرار دارد اظهار داشــت : در طی چند ماه گذشته 
با توجه به دســتور رئیس سازمان بهزیســتی طرح استاندارد سازی 

شیرخوار گاه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین زمینه جلساتی را با استانهای مختلف و همچنین 
دستگاههای ذیربط داشــته ایم و مواردی از طرح اشاره شده به تایید 
رسیده اســت.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: یکی 
از اهداف مهم طرح استاندارد ســازی شیرخوارگاهها، ارائه خدمات 
مطلوب و به موقع به نوزادان است و در واقع در این طرح تاکید شده 

که خدمات براساس بخشنامه ابالغی ارائه شود.

همدان پیام: قرار است تا پایان سال 12 درصد متوفیان رانندگی کم شود 
 با جناب عزرائیل هماهنگ کردی ؟!

شرق: بردارهای فساد هم جهت  شده است 
 با اصطالحات ریاضی کلمه خوشایند بساز

ایران: نگاه ستاره های تیم ملی به حضور زنان در ورزشگاه ها 
 با چه عینکی نگاه می کنن؟!

همشهری: ترسالی با پاییز پر باران 
 هنوز که آخر پاییز نرسیده جوجه می شماری 

شرق: بازگشت به کشور به نفع متهمان فراری است 
 یعنی بهشون  خونه و ماشین می دید؟!
ایران: راز ماندگاری جشنواره دف کردستان 

 جنس خوب دف ها
همدان پیام: کاری کنیم همدان مقصد دائمی گردشگران باشد 

 پیشنهاد می کنم امکانات علیصدر رو منفی تبلیغ نکیند  
شرق: از آقازاده تا استادزاده ها 

 چندکیلومتر راه ؟؟!
همشهری: چای قند پهلو با طعم تلخ گرانی 

 مجری های قند پهلو هر گرونی را ارزون می کنن
ایرنا: گنبد آهنین صهیونیستی در آمریکا ترک برداشت 

 تیرآهنش چینی بوده 
مهر: دانمارک آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت

 حتمًا دستاش کثیف بوده ؟!
تسنیم: طرح ایران برای ایجاد خط قایقرانی با داغستان روسیه 

 پاروهاش هم  از چینی وارد کنید
شرق: شرکت های دولتی حیاط خلوت اقوام شده اند 

  صله رحم ثواب داره 
هفته نامــه صابرین: لباس خدمت بر تــن کرده ایم تا مردم در امنیت و 

شادی باشند
 حتمًا لباستون جیب هم داره 

ایسنا: کاهش ثبت  نام به بهانه گران شدن قیمت تحصیل 
 جای تحصیل در سبد خانواده ها تنگ شده 

اعتبار دولتی نرسیده است
 40درصد همدان 

در محدوده بازآفرینی
 40 درصد مساحت همدان در محدوده بازآفرینی شهری است.

 سرپرست ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
همدان با بیان اینکه بیش از 40 درصد مساحت این شهر در محدوده 
بازآفرینــی قرار دارد گفت: این شــهر دارای 2 هزار و 193 هکتار 

محدوده بازآفرینی شهری است.
احسان صباغی افزود: اجرای بازآفرینی محالت در برخی نقاط شهر 
همدان در دســتور کار مدیریت شهری قرار دارد که در همین رابطه 
طرح بازآفرینی در نیمه شــرقی و غربی پیــاده راه بوعلی، پیاده راه 
میــدان امام خمینی)ره( و نیمه جنوبی پیــاده راه بلوار ارم به همت 
شــهرداری منطقه یک و پیاده راه اکباتان توسط شهرداری منطقه دو 

به اتمام رسیده است.
بــه گــزارش ایرنــا، وی بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهر همــدان 
ــامل  ــع را ش ــزار مترمرب ــر 115 ه ــغ ب ــاحتی بال ــوع مس در مجم
ــد  ــدان نیازمن ــهر هم ــی ش ــدوده بازآفرین ــزود: مح ــود اف می ش
اصــالح و بازآفرینــی شــهری اســت کــه ایــن مســئله بــه 

ــت. ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــدی و مح ــی ج موضوع
سرپرست ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
همدان افزود: از کل محدوده بازآفرینی شــهر همدان 512 هزار و 
ســه دهم هکتار در محدوده تاریخی، 852 هزار و ســه دهم هکتار 
در محدوده نابســامان درونی، یک هزار و  72.7 هکتار در محدوده 
سکونتگاه های غیررســمی، 241 هزار و 2 دهم هکتار در محدوده 
بافت های روســتایی الحاقی به شــهر و 301 هــزار و 7 هکتار در 

محدوده های با کاربری ناهمگون قرار دارد.
وی در خصــوص اعتبــارات دولتــی اختصــاص یافتــه بــه منظــور 
ــان کــرد: ســال  ســاماندهی محــدوده بازآفرینــی شــهر همــدان بی
ــن  ــرای ای ــار کشــوری ب ــال اعتب ــارد ری گذشــته بیــش از 85 میلی
موضــوع تخصیــص یافــت کــه از ایــن میــزان بیــش از 25 درصــد 
از آن محقــق شــده اســت و در ســال جــاری نیــز تاکنــون اعتبــار 
دولتــی بــرای ایــن امــر اختصــاص نیافتــه و نیازمنــد توجــه بیشــتر 

در ایــن زمینــه هســتیم.
ــه  ــهری ب ــای ش ــی فضاه ــران و بازآفرین ــازمان عم ــت س سرپرس
ــال  ــده و در ح ــرا ش ــای اج ــا و فعالیت ه ــی پروژه ه ــان برخ بی
ــارات  ــی شــهری از محــل اعتب ــدف بازآفرین اجــرای محــالت ه
شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت: طــرح  پیــاده راه ســازی کوچــه 
زنگنــه و راســته زرگرهــا بــا 82 درصــد پیشــرفت توســط ســازمان 
ــوار ارم  ــاده راه بل ــی شــهری، نیمــه شــمالی پی عمــران و بازآفرین
ــه  ــه همــت شــهرداری منطق ــا 60 درصــد پیشــرفت فیزیکــی ب ب
ــا پیشــرفت 10  ــدان امــام خمینــی)ره( ب یــک و ســایت مــوزه می

درصــدی در حــال اجــرا اســت.
ــاده راه  ــازی پی ــرح جــداره س ــرد: اجــرای ط وی  خاطرنشــان ک
بوعلــی از میــدان امــام خمینــی)ره( تــا تقاطــع ســر پــل یخچــال، 
ــه  ــزار، مجموع ــان گل ــذاری خیاب ــاده رو و جدول گ ــرای پی اج
چنــد عملکــردی و مرکــز محلــه کبابیــان، دیوارکشــی و پوشــش 
ــه  ــاد، لول ــی آب ــی)ره( و حصــار عل ــام خمین ــه حصــار ام رودخان
گــذاری و اصــالح نهــری کــوی دیــزج در مســاحتی بالــغ بــر 20 

ــع در دســت مطالعــه و اجــرا اســت. هــزار مترمرب

بیش از ۱۶ درصد مهاجرت های سال گذشته شغلی بوده است
 به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش جدیدی با عنوان »نقش کار بر 

مهاجرت جمعیت« منتشر کرده است.
نتایج این گزارش نشان می دهد که 302 هزار و 817 نفر از جمعیت مهاجر در سال گذشته به لحاظ اقتصادی فعال بوده اند که از این 

تعداد، بیش از 234 هزار نفر را شاغالن و 68 هزار و 753 نفر را بیکاران تشکیل می دهند.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار همچنین در گزارش خود بیشــترین علت مهاجرت جمعیت شــاغل در سال 1397 را به 
ترتیب جســت و جوی کار، پیروی از خانوار و جست و جوی کار بهتر و کمترین علت مهاجرت این قشر را پایان تحصیل، تحصیل و 

انجام خدمت وظیفه عنوان کرده است.
اما در مورد جمعیت بیکار بیشترین علت مهاجرت در سال 1397 پایان خدمت وظیفه، پیروی از خانوار و جست و جوی کار و کمترین 

علت مهاجرت این قشر انتقال شغلی، انجام خدمت وظیفه و تحصیل بوده است.

نخستین فروشگاه آنالین دارو راه اندازی شد
 نخستین فروشگاه آنالین دارو برای توزیع کارپول با حضور مسئوالن حوزه سالمت و مسئوالن شرکت داروپخش راه اندازی شد.

مدیرعامل کارخانجات داروپخش به خبرنگار ایرنا گفت: این فروشــگاه آنالین کارپول )داروی بی حسی دندان( را توزیع می کند و 
دندانپزشکان از این به بعد این دارو را مستقیما از این سایت، دریافت می کنند.

وحید محالتی، اضافه کرد: کارپول همان دارویی اســت که برای بی حسی دندان در دندانپزشکی به افراد، تزریق می شود؛ 
با راه اندازی فروشــگاه آنالین، واسطه های فروش حذف می شــوند و کارپول با قیمت اضافه تری به دست دندانپزشکان 
نمی رســد بلکه به صورت مســتقیم و با همان قیمت مصوب و کیفیت مناســب در اســرع وقت، در مطب دندانپزشــکی 

تحویل داده می شود.
وی در ادامه به مشکالت صنایع دارویی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر بانک مرکزی 

برای صنایع فعال در حوزه دارو از جمله صنعت پخش دارو، تسهیل شود.

 مردم روســتای ایوک از نبود و یا ســر 
زدن هــای گاه بــه گاه پزشــک عمومی در 
خانه بهداشــت این روستا گالیه مند بوده و 

خواستار رسیدگی مسئوالن هستند.
با آغاز طرح یکپارچه سازی خدمات سالمت 
و راه اندازی ســامانه ســیب، تمامی افراد با 
گروه های ســنی مختلف می توانند با مراجعه 
به پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت، 
بــرای خود پرونــده الکترونیکی ســالمت 
تشــکیل دهند تا متناسب با گروه سنی خود 

بسته های بهداشتی را دریافت کنند.
به گزارش تسنیم، نخســتین مراجعه به این 
مراکز قد و وزن افراد اندازه گیری می شــود 
و از نظــر ابتال به برخی به انواع بیماری های 
شــایع  مورد غربالگــری قــرار می گیرند. 
همچنین افراد گروه خطر مانند مادران باردار 
تحت حمایت ویژه این مراکز قرار می گیرند.

عالوه بر ارائه خدمات بهداشــتی، یک اتاق 
پزشک در این مراکز طراحی شده که پزشک 
عمومی بــا توجه به جمعیــت آن منطقه به 
شکل روزانه و یا هفتگی حاضر می شود. این 
طرح در تمامی نقاط استان از شهر تا روستا 

اجرا می شود.
روســتاییان همــواره جزء بخــش فعال و 
پرکار جامعه بوده که شــاید بخاطر سنگینی  
فعالیت های روزمره، مشــغله های زندگی و 
مسافت طوالنی روســتا تا مرکز شهر، کمتر 
به بحث سالمت خود اهمیت دهند و هنگام 
بیماری مراجعه کمتری به پزشــک داشــته 

باشند.  
اما از زمانی که پای پزشک عمومی و ویزیت 
رایگان به خانه های بهداشــت روســتاهای 
کوچک و کم جمعیت کشــیده شــد؛ اهالی 
روســتا از این اتفاق مبارک خرسند شده و 
توجهشــان به سالمت خود و خانواده بیشتر 
شد.حال که سواد سالمت مردم روستا باالتر 
رفته و نسبت به سالمتی خود حساس شدند، 
صحبــت از عدم حضور مرتــب و به موقع 
پزشک عمومی در روستای ایوک که در 10 

کیلومتری همدان قرار دارد در میان است.
 حضور کمرنگ پزشک 

در روستای ایوک
یکی از اهالی روســتای ایوک گفت: حضور 
پزشک در این روستا معموال به صورت سه 
هفته یک بار و گاهی هم دیر تر از این مدت 

است.
وی افزود: این تاخیر در حضور ، از ســال 
گذشــته تا کنون ادامه داشــته، تا جایی که 
یــک بار برای مــادرم که خانم میانســالی 
آزمایــش و ســونوگرافی  اســت چندین 
نوشــته شــد اما پس از انجام آن ها تا یک 
ماه بــه علت نبود به موقع پزشــک، موفق 
به دیدن پزشک روستا و نشان داده جواب 

نشدیم. آزمایشات 
یکی دیگر از اهالی روستا که خانومی جوان 
و 30 ســاله است نیز اظهار داشت: روزهایی 
که پزشک به روستا می آید و ویزیت عمومی 
دارد بــه اهالی روســتا خبــر می دهند و از 
حضور پزشک مطلع می شویم اما فاصله های 
حضور پزشک در روستا بسیار طوالنی است.

وی افزود: بخشــی از جمعیت این روســتا 
افراد میانسال و سالمند هستند که با توجه به 
شرایط جســمی و ابتال به بیماری هایی مانند 
دیابت و فشــار خون توانایی رفت و آمد به 
شهر را ندارند لذا حضور به موقع و هفتگی 
پزشــک در روستا به ســالمتی این بیماران 

کمک می کند.
این خانم جــوان ابراز کرد: از رســانه ها و 
مســئوالن شــنیده ایم که حضور پزشک در 
روســتاهای دارای خانه بهداشت به صورت 
هفتگی اســت اما اگر اینگونه است پس چرا 

در روستای ما اجرا نمی شود؟
 زمان حضور پزشک اعام شود تا 

مردم روستا نظارت کنند
وی بــا تاکیــد بر اینکــه از بهدار روســتا 
رضایت داریــم و تاکنون چیزی برایمان کم 
نگذاشته است، اظهار داشت: اما از مسئوالن 
می خواهیم تاریخ دقیق حضور پزشــک در 
روستاها را به اهالی روستا اعالم کنند تا خود 

مردم بر اجرای این طرح نظارت کنند.
وی گفت: اگر پزشــکان به موقع در روستا 
حاضر شوند بدون شک از بار مراجعات غیر 
ضروری روستاییان به پزشکان مراکز دولتی 

سطح شهر کمتر می شود.
 حضــور پزشــکان عمومــی در 
روستاهای کم جمعیت »هفتگی« است

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت: 
در روستاهای بزرگی مانند آبشینه که جمعیت 

اهالی زیاد است و دارای مراکز خدمات جامع 
سالمت هستند با توجه به شرایط روستا حضور 
پزشک عمومی به شکل روزانه و یا سه روز در 

هفته است.
محمــد خیراندیش ، اظهار داشــت: اما در 
روستاهایی که جمعیتشان کم است و دارای 
خانه بهداشــت هســتند، حضور پزشــکان 

عمومی به صورت یک بار در  هفته است.
وی در واکنــش به عدم حضــور به موقع و 

هفتگی پزشک در روســتای ایوک و گالیه 
اهالی این روســتا، ابراز کرد: حتما این مورد 
را پیگیری می کنم و از همکارانم می خواهم 

که بررسی میدانی به عمل آورند.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان با تاکید 
بر اینکه سالمت مردم روستا برای ما از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت، گفت: هدف ما از راه 
اندازی سامانه ســیب، غربالگری بیماری ها و 
شناسایی و تشــخیص به هنگام بیماری های 

شایع هر گروه سنی است.
تیم بازرسی به روستای ایوک اعزام می شود

مسئول گسترش شــبکه های مرکز بهداشت 
شهرســتان همدان گفت: جمعیت روستای 
ایــوک 348 نفر اســت که بر اســاس این 
جمعیت، پزشک عمومی باید حداقل هر دو 

هفته یک بار در این روستا حاضر شود.
ربیعی ، اظهار داشــت: مســئله گالیه اهالی 
روســتا از عــدم حضور به موقع پزشــک، 
مورد بررســی قرار میگیرد و نتیجه آن را در 

روزهای آینده اعالم می کنیم.
وی بــا بیان اینکه در یک یا دو روز آینده به 
همراه همکاران به روســتای ایوک می رویم 
و وضعیــت این روســتا را از نزدیک رصد 
می کنیم، ابراز کرد: تعــداد روزهای حضور 
پزشــک در این روســتا و فواصل زمانی آن 

مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئول گسترش شــبکه های مرکز بهداشت 
شهرســتان همدان گفت: پزشک این روستا 
یک روز در هفته به ویزیت بیماران روستای 
دینگیله کهریــز می رود و در هفته آینده باید 

به روستای ایوک برود.
قــدرت اعتــراض و ابــراز گالیه مندی از 
خدمات در روستاها بســیار کمتر از شهرها 
است و بیشتر مردم روســتا بخاطر ترس از 
کمتر شــدن خدمات و هــزاران دلیل دیگر 
ترجیح می دهند لب به شــکایت باز نکنند. 
اما این وظیفه مســئوالن است که روستاییان 
را دریابند و به بخش ســالمت که مهمترین 

بخش زندگی هر فرد است اهمیت دهند.
به مدد مسئوالن و پیگیری اهالی این روستا، 
چند روزی است که پوشــش اینترنتی وارد 
این روستا شده و ثبت اطالعات پرونده های 
ســالمت اهالی روستا در همین منطقه انجام 

می شود.

تابستان 
8 ریشتری 
همدان
 غنــی ســازی اوقات فراغــت جوانان 
همواره به عنوان اولویــت اصلی جمعیت 
هالل احمر با رویکرد ارتقای فرهنگ امداد 
و نجات و کسب مهارت های زندگی مطرح 
بوده و در این راستا طرح "شوق رویش" را 
با عنوان "تابســتان هشــت ریشتری" برای 

دستیابی به این هدف دنبال می کند.
اوقات فراغت را زمینه  برخی کارشناسان 
و سنگ بنای رشد و تعالی انسان دانستند 
برخــی دیگر نیز به تاثیــر این موضوع را 
در بخــش های مختلــف تقویت تفکر و 
اندیشه، آموزش و خالقیت مورد ارزیابی 

قرار دادند.
به طــور حتم جوانی یــک فرصت طالیی 
است که باید برای کشف استعداد این قشر 
فعال جامعه تالش کرد و با برگزاری برنامه 
های متنوع از دغدغه دل نگرانی خانواده ها 
در زمینه گرفتار شدن فرزندشان در گرداب 

آسیب های اجتماعی، کاست.
در این راستا معاونت امور جوانان جمعیت 

هالل احمر اســتان همدان همچون ســال 
های گذشــته، به منظور غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان در طول تابستان 
با رویکرد آگاه ســازی، توانمندســازی و 
افزایش نشــاط اجتماعی، با تشکیل پایگاه 
هــای فرهنگی - آموزشــی در مراکز امور 
جوانان همدان نسبت به اجرای برنامه های 
آموزشی، بشردوستانه، فرهنگی، اجتماعی و 
مذهبی با عنوان"شــوق رویش" اقدام کرده 

است.
با توجه به ضرورت ایجاد جنب و جوش، 
تکاپو و شور و نشاط در برنامه های اوقات 
فراغت و طرح شــوق رویش، بنابراین این 
طرح با زلزله قیاس شده و از عنوان تابستان 
هشت ریشتری برای آن استفاده شده است.

معاون امور جوانــان جمعیت هالل احمر 
همدان در این بــاره به ایرنا گفت: با توجه 
به ضرورت برنامه ریزی برای غنی ســازی 
اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانان در 
تابســتان، این معاونت  همانند ســال های 
گذشــته اقدام به اجرای طرح شوق رویش 

کرده است.
مریــم پاک بین افــزود: ایــن برنامه ها در 
محورهای آموزشــی، برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی، برنامه های مذهبی و مناسبتی، 
برنامه های بشردوستانه و عام المنفعه اجرا 

می شود.
وی اظهار داشــت: برنامه های ستادی اجرا 
شــده در اوقات فراغت سال جاری شامل 
اعزام دبیران فعال کانون های دانشــجویی، 

جوانان روســتایی به اردوهای نشاط و امید 
در شهرســتان زنجان، اعزام دبیران مجامع 
کانون های دانشــجویی و جوانان به عتبات 
عالیات، اعزام اعضاء کانون دانشــجویی به 
مسابقات فن ســخنوری در استان قزوین، 
اعــزام اعضای دانــش آموزی بــه المپیاد 
کشــوری طرح دادرس و اردوهای دوستی 

بوده است.
معاون امور جوانــان جمعیت هالل احمر 
اسکان  آموزشــی  کارگاه  برگزاری  همدان 
مهارت  امــدادی،  مهارت های  اضطراری، 
های زندگی و مشــاوره قبــل از ازدواج، 
فوریت هــای امدادی و آمــوزش امداد و 
کمک های اولیه را از دیگر برنامه های اجرا 

شده در طرح شوق رویش دانست.
پاک بین ادامه داد: آشــنایی بــا تجهیزات، 
نحــوه مهار آتــش و بازدید از نمایشــگاه 
نقاشــی از دیگر برنامه های طرح شــوق 
رویش برای غنی ســازی اوقــات فراغت 

جوانان استان است.
جالل نانکلــی آموزش اطفا حریق، امداد و 
کمک های اولیه، کارگاه آموزشــی مهارت 
های زندگی و مشــاوره ازدواج، برگزاری 
برنامه های فرهنگی و مناسبتی، جشن دهه 
کرامت، برگزاری اردوهای شهرستانی ویژه 
اعضای کانون های دانشــجویی، جوانان و 
روستاییان را از جمله این برنامه ها برشمرد.

ایوک از نبود پزشک در رنج است

سالمت روستاها زیرسایه بی توجهی

این  جمعیت  از  بخشــی 
افراد میانســال  روســتا 
با  که  هســتند  سالمند  و 
توجه به شــرایط جسمی 
بیماری هایی  بــه  ابتا  و 
مانند دیابت و فشار خون 
توانایــی رفــت و آمد به 
لذا حضور  ندارند  را  شهر 
به موقع و هفتگی پزشک 
این  به سامتی  روستا  در 

بیماران کمک می کند
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اشتغال

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
در همدان برگزار می شود

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان گفت: نوزدهمین نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان، آسانسور و درب و پنجره در همدان برگزار می شود.

حمید گلی پور از برگزاری نوزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ساختمان، آسانسور و درب 
و پنجره هم زمان با شــانزدهمین نمایشگاه تاسیسات، سیســتم های سرمایشی و گرمایشی در 
همدان خبر داد.وی اظهار کرد: این نمایشــگاه با همکاری شرکت نمایشگاهی مبنا، اداره کل راه 
و شهرســازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و انجمن 

پیمانکاران عمرانی استان همدان برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان همدان با اشاره به برگزاری این نمایشگاه با 
حضور 70 شــرکت کننده از استان های تهران، اصفهان،  فارس، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، قم و 

همدان گفت: از 30 مردادماه تا سوم شهریورماه میزبان بازدیدکنندگان خواهیم بود.
وی به فارس گفت: شــرکت کنندگان در این نمایشگاه آخرین محصوالت و دستاوردهای خود 
را در زمینه صنعت ساختمان، آسانسور و باالبر، تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، 
نمای ساختمان و آجرنما، شیرآالت، درب و پنجره، روشنایی و الکتریکی، بتن، فوالد، دکوراسیون 
داخلی، پله و نرده، یراق آالت و تجهیزات توکار آشــپزخانه، جاروی هوشــمند و... به نمایش 

خواهند گذاشت.
گلی پور در پایان سخنانش تاکید کرد: ساعت بازدید از این نمایشگاه 16 تا 21 و در روز جمعه 

به صورت یک سره 10 تا 21 است.

اختصاص ۵04 میلیارد تسهیالت 
خوداشتغالی برای مددجویان بهزیستی

 مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان همدان از اختصاص 
تســهیالت  ریــال  میلیــارد   504
خوداشــتغالی بــرای مددجویــان 

بهزیستی همدان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان همدان، 
نشســت  در  توصیفیــان  احمــد 
مشــترک با مدیرکل بهزیســتی با 

بانک های عامل تسهیالت خوداشــتغالی و کارفرمایی که در سالن 
جلســات بهزیستی برگزار شــد، گفت: تیم اقتصادی استان همدان 
توجه ویــژه ای به حمایــت از مددجویان بهزیســتی و نهادهای 

حمایتی دارند.
وی گفت: در این میان حمایت بانکهای عامل در حوزه اشــتغال 
نیز بســیار مناســب و اثرگذار بــوده به گونه ای که در ســال 
گذشــته 100 درصد مبلغ 13 میلیارد تومان اعتبار خوداشــتغالی 
مددجویان بهزیســتی اســتان همدان که در قالب تبصره 16 بود 

است. پرداخت شده 
دبیر کارگروه اشتغال اســتان همدان ضمن تأکید بر تسریع بانکها در 
پرداخت ســهم نهادهای حمایتی تسهیالت روستایی گفت: بانکهای 
عامل 50 درصد اعتبار تسهیالت روستایی سالجاری اداره کل بهزیستی 
را پرداخــت کرده اند و از تعداد 612 نفر تعهد اشــتغال ســالجاری 
بهزیســتی تعداد 392 نفر اشتغال در 5ماهه اول سال در سامانه رصد 

اشتغال ثبت شده است.
توصیفیان از اختصاص 504 میلیاردریال تســهیالت خوداشــتغالی 
برای مددجویان بهزیستی همدان خبر داد و تصریح کرد: پرداخت 
تســهیالت به جامعه هدف بهزیســتی بر اســاس مهارت هایی که 
دارنــد و با رصد و حمایت پس از اشــتغال مــی تواند به توانمند 

شدن آنها کمک کند.

مشکالتی از جنس توسعه و راه حل هایی از جنس مشارکت

مشارکت کمبود اقتصاد همدان
 اســتان همدان علیرغم ســابقه و جایگاه بلند و رشک برانگیزش 
در تاریــخ و تمدن های متفــاوت و همچنین ظرفیت های بزرگش در 
حوزه های معدن، کشاورزی و گردشگری، مع االسف توسعه متناسب 
اقتصادی را تجربه نکرده اســت. عدم توسعه یافتگی اقتصادی منجر 
به آثار ســوئی بر میزان بیکاری، سرانه درآمد استانی و همچنین عدم 
مشارکت سرمایه گذاران خارج از استان و همچنین فرار سرمایه داران 
اســتانی و حتی ســرمایه های خرد از اســتان و در نهایت مشکالت 
معیشــتی در استان شــده اســت. این چرخه معیوب ادامه دار شده و 
توسعه اقتصادی را  کمتر و کمتر و آثار آن را بیشتر و بیشتر می کند. از 
طرفی فضای اجتماعی مردم استان فضایی است که مبتنی بر مشارکت 
اقتصادی و اجتماعی نیست و میزان فردیت افراد باالست. برای نمونه 
می توان به عدم ایجاد شــرکت های تعاونی تولیــد و توزیع و غیر از 
آن، سرمایه گذاری های فردی در حوزه مسکن با نیت سوداگری، عدم 
مشارکت حوزه های دانشگاهی در شناسایی و دادن راه حل های علمی 
و کاربردی برای رفع نقص ها و معضالت، عدم توسعه بورس و بازار 
ســرمایه در فضای ذهنی افراد و زمین های کشاورزی کوچک و عدم 

تمایل کشاورزان به یکپارچه سازی زمین ها، اشاره نمود.  
از طرفی برنامه ریزان اقتصادی و سایر دستگاه ها که در این حوزه باید 
فعال باشند به صورت جزیره ای برنامه ریزی کرده و در مواقعی اصوالً 

مشکل را کاماًل از جنس اقتصادی تشخیص می دهند.
نگارنده معتقد اســت حلقه مفقوده اقتصاد استان همدان »مشارکت« 
اســت. این واژه یک کلمه نیســت بلکه برای ایجاد آن باید فرهنگ 
اجتماعی را تغییر داد. به نظر می رسد موارد زیر باید در دستور کار همه 
دلسوزان اعم از دولتی ها و نیروهای اجتماعی جهت ایجاد شدن حلقه 

مشارکت در اقتصاد استان، قرار بگیرد.
■ برنامه ریزی دانش بنیان توسط اهالی آن!

یادمان باشــد حضور در مقام های اداری فرهیختگی نمی آورد. اصوالً 
مدیران اســتانی به خاطر ســاختار پر از ایراد اداری ما، درگیر رفع و 
رجوع موضوعات بسیار سطحی و دم دستی اداره خود هستند و باید 
برنامه ریزی و تئوری پردازی را به بخش فرهیخته که کارشناسان درون 
و بیرون ســازمان هســتند واگذار کرده و از همه چیزدانی خود دست 
کشیده و بخش مطلع و مسلط دانشگاهی را در برنامه ریزی مشارکت 

دهند.
■ ایجاد فرهنگ مشارکت در مردم 

با مطالعه تاریخ علم حســابداری با نکته جالبی مواجه می شویم و آن 
ایجاد حســابداری شرکت ها در اوایل قرن هفدهم است. در حالی که 
هنوز در کشــور ما به طور عام و اســتان همدان به طور خاص ایجاد 
شرکتی برای هم پوشانی تخصص ها و منابع بسیار نادر و پر از دغدغه 
است. شاید اگر جامعه شناســان و صاحبان تریبون با آموزش دادن و 
تشویق و بخش حقوقی با آموزش حقوق شرکت ها و حمایت و بخش 
دانشگاهی با مشارکت و حمایت وارد این حوزه شوند، کم کم بتوان 
میزان مشارکت را در حوزه های اقتصادی باال برد و جریان سرمایه را 
به بخش مولد هدایــت نمود. البته نقش تصدی گری دولت در حوزه 

ایجاد مشارکت را نباید نادیده گرفت.
■ حمایت های مالیاتی و تســهیالتی از ســازوکارهایی هستند که در 
حوزه هایی که نقاط قوت اســتان در بخش اقتصادی هســتند، باعث 
افزایش میزان مشــارکت و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد 

شد.
■ ایجاد کلینیک بهبود سازمانی

ایجاد گروه های مردم نهاد مشاوره ای که با مشارکت و حضورشان در 
بنگاه های تجاری و تولیدی به عنوان مشاور، بخش مدیریتی، فروش، 
تولید و ســایر بخش هایی که دچار بحران هســتند را سامان دهند، از 
راهکارهایی است که هم نظام علمی کشور را فعال کرده و هم باعث 
قوت قلب برای ســرمایه گذاران شــده و این پیام را به سرمایه گذاران 
داخل و خارج اســتان می دهد که در تصمیم گیری بازاریابی و تولید، 
فروش و پرداخت ها و همه فعالیت های سازمانی خود مشاورانی امین 

و فعال خواهید داشت.
حرف آخر؛ شرایط فعلی اقتصادی کشور محصول هر اتفاق ساختاری 
یا بیرونی که باشــد یک چیز برای همه مشخص شده است که دولتها 
ابدا مجریان خوبی برای اقتصاد نیســتند و هر چه بتوانیم مشــارکت 
مردم را در اقتصــاد از برنامه ریزی تا اجرا و بهره برداری باالتر ببریم، 

مشکالت کمتر و معیشت آسان تر خواهد بود.
* سید حمید حسینی
 محقق و استاد دانشگاه

 حدود 10 سال پیش کلنگ ساخت شهر 
جواهرات در منطقه توریســتی »حیدره« در 
فضایی معادل 126 هــزار مترمربع به زمین 
خــورد بنابر طراحــی هــای کامپیوتری و 
توضیحات سرمایه گذارن این پروژه قرار بود 
تبدیل به یکی از بزرگترین پروژه های حوزه 
ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در آسیا وبا 
توجه به فازهای مختلف آن باعث اشــتغال 

هزاران نفر شود.
یکی از مدیران عامل شرکت پرشین یاقوت 
در ســال 93 گفته بود: ســایتی در مجتمع 
شــهر جواهرات طراحی شــده که بازارچه 
فروش ســنگ های قیمتی محسوب می شود 
همچنین 114 کارگاه تراش سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتــی در 19 بلــوک در این مجتمع 
وجود دارد کــه در هر کارگاه 10 تا 15 نفر 
مشــغول به کار خواهند شــد، به طوری که 
شرکت پرشــین یاقوت تاکنون به 300 نفر 
آمــوزش الزم در حوزه تراش ســنگ های 
قیمتــی را ارائه کرده و این مجتمع عالوه بر 
کارگاه های تــراش دارای برج تجاری، هتل 
پنج ستاره، رستوران و موزه بوده و در 160 
هزار مترمربع در حال ســاخت است. همان 
سال بود که مدیرعامل وقت شرکت صنایع 
و گردشــگری پرشــین یاقوت از مشکالت 
موجود برای دریافت تسهیالت گالیه کرده 
بود و پیشرفت چشــمگیری در بخش های 
مختلف پروژه احســاس نمی شد و در سال 
95 بــه طور علنی این پــروژه به علت نبود 
اعتبار و مشکالت مالی توسط سرمایه گذاران 

رها شد.
اما این پروژه توســط ســرمایه گذاری دیگر 
دوباره احیا شــده و عملیات عمرانی پروژه 
با تغییراتی از ســرگرفته خواهد شد. پس از 
تالش های مکرر موفق شدیم با سرمایه گذار 
جدیــد این پــروژه مصاحبــه ای در زمینه 

وضعیت پروژه ترتیب دهیم.
مدیرعامل جدید شــرکت پرشین یاقوت در 
تشــریح علت توقف پروژه شــهر جواهر، 
اظهار کرد: مشکالتی که زاییده تورم ها بود، 
برای پروژه پرشین یاقوت توقف ایجاد کرد 
اما از مهرماه ســال گذشــته شرکت به طور 
کامل از ســهامداران قبلی خریداری شد و 

سهام پروژه را به طور کامل واگذار کردند.
گلزاری با اشاره به اینکه به مدت چهار سال 
ایــن پروژه روی زمین مانده بود اما کســی 
پیگیر آن نمی شــد، حتی حکم توقیف اموال 
نیز گرفته شــده بود، ادامه داد: در نخستین 
اقدام با اداره دارایی و بیمه تســویه حساب 
کردیم و حقوق معوق پرســنل نیز پرداخت 
شد اما از جمله مشــکالت بزرگ ما بدهی 
ســه میلیارد تومانی پروژه به بانک رفاه بود، 
این وام ابتدا 900 میلیــون تومان بود که به 
علت پرداخت نشدن اقساط و سود آن، مبلغ 
افزایــش پیدا کرده بود و تــا کنون موفق به 
پرداخت یک میلیــارد و 680 میلیون تومان 

شده ایم.
وی با بیان اینکه از زمــان تحویل پروژه از 
تســهیالت بانکی استفاده نکردیم و به دنبال 
ورود و جذب سرمایه از طریق سرمایه گذار 
به طرح هستیم، عنوان کرد: مسئوالن استان و 
سرمایه گذاران همکاری خوبی با ما داشته اند 
اما چنین کار بزرگــی نیاز به همکاری همه 
جانبه چه از ســوی مسئوالن و چه از سوی 

مردم آن منطقه دارد.
گلزاری بیان کرد: ســال گذشــته شــرایط 
اقلیمی خاص همدان یعنی ســرما و بارش 
برف باعث شد روند کار به سرعت صورت 
نگیرد و با توجه به اینکه سال پر آبی داشتیم 
بارندگی ها نیز جلوی پیشرفت کار را گرفت 
همچین در ابتدای کار کارگاه های آموزشــی 
جواهر و سنگ تراشی فعال شده و دانشجو 
جــذب می کردند اما به صــورت موقت به 
علت ســردی هوا و کمبود امکانات رفاهی 

کار متوقف شد.
وی بــا بیان  اینکه پروژه از اردیبهشــت ماه 
ســالجاری به طور رســمی آغاز به کار کرد 
اما احیای این پروژه کاری به مراتب سخت 
بود، تصریح کرد: در نخستین گام با توجه به 
اقلیم و فرهنگ همــدان در پروژه بازنگری 
صــورت گرفــت و قســمت های جدید و 
مختلفی به این 6 فاز اضافه و برخی بخش ها 

نیز اصالح شد. 

مدیرعامل شرکت پرشین یاقوت عنوان کرد: 
در هر فــاز این پروژه حداقــل 500 نفر به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار 
می شــوند در این مکان نه تنها اشتغال ایجاد 
می شــود و جوان های بســیاری بر سر کار 
می آیند بلکه به واسطه امکانات این مجموعه 
شغل های بسیار دیگری نیز تقویت می شوند.
وی اعــالم کرد: با توجه بــه وجود هتل و 
دیگر فازهای پروژه و نیز آفتاب تند تابستان 
و زمســتان ســرد همدان وجــود پارکینگ 
مسقف با ظرفیتی زیاد برای چنین پروژه ای 
الزم و ضروری اســت و پــس از بازنگری 
جامع طرح تغییراتــی برای افزایش ظرفیت 

پارکینگ صورت گرفت. 
گلزاری از ایجاد دانشکده ویژه جواهرشناسی 
و شناخت و تراش ســنگ های قیمتی برای 
نخستین بار در کشــور خبر داد و افزود: با 
توجه بــه اینکه این پروژه بــه طور ویژه با 
سنگ های قیمتی و تراش آنها سروکار دارد، 
مجموعه  ای پژوهشــی با همکاری دانشگاه 
بوعلی با اســتانداردهای باال نخســتین بار 
در کشــور افتتاح خواهد شد و در آن فارغ 
التحصیالن و دانشــجویان رشــته آموزشی 
جواهرشناسی و شناخت سنگ های زینتی را 

خواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت پرشــین یاقوت اضافه 
کرد: در کشــور ما معادن سنگ های زینتی و 
ذخائر زیادی از جواهر داریم اما متأســفانه 
در کل کشــور دانشــگاه ها از داشتن رشته 
ویــژه ســنگ های زینتی بی بهره هســتند و 
می توانیم برای نخستین بار فارغ التحصیالن و 
دانشجویان این رشته را داشته باشیم.گلزاری 
با بیان اینکه شــهر جواهــر به معنای واقعی 
باید جواهر باشد، یادآور شد: این مکان باید 
به گونه ای باشد که خود خانواده ها به علت 
داشــتن کیفیت غذای خوب، مکان مناسب 
برای استراحت، پارکینگ و شهربازی به آن 

رجوع کنند.
وی از برگزاری پیاده روی خانوادگی در روز 
افتتاح نخســتین فاز پروژه در منطقه حیدره 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: معتقد هســتیم 
قبل از اینکه توریســت خارجی وارد استان 
کنیم باید ایرانگرد داشته باشیم و خود مردم 
همدان نیز از امکانات و چشم اندازهای آن 

بهره مند شوند.
مدیرعامل شــرکت پرشین یاقوت ادامه داد: 
در صورت افتتاح شــهر جواهر مردم انگیزه 
پیدا می کنند تا در این مکان بیشــتر گردش 
داشته باشند، این مسیری که در حال حاضر 
به آن دسترسی آسان نیســت همانند مسیر 
گنجنامه پرتردد خواهد شــد اما مسأله مهم 
در این طرح ایجاد امنیت این منطقه به ویژه 

برای مغازه داران و سنگ تراشان است.
گلزاری با بیان اینکه شــهر ســردار شــهید 
حســین همدانی باید در شــأن این شهید و 
شهر عزت، آبرو شود و زیبایی اش به معنای 
واقعی در خور همدانی ها باشد، اظهار کرد: 
وجود چنیــن پروژه هایی به نفــع و باعث 
اشــتغال مردم استان خواهند شد چرا که در 
پی آن افراد بومی همان منطقه از این فرصت 

بهره خواهند برد.
مدیرعامل شرکت پرشــین یاقوت در پایان 
خاطرنشان کرد: آســفالت باند اصلی مسیر 
آغاز شده و تا ســه هفته آینده تمام خواهد 

شد و پس از مدتی کارگاه سنگ تراشی نیز 
قابل استفاده می شــود و سال آینده فاز اول 
این پروژه افتتاح و قابل بهره برداری می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری همدان نیز به خبرنگار ایسنا گفت: 
این پروژه حدود 10 سال پیش کلنگ خورده 
اما خوابید بود و با توجه به اینکه چنین پروژه 
ای در پیشرفت و اشتغال استان نقش بزگی ایفا 
می کند، مدیر ارشــد استان به شدت برای به 

ثمر رسیدن این پروژه تالش می کند.
ظاهر پورمجاهد با بیــان اینکه به دنبال این 
هستیم تا پروژه های اقتصادی بر زمین مانده 
مانند پروژه شهر جواهرات احیا شود، اظهار 
کرد: سرمایه گذاران قبلی پروژه را به سرمایه 
گذار جدید تحویل داده اند و او نیز کار خود 
را به سرعت آغاز کرده و وظیفه ما این است 
کــه موانع را برای کمک به وی رفع و راه را 

تسهیل کنیم.

شهر جواهرات به سرمایه گذار جدید واگذار شد

پرشین یاقوت درآستانه تحولی نو

جزئیات بخشودگی جرایم مالیاتی اعالم شد
 معاون ســازمان امور مالیاتی از بخشــش جرایم همه مؤدیانی که تا 

پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند، خبر داد.
محمد مسیحی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای اقدامات موثر 
در ســال تولید و حمایت از کاالی ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت 
از عمــده مؤدیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که 
در قالب بخشنامه ای ابالغ شــد. بر اساس این بخشنامه مقرر شد همه 
مؤدیــان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیــر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام 
بــه پرداخت بدهی مالیاتی خود کننــد 100 درصد جرایم مالیاتی آن ها 
بخشــوده شــود و به تناسب تاخیری که تا پایان ســال داشته باشند به 
ازای هر یکماه برای بخش های تولیدی دو درصد و برای سایر بخش ها 
چهار درصد از مالیات آن ها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال 

جاری ادامه دارد.
وی به ایسنا گفت: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو 
و فراهم کردن شــرایط برای واحدهای تولیدی و نظام مند شدن قانون 
مالیات تعریف شــده اســت و مؤدیانی که به قانون تمکین می کنند از 
راستگویی خود منفعت خواهند بود و آن هایی که اظهارات خالف قانون 
دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده 

بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.
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اخبار المپیاد استعدادهای کشور 
درخشش فوتبال دختران استان 

 مسابقات فوتبال المپیاد استعدادهای برتر کشور در کرج دنبال شد 
و تیم فوتبال دختران اســتان همدان با کســب یک تساوی و یک برد 

خوش درخشید.
دختران همدانی که در روز نخســت یک برد و یک باخت را تجربه 
کرده بودند در دومین روز مســابقات ابتــدا در مصاف با تیم ایالم به 
تســاوی یک بر یک رضایت دادند در این دیدار تیم همدان تا دقایق 
پایانی با یک گل پیش بود که با اشتباه داور و یک پنالتی ناحق باعث 

شد تا بازی به تساوی کشیده شود.
دختران فوتبالیســت اســتان در دومین بازی خود در روز دوم خوش 
درخشید و با 3 گل از سد استان زنجان گذشت در این دیدار دختران 
همدان فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند و مهسا جانیان ستاره این 

دیدار با هتریک خود هر سه گل همدان را به ثمر رساند.
دختران همدان در روز اول نیز مقابل خوزســتان با یک گل شکست 

خوردند و با دو گل استان قم را مغلوب ساختند.
دختران همدانی در ادامه این رقابت ها به مصاف نماینده استان مرکزی 

رفت.
اسامی تیم دختران:

نگین شــهبازی، فاطمه سنگی، حدیث درویشــی، بیتا خزائی، زهرا 
کریمی، زهرا عبدی، ســتاره جلیلی، مهسا جانیان، بیتا جگروند، نگار 

شهبازی، زینب حسنی و تینا جامه بزرگ 
مربی:فریبا ترک 

سرپرست: اعظم خالق وردی 

اعزام تیم هاکی استان به مسابقات المپیاد 

 تیم هاکی استان به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی اعزام 
شد.

با آغاز مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تیم هاکی بانوان از 
فردا به مدت ده روز به مربیگری و سرپرســتی پروین صفایی وخانم 
قدیمی به کرمانشــاه اعزام خواهد شــد و تیم هاکی آقایان نیز از فردا 
به مدت ده روز به مربیگری و سرپرستی احمدکهریزی وآقای مراتی 
به شهرستان نقده اعزام خواهند شد .شایان ذکر است .قبل از اعزام به 
این مســابقات دریک بازی دوستانه درمجموعه شهید بهشتی همدان، 
تیم هاکی بانوان اســتان همدان سه بریک درمقابل تیم استان تهران به 

پیروزی رسیدند.

فوتسال پسران به قم اعزام شدند

 تیم فوتســال پسران استان به مســابقات المپیاد استعدادهای برتر 
کشور اعزام شدند تیم  همدان روز 31 مرداد ماه به این مسابقات که در 

قم برگزار می شود اعزام خواهند شد.
اسامی اعزامی استان

محمد پایمرد، رضا حســن لو، حمیدرضا رســتمی، حســن مرادی، 
امیررضا بیگدلی، حسین ترکمان، علی سپهری، ماهان رجبی، ابوالفضل 

نیرپناه، حسین ترکاشوند، ابوالفضل بیات و علی محمد اصالحی
مربی آرش حیدری 

سرپرست: احسان سماوات 
شــایان ذکر است که مسابقات فوتبال پسران اول تا ششم شهریور ماه 

در قم برگزار می شود.

پوستر المپیاد رونمایی شد 

 روز گذشته از پوستر جشنواره استعدادهای برتر ورزشی رونمایی 
شــد. با حضــور مدیــر کل ورزش و جوانان و معاونین ســتادی و 
کارشناســان از پوســتر دومین جشنواره اســتعدادهای برتر ورزشی 

رونمایی شد.
این جشــنواره از 31 مرداد لغایت 10 شهریور در چهار رشته ورزشی 
ژیمناستیک، بسکتبال و شــطرنج دختران و کشتی پسران به میزبانی 

همدان برگزار می شود.

 جامه بزرگ راهی جام جهانی برزیل شد 

تیرانداز  بزرگ  جامه  لقا  مه   
برتر اســتان همدان بــه همراه 
کشــورمان  تیراندازی  ملی  تیم 
جام  مسابقات  در  شرکت  برای 
کشور  این  راهی  برزیل  جهانی 

شد.
این مســابقات در رشته تفنگ و 
تپانچه برگزار می شود و آخرین 
مرحله از کســب ســهمیه المپیک 2020 توکیو می باشد و به همین 
دلیل از حساسیت باالیی برخوردار است 518 ورزشکار از 66 کشور 
جهان برای کســب سهمیه المپیک طی روزهای 4 الی 12 شهریور در 

ریودوژانیروی برزیل تیراندازی خواهند کرد.
در این رقابت ها 17 ســهمیه بازی های المپیک توزیع خواهد شــد و 
تیراندازان کشــورمان به منظور فراهم نمــودن امکان تمرین ماده های 
خفیف و آشنایی با میادین و محل برگزاری مسابقات چند روز زودتر 

راهی این کشور شدند.
تیــم ملی کشــورمان در این رقابت ها با ترکیب الهــه احمدی، مه لقا 
جامه بزرگ، پوریا نوروزی، حســین باقری، آرمیتــا صادقیان، فاطمه 
کرم زاده و مهیار صداقت در رشته تفنگ و گلنوش سبقت الهی، هانیه 
رستمیان، سجاد پورحســینی در رشته تپانچه به همراه الهام هاشمی، 
محمــد زائررضایی و احمد نجفی از مربیان تیراندازی روز گذشــته 

تهران را به مقصد برزیل ترک کردند.

ثبت قرارداد دو بازیکن تستی پاس
 کادر فنــی تیم پاس در فصل جاری دو بازیکن را از بین بازیکنان 
تستی برگزید تا پروسه اعتقاد مربیان و در راس آنان احمد جمشیدیان 

به بازیکنان مستعد و توانمند بدون تبعیض تحقق یابد.
حسن بتونی بازیکن تستی انتخاب شده از سهمیه زیر 23 بومی همدان 
که ســابقه بازی در رده های پایه آلومینیوم، صبای قم و شــهرداری 
همــدان را دارد، یکی از نفرات برگزیده شــده بود.پویا میرزایی فرد 
بازیکن فصل گذشته خیبر خرم آباد به عنوان سهمیه زیر 23 سال دیگر 
بازیکنــی بود که با حضور در برنامه تســت گیری تیم پاس موفق به 
جلب اعتماد کادر فنی شد.اکنون نیز مهاجمی از دیار اصفهان به همدان 
آمده و در تست گیری شرکت کرد و مورد تایید کادر فنی قرار گرفت 
ومثلث بازیکنان تست گیری منتخب پاس را تکمیل کرد..فصل قبل نیز 
عرفان فتاحی و محمد عنایتی دو بازیکن تســتی مورد قبول کادر فنی 

پاس قرار گرفتند و هم اکنون در تیم عضویت دارند.

لیگ برتر استان احتماالً اول شهریور

 لیگ برتر فوتبال اســتان احتماالً از روز جمعه اول شــهریور ماه 
کلید می خورد.

رقابت های فوتبال لیگ برتر قهرمانی باشگاه های استان با شرکت 8 تیم 
احتماالً از روز جمعه یکم شهریور ماه آغاز می شود.

مســئول کمیته مســابقات هیأت فوتبال اســتان با اعالم این خبر به 
خبرنگار ما گفت: کاماًل آماده آغاز لیگ هســتیم و اگر تیم ها مدارک 
خود را تا سه شنبه تکمیل کنند و کارت بازی برای آنها صادر شود لیگ 

برتر را از جمعه همین هفته، اول شهریور ماه آغاز می کنیم.
مجید هدایتی افزود: در این رقابت ها مهر همدان، علم و ادب همدان، 
وحدت مالیر، شــهدای سامن، هالل احمر تویســرکان، ستاره سرخ 
تویســرکان، پاســارگاد نوین نهاوند و گرین کشاورز نهاوند شرکت 
دارند که مسابقات خود را به صورت رفت و برگشت برگزار می کنند.

وی تصریح کرد: برخی از تیم ها مدارک خود را تکمیل نکرده اند که تا 
سه شنبه 5/29/ این تیم ها فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند در 

غیر این صورت عواقب آن به عهده آنهاست.

مرحله دوم لیگ نوجوانان استان
 قرعه کشی شد

 مرحله دوم رقابت های فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاه های استان 
با حضور 4 تیم صعود کرده قرعه کشــی شد و تیم ها حریفان خود را 

شناختند.
از رقابت های لیگ نوجوان یادواره شهید امیر امیرگان تیم ستاره سرخ 
تویســرکان، پاس همدان، یاوران مالیر و اکباتان همدان موفق شدند 
به مرحله دوم صعود کنند قرعه کشــی ایــن رقابت ها در دفتر هیأت 
فوتبال همدان انجام شــد و مســابقات مرحله دوم پنجشنبه این هفته 
دنبال خواهد شد.به گزارش همدان پیام و بنا بر اعالم کمیته برگزاری 
مســابقات هیأت فوتبال روز پنجشــنبه 31 مرداد ماه تیم ستاره سرخ 
تویســرکان در ورزشگاه شهید هرمزی این شهر میزبان تیم نوجوانان 
یاوران مالیــر خواهد بود و در دیگر دیــدار دو تیم همدانی پاس و 
اکباتان در ورزشــگاه شهید شمســی پور به مصاف هم می روند.این 
رقابت ها به صورت دوره ای و رفت و برگشت انجام خواهد شد و تیم 

قهرمان راهی رقابت های لیگ منطقه ای نوجوانان کشور خواهد شد.

تیم فوتبال نوجوانان عراق در همدان 

 تیم ملــی فوتبال نوجوانــان عراق که خود را بــرای حضور در 
مسابقات مقدماتی آسیا آماده می کند در دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی 

کشورمان در همدان به میدان می رود.
ملی پوشان نوجوان کشورمان که در حال آماده سازی است در روزهای 
سوم و پنجم شــهریور ماه در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج با 

نوجوانان عراق دو دیدار دوستانه برگزار می کند.
شــایان ذکر است که مسابقات مقدماتی نوجوانان آسیا اواخر شهریور 
ماه برگزار می شــود و در گروه ایران شــهر مریانج میزبان ملی پوشان 

ایران، افغانستان، مالدیو و فلسطین می باشد.
شهر مریانج و ورزشگاه شــهید حاجی بابایی این شهر خود را برای 

پذیرایی از تیم های یاد شده آماده می کند.

قضاوت ۶ داور استان 
در لیگ دسته اول کشور 

 6 داور فوتبال اســتان در رقابت های لیگ دســته اول باشگاه های 
کشور قضاوت می کنند.برای نخســتین بار در تاریخ داوری استان 6 
داور در کالس پیش فصل لیگ دســته اول فوتبال شرکت کردند این 
داوران قرار است که در لیگ دســته اول کشور قضاوت کنند.اسامی 
داوران استان: امید جمشیدی، درویشی، امیر امیرنژاد، محسن رنجبر، 

محسن دوستان و بهروز عالمی روشن 

درخشش شناگر همدانی 
در لیگ آبهای آزاد کشور

 محمدسجاد رحیمی فر عنوان نایب قهرمان مسابقات لیگ آبهای 
آزاد بندر انزلی را از آن خود کرد.

محمدسجاد رحیمی فر که در مسابقات لیگ آبهای آزاد رده سنی باالی 
20 سال که در بندر انزلی برگزار گردید شرکت داشت موفق به کسب 

مقام نایب قهرمانی این مسابقات گردید .
 شایان ذکر است این مسابقات در مسافت 5 کیلومتر برگزار و مرحله 
دوم لیک در دریاچه زیوار مریوان و مرحله ســوم در اســتان بوشهر 

برگزار خواهد شد.
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پیشخوان
کاراته کا همدانی مسافر مسابقات جهانی 

ژاپن شد
 نادر قرایی کاراته کا پرافتخار همدانی به همراه پوریا حصاری مربی 
استان و بدنساز تیم ملی شــوتوکان، برای حضور در مسابقات جهانی 

2019 توکیو ژاپن برگزیده شدند.
 چهاردهمین دوره مسابقات جهانی شوتوکان کاراته WSKF 2019 از 
اوایل شهریورماه امسال در توکیو پایتخت کشور ژاپن برگزار می شود.

 تیم شــوتوکان WSKF ایران در رده های ســنی مختلف متشکل از  

بانوان و آقایان در این مســابقات شــرکت می کند و شب گذشته ایران 
را به مقصد توکیو تــرک کرد.قرایی پیش از اعزام پیرامون این دوره از 
مســابقات به خبرنگار ایرنا گفت: این دوره با توجه به شرکت بیش از 

50 کشور از سطح بسیار باالیی برخوردار است.
وی اضافه کرد: این رقابت ها هر 2 سال یکبار برگزار می شود و در این 
مدت با تمرین های منظم و تالش وافر سعی داشته ام تا از عنوان های 

قهرمانی چهار سال اخیر خود دفاع کنم.
این کاراته کار پرافتخار همدانی خاطرنشــان کرد: این رقابت ها جزو 
مسابقات با ســابقه و مهم بین المللی در رشته کاراته شوتوکان جهانی 

WSKF به شمار می رود.
وی افزود: در این رقابت ها بهترین های جهان حضور دارند و تیم ایران 

نیز جزو مدعیان قهرمانی به شمار می رود.
قرایی یادآور شــد: در 2 دوره قبل این مسابقات در سال های 2015 و 

2017 توانستم چهار مدال جهانی کسب کنم.
وی یادآور شد: همچنین کسب 2 مدال طال و یک نقره در مسابقات بین 
المللی گرجستان، یک طال در هشتمین دوره مسابقات بین المللی کاپ 
آزاد ارمنســتان و یک طال و 2 نقره در مسابقات بین المللی کاپ ایران 

زمین را در کارنامه خود دارم.

استقبال از سفیران بنیاد 
کودک کشور در مالیر

 زوج دوچرخه ســوار مشهدی که با 
نام ســفیران بنیاد کودک کشور با هدف 
حمایت و کمک به کودکان پیوند اعضاء 
پــس از ورود یه شهرســتان مالیر در 
مجموعه ورزشــی تختی این شهرستان 

مورد استقبال قرار گرفتند.
مجیــد و الهام عابــدی زوج دوچرخه 
ســواری بودند که از مشــهد مقدس با 
هــدف حمایــت و کمک بــه کودکان 
پیونــد اعضاء بــا عنوان ســفیران بنیاد 
کودک کشــور اقدام به مسافرت کرده 
و پس از رســیدن به شهرستان مالیر در 
مجموعه ورزشــی جهان پهلوان تختی 
این شهرستان مورد استقبال قرار گرفتند

این زوج با شــعار )بنیاد کودک .شوق 
آمــوزش و نور زندگــی ()اهداء عضو 
زندگــی دوبــاره ( در صــدد کمک به 
کودکانی هستند که برای زندگی دوباره 

خود نیاز به پیوند اعضاء دارند
مجید و الهام عابدی پس از اســتراحتی 
کوتاه در مجموعه ورشی تختی و بازدید 
از مراکز تفریحی و گردشگری. مالیر را 

به مقصد نهاوند ترک کردند

اعزام تکواندو استان 
به لیگ کشور

 تیم نونهاالن استان جهت حضور در 
مسابقات لیگ کشور عازم تهران شد.

تیم نونهاالن استان برای شرکت در هفته 
هشتم و نهم لیگ کشور به تهران اعزام 

شد.
دیدارهــای هفتــه هشــتم و نهم لیگ 
نونهاالن پسر »جام شکوفه های تکواندو« 

در فدراسیون تکواندو برگزار می شود.
دیدارهای گروه دوم با حضور تیم های 
باشــگاه یزدان، هیأت تکواندو اســتان 
بوشــهر، هیأت تکواندو استان مرکزی، 
هیأت تکواندو اســتان همــدان، پاس 
قوامین، تکواندو نونهاالن هیأت تکواندو 
استان کرمان، آینده سازان لوازم خانگی 
کن، باشــگاه ورزشی شــادمهر، هیأت 
تکواندو شهرســتان ســیرجان، هیأت 
تکواندو شهرســتان محمدیــه، هیأت 
تکواندو دزفول، تیم بیمه البرز لشگری، 
هیــأت تکواندو شهرســتان پردیس و 
هیات تکواندو اســتان فــارس پیگیری 
خواهد شــد تیم هیأت تکواندو استان 
همدان در دیدار اول خود به مصاف تیم 
هیأت تکواندو استان مرکزی رفت و در 
دیدار دوم با آینده ســازان لوازم خانگی 

کن مبارزه کرد.
گفتنی اســت؛ در پایان هفته هفتم این 
رقابت ها، تیم هیأت تکواندو شهرستان 
محمدیــه صدنشــینی خــود را تداوم 
بخشید، آینده سازان لوازم خانگی کن با 
16 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و پاس 

قوامین نیز با 15 امتیاز سوم شد.

درخشش ورزشکاران 
مالیری در مسابقات 

زورخانه ای
 ورزشــکاران مالیری مقام ســوم و 
مدال برنز مسابقات قهرمانی ورزشهای 
پهلوانی و زورخانه ای نونهاالن کشور را 

از آن خود کردند.
تیــم ورزشــهای پهلوانــی و زورخانه 
ای شهرســتان مالیر که در رده ســنی 
نونهاالن به مربیگری حســین بشــیری 
در ســیزدهمین دوره رقابت های تیمی 
زورخانــه ای ، مهارت هــای فردی و 
کشتی پهلوانی قهرمانی نونهاالن کشور 
به میزبانی اســتان مرکزی شرکت کرده 
بود توانست مدال برنز این مسابقات را 
از آن خود امیر علی بشــیری در رشته 
کباده در وزن)85_( کیلوگرم موفق شد 
با استعداد خارق العاده و تالش خستگی 
ناپذیر خود مقام ســوم و مدال برنز این 

مسابقات را از آن خود کند
آریا برزین کولیوند نیز در رشــته چرخ 
تیز توانست مقام پنجم و در چرخ چمنی 

نیز مقام هفتم کشور را به دست آورد.

 کوه مظهر اســتقامت و مقاومت است و 
سربلند و سرافراز همه روز پذیرای هزاران 
نفر از عاشــقان خــود می باشــد این نماد 
مقاومت و ایســتادگی بعضی مواقع بی رحم 
و سنگ دل می شود و عاشقان خود را به کام 

مرگ می فرستد.
محمودجــواد کریمی یکــی از کوهنوردان 
با تجربه همدانی بود که قریب 30 ســال با 
رمز و راز کوده آشــنا بود او آشنا به پیچ و 
خم های کوه ها بود و بارها به قلل مختلف 

صعود کرده بود.
هفته گذشــته خبر تلــخ و ناگــواری دل 
عالقه مندان به کــوه را به درد آورد. کریمی 
تصمیــم به کوهنــوردی و صعــود به قله 
علم کوه گرفت. علم کــوه از کوهای البرز 
اســت وبســیار زیبا وخوش آب وهوا می 
باســد وروزانه هزاران نفر از سراســر ایران 
وکشورهای خارجی را در دامن خود جای 
می دهد.کریمی از مربیان فوتبال نیز می باشد 
و جوانان تیم شــهرداری مریانج را هدایت 
می کرد. او از قرعه استراحت تیم خود نهایت 
ســود را می برد و برای دیدار با دلداده خود 
راهی علم کوه می شود با فرزند خود امیرعلی 
وداع می کند اما غافل از اینکه این وداع آخر 
اســت و دیگر نمی تواند رشد و شکوفایی 

امیرعلی را ببیند.

محمدجواد کریمی در علم کوه و در قسمتی 
که به گرده آلمان ها معروف اســت در حال 
صعود بود که به یکباره پایش پیچ می خورد 
و می لغزد و این لغزش پایان عمر دنیوی وی 

می شود.
وقتی می لغزد کنترل خود را از دست داده و 
از ارتفاع 8 متری با سینه به روی تخته سنگی 
ســقوط می کند. سینه اش می شکافد و دچار 

جراحت سختی می شود.
همراهان کریمی بالفاصله وی را به پناهگاه 
می رسانند و هلی کوپتر امدادی تالش می کند 
تا محمد جعفر کریمی را به بیمارستان انتقال 
دهد اما شــدت جراحات باعث می شود تا 
این کوهنورد 50 ســاله به آخر خط برسد و 

به دیار باقی بشتابد.
محمدجعفر کریمی 52 ســاله بود و همسر 
و دو فرزند داشــت یک دختر دانشــجوی 
فیزیک و یک پســر 12 ساله به نام امیرعلی 
کــه آرزوهای زیادی برای آنها داشــت. اما 
تمام ایــن آرزوها را در دل کوه مدفون کرد 

و نتوانست رشد و قد کشیدن آنها را ببیند.
کــوه با همه زیبایی و طــراوت خود گاهی 
همچون دریا بی رحم و ســنگ دل می شود 
و دلداده های عاشــق خــود را در دل خود 
مدفون می کند. روز گذشته باشگاه شهرداری 
مریانج مراســم یادبودی برای این کوهنورد 

جان باخته گرفت وی که هدایت تیم جوانان 
شــهرداری مریانج را به عهده داشت دیروز 
روحش روی نیمکت تیم جوانان شهرداری 
نشست و هدایت بازیکنان جوان خود را بر 

دست گرفت.
دیگــر صــدای از نیمکــت ایــن تیم بر 
نمی خواست و بازیکنان جوان اندوهبار سفر 
ابدی مربی با اخالق خود را نظاره گر بودند 

و وداع تلخی داشتند.
برای این عزیز ســفر کرده طلب آمرزش و 
برای امیرعلی و خانواده اش صبر و شکیبایی 
از ایزدم منان مســألت داریم روحش شاد و 

نامش گرامی باد.

 تیــم فوتبال پــاس همــدان در دیداری 
تدارکاتی مقابل تیم دســته سومی شهرداری 

مریانج تن به شکست داد.
تیم فوتبال پــاس که خود را برای حضور در 
رقابت ها لیگ دســته دوم کشور آماده می کند 
در دیداری تدارکاتی پذیرای تیم دسته سومی 
شهرداری مریانج بود. این دیدار در ورزشگاه 
شهید مفتح همدان با قضاوت داوران مریانجی 
انجام شــد و دو تیم ســعی کردند با ســود 
بردن از تمام بازیکنان خود داشــته های خود 
را محک بزنند. احمد جمشــیدیان که تیمش 
دوران بدن ســازی را ســپری می کند در این 
دیدار تالش کــرد تا بازیکنان تازه به خدمت 
گرفته خود را بیازمایــد و در طول بازی نیز 
بارهــا نکات فنی را گوشــزد کرد و همراه با 

کادر فنی خود بازی را آنالیز نمود.
در آن سوی میدان نیز محمود الماسی سرمربی 
شــهرداری مریانج با ســود بردن از بازیکنان 
بومی و با انگیزه نشــان داد که در لیگ دسته 
ســوم حرف های زیادی برای گفتن دارد در 

این بازی تیمور شکری مهاجم فصل گذشته 
پاس که در تیم شهرداری مریانج توپ می زند 
بالی جان پاس شد و به تنهایی نسخه این تیم 
را پیچید و شکست تلخی را به پاس تحمیل 

کرد.
شــکری در این دیدار دو بار اقدام به گلزنی 
کرد ابتد از نقطه پنالتی برای شهرداری مریانج 
گل زد اما خیلی زود مسعود رمضانی بازی را 

به تساوی کشید.
مهاجم شــهرداری مریانج بارها از شــکاف 
دفاعی پاس ســود برد و خط دفاع این تیم را 
آزار داد در همان نیمه نخست یک گل زیبای 
دیگر به ثمر رساند تا مریانج به پیروزی برسد.
شکری گل دوم خود را سر ضرب از فاصله ای 
دور روانه طــاق دورازه حریف کرد در طول 
این دیدار پاس نشان داد که برای تیم شدن راه 
سختی را در پیش رو دارد و احمد جمشیدیان 
برای رسیدن به یک تیم هارمونی کار دشواری 

دارد.
پــاس که به تازگی شــکل گرفتــه با جذب 

نیروهای جدیــد هنوز به آرامــش تاکتیکی 
نرسیده و دوران بدن سازی را طی می کند. این 
تیم در روزهای آینده نیز تمرینات آماده سازی 
خود را دنبــال خواهد کرد و قصد دارد برای 
رســیدن به مرز آمادگی اردوئی را در تهران 

برگزار کند.
در نیمه دوم این دیدار توب بیشــتر در میانه 
میدان بود و دو تیم بازی سخت و درگیرانه ای 
را به نمایش گذاشــتند و بارها بازیکنان ساق 

پای یکدیگر را نشانه گرفتند.
تیم شــهرداری مریانج نیز در این بازی نشان 
داد که در دســته سوم حرف های زیادی برای 
گفتن دارد و اگر نقاط ضعف خود را پوشش 
دهد می تواند در لیگ دســته ســوم برای هر 

تیمی خطرناک  باشد.
سرانجام این بازی با نتیجه دو بر یک به سود 
شهرداری مریانج به آخر رسید تا سرمربیان دو 
تیم با آنالیز بازی نقاط ضعف و قوت خود را 
شناســایی کرده و نسبت به برطرف کردن آن 

اقدام نمایند.

در دیداری دوستانه 

تیمور شکری 
نسخه پاس را پیچید 

علم کوه دلداده خود را به دیار باقی فرستاد

فوتبال سرخ پوشان همدان در لیگ دسته اول 
 مسابقات فوتسال لیگ دسته اول امیدهای کشور در شهر تبریز در حال برگزاری است.

تیم فوتبال سرخ پوشــان نماینده اســتان در این رقابت ها با یک شکست و یک پیروزی مسابقات 
خود را آغاز کرد.سرخ پوشان ابتدا در مصاف با نماینده اصفهان در عین ناباوری تن به شکست 3 
بر 2 داد اما در دیدار دوم مقابل میزبان مسابقات خوش درخشید و یک پیروزی دلچسب به دست 
آورد.سرخ پوشــان در دیدار دوم مقابل مسر سونگون تبریز میزبان مسابقات قرار گرفت و در این 

دیدار با دو گل از سد میزبان گذشت.
نماینده استان در سومین دیدار به مصاف گل گهر سیرجان رفت.

آغاز دوره تخصصی ماساژ ورزشی در همدان
 دوره تخصصی ماســاژ ورزشــی با حضور 35 نفر و با تدریس مدرسین فدراسیون پزشکی 

ورزشی جمهوری اسالمی ایران و اساتید رشته تربیت بدنی در همدان آغاز شد.
دوره تخصصی ماســاژ ورزشــی با حضور 35 نفر به مدت 6 روز به صورت 4 روز تئوری و 2 
روز عملی با حضور مدرسین فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران و اساتید رشته 
تربیت بدنی در همدان برگزار می شود.در این کالس شرکت کنندگان علوم مرتبط با ماساژ ازجمله 
آناتومی بدن، حرکت شناسی، فیزیولوژی ماساژ، آسیب های ورزشی، کمک های اولیه و حرکات 

کشش ورزشی را زیر نظر اساتید رشته تربیت بدنی آموزش می بینند.



 با توجه به اینکه محور پیاده راه های  اکباتان 
و بوعلی به لحاظ تاریخی حائز اهمیت بوده و 
شــاهراه ارتباطی مردم با بازار همدان  است به 
همین دلیل این خیابان با سایر خیابانها موقعیت 
متفاوتی دارد. وجود کاروانســرا ها، مساجد و 
بازارهای سر پوشیده در خیابان اکباتان از جمله 
بارزترین موارد  است از آنجایی که این خیابان 
هویت تاریخی شهر همدان محسوب می شود 
کارشناسان معتقدند ، برای اجرای طرح پیاده راه 
این معبر پیوســت فرهنگی و اجتماعی مناسبی 

تهیه و تدوین شود.

 بــا توجه به اینکه طرح پیــاده راه اکباتان و 
بوعلی ســینا  تپه تاریخی هگمتانه را به مقبره 
بوعلی سینا متصل کرده است  باید با در نظر 
گرفتن  تفاوتهای مطرح شــده، کارشناسان تا 
امروز نظرات و پیشــنهادات خود را راجع به 
ابعاد مختلف فرصتها و چالشهای اجتماعی در 
زمینه پیاده راه سازی میدان امام خیابان بوعلی 
و خیابــان اکباتان بیان میکردنــد و مدیران 
شــهری آنها را اجرا میکردند اما این مهم تا 
امروز  رقم نخورده است و شرایط موجود و 
ترافیک فعالیت دستفروشــان در این دو پیاده 

راه و مشــهود نبودن هیچ رویــداد فرهنگی 
بیانگر این مهم اســت یک کارشــناس ارشد 
معماری در حوزه شهری معتقد است : پیوست 
فرهنگی عبارت اســت از مجموعه مطالعاتی 
حاوی ارزیابی ابعــاد و اثرات اجتماعی یک 
سیاست، برنامه و یا پروژه شهری که به دست 
اندرکاران در تصمیم گیریها و طراحی پروژه 
ها کمک نموده تا با حداکثر کارآیی و حداقل 
تبعــات اجتماعی منفی اقدام نماید. نتایج یک 
پیوست فرهنگی به لحاظ تئوریک باید دارای 

ابعاد متعدد باشد .

صدیــق منش با عنوان ایــن مطلب گفت : در 
اجرای پروژه ها شــهری اهــداف فرهنگی - 
اجتماعی باید از قبل تعریف شده و شاخصهای 
آن تعیین شده باشد.همچنین الزم است  میزان 
تحقق اهداف فرهنگی- اجتماعی مورد نظر پس 

از اتمام پروژه ارزیابی شده باشد.
این کارشــناس میگوید :  راهکارهای اجرایی 
مناســب برای مقابله با موانع و برطرف ساختن 
آنها تعیین شده باشد و پیامدهای  منفی و مثبت 
کوتاه مدت یا بلندمدت مترتب بر انجام پروژه 

شناسایی شده باشد.
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آسیب پذیری امنیتی بلوتوث حمالت هکری 
را ممکن می کند

 محققان امنیتی از شناســایی یک آســیب پذیری تازه در استاندارد 
بلوتــوث خبر داده اند که حمالت هکری به دســتگاه هایی که با این 
استاندارد ســازگاری دارند را ممکن می کند.به گزارش مهر ، سازمان 
Bluetooth SIG که وظیفه نظارت بر استانداردهای مورد استفاده 
در این حوزه را بر عهده دارد، با انتشــار گزارشی هشدار داده که آسیب 
پذیری بلوتوث اجرای حمله ای موســوم بــه KNOB را ممکن می 
سازد.حمله KNOB به هکرها امکان می دهد تا در زمان جفت شدن 
دو دستگاه با یکدیگر از طریق بلوتوث در این ارتباط مداخله کرده و داده 
های در حال تبادل را سرقت کنند. اجرای حمله یادشده تنها در زمانی 

ممکن است که هر دو دستگاه از طریق بلوتوث به هم متصل شوند.

ویژگی های ۳ موبایل سامسونگ فاش شد
 یکی از کاربران توئیتر برخی ویژگی های ســه موبایل آینده سری 
»ام« سامسونگ را فاش کرده است. طبق این اطالعات یکی از موبایل 

ها دوربین پشتی 64 مگاپیکسلی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ، سامسونگ  طیفی از دستگاه های سری A و M را 
 M۳۰ ،M۲۰ در نیمه نخست 2019 میالدی رونمایی کرد. گلکسی
و M۴۰  به دلیل قیمت گذاری رقابتی و ویژگی های سخت افزاری 

جالب از پرفروش ترین موبایل های سال جاری بوده اند.
 گزارش هایی در این اواخر نشــان داده که سامســونگ تصمیم دارد 
نســخه های جانشین سری M  را در نیمه دوم سال رونمایی کند. در 
همین راستا جزئیاتی از گلکسی M۳۱ ،M۲۱ و M۴۱ فاش شده که  

احتماال در 2020 میالدی عرضه می شوند.

توسعه اینترنت اشیا با استفاده از شبکه 
ماهواره های کوچک

 رئیس ســازمان فضایی ایــران از مذاکره با بخش خصوصی برای 
توسعه فناوری اینترنت اشیا از طریق شبکه ماهواره های کوچک خبر 

داد.
به گزارش مهر، مرتضی براری در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: 
امروزه شبکه ماهواره های کوچک به دلیل پوشش جهانی و امتیازاتی 
ویژه مانند هزینه پایین طراحی و ساخت، فرصتی مناسب برای ورود 
به عرصه اینترنت اشیاء ) iot ( محسوب می شوند.وی ادامه داد: انتظار 
می رود 2.5 میلیون دستگاه متصل به شــبکه ماهواره ای اینترنت اشیا 
)iot( فعلی به 30.3 میلیون دستگاه در سال 2025 برسد.براری حجم 

این بازار در سال 2025 را 5.9 میلیارد دالر پیش بینی کرد.

با تایپ کردن هم هک می شوید
 امواج صوتی ناشــی از تایپ کردن با صفحه کلید نیز می تواند به 
هکرها امکان دهد تا گوشی های کاربران را هک کرده و اطالعات آنها 
را ســرقت کنند.به گزارش مهر ، دور نگهداشتن هکرها از اطالعات 
شخصی روز به روز به کاری دشوارتر مبدل می شود، زیرا آنها مرتبا در 

حال یافتن روش هایی جدید برای سرقت داده های کاربران هستند.
یک بررسی جدید نشان می دهد دسترسی به اطالعات شخصی ذخیره 
شده بر روی گوشی های هوشمند در صورت حضور هکر در نزدیکی 
گوشی هوشمند کاربر از طریق استراق سمع صدای تایپ ممکن است.
پژوهشگران موسسه امنیت سایبری داروین دیسون در آمریکا می گویند 
عالئم آکوستیک یا موج های صوتی متصاعد شده در زمان تایپ با صفحه 

کلید گوشی یا رایانه قابل دریافت برای اقدامات هکری هستند.

یک ستاره نوترونی توسط یک سیاه چاله 
بلعیده شد

 ستاره شناسان با بررسی موج های گرانشی در فضای بیکران برای 
نخستین بار موفق به کشــف بلعیده شدن یک ستاره نوترونی توسط 

سیاه چاله ای بزرگ شده اند.
به گزارش مهر ، ســتاره شناسان این پدیده را یک رخداد کیهانی باور 
نکردنــی توصیف کــرده اند و می گویند کشــف آن می تواند زمینه 
را برای جمع آوری اطالعات بیشــتر و شناسایی بهتر امواج گرانشی 

فراهم کند.
شکل گیری امواج گرانشی حاصل تداخل و برخورد انرژی حاصل از 
حرکت و فعالیت اشیا و پدیده های بسیار بزرگ در عالم هستی مانند 

سیاه چاله هاست.

آثار راه یافته به سی و یکمین 
جشنواره تئاتر همدان مشخص شد

 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان 
از معرفی آثار راه یافته برای رقابت در سی و یکمین 
جشــنواره تئاتر اســتان همدان خبر داد. به گزارش 
فارس ، احمدرضا احســانی کــرد: احمد بیگلریان، 
ســهراب نیک فرجاد، نبی ا... بیات به عنوان اعضای 
هیأت انتخاب و حســین صفی به عنوان داور ناظر 
ســی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان انتخاب 

شدند.
وی ادامه داد: پس از چهــار روز بازبینی و ارزیابی 
نمایش گروه های همدان، مالیر، نهاوند، تویسرکان، 
بهــار و کبودراهنگ، هفت نمایش جهت حضور در 
بخش رقابت و یک نمایش جهت حضور در بخش 
جنبی ســی و یکمین جشــنواره تئاتر استان همدان 

انتخاب شدند.
نمایش های راه یافته به این دوره از جشنواره استانی 

تئاتر به شرح زیر است:
1.نمایش )ورود آقایــان ممنوع(به کارگردانی منیژه 

احمدی از همدان
2.نمایش)لیلــی و مجهول ( به کارگردانی ســجاد 

طهماسبی از تویسرکان
3.نمایش)خوابگاه دختران شماره 13(به کارگردانی 

مهدی کلهری از همدان
4.نمایش)چند برش از مغز ســرباز برجک شــماره 
چهــار( به کارگردانی رضا باغبان و بهرام حاج علی 

اکبری از مالیر
5.نمایش)طمارزو( بــه کارگردانی روح اهلل صالحی 

از همدان
6.نمایش )موسیو ابراهیم و گلهای قرآن( به کاردانی 

ابراهیم یمین اسماعیل و محمود غفاری از بهار
7.نمایش)فرجام عجیب زوج نافرم ( به کارگردانی 

مزدک مهیمنی از همدان
8.نمایش)بوم، با ،بیم( به کارگردانی حمید محبی از 

کبودراهنگ در بخش جنبی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان افزود: 
برگزاری سه نمایش خیابانی در حاشیه جشنواره و 
برگزاری جلســات نقد و بررســی بعــد از اجرای 
نمایش ها از دیگر برنامه هایی است که در این دوره 

از جشنواره اجرا خواهد شد.
سی و یکمین جشــنواره تئاتر استان همدان سوم تا 
ششم شهریورماه به میزبانی شهرستان مالیر برگزار 

می شود.

»شب شعر و موسیقی« 
در تویسرکان

 سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
تویســرکان با اشــاره به برگزاری »شــب شــعر و 
موســیقی« در شــب عید غدیر در این شهرستان از 
راهیابی نمایش »لیلی و مجهول « از تویســرکان به 

جشنواره تئاتر استان خبر داد. 
علی نورعلیئی در تویسرکان از برگزاری »شب شعر 
و موسیقی« در شب عید غدیر در این شهرستان خبر 
داد و اظهار کرد: زمان آغاز این همایش سالن مجتمع 

فرهنگی هنری فردوسی ساعت 21:30 خواهد بود.
وی حضور در این مراسم را برای عموم آزاد دانست 
و افزود: همایش »شــب شعر و موسیقی« ویژه عید 
والیــت، برنامه های شــعرخوانی، اجرای نمایش و 
موســیقی را در برمی گیرد که بــا حضور گروه ها و 
انجمن های فعال اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا 

خواهد شد.
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تویسرکان 
از اجرای نمایش طنز و موزیکال »حکایت نوادگان 
گنجشکک اشی مشــی« از 27 مردادماه به مدت 11 
روز در  این شهرســتان خبر داد و بیان کرد: نمایش 
مذکور بــه تهیه کنندگی و کارگردانی حمید اصغری 
در سالن فردوسی ارشاد تویســرکان اجرا می شود.

وی با اشــاره به اجرای نمایش »لیلی و مجهول« به 
کارگردانی آقای طهماسبی در سالن مجتمع فرهنگی 
و هنری فردوسی، از راهیابی این اثر از تویسرکان به 

جشنواره تئاتر استان همدان خبر داد.

معرفی صنایع دستی همدان 
در نمایشگاه ارومیه

 معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی همدان گفت: صنایع دستی 
و ظرفیت هــای گردشــگری همدان در نمایشــگاه و جشــنواره اقوام 

آدربایحان غربی معرفی می شود.
علی خاکسار امروز اظهار کرد: فعاالن صنایع دستی همدان در نمایشگاه 
گردشگری و جشنواره اقوام آذربایحان غربی حضور یافت و با شرکت 
فعال خود سوغات این دیار را به بازدیدکنندگان معرفی کرد.وی با بیان 
اینکه این نمایشــگاه تا 29 مردادماه برپاســت اظهار کرد: غرفه همدان 
در این نمایشــگاه ظرفیت های گردشگری اســتان را عرضه کرد ضمن 
اینکه نقاط بوم گردی استان نیز توسط کارشناسان گردشگری و انجمن 

بوم گردی  معرفی شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان از حضور نمایندگان 18 اســتان در جشنواره ملی گردشگری و 
30 استان در ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان، 20 واحد 

بومگردی و 13 چادر عشایری خبر داد.
وی بــا بیان اینکه در مجموع 160 غرفه در ابعاد مختلف برای برگزاری 
دومین جشــنواره ملی گردشــگری و ششــمین نمایشــگاه سراسری 
صنایع دستی ایجاد شده است گفت: برای اجرای برنامه های فرهنگی و 

هنری نیز فضای روبازی در نظر گرفته شده است.

دیدگاه مونسان درباره تاثیر تحریم  
بر گردشگری

 رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با طرح این ادعا که گردشگری 
از تحریم آســیب جــدی ندیده اســت، گفت: بیــش از 1900 پروژه 

گردشگری درحال پیگیری است.
علی اصغر مونســان با اشــاره به واگذاری بناهای مهــم تاریخی برای 
بهره بــرداری به بخش خصوصی در دو ســال اخیر، گفت: حدود یک 
میلیون سایت تاریخی شناخته شده در کشور وجود دارد و به دلیل این که 
بودجه های دولتی کفاف بهره برداری کامل از این ظرفیت ها را نمی دهد 
باید از مشــارکت بخــش خصوصی و مردم در مرمــت و بهره برداری 
از آن ها اســتفاده کرد و شهر کاشــان و یزد نمونه های خوبی در حوزه 
مشــارکت های مردمی در امر مرمت بناهای تاریخــی و بهره برداری از 

آنها هستند. 
او در خصــوص اثر تحریم ها در صنعت گردشــگری کشــور گفت: 
تحریم ها به هر حال اذیت کننده بوده است و از برخی پروازهای مستقیم 
کاسته شد. بحث ایران هراسی نیز اشکاالتی به همراه دارد، اما از سال 96 
برنامه هایی برای مقابله در دستور کار قرار گرفت و روی بازارهای جدید 
و منطقه ای مانند ترکیه و چین کار شد و رشد گردشگر نشان می دهد که 

حوزه گردشگری از تحریم ها آسیب جدی ندیده است.
مونســان اضافه کرد: لغو روادید کشورهای هدف و درج نشدن مهر در 
پاســپورت ها از جمله اقداماتی بوده که رونق حوزه گردشگری کشور 

را به دنبال داشته است.
وی  درباره نقش صنایع دســتی در توســعه پایدار و اشتغال نیز بیان کرد: 
ســال 97 حدود 281 میلیون دالر صادرات صنایع دستی از مبادی کمرگی 
ثبت شــد، البته بخشی از صادرات صنایع دستی به صورت چمدانی است 
که در این بخش 300 میلیون دالر صادرات پیش بینی می شــود و در واقع 
حدود 600 میلیون دالر صادرات داشته ایم، همچنین در دولت دوازدهم طرح 
تجاری سازی صنایع دستی استارت زده شده است تا کاربردی شدن صنایع 
دســتی مورد توجه قرار گیرد و در حوزه برندسازی، بسته بندی و طراحی 
مبتنی بر ســلیقه مشتری کار شــود. در بازار داخلی هم صنایع دستی وارد 
خانه های مردم شده است که اگر این اتفاق توسعه یابد بازار بزرگ داخلی در 
اختیار صنعت صنایع دستی خواهد بود.مونسان اضافه کرد: در حال حاضر 

یک میلیون نفر از محل صنایع دستی امرار معاش می کنند.

■ دوبیتي:
مه نو زابرویت آزرم دارد خور از خورشید رویت شرم دارد  

زبان دل بذكرت گرم دارد بشهر و كوه و صحرا هر كه بینی  
باباطاهر

■ حدیث:
امام صادق )ع(:

آن كه خدا را شناخت ، از او ترسید ، و آن كه از خدا ترسید ، ترس از خدا ، او را بر به كار 
بستن فرمانش و در پیش گرفتن ادبش بر انگیخت .          

االُصول السّتة عشر: ص 198 ح 171

سینـما

■ قد  س................   ما همه باهم هستيم- تگزاس2 

■ قد  س2....................... ................. شبی که ماه کامل 

شد - نيوکاسل- قصرشيرين

■ فلسطين1 ...................... سرخ پوست - ايکسالرژ 

فلسطين 2.............................. شبی که ماه کامل شد

■ سينما کانون............................ ما همه باهم هستيم

■بهمن مالير.................... ...........  شبی که ماه کامل 

شد - زهرمار

■ آزادي تويسرکان- ما همه باهم هستيم 

هزینه ثبت نام اربعین 
اعام شد

 سازمان حج و زیارت هزینه ثبت نام سفر اربعین 
را اعالم کرد؛ این هزینه فقط شامل بیمه حوادث و 

خدمات درمانی به مبلغ 25هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، ستاد مرکزی اربعین که در وزارت 
کشور تشکیل شده است، ســفر اربعین و صدور 
اجازه خروج از کشــور را به ثبت نام در ســامانه 
»سماح« مشــروط کرده است. این سامانه زیر نظر 
سازمان حج و زیارت که مسؤولیت کمیته ثبت نام 

اربعین را به عهده دارد، راه اندازی شده است.

ـ  حجت االسالم والمسلمین صحبت اهلل رحمانی 
مدیرکل عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت ـ 
یادآور شد: زائران برای شرکت در مراسم اربعین 
سال 98 با توجه به توافق بین جمهوری اسالمی 
ایران و عراق می توانند از 19 شــهریور ماه )دهم 
محرم الحرام( تا هفتم آبان ) 30 صفر 1441( بدون 
نیاز به دریافت ویزا و به شرط ثبت نام در سامانه 
ســماح همراه با گذرنامه معتبر واردعراق شوند. 
با توجه به اتصال ســامانه سماح به سامانه نیروی 
انتظامی صرفاً به زائرانی که در این سامانه ثبت نام 
کرده باشــند اجازه خروج از کشور داده خواهد 

شد.

آدرس بــه  ســماح  ســامانه  او،  گفتــه   بــه 
https://samah.haj.ir/ از روز اول شهریورماه 
به روی کاربران باز خواهد شــد و نام نویسی در این 
سامانه تا روزهای منتهی به ایام اربعین ادامه خواهد 
داشــت.مدیرکل عتبات ســازمان حــج و زیارت 
همچنین هزینه نام نویســی در ســامانه سماح را 
»رایگان« اعالم کرد و گفــت: فقط زائران باید در 
زمان ثبت نام هزینه های بیمه را که شــامل حوادث 
و خدمات درمانی می شــود، پرداخت کنند که این 
هزینه ها به همراه هزینه های پزشــکی و بهداشتی 
مجموعا حدود 25هزار تعیین شده است. به گفته 
او، بیمه زائــران از 50 کیلومتری مرزها و از زمان 

رفت تا برگشت معتبر است.
رحمانــی تاکید کرد: لغو روادیــد صرفاً برای بازه 
زمانی ایام اربعین حســینی اجرا می شود و خارج 
از این محدوده زمانی، زائــران به دریافت روادید 
از طریــق دفاتر خدمات زیارتــی موظف اند. او با 
بیان این که ســفر زائران به عراق در اربعین از سه 
راه زمینی، هوایی و ریلی امکان پذیر است،   افزود: 
مرزهای مهران، شلمچه و چذابه برای سفر زمینی 
آماده شــده است. مرز خســروی هم با زحمات 
صورت گرفته دو کشــور برای اربعین بازگشــایی 
می شود و امیدواریم بعد از اربعین هم تردد زائران 

از این مسیر ادامه داشته باشد.

 ضرورت تهیه پیوست فرهنگی
میرشــاهد ولد میگوید :  پیوست فرهنگی موجب 
تناسب عدالت درون نسلی و برون نسلی خواهد شد. 
هزینه ها و عواقب منفی پروژه ها و سیاســتگذاری 
های شهری نباید بر گروه های خاصی از یک نسل 
تحمیل شــود. در ضمن نباید بدون مالحظه کردن 
عواقــب منفی این پروژه ها از آن ها بهره مند شــد 
و عواقب منفی آن ها را به نسل بعدی تحمیل کرد. 
پیوســت فرهنگی موجب درونی کردن هزینه های 
هر پروژه خواهد شد. هزینه های ناشی از خسارات 
اجتماعی یک پروژه یا سیاســتگذاری )هر چند که 
پنهان باشــند( باید به هر طریق به عنوان بخشی از 

هزینه اقدام لحاظ شوند.
کارشناســان معتقدند ،  پیوســت فرهنگی ســطح 
ســالمت و امنیت اجتماعی را ارتقاء خواهد داد. در 
هر پروژه و سیاستگذاری شهری، ارتقای سالمت و 
امنیت - باالخص برای گروه هایی که نمایندگی نمی 
شوند یا ناشــنیده باقی می مانند - باید در اولویت 

قرار گیرد.
میثم هاشــم خانی در این زمینه در گزارشی با عنوان 
برای  »سیاســت گذاری هوشمندانه شــهرداری ها، 
دستفروشان« که در سایت #مرکز- پژوهش_های_

مجلس  منتشر شد آورده است .
در این زمینه عقیم شــدن اقتصاد کشــور در زایش 
اشــتغال، شــرایطی را ایجاد کرده که از سال 1385 
تا 98، »اشتغال خالص« ایجادشده در کشور فقط در 

حدود 2 میلیون شغل بوده است. 
عقیم شدن اقتصاد کشور در زایش اشتغال، شرایطی 
را ایجــاد کرده که از ســال 1385 تا 98، »اشــتغال 
خالص« ایجادشده در کشور فقط در حدود 2 میلیون 
شــغل بوده؛ در حالی که در همین مدت حدود 16 

میلیون نفر به جمعیت در ســن اشتغال اضافه شده 
اســت )منبع: مرکز آمار ایــران، گزارش های فصلی 
نیروی کار(. در نتیجه کامال طبیعی ست که روز به روز 
شــاهد رشد جمعیت دستفروشــان و سایر مشاغل 

غیررسمی در کشور باشیم.
از طــرف دیگر در شــرایطی که 90 کشــور جهان 
توانســته اند در سال گذشته میالدی تورم خود را به 
زیر ساالنه 3 % برســانند )منبع: صندوق بین المللی 
پول(، دســتیابی به چنین نرخــی از تورم حتی در 
رویاپردازی های سیاســت گذاران ما نیز ذکر نشــده 
اســت. تورم باال، عمدتا به فقرایی آسیب می زند که 
دارایــی و پس اندازی ندارند کــه ارزش آن با تورم 
افزایش یابد. بــا ترکیب تورم باال و رکود شــدید 
اقتصادی، کامال طبیعی ســت که روزبه روز شــاهد 
کاهش قدرت خرید گروه هــای کم درآمد و نتیجتا 

رشد جمعیت »مشتریان دستفروشان« باشیم.
در چنین وضعیتی، برخوردهای خشن شهرداری های 
شهرهای بزرگ با دستفروشان و مصادره اموال آنان، 
به معنای لطمه شــدید به معیشــت دستفروشان و 
مشتریان دستفروشان اســت؛ شهروندانی که بخش 

بزرگی از آنها جزو کم درآمدترین خانوارها هستند.
اما چگونه می توانیم در این زمینه سیاســت گذاری 
برنــده _ برنــده ای طراحی کنیم کــه منافع هر 4 
ذینفع اصلی )دستفروشــان، مغازه داران، مشــتریان 

دستفروشان و شهرداری( را بهبود دهد؟
 برای پاســخ به این پرسش، گزارشی تحلیلی برای 
#مرکز_پژوهش_های_مجلس تنظیم شده است که 

در آن این موارد مطرح شده است .
یکی از پیشــنهادهای ما در این گــزارش تحلیلی 
برای طراحی سیاســت گذاری برنده _ برنده ای که 
بتوانــد وضعیت هر 4 ذینفع اصلــی را بهبود دهد، 

عبارت است از مجوزدهی به شرکت های »سایه بان 
دستفروشی« با ویژگی های زیر:

1. رسمیت بخشــی به نوع جدیدی از شرکت های 
پلتفرمی که در ساماندهی دستفروشان فعال ند )شبیه 
نقش »الوپیک« در ساماندهی موتورهای مسافرکش، 

یا اسنپ در ساماندهی رانندگان پاره وقت(
2. این شــرکت ها از طریق راه اندازی و بهره برداری 
از »سایه بان های دستفروشی« )میله هایی به ارتفاع 2 
و نیم متر با ســایه بان هایی زیبا به قطر 2 و نیم متر( 

و اجاره آنها به دستفروشان، کسب درآمد می کنند.
3. الزام هر شــرکت بــه تعیین تعداد ســایه بان ها، 
به صورت مضربی از 200 )برای شکل گیری »اقتصاد 

مقیاس«(
4. بررســی و تصویب نهایی 200 مکان پیشنهادی 
هر شرکت برای »سایه بان ها« و نیز نوع اجناس آنها 

)خوراک یا پوشاک یا سایر(، توسط شهرداری ها
5. لحاظ مالک های »سد معبر« و نیز »فاصله منطقی 
از مغازه های فروشنده محصوالت مشابه«، به عنوان 
مالک های اصلی تأیید مکان های ارائه شده از طرف 

هر شرکت
6. دریافت هزینه ای »یکســان« توســط شهرداری 
از همه شــرکت ها تحت عنوان »عوارض شــهری 

علی الرأس« )به ازای 200 سایه بان برای دو سال(
7. کسب درآمد شرکت های »ســایه بان« با دریافت 

اجاره از دستفروشان مستقر در زیر سایه بان ها
8. رقابت شرکت های سایه بان برای »جذب مشتری« 
از طریق: درج تلفن شــکایات بر روی سایه بان ها، 
طراحی ظاهــر زیبا برای ســایه بان ها و نظارت بر 

کیفیت اجناس آنها
9. رقابــت شــرکت های ســایه بان بــرای »جذب 
دستفروشــان« از طریــق: ارائــه لبــاس فــرم به 

دستفروشــان، ارائه مکان هایی برای نگهداری شبانه 
اجناس دستفروشان )در ازای دریافت هزینه(، توزیع 
ناهار در میان دستفروشان مستقر در زیر سایه بان ها 
)در ازای دریافت هزینه( و نیز ایجاد ســایت آنالین 
اطالع رسانی درباره مکان های کلیه سایه بان ها و نرخ 

اجاره هفتگی و ماهانه آنها
 به سادگی مشــخص است که این طرح می تواند 
در قالب یک سیاست گذاری برنده _ برنده، منافع 
مغازه داران،  )دستفروشان،  اصلی  ذینفعان  تک تک 
مشتریان دستفروشان و نیز شــهرداری( را بهبود 

دهد:
■ ظرفیت کسب پس انداز و نتیجتا جهش به مشاغل 
باالتر را برای بخشی از هم وطنان دستفروش ایجاد 

کند
■ کیفیت اجناس را برای مشــتریان دستفروشان باال 

ببرد.
■ مغازه داران را نســبت به وجود فاصله مناسب با 

بساط دستفروشانی با اجناس مشابه مطمئن کند
■ منابع مالی هنگفتی که باج گیران از دستفروشــان 
دریافــت می کننــد را به درآمــدی پایــدار برای 
شهرداری ها تبدیل کند و نهایتا، جایگاه شهرداری ها 
را از برخــورد امنیتی با دستفروشــان به نظارت بر 

شرکت های »سایه بان« ارتقا دهد.
 از ســالها پیش بارها کارشناسان و رسانه ها عنوان 
کردند شــهرداری همــدان باید با توجه به شــرح 
خدمات ارائه شده نسبت به جذب پیمانکار پیوست 
نــگار فرهنگی پروژه پیاده راه ســازی میدان امام و 
خیابان اکباتــان اقدام میکرد اما آنگونــه که انتظار 
میرفت این مهم محقق نشد حال امید آن داریم این 
نظرات کارشناسانه در تصمیم گیری مدیران شهری 

مورد بهره برداری قرار گیرد .

پیاده راه ها  نیمه راه رها شدند

فقدان پیوست فرهنگی 
اجتماعی برای پیاده راه ها 
مشهود است 


